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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου µέσω της νιτροποίησης και της 

απονιτροποίησης είναι οι διεργασίες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία 

των αστικών και των βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων καθώς και για την 

προεπεξεργασία του πόσιµου νερού.  Η νιτροποίηση (βιολογική οξείδωση της αµµωνίας) 

υλοποιείται από δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτότροφων βακτηριών.  Η πρώτη οµάδα 

(νιτρωδοποιητές) µετατρέπει την αµµωνία ( +
4NH ) σε νιτρώδη ( −

2NO ) και στη συνέχεια η 

δεύτερη οµάδα, οι νιτρικοποιητές, οξειδώνει περαιτέρω το ενδιάµεσο προϊόν σε νιτρικά.  

Η απονιτροποίηση είναι η βιολογική διεργασία, η οποία ευθύνεται για την αποµάκρυνση 

του αζώτου µε τη µορφή των νιτρικών και/ή νιτρωδών από τα απόβλητα µε µετατροπή 

σε αέριο άζωτο. 

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται σηµαντική ερευνητική προσπάθεια για να 

παρακαµφθεί το στάδιο της νιτρικοποίησης.  Είναι επιθυµητό η αµµωνία να οξειδώνεται 

σε νιτρώδη και µετά απευθείας να λαµβάνει χώρα η απονιτροποίηση, παρά να γίνεται 

πρώτα η µετατροπή σε νιτρικά στα συστήµατα αποµάκρυνσης αζώτου.  Θεωρητικά 

εξοικονοµείται περίπου 25% σε δέκτη ηλεκτρονίων (οξυγόνο) και 40% σε δότη 

ηλεκτρονίων, ενώ επίσης ο ρυθµός απονιτροποίησης αυξάνεται κατά 63% µε µικρότερη 

παραγωγή βιοµάζας για κάθε µονάδα αζώτου που αποµακρύνεται, πράγµα το οποίο είναι 

πολύ ελκυστικό από οικονοµικής πλευράς, καθώς µειώνεται αρκετά το κόστος 

λειτουργίας της διεργασίας.  Η παράκαµψη αυτή συνήθως επιτυγχάνεται ρυθµίζοντας 

κατάλληλα τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου, το pH και τη θερµοκρασία.  Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί το φαινόµενο «υστέρησης» που 

παρουσιάζουν οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί εξαιτίας της µετάβασης από ανοξικές 

σε αερόβιες συνθήκες.  Επίσης το συγκεκριµένο φαινόµενο µοντελοποιήθηκε για τη 

διεργασία της νιτροποίησης για (α) ένα αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας (CSTR) 

στον οποίο λάµβανε χώρα ανάπτυξη βιοµάζας τόσο στον υγρό όγκο όσο και στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα (προσκολληµένη) και (β) σε αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου.  Με σκοπό να παρακαµφθεί η νιτρικοποίηση χρησιµοποιήθηκε ένας 

αντιδραστήρας διαλείποντος έργου (SBR) για να προσοµοιωθεί η διεργασία της 



νιτροποίησης λαµβάνοντας υπόψη το φαινόµενο υστέρησης των νιτρικοποιητικών 

βακτηρίων.  Η προσοµοίωση αυτή έδειξε ότι είναι δυνατό να παρακαµφθεί η 

νιτρικοποίηση χρησιµοποιώντας 3 ζεύγη αερόβιας – ανοξικής φάσης, µε συνολική 

διάρκεια κάθε φάσης 4.5 και 5.5 ωρών αντίστοιχα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σχεδόν 

πλήρη αποµάκρυνση του αζώτου. 

Οι µονάδες βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων γίνονται συχνά δέκτες 

αρκετών ξενοβιοτικών ουσιών, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν ταυτόχρονα µε τα 

αστικά απόβλητα προτού εναποτεθούν στους υδάτινους αποδέκτες.  Η παρουσία αυτών 

των ουσιών στις εισροές των βιολογικών καθαρισµών είναι πιθανόν παρεµποδιστικός 

παράγοντας για ευαίσθητες βιολογικές διεργασίες όπως η νιτροποίηση.  Παρεµπόδιση 

αυτής της διεργασίας, µπορεί κάτω από ανεξέλεγκτες συνθήκες να οδηγήσει σε αποτυχία 

της βιολογικής αποµάκρυνση αζώτου.  Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκε η τυχόν 

παρεµπόδιση 12 ξενοβιοτικών ουσιών σε (α) νιτρωδοποιητικά βακτήρια και (β) 

νιτρικοποιητικά βακτήρια τα οποία είχαν αποµονωθεί από την ενεργό ιλύ.  Από τα 

πειράµατα αυτά προέκυψαν αξιοσηµείωτα φαινόµενα παρεµπόδισης για κάποιες από τις 

εξεταζόµενες ουσίες.  Η συγκεκριµένη παρεµπόδιση µοντελοποιήθηκε χρησιµοποιώντας 

το µη – ανταγωνιστικό µοντέλο παρεµπόδισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Biological nitrogen removal by nitrification and denitrification is typically used for 

the tertiary treatment of both domestic and industrial wastewaters and for the 

pretreatment of potable water.  Nitrification (biological ammonium oxidation) is carried 

out by two different groups of autotrophic bacteria.  The first group (ammonia oxidizers) 

converts ammonium ( +
4NH ) to nitrite ( −

2NO ), then the second group, nitrite oxidizers, 

oxidizes further the intermediate product to nitrate.  Denitrification is the biological 

process, which is responsible for the removal of nitrogen in the form of nitrate and/or 

nitrite from wastewaters by conversion to nitrogen gas.   

In the recent years, significant research effort has been spent in bypassing the 

nitratification process.  It is beneficial if ammonium is oxidized to nitrite and is thereafter 

directly denitrified rather than first being converted to nitrate in biological nitrogen 

removal systems.  It theoretically saves approximately 25% of electron acceptor (oxygen) 

and 40% of electron donor and the denitrification rate is enhanced by 63% with a lower 

biomass yield per unit amount of nitrogen removed, so it is very attractive from an 

economic point of view due to minimization of the operational cost of the process.  The 

bypass is often accomplished by changing the concentration of the dissolved oxygen, the 

pH and the temperature.  The aim of this work was to examine the “delay” effect 

exhibited by nitrite oxidizers during the transition from anoxic to aerobic conditions.  

Furthermore, this effect was modeled for the nitrification process that took place in (a) a 

continuously stirred tank reactor (CSTR), in which mixed (suspended and attached) 

growth conditions prevail and (b) in batch reactors. 

In order to bypass nitratification, a system called Sequencing Batch Reactor (SBR) 

was used to simulate the nitrification process by taking into account the delay effect of 

nitrite oxidizers.  The simulation work showed that bypassing nitratification is achievable 

by using multiple (3) aerobic/anoxic pairs, with aerobic/anoxic phase duration ratio 

4.5/5.5 giving excellent performance in terms of nitrogen removal. 

Sewage Treatment Plants (STPs) are usual receptors of xenobiotic compounds 

which have to be co-treated with municipal wastewater before being discharged to the 

water environment.  The presence of these substances in the influents of STPs may 



inhibit sensitive biological processes such as nitrification irreversibly.  Inhibition of this 

process, under uncontrolled conditions, may completely inhibit biological nitrogen 

removal.  This work also examined the possible inhibitory effect of twelve xenobiotic 

compounds on (a) a mixed culture of autotrophic ammonium-oxidizing bacteria (AOB) 

and (b) nitrite-oxidizing bacteria (NOB) isolated from activated sludge. Remarkable 

inhibitory effects for many of the tested compounds were observed in this study.  The 

inhibition kinetics of these substances on ammonium and nitrite consumption rate, were 

modeled using a non-competitive inhibition model. 
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Σχήµα 5.23 Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ), 

διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των 
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διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) για 12 ώρες ανοξικών συνθηκών. 219 
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συνθηκών. 221 
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ειδικού ρυθµού ανάπτυξης των νιτρικοποιητών για το πείραµα µε ανοξική 

διάρκεια 12 ωρών. 223 

Σχήµα 5.28 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό 

άζωτο (γ)  για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας. 224 

Σχήµα 5.29 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη 

βιοµάζα νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών 

συνθηκών 1.5 ώρας. 225 

Σχήµα 5.30 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό 

άζωτο (γ)  για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5 ωρών. 226 

Σχήµα 5.31 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη 



βιοµάζα νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών 

συνθηκών 3.5 ωρών. 227 

Σχήµα 5.32 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό 

άζωτο (γ)  για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ωρών. 228 

Σχήµα 5.33 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη 

βιοµάζα νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών 

συνθηκών 6 ωρών. 229 

Σχήµα 5.34 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό 

άζωτο (γ)  για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 9 ωρών. 230 

Σχήµα 5.35 Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη 

βιοµάζα νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών 

συνθηκών 9 ωρών. 231 

Σχήµα 5.36 Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το 

διαλυµένο οξυγόνο (δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών 

και νιτρικοποιητών (ε) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας. 234 

Σχήµα 5.37 Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το 

διαλυµένο οξυγόνο (δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών 



και νιτρικοποιητών (ε) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5 ωρών. 235 

Σχήµα 5.38 Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το 

διαλυµένο οξυγόνο (δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών 

και νιτρικοποιητών (ε) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ωρών. 236 

Σχήµα 5.39 Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το 

διαλυµένο οξυγόνο (δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών 

και νιτρικοποιητών (ε) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 9 ωρών. 237 

Σχήµα 5.40 Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το 

διαλυµένο οξυγόνο (δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών 

και νιτρικοποιητών (ε) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 12 ωρών. 238 

Σχήµα 6.1 Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), αµµωνιακού αζώτου (γ), 

νιτρώδες αζώτου (δ) νιτρικού αζώτου (ε) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (στ). 259 

Σχήµα 6.2 Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις τη 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών 

υποστρωµάτων SS (β), των ετερότροφων οργανισµών ΧΗ (γ), του 

αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των 

κυττάρων ΧSTO (δ) και των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων. 260 
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των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών 
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και των  ετερότροφων οργανισµών ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς 

συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.45. 261 
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αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των 
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1. ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

 

 
1.1. Εισαγωγή 

 

Σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα παρατηρείται παραγωγή υγρών και στερεών 

αποβλήτων ως αποτέλεσµα της δραστηριότητάς της.  Η δραστηριότητα αυτή έχει ως 

στόχο την παραγωγή προϊόντων, που είναι χρήσιµα για τον άνθρωπο 

χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες, ανάµεσα στις οποίες και το νερό.  Από αυτή τη 

δραστηριότητα προκύπτουν και παραπροϊόντα τα οποία εφόσον δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν περαιτέρω, πρέπει να διατεθούν άµεσα στο φυσικό περιβάλλον.  Τα 

παραπροϊόντα αυτά ονοµάζονται απόβλητα και διακρίνονται σε στερεά, υγρά ή αέρια 

ανάλογα µε τη βασική τους φάση και σε αστικά, εµπορικά, βιοµηχανικά και αγροτικά 

ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους. 

Η βιοµηχανική ανάπτυξη όλων των χωρών τα τελευταία χρόνια και η παραγωγή 

και αποχέτευση µεγάλων ποσοτήτων αστικών και άλλων υγρών αποβλήτων σε 

παράκτιες και άλλες περιοχές, δηµιούργησαν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στη δηµόσια υγεία, λόγω της ανεξέλεγκτης εισαγωγής των 

ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στον κύκλο του νερού (ή υδρολογικό κύκλο).  

Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για προστασία της δηµόσιας υγείας και των φυσικών 

οικοσυστηµάτων, της ποιότητας ζωής, της αποφυγής της ρύπανσης των φυσικών 

υδάτινων αποδεκτών (θάλασσες, ποτάµια, λίµνες, κλπ.) οδήγησε την ανθρωπότητα 

στην εύρεση τρόπων µε τους οποίος θα πραγµατοποιούταν επεξεργασία των 

αποβλήτων αυτών. 

Έτσι, για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων άρχισαν να χρησιµοποιούνται 

διάφορες φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες οι οποίες συµβαίνουν στο 

φυσικό περιβάλλον µε την αλληλεπίδραση του νερού, του εδάφους, της ατµόσφαιρας 

και φυτικών και ζωικών µικροοργανισµών (φυσικά συστήµατα επεξεργασίας). 

Γνωστά φυσικά συστήµατα επεξεργασίας είναι τα βραδείας εφαρµογής, ταχείας 

διήθησης, επιφανειακής ροής, τεχνητών υγροβιότοπων και τα συνδυασµένα γήινα 

(Αγγελάκης και Tchobanoglous, 1995). 
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Η επιτακτική ανάγκη της αποφυγής της ρύπανσης του περιβάλλοντος προέβαλε 

άµεσα την τεχνολογική παρέµβαση, η οποία θα αναπληρώσει, θα υποβοηθήσει ή θα 

επιταχύνει τα φυσικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα σήµερα η επεξεργασία να βασίζεται 

σε συνδυασµό από τεχνητές φυσικοχηµικές και βιολογικές διεργασίες. Στην 

ταξινόµηση των διαφόρων διεργασιών αναγνωρίζουµε τα εξής επίπεδα: 

• την προεπεξεργασία ή προκαταρκτική επεξεργασία η οποία βασίζεται στη 

χρήση κάποιων φυσικών λειτουργιών όπως σχάρισµα, αµµοσυλλογή, 

λιποσυλλογή και εξισορρόπηση, που στοχεύουν στην προετοιµασία των 

αποβλήτων για την κυρίως επεξεργασία. 

• την πρωτοβάθµια επεξεργασία όπου µε τη βοήθεια της καθίζησης και της 

επίπλευσης αποµακρύνονται κατά ένα ποσοστό τα αιωρούµενα στερεά 

• την δευτεροβάθµια επεξεργασία όπου χρησιµοποιείται συνδυασµός 

φυσικοχηµικών και βιολογικών µεθόδων για την αποµάκρυνση των 

κολλοειδών και του µεγαλύτερου ποσοστού από το οργανικό φορτίο των 

αποβλήτων (µε βιοαποδόµηση). 

• την τριτοβάθµια ή προωθηµένη επεξεργασία όπου στόχος είναι η βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αποβλήτου, χρησιµοποιώντας µεθόδους 

για την αποµάκρυνση άλλων συστατικών, όπως το άζωτο και ο φώσφορος, τα 

οποία δεν µειώνονται σηµαντικά µε τη δευτεροβάθµια επεξεργασία. 

 

 

1.2. Αποµάκρυνση του αζώτου 

 

Το άζωτο είναι διαλυτό στα υγρά απόβλητα σε πολλές µορφές όπως αµµωνία, 

νιτρώδη και νιτρικά, αλλά και ως συστατικό οργανικών µορίων όπως τα αµινοξέα.  

Επιπρόσθετα εµπεριέχεται σε αιωρούµενα οργανικά σωµατίδια.  Η ύπαρξη της 

αµµωνίας στα λύµατα, είτε µε την ελεύθερη µορφή είτε µε τη µορφή ιόντων 

αµµωνίου, εξαρτάται από το pH και τη θερµοκρασία.  Η µέση περιεκτικότητα στα 

αστικά λύµατα, για παράδειγµα είναι περίπου 40 mg/L NNH4 −+  και 20 mg/L ως 

οργανικό άζωτο.  Οι ενώσεις του οργανικού αζώτου διασπώνται και υδρολύονται από 

φυσικά απαντώµενους µικροοργανισµούς (βακτήρια, µύκητες) παράγοντας αµµωνία, 
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µέσω της βιολογικής διεργασίας της αµµωνικοποίησης.  Στα βιοµηχανικά υγρά 

απόβλητα οι συγκεντρώσεις του αζώτου είναι κατά πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε τα 

αστικά λύµατα (Πίνακας 1.1).  Επίσης τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται και από 

υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών (Πίνακας 1.2). 

 

 Πίνακας 1.1 Συγκεντρώσεις αζώτου σε βιοµηχανικά υγρά απόβλητα 

Αναφορά Χρονιά Βιοµηχανία Συγκέντρωση Ν

(mg/L) 

Cousins and Mindler 1972 Παραγωγής 

άνθρακα 

3300-4100 

Koziorowski and Kucharski 1972 » 800-1000 

Adams and Eckenfelder 1977 » 450 

Koziorowski and Kucharski 1972 ∆ιυλιστήριο  23.8-75.2 

Garisson et al. 1973 » 865 

Pascic I. 1982 » 450-630 

Hutton and LaRocca 1975 Αεριοποίηση C <1000 

Koziorowski and Kucharski 1972 » <2500 

Hutton and LaRocca 1975 Λιπάσµατος 200-940 

Arnold and Wolfram 1975 » 600 

Hutton and LaRocca 1975 Συνθετικών ινών 800 

Meinck et al. 1968 Σφαγείο 145 

ATV 1985 Χοιροστάσιο 2300 

Braun R. 1982 Φάρµα βοδιών  500-2300 

Neumann and Viehl 1966 Λιπασµατοποίηση 807 

Zall R. 1972 Γαλακτοκοµείο <625 

Basu A. 1975 Αποστακτήριο 114-380 

Patterson and Minear  1975 Εκρηκτικά <1503 

Adams and Eckenfelder 1977 Χαρτί και 

κυτταρίνη 

264 

US EPA 1975 Γυαλί 300-650 

Brown G. 1975 Φαρµακευτικά 475 
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 Πίνακας 1.2 Συγκεντρώσεις νιτρικού αζώτου σε βιοµηχανικά υγρά απόβλητα 

Αναφορά Χρονιά Βιοµηχανία Συγκέντρωση 

NNO3 −−  

(mg/L) 

Patterson J. 1958 Εκρηκτικά <12500 

Francis C. 1977 ∆ιεργασίας Ουρανίου <11300 

Mankin and Patterson 1985 Λιπάσµατος <6000 

Jewell 1975 Ηλεκτρονικά <2000 

Cummings and Bode 1985 “pectin” <2700 

 

 

Μερικά από τα προβλήµατα που προκύπτουν αν τα λύµατα που περιέχουν 

αµµωνία, νιτρώδη και νιτρικά διατεθούν χωρίς κάποια επεξεργασία στους υδάτινους 

αποδέκτες είναι τα εξής: 

•   Η αµµωνία µπορεί να οξειδωθεί από βακτήρια σε νιτρώδη και νιτρικά 

(νιτρογενής απαίτηση οξυγόνου), µε αποτέλεσµα την µείωση του διαθέσιµου 

διαλυτού οξυγόνου των υδάτινων αποδεκτών µε τρόπο ανάλογο της δέσµευσης 

που προκαλείται από την οξείδωση των οργανικών ουσιών (βιοχηµική 

απαίτηση οξυγόνου). 

•   Η αµµωνία και τα ιόντα αµµωνίου είναι σε χηµική ισορροπία, οπότε µε 

ενδεχόµενη αύξηση της θερµοκρασίας και του pH όλο και περισσότερη 

αµµωνία θα παράγεται, η οποία είναι πολύ τοξική για τα ψάρια καθώς 

παρεµποδίζει την µεταφορά οξυγόνου από τα βράγχια, ειδικά όταν η 

συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου είναι πολύ µικρή (McKee and Wolf, 

1963). 

•   Η παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων αζώτου στα αστικά λύµατα έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη φυκών, µε αποτέλεσµα να συµβάλλει στο 

φαινόµενο του ευτροφισµού όπου προκαλεί δυσµενείς συνέπειες για τις 

ανώτερες µορφές ζωής (ψάρια) και το περιβάλλον (δυσοσµία, αντιαισθητική 

εικόνα).   
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•   Αυξηµένες συγκεντρώσεις των νιτρωδών και νιτρικών στο πόσιµο νερό 

µπορούν να προκαλέσουν σχηµατισµό καρκινογόνων ουσιών (Bouchard et al.,  

1992) καθώς και τη νόσο µεθαιµοσφαιριναιµία ή σύνδροµο κυάνωσης των 

βρεφών (blue baby syndrome) (National Academy of Science,1978).  Τα 

νιτρικά µετατρέπονται στο στοµάχι των βρεφών σε νιτρώδη, τα οποία 

αντιδρούν µε την αιµοσφαιρίνη του αίµατος σχηµατίζοντας τη 

µεθαιµοσφαιρίνη, η οποία δεν µπορεί να µεταφέρει το οξυγόνο στους 

κυτταρικούς ιστούς µε αποτέλεσµα την ασφυξία.  Επίσης έχει αναφερθεί ότι τα 

νιτρικά έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα καρδιάς και συµπεριφοράς σε 

πειραµατόζωα (Shuval, 1980). 

•   Η αµµωνία αυξάνει την απαίτηση σε χλώριο, σε περίπτωση απολύµανσης, 

διότι σχηµατίζει χλωραµίνες (Bull et al., 1990).    

    

Η αµµωνία µπορεί να αποµακρυνθεί από τα υγρά απόβλητα µέσω µίας ποικιλίας 

φυσικοχηµικών και βιολογικών διεργασιών.  Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου 

είναι αποτελεσµατική και µε µικρό κόστος και γι αυτό το λόγο χρησιµοποιείται 

ευρέως σε σχέση µε τις φυσικοχηµικές διεργασίες. Οι βιολογικές µέθοδοι 

περιλαµβάνουν την αφοµοίωση από τους µικροοργανισµούς, τη νιτροποίηση και την 

απονιτροποίηση.  Το οργανικό άζωτο που βρίσκεται σε σωµατιδιακή µορφή 

αφαιρείται κατά την πρωτοβάθµια καθίζηση, ενώ οι διαλυτές ενώσεις του 

µετατρέπονται σε αµµωνιακό άζωτο (αµµωνικοποίηση).  Στη συνέχεια, το 

αµµωνιακό άζωτο µετατρέπεται µε τη βοήθεια αυτότροφων µικροοργανισµών σε 

νιτρώδες και νιτρικό άζωτο (νιτροποίηση) και ακολούθως προαιρετικά αερόβιοι 

ετερότροφοι µικροοργανισµοί µε τη βοήθεια οργανικής πηγής άνθρακα σε αναερόβιο 

περιβάλλον µετατρέπουν το νιτρικό άζωτο σε αέριο άζωτο (απονιτροποίηση) όπως 

φαίνεται και στη φωτογραφία 1.1. 



 6

 
 

Φωτογραφία 1.1. Ο κύκλος του αζώτου στο περιβάλλον (Fundamental of Physical 

Geography, 2006) 

 

1.3. Νιτροποίηση 

1.3.1. Ταξινόµηση 

 

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές οµάδες βακτηρίων οι οποίες δρουν συλλογικά για την 

επίτευξη της νιτροποίησης.  Τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για την οξείδωση της 

αµµωνίας (ammonium oxidizing bacteria) ή νιτρωδοβακτήρια, τα οποία λαµβάνουν 

την ενέργεια τους από τον καταβολισµό της µη ιονισµένης αµµωνίας (Suzuki et al., 

1974) σε νιτρώδη (νιτρωδοποίηση nitritification), ενώ τα βακτήρια που οξειδώνουν 

τα νιτρώδη (νιτρικοβακτήρια) µετατρέπουν τα νιτρώδη σε νιτρικά (νιτρικοποίηση 

nitratification).  Η αντίδραση που αφορά το πρώτο στάδιο της νιτροποίησης 

(εξωγενής) απελευθερώνει περίπου τετραπλάσια ενέργεια σε σχέση µε αυτή που 

περιγράφει το δεύτερο στάδιο. 
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+− ++↔+ HOHNOO5.1NH 2223                          mol/kcal84+  (1.1) 

 
−− ↔+ 322 NOO5.0NO                                              mol/kcal8.17+  (1.2) 

  

Βακτήρια των γενών Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus και 

Nitrosovibrio, συµµετέχουν στο πρώτο στάδιο της νιτροποίησης.  Στο δεύτερο στάδιο 

περιλαµβάνονται τα γένη Nitrobacter, Nitrcoccus, Nitrospira και Nitrospina 

(Watson, 1971; Watson et al., 1986; Meincke et al., 1989).  Όλα τα βακτήρια της 

οικογένειας Nitrobacter είναι αρνητικά κατά χρώση Gram χηµοαυτότροφα, γνωστά 

επίσης και ως λιθότροφα (Bock et al., 1991).  Τα χηµοαυτότροφα βακτήρια 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να χρησιµοποιούν ένα ανόργανο χηµικό 

υπόστρωµα ( όπως NH3, H2, Fe2+) ως πηγή ηλεκτρόνιων για την ακινητοποίηση του 

ανόργανου άνθρακα ( CO2 (δ) ή −
3HCO ) µέσα στη βιοµάζα.  Αυτή η ανεξάρτητη 

πηγή ενέργειας βοηθάει στη δέσµευση του άνθρακα, στην αφοµοίωση των 

µονοµερών σε πρόδροµους µεταβολίτες και στο διαδοχικό πολυµερισµό των 

µακροµορίων.  Οι χηµοαυτότροφοι µικροοργανισµοί είναι αερόβιοι, που συνήθως 

χρησιµοποιούν το οξυγόνο ως τον τελικό δέκτη ηλεκτρονίων.  Μερικοί ετερότροφοι 

οργανισµοί είναι ικανοί στο να οξειδώνουν οργανικά δεσµευµένο άζωτο, µε µία 

διεργασία που ονοµάζεται συµεταβολισµός και δεν είναι συνδεδεµένη µε παραγωγή 

ενέργειας (Isirimah et al., 1976; Witzel και Overbeck, 1979; Papen et al., 1989). 

Επίσης κατά την ετερότροφη νιτροποίηση σχηµατίζεται µεγάλη ποικιλία τελικών 

προϊόντων (Verstraete και Alexander, 1972; Focht και Verstraete, 1977).  Το σχήµα 

των νιτροποιητικών βακτηρίων µπορεί να είναι κυλινδρικό, ραβδοειδές, σφαιρικό ή 

σπειροειδές.  Συχνά παρουσιάζουν εκτεταµένα συµπλέγµατα µεµβρανών µέσα στο 

κυτταρόπλασµα.  Στις φωτογραφίες 1.2 και 1.3 παρουσιάζονται οι µορφολογικές 

δοµές διαφόρων νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  
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Φωτογραφία 1.2. Φωτογραφίες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο όπου διακρίνονται οι 

µορφολογικές δοµές διάφορων νιτρικοποιητικών βακτηρίων 

 

 
                                     (α)                                                     (β) 

Φωτογραφία 1.3. Φωτογραφίες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο όπου διακρίνονται οι 

µορφολογικές δοµές του βακτηρίου Nitrosomonas (α) και του βακτηρίου Nitrosococcus 

mobilis 

 

Τα περισσότερα βακτήρια που οξειδώνουν την αµµωνία ανήκουν στη β – 

υποκατηγορία της οικογένειας των πρωτεοβακτηρίων ή πορφυρών βακτηρίων 

(Kowalchuk και Stephen, 2001). Υπάρχουν όµως και κάποιες οµάδες που ανήκουν 

στα γ – πρωτεοβακτήρια.  Β – νιτρωδοποιητές αποτελούν τα βακτηρία Nitrosomonas 

και Nitrospira (Bateman, 1997), ενώ στο γένος των γ – πρωτεοβακτηρίων ανήκει το 

βακτήριο Nitrosococcus (Steinert et al., 1997).  Τα µέλη των οικογενειών των 
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βακτηρίων αυτών, που επικρατούν τόσο στις διάφορες µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων όσο και στα φυσικά οικοσυστήµατα, ποικίλουν 

(Juretschko et al., 1998; Schramm et al., 1998; Gieseke et al., 2001; De Bie et al., 

2001; Kowalchuk et al., 1998; Speksnjder et al., 1998; Kowalchuk et al., 2000; Nold 

et al., 2000; Philips et al., 2000). 

Το βακτήριο Nitrosomonas europaea είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο 

νιτρωδοποιητικό βακτήριο για το οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί οι περισσότερες 

µελέτες.  Τα βακτήρια αυτά έχουν το σχήµα µικρών ράβδων (0.8 x 1-2 µm), είναι 

ακίνητα και απαντώνται ευρέως στα χώµατα (Watson, 1971).  Άλλα είδη του 

Nitrosomonas βρίσκονται σε «καθαρό» νερό και σε θαλάσσια ιζήµατα (Johnstone και 

Jones, 1988; Voytek και Ward, 1995).  Το βακτήριο N. europaea έχει χαρακτηριστεί 

ως το επικρατέστερο γένος σε µέρη στα οποία υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στο 

περιεχόµενο του οξυγόνου (Smorezewski και Scmidt, 1991).  Συγκεντρώσεις 

µπορούν να βρεθούν στην επιφάνεια των ιζηµάτων, όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις 

οξικών ανοξικών συνθηκών και η πηγή ενέργειας προέρχεται από την αποσύνθεση 

των οργανικών που έχουν καθιζάνει (Enoksson, 1986; Lusby et al., 1998).  Η 

κυτταρική µεµβράνη ξεδιπλώνεται σε µεγάλο βαθµό από µέσα προς τα έξω, είναι 

ασυνήθιστα πλούσια σε κυτόχρωµα και µεταδίδει ένα σκούρο καφέ χρώµα σε πυκνές 

καλλιέργειες (Hooper, 1989; Watson et al., 1989). 

Για τα βακτήρια που οξειδώνουν τα νιτρώδη πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

Nitrobacter και Nitrococcus ανήκουν στα άλφα – πρωτεοβακτήρια, ενώ για τα 

Nitrospira δεν έχουν σχετιστεί φυλογενετικά µε κάποια άλλα καλλιεργούµενα είδη 

οπότε αποτελούν µία ξεχωριστή κατηγορία (Ehrich et al., 1995).     

 

   

1.4. Βιοχηµεία της νιτροποίησης  

 

1.4.1. Εξωθερµικά ενεργειακά µονοπάτια  

 

Οι βασικές χηµικές αντιδράσεις που συνήθως χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν τη νιτροποίηση (εξισώσεις (1) και (2)) είναι υπερ – απλουστεύσεις των 



 10

πραγµατικών καταβολικών  διεργασιών των νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών 

βακτηρίων.  Στην πραγµατικότητα, λαµβάνει χώρα µία σειρά από βιοχηµικές 

αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής.  Η νιτρωδοποίηση ξεκινά από το εσωτερικό 

της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης όπου η αµµωνία οξειδώνεται σε υδροξυλαµίνη, 

µε τη βοήθεια του αναπόσπαστου από τη µεµβράνη ενζύµου, την αµµωνιακή 

µονοοξυγενάση (ammonia monooxygenase, AMO) (Gibbs και Schiff, 1960; 

Hollocher et al., 1981): 

 
1

223 molkcal7.0OHNHO5.0NH −+↔+        (1.3) 

 

Η ενεργοποίηση του ενζύµου της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης απαιτεί ενέργεια 

και, γι αυτό το κύτταρο δεν αποκοµίζει κάποια ενέργεια από την αντίδραση (3) 

(Hooper, 1989).  Στη συνέχεια η υδροξυλαµίνη (NH2OH) µεταφέρεται στο 

περίπλασµα και µετατρέπεται σε νιτρώδη µε ταυτόχρονο σχηµατισµό ενός ελεύθερου 

πρωτονίου. 

 
1

2222 molkcal3.83HOHNOOOHNH −+− +++↔+    (1.4) 

 

Η υδροξυλαµίνη θα µπορούσε να είναι υπόστρωµα για την νιτροποίηση, αλλά 

έχει βρεθεί ότι είναι τοξική σε χαµηλές συγκεντρώσεις (Bock et al., 1991; Frijlink et 

al., 1992).  Επίσης, η υδραζίνη είναι ένας ανταγωνιστικός παρεµποδιστής για την 

κανονική οξείδωση της υδροξυλαµίνης και µπορεί να προστεθεί στο θρεπτικό µέσο, 

έτσι ώστε να είναι εφικτό να εξεταστεί µόνο η αντίδραση κατάλυσης της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης (Hollocher et al., 1981; Remde και Conrad, 1990).  Πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι η αύξηση στην οξύτητα κατά τη νιτροποίηση προέρχεται εξ 

ολοκλήρου από την αντίδραση (4).  Αυτή η πηγή των υδρογονο – κατιόντων µπορεί 

εύκολα να ανατρέψει τη ρυθµιστική δυνατότητα των υγρών αποβλήτων.  Το γεγονός 

αυτό έχει αναφερθεί ότι ίσως ευθύνεται για την αλλαγή της τιµής του pH των 

ωκεανών (Gundersen και Mountain, 1973).  Είναι λοιπόν επιτακτικό να ενισχυθεί η 

αλκαλικότητα των συστηµάτων που χρησιµοποιούν ανακυκλοφορία, έτσι ώστε να 
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αποφευχθεί παρεµπόδιση λόγω ανάδρασης των ιόντων υδρογόνου (Siegrist και 

Gujer, 1987). 

Η εξίσωση (3) χρειάζεται απευθείας οξυγόνο (Hollocher et al., 1981), ενώ η 

εξίσωση (4) είναι από µόνη της συστατικό αφυδρογόνωσης που ακολουθείται από 

πολλές ανταλλαγές ηλεκτρονίων.  Το οξυγόνο δεν συµµετέχει απευθείας στη 

δηµιουργία των νιτρωδών από το πρώτο ενδιάµεσο, την υδροξυλαµίνη.  Αντ’ αυτού, 

το νερό µετατρέπεται σε δότη υδρογόνων από ένα περιπλασµικό ένζυµο, την 

οξειδoαναγωγάση της υδροξυλαµίνης (hydroxylamine oxidoreductase, HAO).  Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή αναγωγικών ισοδύναµων, τα οποία µπορούν να 

έχουν σηµασία ως άτοµα υδρογόνου (H+ + e-), ή απλά ως ηλεκτρόνια (e-) (Bock et 

al., 1991). 

 

]eH[4HNOOHOHNH 222
−++− +++↔+               (1.5) 

 

Τα αναγωγικά ισοδύναµα σχηµατίζονται σε ζευγάρια και το ενδιάµεσο της 

εξίσωσης (5) είναι ένας ενζυµικός δεσµός (µικρής χρονικά διάρκειας) (Wood et al., 

1988; Bock et al., 1991). 

 

]eH[2)HNO(OHNH2
−+ ++↔     (1.6) 

 

]eH[2HNOOH)HNO( 22
−++− +++↔+  (1.7) 

 

Οι θεµελιώδεις εξισώσεις που περιγράφουν τον µηχανισµό της νιτρικοποίησης 

είναι πανοµοιότυπες µε αυτόν που µόλις περιγράφηκε για την µετατροπή της 

υδροξυλαµίνης σε νιτρώδη, ακολουθώντας, µέσω δεσµών στην µεµβράνη του 

κυττάρου, αφυδρογόνωση (Tanaka et al., 1983).  Το ένζυµο νιτρωδο- 

οξειδοαναγωγάση, είναι επίσης γνωστό και ως νιτρωδο-αφυδρογονάση, το οποίο 

καταλύει το σχηµατισµό των νιτρικών (Aleem και Sewell, 1981; Hooper, 1989; 

Watson et al., 1989). 
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]eH[2NOOHNO 322
−+−− ++↔+      (1.8) 

 

1.4.2. Η αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων(ETC) 

  

Τα αναγωγικά ισοδύναµα µετατρέπονται σε χρήσιµες δοµές που είναι γνωστές 

ως αναγωγικά νικοτιναµινο- αδενινο-δινουκλεοτίδια ή αναγωγικά νουκλεοτίδια της 

πυριδίνης και συµβολίζονται γενικά ως NADH2.  Αυτός είναι ένας µηχανισµός κατά 

τον οποίο η αναγωγική δύναµη των απελευθερωµένων ηλεκτρονίων µεταφέρεται 

µέσα στο κύτταρο.  Τα µόρια NADH2 προωθούνται στο υδρογόνο και στα ένζυµα 

(της αναπνευστικής αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων), όπου µεταφέρουν 

ηλεκτρόνια στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη (Hooper , 1989).  Το φαινόµενο της 

ροής ηλεκτρονίων διαµέσου της  ETC βασίζεται στην απώθηση πρωτονίων από το 

κυτταρόπλασµα προς το περίπλασµα (Bhandari και Nicholas, 1979; Wheelis, 1984).  

Το γεγονός αυτό είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία µίας ηλεκτροχηµικής δύναµης 

µέσα στην µεµβράνη που ονοµάζεται δύναµη κίνησης πρωτονίων (proton-motive 

force, PMF).  Στο τέλος της αλυσίδας, το οξυγόνο συµπεριφέρεται ως τερµατικός 

δέκτης για το αναγωγικό που ελευθερώνεται σύµφωνα µε τις εξισώσεις (5) και (8). 

Η PMF µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κίνηση (π.χ. περιστροφή των 

µαστιγίων), την αντίστροφη µεταφορά ηλεκτρονίων, την είσοδο και την έξοδο 

συστατικών, κ.λ.π. ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην οξειδωτική φωσφορυλίωση 

(Neidhardt et al., 1990).  Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διεργασίας το 

εξωκυτταρικό ενεργειακό δυναµικό της PMF µετατρέπεται σε ενδοκυτταρικό µόριο 

υψηλής ενέργειας, την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), µέσω του ενζύµου ATPάση 

που είναι δεσµευµένο στην µεµβράνη.  Είναι σύνηθες να θεωρείται πως η 

φωσφορυλίωση λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την αναπνοή.  Η κυτταρική µεµβράνη 

δεν είναι πλήρως µη διαπερατή από την ποσότητα πρωτονίων που διαφεύγει 

(Wheelis, 1984) και η δράση της ATPάσης είναι αντιστρεπτή, έτσι ώστε το ATP 

δύναται να χρησιµοποιηθεί για την αναπλήρωση της  PMF (Neidhardt et al., 1990).  

O Gundersen (1968) απεικόνισε όλη την διαδικασία σύµφωνα µε την παρακάτω 

αντίδραση: 
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OH2ATPNAD2OPADPNADH2 22i2 +χ+↔+χ+χ+  (1.9) 

 

Ένας παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση για τα νιτροποιητικά βακτήρια 

είναι το ότι αυτού του είδους τα βακτήρια δεν µπορούν να αξιοποιήσουν απ’ευθείας 

τα ηλεκτρόνια που παρέχονται από την υδροξυλαµίνη ή τα νιτρώδη για την αναγωγή 

του NAD σε NADH2.  Αντ’ αυτού, η ενέργεια που χρειάζεται για την αναγωγή 

πρέπει αν προέλθει  διαµέσου µίας διεργασίας κατανάλωσης ενέργειας, που ορίζεται 

ως αντίστροφη µεταφορά ηλεκτρονίων (reverse electron transport, RET).  Αυτό είναι 

αναγκαίο, γιατί το δυναµικό οξειδοαναγωγής της ενέργειας που αποδίδεται από την 

αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων σύµφωνα µε τις εξισώσεις (5) και (8) είναι πιο 

θετικό από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή του NADH2 (Aleem and Sewell, 

1981; Wheelis, 1984).  Κατά τη διάρκεια της RET η ETC οδηγείται σε µία µη 

επιθυµητή θερµοδυναµικά κατάσταση µέσω της εισόδου µερικών πρωτονίων σε 

αρνητικά φορτισµένο κύτταρο (Wood, 1988).  Η παραπάνω διοχέτευση στην PMF 

αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο στην αποδοτικότητα του καταβολισµού.  Ακόµα, το 

µισό από το επίπονα παραγόµενο NADH2, πρέπει να επανέλθει στις αρχικές 

συνθήκες στην αντίδραση κατάλυσης της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης µε σκοπό να 

ενεργοποιηθεί αρχικά η αµµωνία (Frijlink et al., 1992).  Η αναγωγικά εξαρτώµενη 

αµµωνιακή υδροξυλίωση (εξίσωση (3)) µπορεί ακριβέστερα να γραφεί µε την 

παρακάτω µορφή:  

 

NADOHOHNHNADHONH 22223 ++↔++          (1.10)      

  

Ο πραγµατικός µεταφορέας ηλεκτρονίων είναι πιθανώς ένα αναγωγικό 

κυτόχρωµα, παρά το NADH2 (Tsang και Suzuki, 1982).  Είναι όµως σίγουρο, ότι η 

αµµωνιακή µονοοξυγενάση (AMO) βασίζεται στην οξειδοαναγωγάση της 

υδροξυλαµίνης (HAO) ως µία πηγή αναγωγικού εντός του οργανισµού (Hollocher et 

al., 1981).  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ένα µόνο κλάσµα από την ενέργεια που 

προκύπτει από την αφυδρογόνωση της υδροξυλαµίνης (εξίσωση 5) να είναι 

διαθέσιµο για την ανάπτυξη.  Η αντίστροφη µεταφορά ηλεκτρονίων (RET) συµβαίνει 
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πιο σπάνια σε σχέση µε το «γύρισµα» της οξειδοαναγωγάσης της υδροξυλαµίνης 

(HAO) (Hooper, 1989). 

Ο βαθµός κατά τον οποίο η χηµική ενέργεια, που υπάρχει στην αµµωνία και τα 

νιτρώδη, είναι διαθέσιµη µε κάποια µορφή στο κύτταρο, είναι µεταβλητός.  Η 

αναλογία του ATP που σχηµατίζεται σε σχέση µε τα άτοµα οξυγόνου που 

καταναλώνονται (ATP:O) ονοµάζεται ενεργειακή απόδοση της αναπνοής και είναι 

ένα µέτρο της αποδοτικότητας της αλυσίδας των µεταφερόµενων ηλεκτρονίων 

(ETC).  Τυπικά κάθε ζευγάρι ηλεκτρονίων που χρησιµοποιείται στην ETC των 

νιτρωδοποιητικών βακτηρίων, θα εκβάλει δύο πρωτόνια στο περίπλασµα (Hooper, 

1989).  Σε ακολουθία µε αυτό το εκτόπισµα είναι η αναγωγή ενάµιση µορίου 

οξυγόνου (τερµατικός δέκτης ηλεκτρονίων) και η εκµετάλλευση των δύο 

κυτταροπλασµατικών πρωτονίων.  Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία 

τεσσάρων πρωτονίων κατά µήκους της κυτταρικής µεµβράνης από την ποσότητα της 

ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την αναγωγή της υδροξυλαµίνης και δεν 

εκτρέπεται στην αµµωνιακή µονοοξυγενάση (Kumar και Nicholas, 1982).  Η 

διαδοχική επανείσοδος αυτών των πρωτονίων θα συµβάλει στη σύνθεση δύο µορίων 

ATP (Wood, 1988).  Εφόσον η υπόθεση ότι η αναλογία ΑΤP:O = 2:1 είναι σωστή, η 

στοιχειοµετρική µεταβλητή χ στην εξίσωση (9) θα είναι ίση µε 4.  Αλλά και πάλι 

αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κανόνας που διατηρείται σταθερός µεταξύ όλων των 

βακτηριακών ειδών.  Η αναλογία ΑΤP:O µπορεί να διακυµανθεί από ~3:1 σε ~1:1.  

Τα εξώθερµα ενεργειακά µονοπάτια των νιτρωδοποιητών δεν είναι τόσο 

προσοδοφόρα, µε αποτέλεσµα να έχουν χαµηλή αναλογία (Neidhardt et al., 1990).  Η 

ενεργειακή µετατροπή στα βακτήρια που οξειδώνουν τα νιτρώδη παραµένει ένα 

µυστήριο, αλλά ο λόγος ΑΤP:O είναι σίγουρα ακόµα µικρότερος (Jones, 1988; 

Wood, 1988; Hooper, 1989). 

 

1.4.3. Ενδοθερµικά µονοπάτια αφοµοίωσης 

 

Η λιθοτροφική ανάπτυξη ή ο αυτοαναβολισµός ξεκινά σύµφωνα µε τον Κύκλο 

του Calvin που χρησιµοποιούν οι φωτοτρόφοι οργανισµοί (Wood, 1989; McFadden 

και Shively, 1991).  Τόσο το NADH2 όσο και το ATP χρειάζονται για την 
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αφοµοίωση του άνθρακα, µία διεργασία γνωστή και ως ακινητοποίηση ή αφοµοίωση 

(Wood, 1988).  Η σύνθεση των µονοµερών µπορεί να περιγραφεί από τις παρακάτω 

αντιδράσεις (Gundersen, 1968; Gundersen και Mountain, 1973): 

 

12n222 nP3nADP3OnH)OCH(nNAD2nATP3nCOnNADH2 ++++↔++  (1.11)    

 

Η εξίσωση (11) δείχνει πως όταν το NADH2 χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 

της βιοµάζας, το διοξείδιο του άνθρακα είναι αυτό που τελικά ενεργεί ως τελικός 

δέκτης ηλεκτρονίων και όχι το οξυγόνο.  Η στοιχειοµετρική πρόβλεψη 

(stoichiometric prediction, SP), ότι 1.5 mole αναγόµενου οξυγόνου ανά mole 

αµµωνίας που οξειδώνεται (εξίσωση 3) και 0.5 mole αναγόµενου οξυγόνου ανά mole 

νιτρωδών που οξειδώνονται, έγινε υποθέτοντας ότι η αναγόµενη ενέργεια 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την ETC.  Αυτό δεν είναι και τόσο ακριβές καθώς 

ο σχηµατισµός νέων κυττάρων είναι µία από τις βασικές λειτουργίες όλων των 

βακτηριακών διεργασιών.  Αν όλη η ενέργεια διοχετεύεται στη βιοσύνθεση, τότε 

πρέπει να υπεισέλθει µία βελτίωση στην λειτουργία της ETC σε όρους αφοµοίωσης 

διοξειδίου του άνθρακα ανά δεσµό υποστρώµατος που «σπάει» (Wezernak και 

Gannon, 1967; Gundersen, 1968).      

 

 

1.5. Πλεονεκτήµατα των νιτροποιητικών βακτηρίων  

 

Οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί κατέχουν τέτοιους µηχανισµούς επιβίωσης, 

οι οποίοι τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι διαδεδοµένοι τόσο σε χερσαία όσο και 

σε υδάτινα οικοσυστήµατα.  Καλλιέργειες αυτών των µικροοργανισµών έχουν 

αποµονωθεί, ακόµα και από νερό βροχής (Visser, 1964; Meincke et al., 1989).  Ως 

αυτότροφοι, είναι ικανοί να παράγουν το σύνολο της βιοµάζας τους µέσω 

βιοσυνθετικών µονοπατιών (Bowien, 1989).  Την ίδια στιγµή µπορούν να οξειδώνουν 

την ουρία και το µεθάνιο και να συµµεταβολίζουν µία ποικιλία από υδρογονάθρακες 

(Hyman et al., 1988; Rasche et al., 1991; Keener και Arp, 1994; Ely et al., 1995; 

Hyman et al., 1995).  Ακόµα, τα κύτταρα µπορούν να παραµείνουν σε συνθήκες 
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έλλειψης υποστρώµατος κατά την χαµηλού επιπέδου ενδογενή αναπνοή των 

κυτοπλασµατικών συστατικών, ενώ οι αναβολικές διεργασίες µικραίνουν σε µη 

ανιχνεύσιµο βαθµό (Kumar και Nicholas, 1983; Johnstone και Jones, 1988).  Ένα 

διαφορετικό µονοπάτι δηµιουργίας ενέργειας εµφανίζουν τα βακτήρια που 

οξειδώνουν την αµµωνία (Hollocher et al., 1982; Frijlink et al., 1992). Το πολυ-β-

υδροξυβουτυρικό έχει προσδιοριστεί ως το ενδογενές υλικό αποθήκευσης για τα γένη 

του Nitrobacter (Aleem και Sewell, 1981).   

Οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν για 

µεγάλες περιόδους σε αναερόβια υπολίµνια, δεξαµενές υγρών αποβλήτων και 

ευτροφικά ιζήµατα (Diab και Shilo, 1988a; Lusby et al., 1988; Smorezewski και 

Schmidt, 1991).  Έχει αναφερθεί σε µετρήσεις που έγιναν σε µία αναερόβια λίµνη, 

όπου η συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου ήταν 52 mg/L, πως η συγκέντρωση 

των ενεργών βακτηρίων που οξειδώνουν την αµµωνία ήταν 100 κύτταρα / λίτρο.  Η 

διεργασία της νιτροποίησης έχει αναφερθεί πως µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµα 

και σε συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου έως 0.05 mg/L (Abeliovich, 1987).  Τα 

βακτήρια που οξειδώνουν τα νιτρώδη είναι επίσης ενεργά κάτω από αυτές τις 

συνθήκες και υπερτερούν αριθµητικά κατά πολύ των νιτρωδοποιητικών βακτήριων 

(Smorczewski και Schmidt, 1991).   

Σε µικρές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου, τα βακτήρια που οξειδώνουν 

την αµµωνία χρησιµοποιούν τα νιτρώδη ως ένα τεχνητό δέκτη ηλεκτρονίων και 

παράγουν αέριο υποξείδιο του αζώτου (N2O) (Ritchie και Nicholas, 1972).  Επίσης 

µε όµοιο τρόπο µπορεί να παραχθεί µονοξείδιο του αζώτου µόνο που αυτή η 

διαδικασία είναι πιο ευαίσθητη στη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου 

(Anderson και Levine, 1986).  Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτά τα αέρια 

προκύπτουν από µερική απονιτροποίηση, παρά από µερική νιτροποίηση 

χρησιµοποιώντας οξυγόνο (Remde και Conrad, 1990).  Οι νιτρικοποιητές µπορούν 

και αυτή µε τη σειρά τους να αναγάγουν τα νιτρώδη σε µονοξείδιο του αζώτου αλλά 

όχι σε υποξείδιο (Goreau et al., 1980; Martikainen, 1985).   

Οι νιτρωδοποιητές (Poth και Focht, 1985; Remde και Conrad, 1990; Van de 

Graaf et al., 1995) και οι νιτρικοποιητές (Goreau et al., 1980) δεν είναι γνωστοί στο 

ότι ανάγουν λιθότροφα τα νιτρώδη.  Όµως, σε αναερόβια και ετερότροφα 
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υποστρώµατα, οι νιτρικοποιητές µπορούν να αναγάγουν τα νιτρικά σε νιτρώδη και σε 

αµµωνία (Tanaka et al., 1983; Sundermeyer-Klinger et al., 1984).                    

 

 

1.6. Προσκόλληση στα τοιχώµατα  

 

Οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί είναι αρκετά γνωστοί για την τάση τους να 

εκκρίνουν εξωκυτταρικά πολυµερή και να σχηµατίζουν γλοιώδη υλικά.  Αυτά τα 

επικαλυπτικά στρώµατα από λιποσακχαρίδια επιτρέπουν να προσκολληθούν 

προσδίδοντας σταθερότητα σε ένα µικροβιακό φίλµ.  Αν δεν υπάρχει επαρκής 

επιφάνεια και το επιτρέπουν οι συνθήκες ροής του υγρού, µπορούν να σχηµατιστούν 

χαλαρά συνδεδεµένα συνονθυλεύµατα που ονοµάζονται ζούγκλια.  Η υγρή 

πυκνότητα ενός νιτροποιητικού βιοφίλµ έχει προσδιοριστεί στα 1.4 g/cm3 

(Hermanowicz και Ganczarczyk, 1983) και η πυκνότητα των συνολικών στερεών έχει 

βρεθεί ίση µε 0.03 g/cm3 του υγρού όγκου (Siegrist και Gujer, 1987; Bhamidimarri et 

al., 1988).  Περίπου το 9.2 και 1.4 % κατά βάρος των συνολικών στερεών είναι το 

άζωτο και ο φώσφορος, αντίστοιχα. 

Σε φυσικά συστήµατα οι νιτροποιητές είναι πάντα συνδεδεµένοι µε τα 

αιωρούµενα σωµατίδια και µε αυτά που καθιζάνουν (Lusby et al., 1998).  Έχει 

παρατηρηθεί ότι µεταξύ του 70 και 95 % των αιωρούµενων νιτροποιητών µπορεί να 

προσκολληθεί σε ένα ακίνητο υλικό µέσα στα 30 λεπτά από τη δηµιουργία τους 

(Diab και Shilo, 1988a).  Μία εξήγηση αυτής της συµπεριφοράς είναι η απλή 

συνέχεια σε ένα µη στάσιµο υγρό: Αν ο χρόνος παραµονής σε ένα χηµοστάτη για 

παράδειγµα δεν είναι µεγαλύτερος από το χρόνο δηµιουργίας του αιωρούµενου 

µικροοργανισµού, τότε αυτός θα ξεπλυθεί µαζί µε την απορροή.  Αυτό δεν συµβαίνει 

σε συστήµατα µε ανάπτυξη στα τοιχώµατα, όπου ο χρόνος παραµονής της υγρής 

φάσης έχει επιλεχθεί δυσανάλογα σε σχέση µε τους ειδικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

(Baltzis και Frederickson, 1983). 

Περισσότερο αινιγµατική είναι η θετική επίδραση που έχει η επιφανειακή 

προσκόλληση στη φυσιολογία της διεργασίας.  Οι Powell και Prosser (1986) έχουν 

αναφέρει ότι η διεργασία της νιτροποίησης είναι λιγότερο ευαίσθητη στην 
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παρεµπόδιση της από την νιτροπυρίνη κατά δέκα φορές σε πειράµατα που 

διεξήχθησαν µε υγρές καλλιέργειες.  Ο Abeliovich (1987) βρήκε ότι ενώ ο αριθµός 

των κυττάρων του γένους Νitrosomonas ελαττώθηκε γρήγορα όταν τα αιωρούµενα 

στερεά διατηρούνταν υπό αναεροβίωση, εντούτοις κάποια κύτταρα που ήταν 

προσκολληµένα στα ιζήµατα πολλαπλασιάστηκαν αν και ήταν υπό αναερόβιες 

συνθήκες για µήνες.  Οι Diab και Shilo (1988a) επίσης έδειξαν ότι τα 

προσκολληµένα κύτταρα παρουσίασαν αξιοπρόσεκτα µεγαλύτερη ικανότητα 

επιβίωσης σε σχέση µε τα µη προσκολληµένα κάτω από αναερόβιες και αερόβιες – 

(µε έλλειψη υποστρώµατος) συνθήκες. 

Αν και ακόµα δεν έχουν προσδιοριστεί οι µηχανισµοί, εντούτοις ένα ξεχωριστό 

χαρακτηριστικό των νιτροποιητικών βακτηρίων είναι η ικανότητα να χρησιµοποιούν 

την επιφανειακή προσκόλληση ως µέσο για να αυξήσουν την βιωσιµότητα τους 

(Bazin et al., 1982; Keen και Prosser, 1988; Bock et al., 1991).  

 

1.7. Κινητική της νιτροποίησης 

 

Η νιτροποίηση µπορεί να περιγραφεί από εξισώσεις που προκύπτουν από τις 

κινητικές ανάπτυξης των Nitrosmonas και Nitrobacter.  Η ανάπτυξη των 

νιτρωδοποιητικών βακτηρίων περιορίζεται από τη συγκέντρωση του αµµωνιακού 

αζώτου, ενώ η ανάπτυξη των νιτρικοποιητικών βακτηρίων περιορίζεται από τη 

συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου.  Η κλασσική κινητική εξίσωση που προτάθηκε 

από τον Monod (1942), µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της βιολογικής 

ανάπτυξης των δύο τύπων µικροοργανισµών. 

 

NK
N

n
max,nn +

µ=µ   (1.12) 

όπου: 

 

µn = ειδικός ρυθµός ανάπτυξης των µικροοργανισµών (d-1) 

µn,max = µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης των µικροοργανισµών (d-1) 
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Ν = συγκέντρωση περιοριστικού υποστρώµατος (αµµωνιακό άζωτο για τα 

νιτρωδοποιητικά βακτήρια και νιτρώδες άζωτο για τα νιτρικοποιητικά  

Kn = σταθερά ηµικορεσµού (συγκέντρωση υποστρώµατος που αντιστοιχεί σε 

ρυθµό ίσο µε το µισό του µέγιστου ρυθµού σε mg/L) 

 

Περιοριστικό υπόστρωµα µπορεί να είναι και το οξυγόνο για τους 

µικροοργανισµούς αυτούς λόγω του ότι είναι αερόβιοι, οπότε µε τη βοήθεια της 

κινητικής Monod για διπλό υπόστρωµα προκύπτει η παρακάτω εξίσωση: 

 

]O[K
]O[

NK
N

On
max,nn ++

µ=µ  (1.13) 

 

Οι βιοχηµικές κινητικές παράµετροι για την νιτροποίηση µπορούν να 

υπολογιστούν µε ακρίβεια µόνο σε ενεργές µεικτές καλλιέργειες.  Για να 

εξαλειφθούν τα φαινόµενα µεταφοράς µάζας πρέπει το θρεπτικό µέσο της 

καλλιέργειας να κατανέµεται εξίσου, έτσι ώστε να µη σχηµατίζονται συµπαγείς 

µάζες από βακτήρια.  Η εξίσωση (13) πρέπει να χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη 

προσοχή σε συστήµατα όπου παρατηρείται σχηµατισµός βιοφίλµ, διότι δεν 

περιγράφεται πλήρως η αντίδραση των βακτηρίων σε σχέση µε τη συγκέντρωση 

υποστρώµατος. 

Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν έχει βρεθεί ότι ο ρυθµός 

ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών είναι σηµαντικά µεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο για τους νιτρωδοποιητικούς.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

το ότι, οι τιµές του Kn είναι γενικά µικρότερες από 1 mg/L και για τα δύο είδη 

µικροοργανισµών, δικαιολογεί την απουσία συσσώρευσης νιτρωδών σε υψηλές 

συγκεντρώσεις, σε µονάδες ενεργού ιλύος κάτω από συνθήκες µόνιµης λειτουργίας.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι κατά την έναρξη λειτουργίας των νιτροποιητικών 

συστηµάτων, η συγκέντρωση των νιτρωδών µπορεί να είναι υψηλή έως ότου αυξηθεί 

ο πληθυσµός των νιτρικοποιητικών βακτηρίων.  

 

 



 20

1.7.1.    Επίδραση της θερµοκρασίας στην νιτροποίηση 

 

Η διεργασία της νιτροποίησης επηρεάζεται από τη θερµοκρασία και έχει βρεθεί 

ότι η βέλτιστη θερµοκρασία είναι οι 300C, ενώ δεν παρατηρείται καµία 

δραστηριότητα κάτω από 50C ή πάνω από 400C (Mitchell, 1974; Painter, 1970).  Οι 

Wortman και Wheaton (1991) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η βέλτιστη 

θερµοκρασία για την νιτρωδοποίηση είναι υψηλότερη από αυτή της νιτρικοποίησης.  

∆ιάφοροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη µελέτη της εξάρτησης του µέγιστου 

ρυθµού ανάπτυξης µn,max και της σταθεράς ηµικορεσµού  Kn από τη θερµοκρασία.  Τα 

αποτελέσµατα αυτών των ερευνών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1.3. 

  

Πίνακας 1.3 Εξάρτηση του µέγιστου ρυθµού ανάπτυξης µn,max από τη θερµοκρασία 

µn,max (d-1) Αναφορά Σχέση µn,max µε 

θερµοκρασία Τ 0C 10 0C 15 0C 20 0C 

Downing (1964a) (0.47)e0.098(T-15) 0.29 0.47 0.77 

Downing (1964b) (0.18)e0.116(T-15) 0.10 0.18 0.32 

Hultman (1971) (0.50)100.033(T-20) 0.23 0.34 0.50 

Barnard (1975) (0.33)(1.127)(T-20) 0.10 0.18 0.37 

Painter (1983) (0.18)e0.0729(T-15) 0.12 0.18 0.26 

 

 

Οι διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω εκφράσεις δείχνουν ότι πιθανώς 

και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιµές που τελικά µετρούνται, όπως η ένταση 

της ανάδευσης στον αντιδραστήρα, το µέγεθος των κροκίδων της ενεργού ιλύος, το 

pH και το διαλυµένο οξυγόνο.  Ειδικότερα οι υψηλές τιµές που αναφέρονται από τον 

Downing (1964a,b) προέκυψαν από πειράµατα µε καθαρές καλλιέργειες 

αποµονωµένες από νερό του ποταµού Τάµεση.  Αυτό πιθανότατα οδήγησε σε 

διασπαρµένη ανάπτυξη και µικρότερο µέγεθος κροκίδας, που µπορεί να 

δικαιολογήσει τους υψηλότερους ρυθµούς (Randall et al., 1992).  Φαίνεται τελικά, 

ότι οι τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 0.3 και 0.5 d-1 στους 20 0C είναι οι πιο 

κατάλληλες. 
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Για την εξάρτηση της σταθεράς ηµικορεσµού Kn από τη θερµοκρασία, οι 

Knowles et al. (1965) έχουν προτείνει την ακόλουθη έκφραση: 

 

Kn = 10 0.051T-1.148 (1.14) 

 

Η σχέση αυτή δίνει για το Kn 0.23, 0.41 και 0.74 mg/L στους 10, 15 και 20 0C 

αντίστοιχα ενώ οι Chudoba et al. (1985) αναφέρουν την τιµή 0.41 mg/L στους 20 0C.  

Στους πίνακες 1.4 και 1.5 παρατίθενται οι τιµές που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία για το µέγιστο ρυθµό ανάπτυξης µn,max, της σταθεράς ηµικορεσµού  Kn 

και του συντελεστή απόδοσης Υ για τα νιτρωδοποιητικά και νιτρικοποιητικά 

βακτήρια αντίστοιχα.  Στους πίνακες 1.6 και 1.7 παρουσιάζονται βιβλιογραφικά 

δεδοµένα για το µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης και τη σταθερά ηµικορεσµού αυτών 

των µικροοργανισµών σε διάφορες θερµοκρασίες και περιβάλλοντα. 

 

  

1.7.2. Επίδραση του διαλυµένου οξυγόνου στην νιτροποίηση 

 

Η επίδραση του διαλυµένου οξυγόνου στην νιτροποίηση έχει απασχολήσει τους 

ερευνητές από πολύ παλιά.  Οι Butt και Lees (1960) χρησιµοποιώντας την τεχνική 

Warbung ανέφεραν ότι χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου προκάλεσαν 

παρεµπόδιση στο βακτήριο Nitrobacter winogradskyi.  Με παρόµοια πειράµατα οι 

Boon και Laudelout (1962) ανέφεραν ότι η ανάπτυξη του βακτηρίου Nitrobacter 

winogradskyi παρεµποδιζόταν σε χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου για 

διάφορες θερµοκρασίες από 20 – 350C.  Πιο συγκεκριµένα για συγκέντρωση 

διαλυµένου οξυγόνου (∆Ο) 1 mg/L ο σχετικός ρυθµός ανάπτυξης παρεµποδίστηκε 

κατά 21, 20, 30 και 42% για θερµοκρασίες 20, 23.7,29 και 350C αντίστοιχα. Οι 

Downing και Scragg (1958) ανέφεραν ότι απαιτείται συγκέντρωση ∆Ο τουλάχιστον 

0.3 mg/L ώστε να πραγµατοποιηθεί η νιτροποίηση.  Οι Schobert και Engel (1964) 

διαπίστωσαν ότι οι ρυθµοί νιτροποίησης είναι ανεξάρτητοι για συγκεντρώσεις ∆Ο 

πάνω από 1 mg/L για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς και πάνω από 2 

mg/L για τους νιτρικοποιητικούς.       
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Πίνακας 1.4 Βιβλιογραφικά δεδοµένα κινητικών σταθερών σε διεργασίες ενεργού ιλύος 

για τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

Αναφορά µn,max (d-1) Y (mg VSS/mg NH3-N) Kn (mg/L) 

Melamed et al. (1970) 0.17  0.37 

Knowles et al. (1965)   0.2-1.7 

Stratton και McCarty (1967)   1.25-5.59 

Painter (1970)   10 

Yantarasri (1989) 0.5055 0.15 0.16 

Barnes και Bliss (1983) 0.46-2.2  0.06-5.6 

Saxton και Brune (1985) 0.525  0.5 

Loehr et al. (1973) 0.71   

Keen και Prosser (1987) 0.936, 0.408   

Bakti (1988) 1.5   

McCarty (1974)  0.265  

Lawrence και McCarty (1970) 0.33 0.05 1.0 

Poduska και Andrews (1974) 1.08 0.05 0.063 

Harleman (1978) 1.2 0.05 0.6 

Williamson και McCarty (1970) 0.24   
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Πίνακας 1.5 Βιβλιογραφικά δεδοµένα κινητικών σταθερών σε διεργασίες ενεργού ιλύος 

για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

Αναφορά µn,max (d-1) Y (mg VSS/mg NH3-N) Kn (mg/L) 

Melamed et al. (1970)   0.25 

Knowles et al. (1965)   0.18-0.25 

Stratton και McCarty (1967)   1.25-5.59 

Painter (1970)   5.0, 8.4 

Yantarasri (1989) 0.2046  0.027 

Barnes και Bliss (1983) 0.28-1.44  0.06-8.4 

Bakti (1988) 6.41   

McCarty (1974)  0.077  

Lawrence και McCarty (1970) 0.14 0.02 2.1 

Poduska και Andrews (1974) 1.44 0.02 0.16 

Harleman (1978) 1.8 0.02 1.7 

 

 

Χρησιµοποιώντας ανάµεικτο υγρό ενεργού ιλύος, οι Downing et al. (1964) και 

Wild et al. (1971) διαπίστωσαν ότι οι ρυθµοί νιτροποίησης ήταν ανεξάρτητοι για 

συγκεντρώσεις ∆Ο πάνω από 1 mg/L.  Oι Nagel και Haworth (1969) κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, ότι αυξάνοντας το ∆Ο από 1 mg/L σε 3 mg/L, οι ρυθµοί νιτροποίησης 

διπλασιάζονταν.  Στον πίνακα 1.8 παρατίθενται βιβλιογραφικά δεδοµένα για τη 

σταθερά ηµικορεσµού του διαλυµένου οξυγόνου για τη διεργασία της νιτροποίησης. 
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Πίνακας 1.6 Βιβλιογραφικά δεδοµένα για το µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης και τη σταθερά κορεσµού για τους νιτρωδοποιητές. 

Μn,max (d-1) στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, 0C  Αναφορά Περιβάλλον 

8 12 15 16 20 21 23 25 30 

Gujer και Jenkins (1974) Εν. ιλύς  0.40    0.85    

Gujer και Jenkins (1974) 

(µαθηµατικό µοντέλο) 

“  0.34    0.65    

Wuhrman (1968) “    0.57      

Melamed et al. (1970) “        0.17  

Balakrishnan και Eckenfelder (1969) “       0.37   

Loehr et al. (1973) “     0.71     

Lawrence και McCarty (1970) “   0.21  0.48   0.55  

Poduska και Andrews (1974) “       1.08   

Lawrence και Brown (1973) “ 0.25    0.5     

  Kn (mg N/L) στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, 0C 

Melamed et al. (1970) “        0.37  

Stratton και McCarty (1967) Γλυκό νερό   2.8  3.6   3.4  

Hoffman και Lees (1953) Εργ. καλλ.         10 

Haug και McCarty (1971) “   0.5-1  0.5-1     

Ulken (1963) “        3.5  

Loveless και Painter (1968) “     1.0     

Williamson και McCarty (1974) “     0.5     
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Πίνακας 1.7 Βιβλιογραφικά δεδοµένα για το µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης και τη σταθερά κορεσµού για τους νιτρικοποιητές. 

Μn,max (d-1) στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, 0C  Αναφορά Περιβάλλον 

15 20 21 23 25 28 30 32 

Stratton και McCarty (1967) 

Lawrence και McCarty (1970) 

Γλυκό νερό 0.28  0.34  0.53    

Poduska και Andrews (1974) Ενεργός ιλύς    1.44     

  Kn (mg N/L) στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, 0C 

Melamed et al. (1970) Ενεργός ιλύς     0.25    

Stratton και McCarty (1967) 

Lawrence και McCarty (1970) 

Γλυκό νερό 0.7 1.1   0.7    

Gould και Lees (1960) Εργ. καλλ      5   

Ulken (1963) “     5    

Lees και Simpson (1957)        6  

Laudelot και van Tichelen (1960) “        8.4 

Williamson και McCarty (1974) “  0.07       
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Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Loveless και Painter, 1968; Peeters et al., 

1969; Laudelout et al., 1974; Nagel και Haworth, 1969)  είναι προφανές ότι οι ελάχιστες 

συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου που απαιτούνται για την νιτροποίηση διαφέρουν σε 

κάθε έρευνα όπως και οι τιµές για τη σταθερά ηµικορεσµού.  Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν το φαινόµενο αυτό.  Στις διεργασίες ενεργού 

ιλύος οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί είναι αναµεµιγµένοι σε µεγάλες κροκίδες 

(flocs) µαζί µε τα ετερότροφα βακτήρια, οπότε η συγκέντρωση του ∆Ο µέσα στην 

κροκίδα µπορεί να είναι κατά πολύ µικρότερη από αυτή του διαλύµατος.  Αυτού του 

είδους τα φαινόµενα µελετήθηκαν αρχικά από τους Wuhrman (1963) και Kossen (1979).  

Μερικοί από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η συγκέντρωση του ∆Ο στην 

κροκίδα είναι η συγκέντρωση του ∆Ο στο διάλυµα, το µέγεθος και το σχήµα της 

κροκίδας, η ένταση της ανάδευσης και οι ρυθµοί κατανάλωσης του οξυγόνου από τα 

ετερότροφα βακτήρια.  Τα τελευταία χρόνια τα φαινόµενα αυτά έχουν µοντελοποιηθεί 

από αρκετούς ερευνητές (Stenstrom και Poduska, 1980, Benefield και Randall, 1980; 

Eckenfelder, 1990; Stenstrom και Song, 1991; Bakti και Dick, 1992).  Το βασικό 

συµπέρασµα από τις θεωρήσεις αυτές είναι ότι ενώ η συγκέντρωση του ∆Ο µπορεί να 

παραµένει σταθερή στο διάλυµα, εντούτοις λόγω των µηχανισµών µεταφοράς και 

κατανάλωσης η συγκέντρωση του ∆Ο στην κροκίδα θα είναι µικρότερη.   

 

1.7.3. Επίδραση του pH  στην νιτροποίηση 

 

Τα νιτροποιητικά βακτήρια είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές της αλκαλικότητας.  

Για το βακτήριο Nitrosomonas europaea έχει αναφερθεί ότι είναι αδύνατο να ρυθµίσει το 

ενδοκυτταρικό pH του όταν οι εξωτερικές συνθήκες αλλάζουν (Frijlink et al., 1992).  

Μία συνήθης τιµή για το pH των νιτροποιητικών µικροοργανισµών είναι το 7.8 (Painter, 

1970; Jones και Paskins, 1982; Kumar και Nicholas, 1983).  Υπάρχουν όµως και πολλές 

έρευνες όπου ο βαθµός επίδρασης του pH ποικίλει.  Οι Wild et al. (1971) έδειξαν ότι ο 

µέγιστος ειδικός ρυθµός σε pH 7.0 ήταν 50% του αντίστοιχου ρυθµού σε pH 8.0, µε 

σχετικά γραµµική σχέση για τις ενδιάµεσες τιµές.  Οι Engle και Alexander (1958) και οι 

Downing et al. (1964) παρατήρησαν µικρή µεταβολή του ρυθµού νιτροποίησης για τιµές 

του pH µεταξύ 7.2 και 8.0 και γραµµική µείωση του ρυθµού για τιµές κάτω από 7.2.  Ο 

Hall (1974) ανέφερε πλήρη νιτροποίηση για τιµές του pH µεταξύ 7.2 και 9.4 και καθόλου 
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νιτροποίηση για pH 6.3.  Οι παρακάτω εξισώσεις προτάθηκαν (U.S. EPA, 1975; 

University of Cape Town, 1984) για να περιγράψουν την επίδραση του pH για τιµές 

µικρότερες από 7.2, που φαίνεται να αποτελεί οριακή τιµή για την νιτροποίηση: 

 

( )[ ]pH2.7833.012.7,npH,n −−µ=µ     (U.S. EPA) (1.15) 

( ) 2.7pH
2.7,npH,n 35.2 −µ=µ   (U.C.T) (1.16) 

 

 

Πίνακας 1.8 Βιβλιογραφικά δεδοµένα για τη σταθερά ηµικορεσµού του διαλυµένου 

οξυγόνου στη διεργασία της νιτροποίησης. 

Μικροοργανισµός KO 

(mg/L) 

Συνθήκες Αναφορά 

Nitrosomonas 0.3 20 0C, καθαρή 

καλλιέργεια 

Loveless και Painter (1968) 

“ 0.25 καθαρή καλλιέργεια Peeters et al. (1969) 

“ 0.5 καθαρή καλλιέργεια Laudelout et al. (1974) 

Nitrobacter 1.84 

2.46 

0.83 

respirometric 

amperometric 

micro calorimetric 

Peters et al . (1969) και 

Laudelout et al . (1976) 

“ 0.34 

0.48 

0.72 

20 0C 

29 0C 

35 0C 

Boon and Laudelout (1962) 

 

Νιτροποιητές 0.80 Χώµα Shah και Coulman (1978) 

“ 0.43 Σε καθαρό οξυγόνο  

(Ενεργό ιλύ) 

Stankevich (1972) 

“ 2.0 Ενεργό ιλύ Nagel και Haworth (1969) 

 

Οι Hankinson και Schmidt (1988) έδειξαν ότι η ανάπτυξη και η ενεργότητα των 

νιτροποιητικών µικροοργανισµών µειώνεται δραµατικά για τιµές του pH κάτω του 

ουδέτερου.  Πιο πρόσφατα οι Antoniou et al. (1990) παρατήρησαν ότι ο ρυθµός 

νιτροποίησης σε pH 6.9 ήταν 84% του ρυθµού σε pH 7.9 στους 20 0C, ενώ στους 15 0C ο 
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ρυθµός σε pH 6.8 ήταν 42% του ρυθµού σε pH 7.8 υποδηλώνοντας τη µεγαλύτερη 

επίδραση του pH στις χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

Σε µία µελέτη της επίδρασης από απότοµες µεταβολές του pH, οι Poduska και 

Andrews (1974) δεν παρατήρησαν δραστική µεταβολή στο ρυθµό νιτροποίησης σε 

µείωση του pH από 7.2 σε 6.4. Παρά ταύτα, όταν το pH µειώθηκε από 7.2 σε 5.8 η 

νιτροποιητική απόδοση περιορίστηκε σηµαντικά.  Η επαναφορά του pH στην τιµή 7.2 

οδήγησε σε ραγδαία βελτίωση της νιτροποιητικής ικανότητας, οπότε προέκυψε το 

συµπέρασµα ότι η επίδραση του pH στην νιτροποίηση είναι απλώς παρεµποδιστική και 

όχι τοξική.           

 

1.8. Παρεµπόδιση της νιτροποίησης από ανόργανες και οργανικές ουσίες 

 

1.8.1. Γενικά περί παρεµπόδισης 

 

Η ανάγκη για τη διερεύνηση των ουσιών που παρεµποδίζουν την νιτροποίηση  

αρχικά είχε επικεντρωθεί στο να βρεθούν κάποιες ουσίες που να παρεµποδίζουν την 

νιτροποίηση στα χώµατα (χερσαίες εκτάσεις), έτσι ώστε να ρυθµίζεται η τύχη του 

αζώτου στη γεωργία.  Η νιτροποίηση είναι µία βασική διεργασία στα γεωργικά 

οικοσυστήµατα, επειδή η µετατροπή της αµµωνίας σε νιτρικά, µπορεί να οδηγήσει σε 

απώλεια του αζώτου µέσω των στραγγισµάτων ή µέσω της απονιτροποίησης. 

Όπως προαναφέρθηκε εκτενώς, είναι πολύ σηµαντικό οι βιολογικές διεργασίες 

αποµάκρυνσης αζώτου να µην διαταράσσονται.  Επειδή είναι περιορισµένος ο αριθµός 

των βακτηρίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των διεργασιών αυτών και 

επειδή η ανάπτυξή τους είναι αρκετά αργή (Grüttner et al., 1994) µε χρόνο διπλασιασµού 

περί των 7-8 ωρών (Watson, 1971; Bock et al., 1970), ο οποίος είναι µεγαλύτερος από 

µία τάξη µεγέθους σε σχέση µε τα αερόβια ετερότροφα βακτήρια, γι αυτό πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο να αποφευχθούν τυχόν παρεµποδίσεις στη διεργασία αυτή.  

Σύνηθες φαινόµενο το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της νιτροποίησης 

είναι η παρεµπόδιση από κάποιες τοξικές ουσίες, οι οποίες περιέχονται σε τροφοδοσίες 

µονάδων βιολογικής επεξεργασίας.  Η επίδραση των ουσιών αυτών µπορεί να εµφανιστεί 

µε διάφορους τρόπους στη διεργασία της νιτροποίησης.  Μπορεί να είναι 

παρεµποδιστική για τους νιτροποιητικούς µικροοργανισµούς, έτσι ώστε να συνεχίζουν 
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να αναπτύσσονται και να οξειδώνουν αµµωνιακό και νιτρώδες άζωτο, αλλά µε 

σηµαντικά µειωµένους ρυθµούς.  Μπορεί να είναι αντιστρεπτή, έτσι ώστε η νιτροποίηση 

να σταµατήσει προσωρινά και να επαναρχίσει µετά την αποµάκρυνση ή την αραίωση του 

τοξικού παράγοντα.  Μπορεί τέλος, να είναι αρκετά τοξική έτσι ώστε να θανατώσει τους 

νιτροποιητικούς µικροοργανισµούς και να σταµατήσει τη νιτροποίηση, έως ότου 

αποµακρυνθεί ο τοξικός παράγοντας και η ανάπτυξη ξεκινήσει εκ νέου.  Σύµφωνα µε µία 

πρόσφατη µελέτη σε 38 µονάδες βιολογικής επεξεργασίας στη ∆ανία (Laursen και 

Jansen, 1995), βρέθηκε ότι στο ένα τρίτο από αυτές λάµβανε χώρα σηµαντική 

παρεµπόδιση της διεργασία της νιτροποίησης.  Το φαινόµενο αυτό αναφέρθηκε και για 

ένα σηµαντικό αριθµό µονάδων στην Σουηδία, µε αποτέλεσµα να χρειαστεί 

επανεκκίνηση της νιτροποίησης, η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα ιδιαίτερα σε ψυχρές 

κλιµατολογικές συνθήκες (Jönsson et al., 1996).  Οι Blum και Speece (1991) ανέφεραν 

ότι τα νιτροποιητικά βακτήρια παρεµποδίζονται αρκετά περισσότερο από τα ετερότροφα 

από τοξικές ουσίες. 

Επίσης σε πολλές περιοχές οι µονάδες βιολογικής επεξεργασίας δέχονται και αστικά 

αλλά και βιοµηχανικά λύµατα.  Τα βιοµηχανικά λύµατα είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένα µε 

ουσίες, οι οποίες είναι είτε τοξικές είτε παρεµποδιστικές για την νιτροποίηση.   

.   

1.8.2. Ουσίες που παρεµποδίζουν  την νιτροποίηση 

 

Τα νιτρώδη αν και είναι προϊόν της οξείδωσης του αµµωνίας, εντούτοις µπορούν να 

δράσουν και ως µέσο παρεµπόδισης της νιτρωδοποίησης.  Πολλοί ερευνητές 

προσπάθησαν να µοντελοποιήσουν την παρεµπόδιση αυτή χρησιµοποιώντας είτε 

συναγωνιστικά είτε µη συναγωνιστικά µοντέλα (Anthonisen et al., 1976; Nyhuis, 1985).  

Πιο συγκεκριµένα οι Anthonisen et al. (1976) ανακάλυψαν ότι η παρεµπόδιση οφειλόταν 

στις µη ιονισµένες µορφές του αµµωνιακού αζώτου και του νιτρώδους αζώτου, δηλαδή 

στην ελεύθερη αµµωνία (free ammonia, FA, NH3) και στο ελεύθερο ή µη ιονισµένο 

νιτρώδες οξύ (free nitrous acid, FNA, HNO2).  Ουσιαστικά όµως η παρεµπόδιση 

οφείλεται στο pH, αφού αυτό επηρεάζει την ιονική κατανοµή των δύο αυτών ενώσεων. 

Οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί είναι πιο ευάλωτοι σε παρεµπόδιση από τα 

βαρέα µέταλλα σε σχέση µε τους ετερότροφους (Stoveland et al., 1979).  Οι Anderson et 

al. (1988) έχουν αναφερθεί εκτενώς στην επίδραση των βαρέων µετάλλων στην 
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διεργασία της ενεργού ιλύος.  Οι Juliastuti et al. (2003) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο 

χαλκός και ο ψευδάργυρος επηρεάζουν σηµαντικά την νιτροποίηση, µε σταθερές 

παρεµπόδισης για 50% µείωση στο ρυθµό κατανάλωσης υποστρώµατος (IC50, 

“Inhibition Constant 50”, µία παράµετρος η οποία είναι σηµαντική για την τοξικότητα 

µίας ουσίας καθώς όσο µικρότερη είναι τόσο πιο τοξική είναι η ουσία) 0,08 mg/L για τον 

χαλκό και 0.35 mg/L για τον ψευδάργυρο. Οι Skinner και Walker (1961) υπολόγισαν τις 

συγκεντρώσεις ορισµένων µετάλλων οι οποίες προκαλούν πλήρη παρεµπόδιση για το 

νικέλιο, το χρώµιο και το χαλκό και τις βρήκαν ίσες µε 0.25, 0.25, 0.1-0.5 mg/L 

αντίστοιχα.  

Οι Beg et al. 1982 εξέτασαν την παρεµπόδιση της νιτροποίησης από το αρσενικό, το 

χρώµιο και το φθόριο.  Και αυτοί µε τη σειρά τους έδειξαν ότι η νιτροποίηση 

παρεµποδίζεται από αυτά τα στοιχεία σε διαφορετικές συγκεντρώσεις.  Επίσης πιο 

πρόσφατα οι Carrera et al (2003) συµπέραναν ότι η επίδραση του φθορίου στη 

νιτροποίηση µπορεί να µοντελοποιηθεί µε ένα µη ανταγωνιστικό µοντέλο. 

Τα χλωριώδη ιόντα είναι ισχυρός παρεµποδιστής της νιτρωδοποίησης και της 

νιτρικοποίησης (Hynes και Knowles, 1983).  Οι Kumar και Nicholas παρατήρησαν ότι ή 

ανόργανη ένωση NaN3 (τριαζίδιο του νατρίου) παρεµποδίζει την νιτρωδοποίηση. Πιο 

πρόσφατα οι Völsch et al. (1990) συµπέραναν ότι το υποχλωρικό νάτριο παρεµποδίζει 

την νιτρικοποίηση. 

Πολλές οργανικές ενώσεις έχουν βρεθεί (Painter, 1970) να δρουν παρεµποδιστικά 

στη νιτροποίηση.  Μεταξύ των πιο γνωστών κατατάσσονται η θειουρία, η αλλυλ-

θειουρία, η σαλικιλαδοξίνη και η ιστιδίνη.  Η επίδραση της κατηγορίας αυτής των 

ουσιών θα εξηγηθεί αναλυτικά στην επόµενη ενότητα της διατριβής όπου θα 

περιγραφούν οι κυριότεροι µηχανισµοί παρεµπόδισης των ουσιών στην νιτροποίηση.   

        

1.8.3. Μηχανισµοί παρεµπόδισης της νιτροποίησης 

 

Ένα γενικό χαρακτηριστικό των ενζύµων της µονοοξυγενάσης είναι ότι µπορούν να 

οξειδώσουν µία µεγάλη γκάµα υποστρωµάτων (Gunsalus et al., 1975).  Πιο 

συγκεκριµένα η αµµωνιακή µονοοξυγενάση είναι ένα ένζυµο το οποίο ακολουθεί 

απόλυτα αυτόν τον κανόνα.  Στο Πίνακα 1.9 υπάρχουν 40 περίπου ενώσεις οι οποίες 

µπορούν να δράσουν ως εναλλακτικά υποστρώµατα της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης 
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και να παρεµποδίσουν πλήρως της οξείδωση της αµµωνίας.  Η κινητική τέτοιου είδους 

παρεµπόδισης είναι αρκετά πολύπλοκη από την ανάγκη για περιγραφή της ταυτόχρονης 

οξείδωσης της αµµωνίας και του εναλλακτικού υποστρώµατος (Σχήµα 1.1).   

 
Σχήµα 1.1. Επίδραση της ταυτόχρονης οξείδωσης του µεθανίου από την αµµωνιακή 

µονοοξυγενάση. HAO είναι η οξειδοαναγωγάση της υδροξυλαµίνης 

 

Αυτή ή ταυτόχρονη ανάγκη για ισοδύναµα µπορεί να καλυφθεί χρησιµοποιώντας το 

N2H4 ως εναλλακτική πηγή (Keener και Arp, 1993).  Το βακτήριο Nitrosomonas 

europaea µπορεί να οξειδώσει φαινολικές ενώσεις, κυκλοεξάνια, και αλκάνια µε µέχρι 8 

άνθρακες.  Τα εναλλακτικά υποστρώµατα µπορούν να επηρεάσουν την ενεργότητα της 

αµµωνιακής µονοοξυγενάσης µε τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς: (1) µε απευθείας 

δέσµευση και αλληλεπίδραση µε την αµµωνιακή µονοοξυγενάση, (2) µε παρεµβολή στην 

παροχή των απαιτούµενων αναγωγικών που χρειάζεται το ένζυµο και (3) µε την 

οξείδωση των εναλλακτικών υποστρωµάτων µπορούν να δηµιουργηθούν προϊόντα, τα 

οποία έχουν την ικανότητα να απενεργοποιούν την αµµωνιακή µονοοξυγενάση ή κάποια 

άλλα ένζυµα (Keener και Arp, 1993). 

Κάνοντας λεπτοµερή κινητική ανάλυση της παρεµπόδισης της οξείδωσης της 

αµµωνίας από υδρογονάθρακες και χλωριωµένους υδρογονάθρακες, οι Keener και Arp 

το (1993) έδειξαν ότι αυτού του είδους τα εναλλακτικά υποστρώµατα της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης παρουσίασαν διακύµανση στην κινητική από συναγωνιστική σε µη 

συναγωνιστική.  Έτσι πρότειναν πως ανάλογα µε το υπόστρωµα υπάρχουν δύο 

τοποθεσίες όπου µπορεί να δηµιουργηθεί δεσµός µε την αµµωνιακή µονοοξυγενάση.   
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Για ανταγωνιστικά υποστρώµατα η δέσµευση και η οξείδωση θα συµβούν στο ενεργό 

µέρος που χρησιµοποιείται για την οξείδωση της αµµωνίας, ενώ για τα µη 

συναγωνιστικά υποστρώµατα η οξείδωση θα λάβει χώρα σε κάποιο διαφορετικό σηµείο.   

Για µία σειρά υδρογονανθράκων από C1 µέχρι C4 βρήκαν ότι η µεταβολή από 

συναγωνιστική σε µη συναγωνιστική παρεµπόδιση αύξανε µε αύξηση του µοριακού 

µεγέθους.  Οι Rasche et al. (1990a) σύγκριναν τους ρυθµούς οξείδωσης µίας σειράς 

µονοαλογονωµένων αιθανίων και βρήκαν ότι ο µέγιστος ρυθµός οξείδωσης µειωνόταν µε 

την αύξηση του ατοµικού βάρους του αλογόνου.  Ένα άλλο συµπέρασµα που προέκυψε 

από αυτή την έρευνα ήταν ότι η κατάλληλη συγκέντρωση υποστρώµατος άλλαζε σε 

υψηλότερες τιµές καθώς µειωνόταν το ατοµικό βάρος του αλογόνου.  Αυτά τα 

συµπεράσµατα µπορούν να µεταφραστούν σε όρους πολυπλοκότητας της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης και των αλογονωµένων 

αιθανίων, η οποία διαφέρει ανάλογα µε το αλογόνο.  Σε µία σειρά από ν – χλωριωµένους 

υδρογονάνθρακες µε µήκος ανθρακικής αλυσίδας από C1 σε C4 βρέθηκε ότι το 

χλωροαιθάνιο οξειδωνόταν γρηγορότερα από το χλωροµεθάνιο.  Όµως µε αύξηση του 

µήκους της ανθρακικής αλυσίδας από  C2 σε C4 ο ρυθµός της αποχλωριωποίησης 

µειωνόταν δραµατικά (Rasche et al. 1990α).  Αυτά τα συµπεράσµατα µπορούν να 

συγκριθούν µε συµπεράσµατα από µία άλλη έρευνα (Hyman et al. 1988) όπου σε µη 

υποκαταστηµένους υδρογονάθρακες ο ρυθµός οξείδωσης αυξανόταν µε την αύξηση της 

ανθρακικής αλυσίδας από C2 σε C4. 
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Πίνακας 1.9 Εναλλακτικά υποστρώµατα για την αµµωνιακή µονοοξυγενάση. 

Υπόστρωµα Προϊόν  Αναφορά 
Αµµωνία  Υδροξυλαµίνη   

Μεθάνιο Μεθανόλη Jones και Morita (1983) 

Αιθυλένιο Οξείδιο του αιθυλενίου Hyman και Wood (1984) 

Μεθανόλη Φορµαλδεΰδη Voysey και Wood (1987) 

Μονοξείδιο του άνθρακα ∆ιοξείδιο του άνθρακα Tsang και Suzuki (1982) 

Φορµαλδεΰδη Φορµικό Voysey και Wood (1987) 

Αλκάνια µέχρι 8C Αλκοόλες Hyman et al. (1988) 

Αλκένια µέχρι 5C Εποξείδια και αλκόολες Hyman et al. (1988) 

Κυκλοεξάνιο Κυκλοεξανόλη Drozd (1980) 

Μεθυλικό σουλφίδιο Μεθυλικό σουλφοξείδιο Juliette et al. (1993b) 

Αιθυλικό σουλφίδιο Αιθυλικό σουλφοξείδιο Juliette et al. (1993b) 

Μέθυλο φαίνυλο σουλφίδιο Μέθυλο φαίνυλο σουλφοξείδιο Juliette et al. (1993b) 

Αλλύλ - σουλφίδιο Αλλύλ - σουλφοξείδιο  Juliette et al. (1993b) 

Βρωµοαιθάνιο Ακεταλδεΰδη  Rasche et al. (1990a) 

Φθωροµεθάνιο Φορµαλδεΰδη Rasche et al. (1990b) 

Χλωροµεθάνιο Φορµαλδεΰδη Rasche et al. (1990b) 

∆ιχλωροµεθάνιο Μονοξείδιο του άνθρακα Rasche et al. (1990b) 

Βρωµοµεθάνιο Φορµαλδεΰδη Rasche et al. (1990b) 

1,1 διχλωροαιθάνιο Οξικό οξύ Rasche et al. (1990b) 

Χλωροβουτάνιο 4 χλώρο – 1 βουτανόλη Rasche et al. (1990a) 

βενζένιο Φαινόλη Keener και Apr (1994)  

Τολουένιο Βενζυλική αλκόλη και βενζαλδεΰδη Keener και Apr (1994) 

Χλωροβενζένιο 4-χλωροφαινόλη Keener και Apr (1994) 

Βρωµοβενζένιο  4-βρωµοφαινόλη Keener και Apr (1994) 

Ιοδοβενζένιο  4-ιοδοφαινόλη Keener και Apr (1994) 

1,2 διχλωροβενζένιο 3,4 διχλωροφαινόλη Keener και Apr (1994) 

Ανιλίνη  Νιτροβενζένιο  Keener και Apr (1994) 

Νιτροβενζένιο  3-νιτροφαινόλη Keener και Apr (1994) 

Ακετοφαινόνη  2-υδροξυακετοφαινόνη Keener και Apr (1994) 

Βενζυλική αλκοόλη βενζαλδεΰδη Keener και Apr (1994) 

Φαινόλη  Υδροκουινόνη Keener και Apr (1994) 

p-µεθυλική βενζελική αλκόολη 1,4 βενζενική διµεθανόλη Keener και Apr (1994) 

Νιτραπυρίνη (αερόβια) 6 – χλωροπικολινικό οξύ Vanelli και Hooper (1992) 

Νιτραπυρίνη (αναερόβια) 2-χλώρο-6διχλωροµεθυλική πυριδίνη Vanelli και Hooper (1993) 

 

Οι χλωριωµένοι υδρογονάθρακες που είναι υποστρώµατα της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την ικανότητα 

τους να βιοαποδοµηθούν και τη δυνατότητα να απενεργοποιούν την αµµωνιακή 
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µονοοξυγενάση: (1) ενώσεις οι οποίες οξειδώνονται ταυτόχρονα και έχουν µικρή ή 

καθόλου επίδραση στους οργανισµούς (2) και αυτούς που οξειδώνονται ταυτόχρονα από 

τα βακτήρια και δηµιουργούν µία απενεργοποίηση της οξείδωσης της αµµωνίας (Rasche 

et al. 1991).  Ένα παράδειγµα της δεύτερης κατηγορίας είναι το 1,1,1 τριχλωροαιθυλένιο 

(TCE)  µε το οποίο απενεργοποιείται η αµµωνιακή µονοοξυγενάση.  Αυτό συµβαίνει σε 

πολλές πρωτεΐνες οι οποίες για να περιγραφούν χρειάζονται προσθήκη 14C-TCE (Raschel 

et al, 1991).     

Οι παρεµποδιστές του µηχανισµού δράσης ενός ενζύµου µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως τα συστατικά που η παρεµπόδισή τους βασίζεται στον κανονικό 

καταλυτικό κύκλο του ενζύµου, παράγοντας ένα παρεµποδιστικό προϊόν από το 

συστατικό.  Συνήθως αυτής της µορφής η παρεµπόδιση εµπεριέχει µη αντιστρέψιµη 

απενεργοποίηση του ενζύµου µέσω οµοιοπολικής αλλαγής από το προϊόν της κατάλυσης.   

Η πρώτη πειστική απόδειξη αυτού του τύπου της παρεµπόδισης για την αµµωνιακή 

µονοοξυγενάση παρουσιάστηκε από τους Hyman και Wood (1985).   Χρησιµοποιώντας 
14C-C2H2, έδειξαν ότι µία πρωτεΐνη προσδιορίστηκε ισοτοπικά ως αποτέλεσµα της 

παρεµπόδισης της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης από το C2H2 και η διαδικασία του 

ισοτοπικού προσδιορισµού ήταν απόλυτα εξαρτώµενη από τον καταλυτικό κύκλο της 

αµµωνιακής µονοοξυγενάσης.  Υποθετικά το προϊόν της ισοτοπικά προσδιορισµένης 

πρωτεΐνης ήταν τουλάχιστον ένα συστατικό της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης.  

Αργότερα βρέθηκε πως άλλα συστατικά όπως το αλλυλσουλφίδιο και το 1,1,1 

τριχλωροαιθυλένιο δηµιουργούσαν παρεµπόδιση στο µηχανισµό και σε µερικές 

περιπτώσεις πολλές πρωτεΐνες δηµιούργησαν οµοιοπολικούς δεσµούς µε το προϊόν της 

κατάλυσης.  Ο βαθµός στον οποίος συµβαίνει αυτό εξαρτάται από την αντιδραστικότητα 

του προϊόντος που σχηµατίζεται κατά την οξείδωση.  Για το ακετυλένιο, το προϊόν που 

σχηµατίζεται από την ενεργότητα της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης, είναι ένα πολύ 

αντιδραστικό ακόρεστο εποξείδιο µε ηµίσεια ζωή τέτοια ώστε να κάνει οµοιοπολικούς 

δεσµούς µόνο µε την πρωτεΐνη που καταλύει την οξείδωση. 

Η παρεµπόδιση αυτού του είδους που προκαλεί οµοιοπολική αλλαγή στις πρωτεΐνες 

ενός οργανισµού, έχει ως αποτέλεσµα την απενεργοποίηση της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης.  Για την επανεργοποίηση του ενζύµου αυτού σε πληθυσµό 

νιτροποιητικών µικροοργανισµών χρειάζεται σύνθεση της πρωτεΐνης από την αρχή (de 

novo).  Ο ρυθµός αυτής της ανάκαµψης εξαρτάται από την έκταση της ζηµιάς στο 
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µεταβολικό µηχανισµό του οργανισµού.  Μία µόνο πρωτεΐνη είναι υπεύθυνη για την 

παρεµπόδιση στις περιπτώσεις των C2H2 (Hyman και Wood, 1985; Hyman και Arp, 

1992) και του αλλυλσουλφιδίου (Juliette et al., 1993a), ενώ στο 1,1,1 τριχλωροαιθυλένιο, 

πολλά κυτταρικά συστατικά (και η αµµωνιακή µονοοξυγενάση) εµφανίζουν 

οµοιοπολικούς δεσµούς µε το προϊόν της κατάλυσης.  Η ανάκαµψη από την παρεµπόδιση 

που προκάλεσε το 1,1,1 τριχλωροαιθυλένιο ήταν πολύ πιο αργή σε σχέση µε αυτή που 

προκάλεσε το C2H2 (Hyman et al., 1995).  Ο βαθµός κατά τον οποίο τα όποια κυτταρικά 

συστατικά (εκτός της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης) εµφανίζουν οµοιοπολική αλλαγή 

είναι µία συνάρτηση της σταθερότητας του ενδιαµέσου που σχηµατίζεται κατά την 

διάρκεια της οξείδωσης.  Για το 1,1,1 τριχλωροαιθυλένιο, το προϊόν οξείδωσης 

(εποξείδιο του 1,1,1 τριχλωροαιθυλενίου) έχει ένα χρόνο ηµίσειας ζωής 20s, ο οποίος 

είναι αρκετός για τη διάχυση του προϊόντος στο ενεργό µέρος και µπορεί να δεσµευτεί µε 

άλλα πολυπεπτίδια.  Αντίθετα το προϊόν οξείδωσης του C2H2 έχει πολύ µικρό χρόνο 

ζωής και η παρουσία του µπορεί µόνο έµµεσα να υποτεθεί (Hyman και Arp, 1992).  Στην 

περίπτωση του αλλυλσουλφιδίου, προτάθηκε ότι η απενεργοποίηση της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης οφείλεται στην οξείδωση του τµήµατος του σουλφενυλίου µε το 

φαινοµενικό σχηµατισµό ενός πολύ ασταθούς προϊόντος το οποίο δεσµεύεται γρήγορα 

µε την αµµωνιακή µονοοξυγενάση. 

Η νιτραπυρίνη έχει βρεθεί, πως είναι ένα εναλλακτικό υπόστρωµα της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης και προφανώς ένας αδύναµος παρεµποδιστής αυτού του ενζύµου, µε 

µεγάλους και «πολύπλοκους» δεσµούς του προϊόντος µε τις πρωτεΐνες της κυτταρικής 

µεµβράνης.  

Μία µεγάλη γκάµα συστατικών που περιέχουν θείο παρεµποδίζουν την νιτροποίηση 

συµπεριλαµβανοµένων θειοσουλφικών, θειοανθρακικών, ξανθικών, αµινοξέων που 

περιέχουν θείο και πολλών µικροβιοκτόνων και µυκητοκτόνων καθώς και των 

συστατικών που περιέχουν την οµάδα CS2 (θειουρία, αλλυλθειουρία, θειοανθρακικό 

νάτριο, κλπ) (Hauck, 1980).  Πρόσφατα προστέθηκαν στη λίστα αυτή και ενώσεις που 

έχουν το δεσµό (P=S), όπως το θειοφωσφοριλικό τριαµίδιο, το οποίο έχει προταθεί ως 

διπλός παρεµποδιστής της ουρεάσης και της νιτροποίησης (Radel et al., 1992). 

Ο µηχανισµός που προτάθηκε αρχικά για την παρεµπόδιση της οξείδωσης της 

αµµωνίας από τις ενώσεις που περιέχουν θείο, όπως η θειουρία, βασίστηκε στο ότι το 

ένζυµο που καταλύει την οξείδωση της αµµωνίας περιέχει χαλκό.  Όµως όπως έδειξαν οι 
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Hyman et al. (1990), η θειουρία γενικά εκτιµάται ότι είναι ένα µη εξειδικευµένο 

αντιδρών το οποίο µπορεί να σχηµατίσει σύµπλοκα µε πολλά µέταλλα και επίσης δρα ως 

ουσία που αποµακρύνει τις υδροξυλοµάδες και τις οµάδες υπεροξειδίων. 

Σε µία παλαιότερη έρευνα (Bremner και Bundy, 1974) όπου µελετήθηκε το 

φαινόµενο της παρεµπόδισης από τις ενώσεις µε θείο στη νιτροποίηση, βρέθηκε ότι τα 

πτητικά συστατικά που περιέχουν θείο όπως τα CS2, διµεθυλο-δισουλφίδιο, διµέθυλο- 

σουλφίδιο και H2S, παρεµποδίζουν την οξείδωση της αµµωνίας.  Επίσης βρήκαν ότι τα 

αµινοξέα που περιείχαν θείο, παρεµπόδιζαν την νιτροποίηση µέσω του σχηµατισµού 

πτητικών συστατικών µε θείο όπως το CS2.  Περαιτέρω έρευνα του µηχανισµού 

παρεµπόδισης του CS2 στην νιτροποίηση παρουσίασε πολύ ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα.  Οι Hyman et al. (1990) ανέφεραν ενδείξεις ότι ο µηχανισµός δράσης 

του CS2 βασίζεται στην αλληλεπίδραση µε ένα νουκλεόφιλο αµινοξύ µε σχηµατισµό 

ενός συµπλόκου που µπορεί να  σχηµατίσει δακτύλιο µεταλλικού ιόντος µε το χαλκό.  

Αυτό το συµπέρασµα βασίστηκε στο ότι (1) το CS2 έχει τη δυνατότητα για τέτοιου 

είδους αλληλεπιδράσεις, (2) η παρεµπόδιση δεν ήταν ανταγωνιστική σε σχέση µε την 

αµµωνία, (3) η παρεµπόδιση δεν απαιτούσε επιστροφή της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης 

(όπως στις περιπτώσεις που περιγράφηκαν προηγουµένως) και (4) το CS2 µείωνε το 

ρυθµό της επιστροφής της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης χωρίς να επηρεάζει τον 

καταλυτικό µηχανισµό.  Έτσι πρότειναν αυτόν τον θεωρητικό µηχανισµό δράσης του 

CS2, ο οποίος µπορεί να γενικευτεί για ενώσεις που περιέχουν δεσµό C=S όπως η 

θειουρία, ή αλλυλθειουρία, το θειοακεταµίδο και το αιθυλοξανθικό.  Όµως οι  

αξιοσηµείωτες διαφορές στην κινητική της παρεµπόδισης αυτών των ενώσεων έδειξαν 

ότι µπορεί να γίνει διάκριση στις ενώσεις που έχουν εσωτερικό το δεσµό C=S και σε 

αυτές που τον έχουν ως τερµατικό δεσµό.  Η παρεµπόδιση στην αµµωνιακή 

µονοοξυγενάση από τέτοιες ενώσεις µπορεί να εµπεριέχει το σχηµατισµό ενός 

συµπλόκου µε το ενεργό µέρος του χαλκού, όπου ο τερµατικός δεσµός C=S θα 

εµπεριέχει σχηµατισµό δακτυλιδιού ιόντων µε διθέσια αντιδρώντα, ενώ ο εσωτερικός 

δεσµός C=S θα αλληλεπιδρά µόνο µε µονοθέσια αντιδρώντα. 

Μία άλλη µελέτη για τα φαινόµενα παρεµπόδισης των θειο – αιθέρων στην 

οξείδωση της αµµωνία από τον N. europaea έδειξε ότι αυτές οι ενώσεις οξειδώνονται 

στα αντίστοιχα σουλφοξείδια (Juliette et al., 1993b).  Σε αυτή την περίπτωση το άτοµο 
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του θείου είναι αυτό που οξειδώνεται από την αµµωνιακή µονοοξυγενάση, οπότε ενεργεί 

ως εναλλακτικό υπόστρωµα όπως περιγράφηκε εκτενώς προηγούµενα. 

Έχει βρεθεί πως ισχυροί παρεµποδιστές της οξείδωσης της αµµωνίας είναι πολλές 

ετεροκυκλικές ενώσεις.  Αυτές οι ενώσεις µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε την 

ετεροκυκλική δοµή του δακτυλίου.  Αυτή η ταξινόµηση περιέχει ενώσεις όπως η 

νιτραπυρίνη, η ετριδιαζόλη, η 2-αιθυνυλ-πυριδίνη, η 3αµινο-1,2,4-τριαζόλη και η 3 

µεθυλπυραζόλη-1-καρβοξυαµίδιο (Σχήµα 1.2).  Ο µηχανισµός της παρεµπόδισης αυτού 

του είδους των ουσιών δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως και λόγω της σηµασίας των 

ενώσεων αυτών ως παρεµποδιστών στη νιτροποίηση, πρέπει να θεωρηθούν ως µία 

ιδιαίτερη οµάδα. 

 
 

Σχήµα 1.2. ∆οµές ισχυρών παρεµποδιστών της νιτροποίησης που περιέχουν άζωτο 

στο δακτύλιο τους 

 

Μία πλήρης επισκόπηση της επίδρασης των ετεροκυκλικών ενώσεων που περιέχουν 

άζωτο στην νιτροποίηση (McCarty και Bremner, 1989) έδειξε ότι µία ξεχωριστή οµάδα 
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των ενώσεων αυτών προκάλεσε αξιοσηµείωτη επίδραση στη νιτροποίηση.  Η σύγκριση 

της επίδρασης 12 µη υποκαταστηµένων ετεροκυκλικών ενώσεων (Σχήµα 1.3) που 

περιέχουν άζωτο στη νιτροποίηση, έδειξε ότι οι ενώσεις οι οποίες περιείχαν δύο ή τρία 

γειτονικά άτοµα του αζώτου στο δακτύλιο (πυραζόλη, 1,2,4-τριαζόλη, πυριδιαζίνη, 

βενζοτριαζόλη και ινδαζόλη) παρουσίαζαν σηµαντική παρεµπόδιση στη νιτροποίηση, 

ενώ οι ενώσεις που περιείχαν δύο ή τρία µη γειτονικά άτοµα αζώτου στο δακτύλιο 

(πυριµιδίνη, ιµιδιαζόλη, s-τριαζίνη και βενζιµιδαζόλη) ή µόνο µε ένα άτοµο αζώτου 

(πυρόλη, πυριδίνη και ινδόλη) είχαν πολύ µικρή ή ανύπαρκτη επίδραση.  Επίσης έχει 

βρεθεί ότι πολλές υποκαταστηµένες πυραζόλες, 1,2,4-τριαζόλες, πυριδίνες και 

θειοδιαζόλες παρεµποδίζουν την νιτροποίηση (McCarty και Bremner, 1989). 

 

 
 

Σχήµα 1.3. Επίδραση των µη υποκαταστηµένων ετεροκυκλικών ενώσεων που 

περιέχουν άζωτο στη νιτροποίηση. Οι τιµές στην παρένθεση υποδηλώνουν την % 

παρεµπόδιση στη νιτροποίηση (McCarty και Bremner, 1989) 

Πολλές από τις ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο και βρέθηκαν να 

παρεµποδίζουν την νιτροποίηση είναι δοµικά παρόµοιες µε αυτές που περιέχουν χλώριο 

ή /και τριχλωροµεθυλικές (CCl3) οµάδες υποκαταστηµένες σε άτοµα άνθρακα που είναι 
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γειτονικά σε άτοµο αζώτου του δακτυλίου (νιτραπυρίνη, ετριδιαζόλη, 2-χλωροπυριδίνη, 

2,6-διχλωροπυριδίνη, 6-χλώρο-2-πικολίνη και 3,4-δίχλωρο-1,3,4-θειοδιαζόλη).  Οι 

McCarty και Bremner (1989) παρατήρησαν ότι ενώ η 2-χλωροπυριδίνη και η 2-χλώρο-6-

πικολίνη παρουσίαζαν σηµαντική επίδραση στη νιτροποίηση, εντούτοις η πυριδίνη και η 

3- χλωροπυριδίνη είχαν µικρή έως ανύπαρκτη επίδραση.  Έτσι υπέθεσαν ότι 

υποκαταστάσεις των ισχυρών οµάδων που αφαιρούν ηλεκτρόνια, όπως οι χλωροµάδες, 

σε άτοµα του άνθρακα που είναι γειτονικά µε αυτά του αζώτου στο δακτύλιο µπορούν να 

ενισχύουν την παρεµπόδιση στη νιτροποίηση µε δύο πιθανούς τρόπους: (1) τα άτοµα του 

χλωρίου ενεργοποιούνται για νουκλεόφιλη υποκατάσταση και (2) η σταθερά οξύτητας 

pKa του γειτονικού ατόµου του αζώτου µικραίνει κατά πολύ. 

Οι Takahashi et al. (1997) χρησιµοποιώντας το µοντέλο των ποσοτικών και δοµικών 

σχέσεων ενεργότητας (quantitative structure activity relations, QSAR) µε συστηµατική 

αποτίµηση των χαρακτηριστικών 52 υποκαταστηµένων CCl3 1,3,5-τριαζινών να κάνουν 

δυνατή την παρεµπόδιση της νιτροποίησης σε δύο είδη του βακτηρίου Nitrosomonas.  

Από αυτή τη µοντελοποίηση προέκυψε ότι η σταθερά υδροφοβικότητας (σταθερά 

κατανοµής οκτανόλης νερού) ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας που προσδιόριζε την 

επίδραση αυτών των τριαζινών, µε βέλτιστη τιµή το 4.  Αυτό το συµπέρασµα έρχεται σε 

συµφωνία µε την υπόθεση ότι η υδροφοβικότητα των ενώσεων είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας για να προσδιοριστεί και η συγγένεια µε το ενεργό µέρος της αµµωνιακής 

µονοοξυγενάσης και η ικανότητα να παρεµποδίζουν την ενεργότητα της.                 

 

1.8.4. Μοντέλα που περιγράφουν την παρεµπόδιση 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις για να περιγραφεί η επίδραση που έχει µια 

παρεµποδιστική ουσία στους µικροοργανισµούς, χρησιµοποιούνται κάποιες σταθερές 

παρεµπόδισης που ενσωµατώνονται στην εξίσωση Monod.  Όταν η παρεµπόδιση είναι 

αντιστρέψιµη, τα µοντέλα που προτείνονται για να περιγράψουν το φαινόµενο είναι 

τριών τύπων: συναγωνιστικά, µη συναγωνιστικά, ανταγωνιστικά. Ο ειδικός ρυθµός 

κατανάλωσης υποστρώµατος (µ) δίνεται από τις εξισώσεις: 
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Συναγωνιστικά:                 
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όπου  I : η συγκέντρωση του παρεµποδιστή 

KI : ο συντελεστής παρεµπόδισης 

µmax : ο µέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης υποστρώµατος 

S : η συγκέντρωση του υποστρώµατος 

KS : η σταθερά ηµι - κορεσµού 

 

Είναι εύκολο να παρατηρηθεί, πως η συναγωνιστική παρεµπόδιση επιδρά στην τιµή 

της σταθεράς κορεσµού, η ανταγωνιστική επιδρά στον µέγιστο ειδικό ρυθµό 

κατανάλωσης ενώ η µη συναγωνιστική επιδρά και στις δυο κινητικές παραµέτρους. 

Μια ειδική περίπτωση της µη συναγωνιστικής παρεµπόδισης είναι όταν το 

υπόστρωµα είναι ταυτόχρονα και παρεµποδιστής.  Τότε η εξίσωση (1.18) για I=S οδηγεί 

στην εξίσωση Haldane (ή µοντέλο Andrews): 
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Μια παραλλαγή του παραπάνω µοντέλου είναι η γενικευµένη εξίσωση Haldane για 

µη συναγωνιστική παρεµπόδιση υποστρώµατος : 

 



 41

n

I
S

max

K
SKS

S









++

µ
=µ                                                    (1.21) 

 όπου n= σταθερά 

 

Στον πίνακα 1.10 παρατίθενται και άλλα µοντέλα παρεµπόδισης (κατανάλωσης 

υποστρώµατος), που έχουν αναφερθεί από άλλους ερευνητές. 

 

Πίνακας 1.10. Μοντέλα παρεµπόδισης υποστρώµατος. 

Αναφορά Μοντέλο 
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Τέλος έχουν αναφερθεί και άλλα πιο πολύπλοκα µοντέλα παρεµπόδισης του υποστρώµατος 

στη βιβλιογραφία (Han και Levenspiel, 1988; Sokol και Howell, 1981; Wayman και Tseng, 

1976; Yang και Humphrey, 1975). 

 

 

1.9. Απονιτροποίηση 

 

Η µετατροπή του αµµωνιακού αζώτου σε νιτρικό άζωτο δεν επαρκεί για την 

αποµάκρυνση του αζώτου από τα λύµατα, απλά ελαχιστοποιεί την απαίτηση σε οξυγόνο 
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στον υδάτινο αποδέκτη, αν τα λύµατα διατεθούν αµέσως µετά τη νιτροποίηση.  Για την 

αποµάκρυνση των παραγόµενων νιτρικών και (στην περίπτωση ανεπαρκούς 

νιτροποίησης) νιτρωδών είναι απαραίτητη η διεργασία της απονιτροποίησης.  Τα νιτρικά 

µπορούν να αναχθούν στη φύση είτε µε τη βοήθεια του αναβολισµού είτε µε τον 

καταβολισµό των οργανισµών.  Μόνο η καταβολική χρήση των νιτρικών είναι αποδεκτή 

ως απονιτροποίηση.  Έτσι, λοιπόν, η απονιτροποίηση µπορεί να οριστεί ως η βιολογική 

αναγωγή των νιτρικών και νιτρωδών τελικά προς αέριο άζωτο, το οποίο, λόγω της 

µικρής διαλυτότητας στο νερό, διαφεύγει στην ατµόσφαιρα.  Οι απονιτροποιητικοί 

µικροοργανισµοί µπορούν να µεγαλώσουν είτε χρησιµοποιώντας CO2 οπότε και 

χαρακτηρίζονται ως αυτότροφοι, είτε µε άλλες οργανικές πηγές οπότε ονοµάζονται ως 

ετερότροφοι.  Μέχρι σήµερα µόνο ετερότροφα βακτήρια χρησιµοποιούνται στην 

βιολογική επεξεργασία των λυµάτων. 

Το ενδιαφέρον για την αναγωγή του νιτρικού αζώτου άρχισε στα µέσα του 19ου 

αιώνα, για να εξηγηθεί η απώλεια αζώτου από λιπασµένο έδαφος.  Στα 1876 ο Meusel 

(Payne, 1981) πρότεινε ότι υπεύθυνα για την αποµάκρυνση νιτρικών από το έδαφος ή το 

νερό είναι κάποια βακτήρια.  Στα 1882, οι Gayon και Dupetit (Payne, 1981) εισήγαγαν 

τον όρο απονιτροποίηση για να περιγράψουν την παραγωγή αερίου κατά την αναερόβια 

δραστηριότητα βακτηρίων.  Η συνήθης θεώρηση για την απονιτροποίηση, µέχρι τα 

τελευταία χρόνια ήταν ότι αποτελεί µία διεργασία δύο σταδίων (U.S. EPA, 1975): 

 

↑→→ −−
223 NNONO     (1.22) 

 

παρόλο που ήδη από το 1973 ο Payne είχε προτείνει την ακόλουθη σειρά 

αντιδράσεων: 

 

↑↑→↑→→→−
2223 NONNONONO  (1.23) 

 

Παρά τη µακρόχρονη ερευνητική προσπάθεια, είτε λόγω τεχνικών δυσκολιών, είτε 

λόγω των πραγµατικά πολύ µικρών συγκεντρώσεων τους στα συνήθη συστήµατα 

απονιτροποίησης, η παραγωγή του οξειδίου (NO) και του υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου 

ως ελεύθερων ενδιαµέσων προϊόντων κατά την αναγωγή των νιτρικών και των νιτρωδών 
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προς αέριο άζωτο, δεν είχε πιστοποιηθεί µέχρι πρόσφατα (Ye et al., 1994).  Η παραγωγή 

τους συνεισφέρει στο γενικότερο πρόβληµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, λόγω της 

ικανότητας τους να αντιδρούν µε το όζον στα υψηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας.  

Ορισµένοι µικροοργανισµοί ανάγουν τα νιτρικά και νιτρώδη µέχρι το N2O, ενώ άλλοι 

φτάνουν µέχρι το αέριο άζωτο. 

Μία µεγάλη ποικιλία βακτηρίων έχει βρεθεί ότι πραγµατοποιεί την αναγωγή του 

νιτρικού αζώτου σε αέριο άζωτο, ενώ αντίστοιχη δραστηριότητα δεν έχει παρατηρηθεί 

σε φύκη η µύκητες.  Μεταξύ των ετερότροφων βακτηρίων ο Payne (1981) καταγράφει τα 

εξής γένη: Achromobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 

Chromobacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Hyphomicrobium, Moraxella, 

Neisseria, Paracoccus, Propionibacterium, Pseudomonas, Rhizobium, 

Rhodopseudomonas, Spirillum και Vibrio. 

Οι απονιτροποιητικοί µικροοργανισµοί πραγµατοποιούν την αναγωγή του νιτρικού 

αζώτου µέσω δύο µεταβολικών οδών.  Η πρώτη είναι µία διεργασία αφοµοίωσης των 

νιτρικών (Caskey και Tiedje, 1980; Knowles, 1982) κατά την οποία το νιτρικό άζωτο 

µετατρέπεται µέσω του νιτρώδους σε αµµωνιακό ανεξάρτητα από την ύπαρξη οξυγόνου.  

Η αµµωνία που παράγεται κατά τη διεργασία αυτή χρησιµοποιείται για τη σύνθεση 

πρωτεϊνών και νουκλεϊκων οξέων σε αναπτυσσόµενα κύτταρα.  Αν το αµµωνιακό άζωτο 

προϋπάρχει στα λύµατα, τότε οι απαιτήσεις των κυττάρων καλύπτονται από αυτό και 

κατά συνέπεια δεν πραγµατοποιείται η διεργασία αφοµοίωσης του νιτρικού αζώτου. 

Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται η δεύτερη οδός κατά την οποία τα 

απονιτροποιητικά βακτήρια επιτυγχάνουν την αναγωγή του νιτρικού και του νιτρώδους 

αζώτου µέσω ενός µηχανισµού που ονοµάζεται καταβολισµός των νιτρικών.  Μέσω του 

µηχανισµού αυτού τα νιτρικά και νιτρώδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τελικοί 

αποδέκτες ηλεκτρονίων, αντί του οξυγόνου, στη διεργασία αναπνοής των 

µικροοργανισµών.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι η απουσία 

οξυγόνου (ανοξικές συνθήκες), γιατί σε περίπτωση συνύπαρξης οξυγόνου, νιτρικών και 

νιτρωδών, θα προτιµηθεί το οξυγόνο ως τελικός δέκτης ηλεκτρονίων. Τα τελευταία 

χρόνια πάντως έχει βρεθεί πως µπορεί να λάβει χώρα απονιτροποίηση και κάτω από 

αερόβιες συνθήκες (Robertson και Kuenen, 1984a,b; Lloyd et al., 1987).  Για παράδειγµα 

αν χρησιµοποιηθεί το οξικό οξύ ως ενεργειακή πηγή, τότε η στοιχειοµετρία του 

καταβολισµού θα είναι η εξής: 
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 οξικου−+++↑→+ −−− 1
22233 molkj783OH8OH6CO10N4NO8COOHCH5  

  

 −− +++↑→+ OH8OH2CO6N4NO8COOHCH3 22223   (1.24) 

 

Εξαιτίας της αύξησης της τιµής του pH, ο ανόργανος άνθρακας 

( )−− ++ 3
2
32 HCOCOCO  είναι κυρίως µε τη µορφή −2

3CO , γι αυτό το λόγο δηµιουργείται 

ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) υπό την παρουσία ιόντων ασβεστίου.  Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων η απονιτροποίηση συνδυάζεται µε την νιτροποίηση.  Στην περίπτωση 

της επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων µε υψηλές συγκεντρώσεις σε αµµωνία, το 

ποσό σε Na2CO3 ή σε NaOH που προστίθεται θα πρέπει να µειωθεί λόγω της 

ανακύκλωσης του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχει η λάσπη από την απονιτροποίηση. 

 

     

1.10. ∆ιεργασία ενεργού ιλύος 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες για τη βιολογική 

αποµάκρυνση του αζώτου από τα υγρά απόβλητα βασίζονται στη διεργασία της ενεργού 

ιλύος (activated sludge) όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.4.  Η τυπική συγκέντρωση του 

χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD) στα αστικά λύµατα είναι ίση µε 300 mg/L, ενώ 

του αµµωνιακού αζώτου 40 mg/L.  Έτσι, λοιπόν, πρέπει να λυθούν ταυτόχρονα τρία 

προβλήµατα: (1) αποµάκρυνση του άνθρακα, (2) νιτροποίηση και (3) απονιτροποίηση 

για σχετικά υψηλές τιµές παροχών (300,000 m3/d) µε ένα οικονοµικό τρόπο.  Υπάρχουν 

δύο διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να επιτευχθεί αυτό, είτε µε διεργασία ενός σταδίου, 

είτε µε διεργασία δύο σταδίων. 

Η διεργασία ενός σταδίου για την ταυτόχρονη αποµάκρυνση του οργανικού 

άνθρακα και του αµµωνιακού αζώτου στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων 

συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα οβάλ «χαντάκι» (τάφρος) µε παρατεταµένο αερισµό, 

χρησιµοποιώντας «σκούπες αερισµού» (brush aerators), οι οποίες εξασφαλίζουν 

οριζόντια ροή για την απαιτούµενη ανακυκλοφορία.  Λόγω της µεγάλης ηλικίας λάσπης 
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(>10d), οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί δεν ξεπλένονται µε αποτέλεσµα η 

νιτροποίηση να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την αερόβια αποµάκρυνση του 

άνθρακα.  Για την απονιτροποίηση απαιτείται µείωση οξυγόνου, η οποία µπορεί να 

επιτευχθεί µε περιορισµένο αερισµό και ικανοποιητική απόσταση µεταξύ δύο 

συστηµάτων περιστροφής των ελικών (rotors).  Έτσι, δηµιουργούνται ζώνες τόσο 

αερόβιες όσο και ανοξικές µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα όλες οι 

διεργασίες.  Η διεργασία πρέπει να ελέγχεται αλλάζοντας την ταχύτητα ή το βάθος του 

βυθισµένου µέρος της αντλίας αερισµού.     

 
Σχήµα 1.4. ∆ιεργασία ενεργού ιλύος 

 

Σε µεγάλες µονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων η ανοξική ζώνη λαµβάνει 

χώρα συχνά σε ξεχωριστή δεξαµενή από την αερόβια.  ∆ύο διαφορετικές διεργασίες 

είναι διαδεδοµένες, (1) το ανοξικό στάδιο ακολουθείται από µία δεξαµενή αερισµού 

(προαπονιτροποίηση) ή (2) όπου µετά το αερόβιο στάδιο ακολουθεί το ανοξικό 

(µετααπονιτροποίηση). Στην πρώτη διεργασία, µέρος του νιτροποιηµένου λύµατος 

πρέπει να ανακυκλώνεται στο ανοξικό στάδιο, έτσι ώστε να παρέχεται ικανοποιητική 

ποσότητα δέκτη ηλεκτρονίων (νιτρικά) στα αναερόβια απονιτροποιητικά βακτήρια.  

Αυτού του είδους η διαδικασία χρησιµοποιείται πιο συχνά.  Στη δεύτερη περίπτωση, 
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µέρος του αρχικού λύµατος πρέπει να οδηγείται στη δεξαµενή απονιτροποίησης µε 

σκοπό να παρέχονται στα απονιτροποιητικά βακτήρια οργανικά ως δότες ηλεκτρονίων.  

Λόγω του ότι απαιτείται µικρή συγκέντρωση σε βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD) 

στην έξοδο του συστήµατος, πρέπει να ρυθµίζεται συνεχώς η παροχή του αρχικού 

λύµατος, ελέγχοντας συνεχώς την συγκέντρωση των νιτρικών στην είσοδο του ανοξικού 

σταδίου. 

Πέρα από την διεργασία ενεργού ιλύος για την αποµάκρυνση αζώτου 

χρησιµοποιούνται και συστήµατα προσκολληµένης βιοµάζας (ετερογενή συστήµατα).  

Τα ετερογενή συστήµατα περιλαµβάνουν αντιδραστήρες στερεάς και ρευστοποιηµένης 

κλίνης και περιστρεφόµενους βιοδίσκους.  Οι αντιδραστήρες των ετερογενών 

συστηµάτων καταλαµβάνουν πολύ λίγο χώρο και µπορούν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά 

αποµάκρυνσης αζώτου.  Η λειτουργία τους όµως παρουσιάζει δυσκολίες στη ρύθµιση, 

λόγω µεταβολής του πορώδους του πληρωτικού υλικού πάνω στο οποίο λαµβάνει χώρα 

η ανάπτυξη των µικροοργανισµών.  Επίσης χρησιµοποιούνται και τα χαλικοδιυλιστήρια 

ως µία διεργασία αποµάκρυνσης του αζώτου µε πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις. 

 

 

1.11. Προχωρηµένες  διεργασίες αποµάκρυνσης αζώτου 

 

Ο συνδυασµός της πρόσφατης παρατήρησης ότι υπάρχουν πλαγκτοµύκητες που 

οξειδώνουν την αµµωνία αναερόβια, καθώς και η αναλυτική περιγραφή του αναερόβιου 

µεταβολισµού των πρωτεοβακτηριών που οξειδώνουν την αµµωνία, οδήγησε στην 

ανάπτυξη νέων διεργασιών για την αποµάκρυνση του αζώτου.  Ειδικότερα, η αντίληψη 

ότι ο µόνος τρόπος για να µετατραπεί βιολογικά η αµµωνία σε αέριο άζωτο επιβάλει την 

πλήρη οξείδωση σε νιτρικά ακολουθούµενη από ετερότροφη απονιτροποίηση έχει 

απαρχαιωθεί.  Έτσι, παρακάτω θα συζητηθεί η ανάπτυξη νέων βιολογικών µεθόδων που 

απασχολούν την επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. 

Μερική νιτροποίηση (partial nitrification) ονοµάζεται η οξείδωση του αµµωνιακού 

αζώτου µόνο σε νιτρώδη και όχι σε νιτρικά (Σχήµα 1.6).  Για να επιτευχθεί µερική 

νιτροποίηση, πρέπει να εµποδιστεί η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά.  Η διεργασία 

αυτή χρειάζεται λιγότερο οξυγόνο και στην απονιτροποίηση καταναλώνεται λιγότερο 

χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, καθώς µόνο τα νιτρώδη και όχι τα νιτρικά πρέπει να 
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µετατραπούν σε αέριο άζωτο.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους κατά 

πολύ, ιδιαίτερα αν στην απονιτροποίηση χρειάζεται και εξωτερική προσθήκη πηγής 

άνθρακα.  Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι η λιγότερη εκποµπή διοξεδίου του άνθρακα 

στην ατµόσφαιρα.  Η αποφυγή της οξείδωσης των νιτρωδών σε νιτρικά µπορεί να 

επιτευχθεί µε δύο τρόπους.  Ο πρώτος, χρησιµοποιώντας τη διαφορά στην ενέργεια 

ενεργοποίησης µεταξύ της οξείδωσης της αµµωνίας σε σχέση µε την οξείδωση των 

νιτρωδών (68 kj/mol και 44 kj/mol, αντίστοιχα).  Η υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης της 

οξείδωσης της αµµωνίας οδηγεί τον ρυθµό σε εξάρτηση από τη θερµοκρασία.  Μία 

τέτοιου είδους διεργασία είναι η SHARON η οποία βασίζεται στους διαφορετικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης των νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών βακτηρίων κάτω από 

επαρκώς υψηλές θερµοκρασίας (περισσότερο από 26 0C) (Hellinga et al., 1998; Hellinga 

et al., 1999).  Επίσης χρησιµοποιείται κατάλληλος υδραυλικός χρόνος παραµονής ώστε  

εκµεταλλευόµενοι τους διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης των νιτρωδοποιητικών και 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών να επιτυγχάνουµε έκπλυση των νιτρικοποιητικών.  

Ένα βασικό µειονέκτηµα της διεργασίας αυτής είναι ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για όλων των ειδών τα υγρά απόβλητα λόγω της ιδιαιτερότητας στη θερµοκρασία.  

Επίσης, επειδή δεν υπάρχει παραµονή της λάσπης και ο υδραυλικός χρόνος παραµονής 

είναι ρυθµισµένος, θα υπάρχει άµεση εξάρτηση της ογκοµετρικής παροχής του 

αντιδραστήρα µε τη συγκέντρωση της αµµωνίας, οπότε το κόστος θα ανεβαίνει, καθώς 

µεγαλώνει η συγκέντρωση της αµµωνίας στην τροφοδοσία.      

Μία άλλη διεργασία είναι η ANAMMOX όπου για την απονιτροποίηση των 

νιτρωδών χρησιµοποιείται η αµµωνία ως δότης ηλεκτρονίων (Mulder, 1992; Van 

Loosdrecht και Jetten, 1997).  Η διεργασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ενός προηγούµενου 

σταδίου µερικής νιτροποίησης, το οποίο θα µετατρέπει την αµµωνία σε νιτρώδη κατά το 

ήµισυ.  Μία τροποποιηµένη διεργασία της SHARON έχει προταθεί για το στάδιο της 

µερικής νιτροποίησης στην ANAMMOX, όπου στον αντιδραστήρα της SHARON δεν θα 

παρέχεται µεθανόλη και δεν θα χρησιµοποιείται ανοξικό στάδιο και έτσι θα παρέχεται 

στην ANAMMOX το απαραίτητο µίγµα αµµωνίας – νιτρωδών χωρίς να χρειάζεται 

επανακυκλοφορία (Van Loosdrecht και Jetten, 1997; Van Dongen et al., 2001).  

Εργαστηριακά πειράµατα και υπολογισµοί σχεδιασµού έχουν δείξει ότι οι αντιδραστήρες 

ANAMMOX θα είναι εξαιρετικά συµπαγείς, µε ογκοµετρικές παροχές σε αµµωνία της 

τάξεως των 15 kg N/m3 day-1.  Ανάλογα µε τη συγκέντρωση της αµµωνίας και το 
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σχεδιασµό του αντιδραστήρα, το αέριο άζωτο που θα παράγεται κατά τη διεργασία 

µπορεί να χρησιµεύει στην ανάδευση του αντιδραστήρα, βοηθώντας στη µείωση του 

κόστους.  Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της διεργασίας αυτής είναι το µεγάλο χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται για την εκκίνηση της διεργασίας, λόγω του ότι οι  

πλαγκτοµύκητες µεγαλώνουν πολύ αργά και είναι πιθανόν να χρειαστούν ακόµα και 150 

µέρες για την έναρξη της διεργασίας (Van Dongen et al., 2001). 

Μία άλλη προχωρηµένη διεργασία για την αποµάκρυνση του αζώτου από τα λύµατα 

είναι η CANON (Complete Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite), δηλαδή η 

πλήρως αυτότροφη αποµάκρυνση αζώτου µέσω των νιτρωδών.  Η διεργασία αυτή 

βασίζεται στο συνδυασµό της µερικής νιτροποίησης και της anammox σε ένα µόνο 

αντιδραστήρα υπό συνθήκες αερισµού (Strous et al., 1997; Koch et al., 2000; Third et al., 

2002).  Το όνοµα Canon αναφέρεται επίσης και στον τρόπο κατά των οποίο 

συνεργάζονται τα δύο είδη βακτηρίων που συµµετέχουν στη διεργασία αυτή.  Η 

διεργασία αυτή βασίζεται στις παρακάτω δύο αντιδράσεις. 

 

OHH2NOO5.1NH 2224 ++→+ +−+   (1.25) 

 

OH2NNONH 2224 +↑→+ −+  (1.26) 

               

Οι νιτρωδοποιητές οξειδώνουν την αµµωνία σε νιτρώδη, οπότε καταναλώνουν 

οξυγόνο και έτσι δηµιουργούνται οι ανοξικές συνθήκες που χρειάζεται η διεργασία 

ANAMMOX.  Η διεργασία αυτή έχει εξεταστεί µόνο σε εργαστηριακή κλίµακα, αλλά το 

γεγονός ότι απαιτείται µόνο ένας αντιδραστήρας της δίνει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα από 

πλευράς κόστους για την ευρύτερη χρήση της.  Πρέπει να τονιστεί όµως, ότι θα 

χρειάζεται έλεγχος, έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανός επανασχηµατισµός των νιτρωδών 

λόγω εισαγωγής οξυγόνου στη διεργασία. 

Η προσθήκη οξειδίων του αζώτου σε µικροοργανισµούς τύπου Nitrosomonas 

προσφέρει νέες προοπτικές στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.  Η διαδικασία αυτή 

βασίζεται στη ρύθµιση και αναζωογόνηση της απονιτροποιητικής ικανότητας των 

νιτρωδοποιητικών βακτηρίων και ονοµάζεται διεργασία NOχ (NOχ process).  Παρουσία 

οξειδίων του αζώτου, οι µικροοργανισµοί αυτοί έχουν την ικανότητα να νιτροποιούν και 
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απονιτροποιούν ταυτόχρονα, ακόµα και κάτω από πλήρως αερόβιες συνθήκες µε κύριο 

προϊόν το αέριο άζωτο.  Στη διεργασία αυτή το 40% της αµµωνίας µετατρέπεται σε 

νιτρώδη και επίσης απαιτείται 50% λιγότερο οξυγόνο στο στάδιο της νιτροποίησης 

(αφού τα νιτρώδη χρησιµοποιούνται ως δέκτες ηλεκτρονίων).  Έτσι στο στάδιο της 

απονιτροποίησης η κατανάλωση του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου είναι λιγότερη.  

Είναι σηµαντικό όµως να αναφερθεί ότι η παρουσία είτε µονοξειδίου, είτε διοξειδίου του 

αζώτου πρέπει να είναι σε µία αναλογία )NO/NH( 24
−+  από 1000/1 έως 5000/1, διότι 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να επηρεαστεί η ικανότητα της απονιτροποίησης των 

συγκεκριµένων βακτηρίων (Schmidt et al., 2001).  Και αυτή η διεργασία έχει αναπτυχθεί 

σε εργαστηριακή κλίµακα, αλλά το σηµαντικό της πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να 

εφαρµοστεί στις υπάρχουσες συµβατικές διεργασίες µε πολύ µικρές οικονοµικές και 

τεχνολογικές προσπάθειες. 

 

1.12. Κινητικά µοντέλα διεργασίας ενεργού ιλύος 

 

Η µοντελοποίηση, η ανάλυση και ο έλεγχος της διεργασίας της ενεργού ιλύος, 

έχουν αποκτήσει µεγάλη σηµασία τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των όλο και πιο 

αυστηρών ορίων διάθεσης, καθώς επίσης και εξαιτίας της στροφής από τα προβλήµατα 

σχεδιασµού των µονάδων επεξεργασίας, στα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη 

λειτουργία τους.  Η καλύτερη κατανόηση της δυναµικής συµπεριφοράς αυτών των 

µονάδων και η ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου της διεργασίας, είναι πιθανό να 

οδηγήσουν στην αποφυγή επίλυση λειτουργικών αστοχιών και να µειώσουν σηµαντικά 

το λειτουργικό κόστος.  Γι αυτούς τους λόγους, έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στην 

µοντελοποίηση και στην ανάλυση της διεργασίας  ενεργού ιλύος. 

Η προσοµοίωση της συµπεριφοράς ενός τέτοιου συστήµατος, το οποίο περικλείει 

φαινόµενα όπως οξείδωση των οργανικών ουσιών, νιτροποίηση και απονιτροποίηση, 

απαιτεί να ληφθεί υπ’ όψιν ένας µεγάλος αριθµός αντιδράσεων και παραµέτρων.  Για να 

παρέχει αυτή η διαδικασία, αξιόπιστα και ρεαλιστικά  αποτελέσµατα, οι αντιδράσεις 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των πιο βασικών διεργασιών που συµβαίνουν στο 

εσωτερικό του συστήµατος.  Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλών ειδών µοντέλα 

τα οποία προσεγγίζουν το θέµα από διαφορετική οπτική γωνία. 
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Τα κυριότερα µοντέλα, τα οποία χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί η διεργασία  

της ενεργού ιλύος είναι:  

• Το µοντέλο του πανεπιστηµίου του Cape Town (UCT model). 

• Το µοντέλο ASM1 (Activated Sludge Model No. 1). 

• Το µοντέλο ASM2 (Activated Sludge Model No. 2). 

• Το µοντέλο ASM3 (Activated Sludge Model No. 3). 

• Το µοντέλο ASM2d (Activated Sludge Model No. 2d). 

• Το µοντέλο Baker και Dold (ΒΙΟWIN model). 

• Το µοντέλο Delft. 

• To µοντέλο TUDP. 

  

Το µοντέλο του πανεπιστηµίου του Cape Town (UCT model) είναι ένα γενικό 

κινητικό µοντέλο, για την αποµάκρυνση της οργανικής ύλης και του αζώτου από 

συστήµατα ενεργού ιλύος, όπου προβλέπει  την απαίτηση των διαφόρων αντιδράσεων σε 

οξυγόνο, την παραγωγή λάσπης, τη νιτροποίηση και την απονιτροποίηση.  Επίσης, 

περικλείει διεργασίες ανάπτυξης και θανάτου για τους ετερότροφους και τους 

αυτότροφους νιτροποιητικούς µικροοργανισµούς, αλλά και την υδρόλυση του στερεού 

οργανικού (δύσκολα βιοαποδοµήσιµου) υποστρώµατος, προς εύκολα βιοαποδοµήσιµο 

οργανικό  υπόστρωµα (διαλυτό).  Η ανάπτυξη των αυτότροφων βακτηρίων 

πραγµατοποιείται µε οξείδωση της αµµωνίας προς νιτρικά κάτω από αερόβιες συνθήκες 

και ακολουθεί κινητική τύπου Monod.  Τα ετερότροφα βακτήρια καταναλώνουν δύο είδη 

υποστρώµατος: το διαλυτό και εύκολα βιοαποδοµήσιµο οργανικό υπόστρωµα (RBCOD) 

και το στερεό και δύσκολα βιοαποδοµήσιµο οργανικό υπόστρωµα (SBCOD), κάτω από 

αερόβιες και ανοξικές συνθήκες (Hu et al., 2003).  Το µοντέλο αυτό ονοµάστηκε 

UCTOLD και στη συνέχεια τροποποιήθηκε και  επεκτάθηκε, ώστε να έχει την ικανότητα 

να προβλέπει, εκτός από την αποµάκρυνση της οργανικής ύλης και την βιολογική 

αποµάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου.  Μετά την επέκτασή του πήρε το όνοµα 

UCTPHO (Hu et al., 2003). 

Το ASM1 µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µοντέλο αναφοράς, καθώς προκάλεσε την 

γενική αποδοχή στο χώρο της µοντελοποίησης των µονάδων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο βιοµηχανίας.  Ακόµα και 
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σήµερα, βρίσκει πολλές εφαρµογές και χρησιµοποιείται είτε αυτούσιο, είτε µε 

τροποποιήσεις (Gernaey et al., 2003).  ∆ηµιουργήθηκε µε βάση το UCTOLD και 

παρουσιάζει πάρα πολλά κοινά στοιχεία µε αυτό. Τα δύο µοντέλα είναι πολύ όµοια 

µεταξύ τους καθώς το ASM1 προβλέπει όλες τις διεργασίες που περιγράφονται και στο 

UCTOLD, µε τη διαφορά ωστόσο ότι το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) 

υιοθετήθηκε ως µονάδα µέτρησης της οργανικής ύλης.  Στο µοντέλο αυτό, διακρίνονται 

οι διάφορες οργανικές και νιτρογενείς ενώσεις, έτσι ώστε να είναι κατανοητή η 

συµµετοχή τους στις αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται.  Μία από τις σηµαντικότερες 

διαφορές των δύο προαναφερθέντων µοντέλων, βασίζεται στον υποτιθέµενο µηχανισµό 

της υδρόλυσης του SBCOD.  Στο ASM1 το SBCOD παγιδεύεται στην κυρίως µάζα της 

λάσπης, όπου και υδρολύεται προς RBCOD. Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή δεν 

περικλείεται κάποια διεργασία απορρόφησης του SBCOD πάνω στην επιφάνεια της 

βιοµάζας, ωστόσο σε αντίθεση µε το UCTOLD, τα προϊόντα της υδρόλυσης είναι 

RBCOD, το οποίο διαλύεται στο κυρίως υγρό και προστίθεται στο συνολικό RBCOD 

των εισερχόµενων αποβλήτων.  ∆ηλαδή στο ASM1 µόνο το RBCOD καταναλώνεται από 

τους ετερότροφους µικροοργανισµούς για ανάπτυξη (Hu et al., 2003).  Οι υπόλοιπες 

διεργασίες είναι οι ίδιες όπως αυτές του µοντέλου UCTOLD.  Οι κυριότερες υποθέσεις 

και οι περιορισµοί του ASM1 αναφέρονται στη συνέχεια (Gernaey et al., 2003; Hu et al., 

2003; IAWRC, 1986):  

 

• Οι κινητικές παράµετροι του µοντέλου είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας. 

• Η τιµή του pH θεωρείται σταθερή.  Στο µοντέλο περιλαµβάνεται και η έννοια 

της αλκαλικότητας ως µεταβλητή µε την οποία µπορούν να εντοπιστούν τυχόν 

προβλήµατα στο pH του συστήµατος.  

• Βασική υπόθεση του ASM1 είναι ότι οι παράµετροι της νιτροποίησης έχουν 

σταθερές τιµές, οπότε οποιαδήποτε επίπτωση του εισερχόµενου απόβλήτου στην 

κινητική της νιτροποίησης, πρέπει να περικλείεται στις τιµές των παραµέτρων της. 

• Τροποποίηση του µοντέλου απαιτείται στην περίπτωση χρήσης του για την 

περιγραφή επεξεργασίας αποβλήτων βιοµηχανικής προέλευσης.  

• ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην ανάπτυξη της κυτταρικής βιοµάζας εξαιτίας 

έλλειψης θρεπτικών συστατικών (π.χ Ν και Ρ).  
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• Η υδρόλυση τόσο της οργανικής ύλης, όσο και του οργανικού αζώτου 

συνδυάζονται και συµβαίνουν ταυτόχρονα µε ίσους ρυθµούς. 

• Η νιτροποίηση θεωρείται ότι είναι µια διεργασία ενός σταδίου. Αγνοείται η 

παραγωγή νιτρώδους αζώτου και θεωρείται ότι η αµµωνία οξειδώνεται κατευθείαν προς 

νιτρικό άζωτο.  

• Το αέριο άζωτο που είναι προϊόν της απονιτροποίησης δεν περικλείεται στο 

ASM1. Σαν συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος των ισοζυγίων του αζώτου, µια 

και αυτά δεν κλείνουν.  

• Στο ASM1 ο τύπος του δέκτη ηλεκτρονίων στις δεξαµενές ( οξυγόνο και 

άζωτο), δεν επηρεάζει τον ρυθµό καταστροφής της βιοµάζας.  Επίσης, από τον ίδιο 

παράγοντα δεν επηρεάζεται ο συντελεστής απόδοσης της ετερότροφης βιοµάζας, ΥH. 

• Ο ρυθµός της αντίδρασης της υδρόλυσης εξαρτάται από τις συνθήκες που 

επικρατούν στον αντιδραστήρα (αερόβιες ή ανοξικές). 

• Η δεξαµενή καθίζησης θεωρείται ως ένα σηµείο τέλειου διαχωρισµού 

στερεών - υγρών και δεν περιγράφεται από το µοντέλο. 

Το ASM1 περιλαµβάνει 8 διεργασίες και 13 συστατικά των οποίων οι τιµές 

µεταβάλλονται στις διάφορες βιολογικές διεργασίες.  Αναλυτική παρουσίαση των 

εξισώσεων που περιέχονται στο µοντέλο αυτό παρατίθενται στον Πίνακα 1.11. 

Το ASM2 είναι µια επέκταση του ASM1 (πιο πολύπλοκη) και περιλαµβάνει 

περισσότερα συστατικά που χρησιµοποιούνται στον χαρακτηρισµό των υγρών 

αποβλήτων, καθώς και της ενεργoύ ιλύος.  Επίσης περιέχονται περισσότερες βιολογικές 

διεργασίες, οι οποίες περιγράφουν και την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου.  Η 

πιο σηµαντική αλλαγή ανάµεσα στο ASM1 και στο ASM2, βασίζεται στην ύπαρξη 

εσωτερικής δοµής του κυττάρου της βιοµάζας, η οποία είναι βασική προυπόθεση για να 

περιγραφεί η βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου.  Επιπλέον το ASM2 περιλαµβάνει 

εκτός από τις βιολογικές διεργασίες και δύο πρόσθετες χηµικές, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση της χηµικής κατακρήµνισης του φωσφόρου.  

Το ASM2 βασίζεται στις µέσες ιδιότητες του πληθυσµού των κυττάρων των 

µικροοργανισµών.  Το κάθε κύτταρο έχει τη δική του ιστορία ανάπτυξης, εσωτερική 

δοµή και σύσταση, πράγµα το οποίο είναι ικανό να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 

ανάπτυξη του µοντέλου (IAWPRC, 1995).  Η επίδραση της θερµοκρασίας είναι 
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σηµαντική στις κινητικές παραµέτρους του µοντέλου.  Ειδικότερα χρησιµοποιείται η 

εξίσωση του Arrhenius για να περιγραφεί η εξάρτηση των παραµέτρων από τη 

θερµοκρασία.  Ωστόσο, όµως, στο ASM2 ισχύει ο περιορισµός ότι οι διάφοροι 

θερµοκρασιακοί συντελεστές ισχύουν µόνο για θερµοκρασίες µεταξύ 10οC και 25οC (Hu 

et al., 2003).  Κυριότερες διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα ASM1 και ASM2 είναι οι εξής 

(Hu et al., 2003; IAWQ, 1995):  

• Περιλαµβάνεται η επίδραση του Ρ στην ανάπτυξη των αυτότροφων και 

ετερότροφων µικροοργανισµών.  

• Το RBCOD διαιρείται σε δύο επιµέρους κλάσµατα SΑ και SF.  To SΑ 

αποτελείται από τα προϊόντα της αναερόβιας ζύµωσης, η οποία θεωρείται ως µία 

ξεχωριστή διεργασία.  Το SF είναι το διαλυτό COD, το οποίο χρησιµεύει ως υπόστρωµα 

τόσο για την ανάπτυξη των ετερότροφων βακτηρίων, αλλά και στην διεργασία της 

αναερόβιας ζύµωσης. 

• Περιέχει διεργασίες βιολογικής αποµάκρυνσης P, καθώς επίσης προβλέπει 

και τη διεργασία της χηµικής κατακρήµνισης του από κατιόντα. 

• Η υδρόλυση του SBCOD µπορεί να πραγµατοποιηθεί και κάτω από 

αναερόβιες συνθήκες. 

• Σε αντίθεση µε το ASM1, οι µετασχηµατισµοί µεταξύ των διαφόρων µορφών 

του αζώτου, συνδέονται στοιχειοµετρικά µε τους αντίστοιχους της οργανικής ύλης.  

Τόσο κατά τις διεργασίες της αναερόβιας ζύµωσης και της ανάπτυξης των ετερότροφων 

βακτηρίων, όσο και κατά την υδρόλυση SBCOD απελευθερώνεται αµµωνία.  

Το µοντέλο ASM3 αναπτύχθηκε το 1999 µε σκοπό την βιολογική αποµάκρυνση του 

αζώτου σε µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπως και το ASM1.  Για το 

µοντέλο αυτό, υπάρχει η πρόθεση να γίνει το νέο µοντέλο αναφοράς, διορθώνοντας 

ορισµένες ατέλειες οι οποίες είχαν εµφανιστεί στο ASM1 (Σχήµα 1.5).  Η βασική 

διαφορά ανάµεσα στα δύο µοντέλα είναι ότι στο ASM3, σε αντίθεση µε το προγενέστερό 

του, αναγνωρίζεται ότι το κύτταρο των ετερότροφων βακτηρίων έχει εσωτερική δοµή 

(Gernaey et al., 2003).  Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται η υπόθεση ότι το εύκολα 

αποδοµήσιµο COD (RBCOD) δεσµεύεται και αποθηκεύεται ως ένα εσωτερικό 

συστατικό των ετερότροφων βακτηρίων, το ΧSTO, προκειµένου να καταναλωθεί  στη 

συνέχεια για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών.  Μια δεύτερη διαφορά ανάµεσα στα 
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δύο µοντέλα είναι ότι στο ASM3 η ρύθµιση των τιµών των παραµέτρων του µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί πιο εύκολα σε σχέση µε το ASM1 λόγω του ότι για την ανάπτυξη και 

το θάνατο της βιοµάζας χρησιµοποιείται το σχέδιο της ανάπτυξης-ενδογενούς αναπνοής 

(growth-endogenous respiration concept) (Gernaey et al., 2003).  Επίσης το ASM3 

παρέχει τη δυνατότητα για διαφορετικές τιµές των σταθερών θανάτου (decay constant) 

των νιτροποιητών κάτω από ανοξικές συνθήκες σε σχέση µε τις αερόβιες, πράγµα το 

οποίο έχει σηµασία για µεγάλους χρόνους παραµονής των στερεών.  Το συγκεκριµένο 

µοντέλο επίσης, προβλέπει την αποθήκευση των πολύ – ύδροξυ – αλκανικών και του 

γλυκογόνου κάτω από αερόβιες και ανοξικές συνθήκες, αλλά και την απ’ευθείας 

παρατήρηση των αιωρούµενων στερεών.  Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η βασική 

διαφορά µε το ASM2 είναι ότι δεν περιγράφει την αποµάκρυνση του φωσφόρου.  Τέλος 

µια σηµαντική διαφορά του ASM3 µε το ASM1 και ASM2 είναι ότι τα διαλυτά µε τα µη 

διαλυτά συστατικά µπορούν να διαχωριστούν µε διήθηση από φίλτρα µεµβράνης 0.45 

µm.  Το ASM3 βρίσκει εφαρµογή και περιγράφει καλύτερα συστήµατα, όπου γίνεται 

επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων ή σε µονάδες µε µεγάλο αριθµό αναερόβιων 

ζωνών (Gernaey et al., 2003). 

 

 
 

Σχήµα 1.5. Ροή του COD στο ASM1 και στο ASM3.  Στο ASM1 οι ετερότροφοι 

οργανισµοί χρησιµοποιούν το COD µε ένα κυκλικό σχήµα αντίδρασης, όπου οι 

ετερότροφοι και οι αυτότροφοι οργανισµοί θεωρούνται ως ένα και δεν µπορούν να 

διαχωριστούν σε αντίθεση µε το ASM3 όπου λειτουργούν ανεξάρτητα.  
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Τα µοντέλα ASM2 και UCTPHO, περιγράφουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό τη 

βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου και δεν αναφέρονται στην ικανότητα των 

βακτηρίων να συσσωρεύουν και να αποθηκεύουν τον φώσφορο στο µόριό τους 

(Phosohate Accumulating Organisms, PAO) και να πραγµατοποιούν και 

απονιτροποίηση.  Αυτό ακριβώς το γεγονός συµπεριλαµβάνεται στα µοντέλα ASM2d, 

Baker και Dold (ΒΙΟWIN model), Delft και ΤUDP , µε την εισαγωγή των κατάλληλων 

διεργασιών στη δοµή τους (Gernaey et al., 2003).   
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2. ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ 

 
2.1. Εισαγωγή 

 

Η συνεχόµενη εκθετική ανάπτυξη του πληθυσµού της γης, έχει δηµιουργήσει µία 

τεράστια αύξηση στη ζήτηση του πόσιµου νερού, το οποίο ολοένα και λιγοστεύει.  Είναι 

λοιπόν αναγκαίο να προστατευθεί η ακεραιότητα των υδάτινων πηγών, πράγµα για το 

οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον 21ο αιώνα.  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

προκύψει ιδιαίτερες ανησυχίες για ενδεχόµενες επιπτώσεις στην ανθρώπινη και 

οικολογική υγεία, ως αποτέλεσµα της παραγωγής, χρήσης και της διάθεσης µεγάλου 

αριθµού χηµικών ουσιών, που χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της βιοµηχανικής 

παραγωγής, των αγροτικών καλλιεργειών, της ιατρικής θεραπείας και ακόµα για 

ευκολίες στα νοικοκυριά (Daughton και Ternes, 1999).  Παλαιότερα οι οργανικές 

χηµικές ενώσεις ήταν κατά πολύ λιγότερες σε αριθµό, αλλά και η συγκέντρωση τους 

διατηρούταν σχετικά σταθερή, µε τη βιοσύνθεση και τη βιοαποδόµηση των ενώσεων  

αυτών να είναι σε ισορροπία µε βάση τις ολοκληρωµένες δραστηριότητες των φυτών, 

των ζώων και των µικροοργανισµών.  Όµως, η ανάγκη για επίλυση πολλών 

προβληµάτων, αλλά και καλυτέρευση της ανθρώπινης ζωής, οδήγησε στην ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία πολύπλοκων οργανικών 

ενώσεων, οι οποίες δεν µπορούν να ενσωµατωθούν χωρίς επιπτώσεις στους κύκλους του 

άνθρακα, του αζώτου ή του θείου (Dagley, 1978).      

Η έρευνα τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι τέτοιου είδους ενώσεις µπορούν να 

εισέλθουν στο περιβάλλον, να διασκορπιστούν και να παραµείνουν σταθερές σε 

µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.  Ο όρος «ξενοβιοτική ουσία» αρχικά 

επιστρατεύτηκε για τις ενώσεις οι οποίες έχουν διαφορετική µορφή από αυτή που έχουν 

τα φυσικά προϊόντα, αλλά οι Hutzinger et al (1981) πρότειναν ο όρος αυτός να 

χρησιµοποιείται, γενικά για όλες τις ουσίες που απελευθερώνονται σε κάποιο τµήµα του 

περιβάλλοντος από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και που για αυτόν το λόγο 

απαντώνται στο περιβάλλον σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

Μερικές ουσίες, όπως τα µικροβιοκτόνα, απελευθερώνονται εσκεµµένα σε 

µετρούµενες όµως ποσότητες, ενώ άλλες όπως τα βιοµηχανικά παραπροϊόντα 
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διατίθενται, άλλοτε µέσω ελεγχόµενης διάθεσης των βιοµηχανικών αποβλήτων και 

άλλοτε ανεξέλεγκτα στους υδάτινους αποδέκτες.  Τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στα 

οικιακά, οι φαρµακευτικές ουσίες και άλλα αναλώσιµα υλικά ως επίσης και ορµόνες που 

παράγονται από ζώντες οργανισµούς διατίθενται απ’ευθείας στο περιβάλλον, καθώς οι 

µονάδες επεξεργασίας, που γίνονται αρχικά αποδέκτες των ουσιών αυτών, δεν έχουν 

σχεδιαστεί για την επεξεργασία τους (Halling-Sorensen et al., 1998).  Υπάρχουν πολλά 

«µονοπάτια» τα οποία µπορούν να ακολουθήσουν οι ουσίες αυτές, έτσι ώστε να 

καταλήξουν στους υδάτινους αποδέκτες και αν ληφθεί υπόψη ότι χρησιµοποιούνται 

περίπου 65,000 διαφορετικές χηµικές ουσίες λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

προκύπτει ένα µείζον θέµα για την τύχη και την επίδραση αυτών των ουσιών, τόσο στις 

διεργασίες επεξεργασίας των λυµάτων, όσο και στους διάφορους οργανισµούς του 

περιβάλλοντος, που βρίσκονται στους υδάτινους και χερσαίους αποδέκτες.  Στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 προωθήθηκε η ιδέα να γίνεται εκτίµηση περιβαλλοντικής 

επικινδυνότητας (Environmental Risk Assessment, ERA) για όλες τις τοξικές ουσίες και 

έγινε υποχρεωτική για όλες τις νέες χηµικές ουσίες που πωλούνταν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση από το 1984.  

∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα λίγα πράγµατα είναι γνωστά για την ύπαρξη, τη 

µεταφορά και την τύχη πολλών ξενοβιοτικών ουσιών µετά την χρήση τους, ιδιαίτερα οι 

ορµονικά ενεργές χηµικές ουσίες, τα προϊόντα οικιακής χρήσης και οι φαρµακευτικές 

ουσίες, οι οποίες είναι σχεδιασµένες να προκαλούν µία φυσιολογική αντίδραση στους 

ανθρώπους τα φυτά και τα ζώα (Daughton και Ternes, 1999; Jorgensen και Halling-

Sorensen, 2000).  Ένας βασικός λόγος γι αυτό είναι η έλλειψη κατάλληλων τεχνικών που 

θα βοηθήσουν στην µέτρηση των ουσιών αυτών, οι οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι 

βρίσκονται σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις, πράγµα που κάνει δύσκολο την ανίχνευση 

τους µε τις υπάρχουσες τεχνικές. 

Η νιτροποίηση είναι µία ιδιαίτερα ευαίσθητη διεργασία, όπως προαναφέρθηκε, 

οπότε είναι πολύ πιθανόν µερικές από τις ξενοβιοτικές ενώσεις, που εισέρχονται στις 

µονάδες βιολογικής επεξεργασίας να επηρεάζουν σηµαντικά τη διεργασία αυτή.  Έτσι, 

στην παρούσα εργασία µελετώνται διάφορες ξενοβιοτικές ουσίες που η παρουσία τους 

έχει διαπιστωθεί σε µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων, όπως οι φαρµακευτικές 

ενώσεις, τα επιφανειοδραστικά, οι πλαστικοποιητές και οι πολυαρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες. 
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2.2. Φαρµακευτικές ουσίες 

 

2.2.1. Εισαγωγή 

 

Ο όρος φαρµακευτικές ουσίες αναφέρεται σε µία περίπλοκη κατηγορία ευρέως 

διαδεδοµένων χηµικών ενώσεων.  Πολλές χιλιάδες διαφορετικών µορίων 

χρησιµοποιούνται σήµερα στον κόσµο, µε σκοπό να βοηθήσουν στη διάγνωση, τη 

θεραπεία, την πρόληψη ασθενειών και γενικότερα να καλυτερέψουν τις συνθήκες 

διαβίωσης του ανθρώπινου είδους.  Εκατοντάδες νέα µόρια συντίθενται κάθε χρόνο, για 

να αντικαταστήσουν άλλες φαρµακευτικές ενώσεις που η χρήση τους σήµερα είναι 

περιορισµένη. 

Η επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών στο περιβάλλον µελετάται τα τελευταία 

χρόνια και έχει διαπιστωθεί, ότι αποτελούν έναν µεγάλο κίνδυνο, τόσο για τους 

ανθρώπους, όσο και για τους υπόλοιπους ζώντες οργανισµούς.  Οι φαρµακευτικές ουσίες 

ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους 

και σε αυτές που χορηγούνται στα ζώα.  Οι µεν φαρµακευτικές ουσίες που 

χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο καθώς και οι µεταβολίτες τους, καταλήγουν στο 

περιβάλλον κυρίως µέσω των λυµάτων των µονάδων παραγωγής τους, των νοσοκοµείων, 

καθώς και των αστικών λυµάτων.  Η απ’ ευθείας διάθεση ανεπιθύµητων ή ληγµένων 

φαρµακευτικών ουσιών στις αποχετεύσεις θεωρείται περιορισµένου ενδιαφέροντος 

(Heberer, 2002).   Τα κτηνιατρικά φάρµακα οδηγούνται πιο άµεσα στο περιβάλλον, όπως 

για παράδειγµα µέσω των ενισχυτών ανάπτυξης που χορηγούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες 

ή µέσω της εναπόθεσης κοπριάς στο έδαφος από ζώα που υπόκεινται σε φαρµακευτική 

αγωγή.  Σε αναλυτικές ανασκοπήσεις (Heberer, 2002; Daughton και Ternes, 1999; 

Halling-Sorensen et al. 1998; Kolpin et al., 2002; Kümmerer, 2001) παρουσιάζονται 

αρκετά στοιχεία για την ύπαρξη των φαρµακευτικών ουσιών στις αποχετεύσεις, στη 

λάσπη, σε ιζήµατα, στους ωκεανούς, στα ποτάµια και στα διηθήµατα των χώρων 

υγειονοµικής ταφής των στερεών απορριµµάτων (Ahel και Jelicic, 1999; Holm et al., 

1995; Paxeus, 2000).   

Σε σχέση µε τις συµβατικές ουσίες, οι φαρµακευτικές είναι ειδικά σχεδιασµένες για 

να έχουν φαρµακολογικές και φυσιολογικές λειτουργίες, µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά 

δραστικές και να επηρεάζουν τους ζωικούς οργανισµούς.  Πολλές φαρµακευτικές ουσίες 
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δεν παρουσιάζουν έντονη υδρόβια τοξικότητα, αλλά έχουν την τάση να επιδρούν 

σηµαντικά και συσσωρευτικά στο µεταβολισµό οργανισµών που δεν είναι ο 

αντικειµενικός τους στόχος (Halling-Sorensen et al. 1998), αλλά και στο συνολικό 

οικοσύστηµα (Daughton και Ternes, 1999).  Πέρα από αυτό, οι φαρµακευτικές ουσίες 

που εµπλέκονται µε τις φυσικές ορµόνες, π.χ. οι ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό 

σύστηµα του ανθρώπου (endocrine disruptors), δρουν σε βιολογικά είδη είτε λόγω του 

σχεδιασµού τους, είτε ανεξέλεγκτα.  Ένα παράδειγµα για το φαινόµενο αυτό είναι η 

θηλυκοποίηση των εµβρύων του γλάρου, λόγω της έκθεσης στο µικροβιοκτόνο DDT 

(Fry και Toone, 1981).  Αυτή η αναφορά είναι από τις πρώτες που έδειξαν ότι µπορεί να 

επηρεαστεί το ενδοκρινικό σύστηµα οργανισµών, από ουσίες που δεν έχουν σχεδιαστεί 

µε αυτό τον σκοπό.  Αυτό αλλά και πολλά άλλα παραδείγµατα έχουν συγκεντρωθεί σε 

µία πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση από τους (Snyder et al., 2003).  Πολλές από 

αυτές τις ουσίες παρουσιάζουν σηµαντική επίδραση, ακόµα και σε πολύ χαµηλές 

συγκεντρώσεις (Heberer, 2002; Halling-Sorensen et al. 1998; Jorgensen και Halling-

Sorensen, 2000), αλλά υπάρχει και το ενδεχόµενο άλλες φαρµακευτικές ουσίες που 

απαντώνται σε χαµηλές συγκεντρώσεις να παρουσιάζουν συνεργιστική και 

συσσωρευτική επίδραση.  Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανόν να αναπτυχθεί αντοχή στα 

αντιβιοτικά από βακτήρια λόγω της ύπαρξης των ουσιών αυτών σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις, µε αποτέλεσµα τη µείωση της δραστικότητας τους, άρα και την 

«αχρήστευση» τους (Jorgensen και Halling-Sorensen, 2000).  Επίσης οι περισσότερες 

φαρµακευτικές ουσίες είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να είναι ανθεκτικές, ώστε να 

διατηρούν τη χηµική τους δοµή αρκετά, προκειµένου να εκτελέσουν το θεραπευτικό τους 

έργο και αυτό σε συνδυασµό µε τη συνεχή εισροή τους, τούς επιτρέπει να παραµένουν 

στο περιβάλλον για σηµαντικό χρονικό διάστηµα έχοντας πιθανότατα σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις στα υδάτινα και εδαφικά οικοσυστήµατα. 

Οι µονάδες βιολογικής επεξεργασίας παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στο διαχωρισµό 

των φαρµακευτικών ουσιών σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το που καταλήγουν (είτε τους 

υδάτινους, είτε στους χερσαίους αποδέκτες) για διάθεση.  Ο διαχωρισµός των ουσιών 

βασίζεται στο βαθµό πολικότητας της κάθε µίας ουσίας.  Οι λάσπες και τα εδάφη είναι 

συνήθως ο προορισµός για τις λιγότερο ή καθόλου πολικές ουσίες, ενώ για τις πολικές 

ενώσεις είναι αναµενόµενο να παραµείνουν στην υδατική φάση.  Ένας µεγάλος αριθµός 

φαρµακευτικών ουσιών είναι πολικές, µη πτητικές και µη βιοαποδοµήσιµες και έτσι 
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διαφεύγουν από την ιζηµατοποίηση και τη βιολογική επεξεργασία των µονάδων (Paxeus, 

2004).  Αυτού του είδους οι ενώσεις αποτελούν το µεγαλύτερο µέγεθος της φόρτισης 

(από φαρµακευτικές ουσίες) των υδάτινων αποδεκτών.  Οι φαρµακευτικές ουσίες µε 

πολύ χαµηλή διαλυτότητα µπορούν να παρακάµψουν τις µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας λόγω της µεταφοράς µε τη βοήθεια κολλοειδών σε περιόδους µε 

ανεπτυγµένη θολότητα στην έξοδο (Daughton και Ternes, 1999).  Υπερχείλιση λόγω 

τεχνικών προβληµάτων, πληµµύρες, ή µεγάλη παροχή στην είσοδο είναι µερικά από τα 

φαινόµενα που µπορούν να συµβάλουν στην παράκαµψη των µονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας από τις ενώσεις µε χαµηλή διαλυτότητα (Paxeus, 2004).  Μέχρι και σήµερα 

δεν υπάρχουν κάποιες ειδικές διεργασίες αποµάκρυνσης µέσω των µονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας, διότι οι φαρµακευτικές ουσίες µπορούν (Daughton και Ternes, 1999): 

 

• να αποδοµηθούν σε µικρότερου µοριακού βάρους ενώσεις 

• να προσροφηθούν στη λάσπη και στη συνέχεια να αποµακρυνθούν µε αυτή 

• να µετατραπούν σε συζευγµένες ενώσεις (conjugates) που µπορούν αργότερα να 

υδρολυθούν αποδίδοντας το αρχικό συστατικό.  Οι συζευγµένες ενώσεις  

µπορούν να χρησιµεύσουν δηλαδή ως «αποθήκη» για τα ελεύθερα φάρµακα και 

αργότερα να τα απελευθερώσουν στο περιβάλλον.       

 

Το βασικά ερωτήµατα που τίθενται, λοιπόν, είναι το κατά πόσον οι φαρµακευτικές 

ουσίες µπορούν να επηρεάσουν τους οργανισµούς και τις διεργασίες που συµµετέχουν 

στις µονάδες βιολογικές επεξεργασίας, το κατά πόσον επηρεάζουν τους οργανισµούς που 

απαντώνται στη φύση και το αν βιοαποδοµούνται ή βιοδιασπούνται κατά την παραµονή 

τους στους βιολογικούς καθαρισµούς.  Πρέπει να αναφερθεί ότι από την 1 Ιανουαρίου 

του 1998 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης για  τον καθορισµό την 

επικινδυνότητας λόγω της έκθεσης των κτηνιατρικών φαρµάκων στο περιβάλλον (ΑΕU 

Note for guidance EM/CAMP/055/96-FINAL). Μια παρόµοια οδηγία ισχύει και για την 

εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων στο οικοσύστηµα από την έκθεση  των φαρµάκων 

που χρησιµοποιούνται για την θεραπεία των ανθρώπων (ΙΙΙ/5504/94 ΕU draft guideline). 
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2.2.2. Ύπαρξη των φαρµακευτικών ουσιών στο περιβάλλον 

 

Σύµφωνα µε εκτενείς αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιούνται περίπου 

2000 διαφορετικές φαρµακευτικές ουσίες.  Τα έξοδα κάθε κράτους µέλους για τις 

φαρµακευτικές αγωγές αποτελούν το 7 – 15% των κονδυλίων που παρέχει κάθε κράτος 

για την υγεία, δαπάνες που αγγίζουν το 0.5 – 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

(Anon., 1998).  Αναλυτικές µελέτες όπου ερευνήθηκε η ύπαρξη φαρµακευτικών ουσιών 

στους υδάτινους αποδέκτες για διάφορες χώρες του κόσµου όπως Αυστρία, Βραζιλία, 

Καναδά, Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, 

Ολλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, έδειξαν την ανιχνεύσιµη παρουσία 

πάνω από 80 φαρµακευτικών ενώσεων (από διαφορετικές οµάδες) στο φυσικό 

περιβάλλον (Heberer, 2002).  Για τη Γερµανία µόνο υπολογίστηκε (Ternes, 1998) ότι 

συνταγογραφούνται περίπου 100 τόνοι φαρµακευτικών ουσιών ετησίως.  Μερικές από 

τις οµάδες των φαρµακευτικών ουσιών που συνταγογραφούνται ευρέως είναι τα 

αναλγητικά, τα αντιφλεγµονώδη, τα αντιβιοτικά, τα βακτηριοστατικά, τα αντιεπιληπτικά, 

οι β-παρεµποδιστές (β-blockers), οι ρυθµιστές λίπους του αίµατος, τα κυτταροστατικά 

και τα αντισυλληπτικά. 

Τη µεγαλύτερη διάδοση έχουν τα αναλγητικά και τα αντιφλεγµονώδη, διότι δεν 

είναι απαραίτητη η συνταγογράφηση τους κα µπορεί ελεύθερα κάποιος να τα 

προµηθευτεί από τα φαρµακεία. Η παρακεταµόλη και το ακετυλοσαλυκυλικό οξύ είναι 

οι δύο πιο διαδεδοµένες φαρµακευτικές ουσίες τις κατηγορίας αυτής. Για το 

ακετυλοσαλυκυλικό οξύ έχει υπολογιστεί ότι µόνο στη Γερµανία πωλούνται περίπου 500 

τόνοι ετησίως (Ternes, 2001).  Ωστόσο, και για άλλα αναλγητικά όπως το διχλωφενακικό 

νάτριο και το ιµπουπρόφεν οι ποσότητες που πωλούνται δεν είναι αµελητέες, 75 και 180 

τόνοι ετησίως αντίστοιχα (Ternes, 2001).  Το ακετυλοσαλυκυλικό οξύ αποδοµείται σε 

σαλικυλικό οξύ, η οποία είναι µία πιο δραστική µορφή και του οποίου σηµαντικές 

συγκεντρώσεις της τάξης των 13µg/L έχουν µετρηθεί σε απορροές µονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία (Farré et al., 2001; Heberer et al., 

2001a).  Σε µακράς διαρκείας έρευνες σε δείγµατα από αποχετεύσεις και επιφανειακά 

νερά στο Βερολίνο της Γερµανίας, αναγνωρίστηκε το αναλγητικό διχλωφενακικό νάτριο 

ως µία από της πιο σηµαντικές φαρµακευτικές ουσίες στον κύκλο του νερού (Heberer et 

al., b in press).  Πολλές ακόµα αναλγητικές ουσίες όπως 4-αµινοαντιυρίνη, 



 62

αµινοφεναζόνη, κοδείνη, φενοπροφέν, υδροκοδόνη, ινδοµετασίνη, κετορποφέν, 

µεφεναµινικό οξύ κ.α. ανιχνεύτηκαν σε δείγµατα από αποχετεύσεις και επιφανειακά νερά 

(Heberer et al., 1997, 2001a; Heberer et al., in press b; Ternes, 1998; Stumpf et al., 1998; 

Möhle et al., 1999; Stumpf et al.,1999; Ahrer et al., 2001; Farré et al., 2001; Öllers et al., 

2001; Ternes et al., 2001; Sedlak and Pinkston, 2001; Heberer, in press, Kolpin et al., in 

press). 

Πολλές µελέτες έχουν διεξαχθεί στη Γερµανία (Steger-Hartmann et al., 1997; 

Hirsch et al., 1999), στην Ελβετία (Alder et al., 2001; Golet et al., 2001) και στην 

Αµερική (Lindsey et al., 2001; Kolpin et al., in press) µε σκοπό τη διερεύνηση της 

ύπαρξης των αντιβακτηριακών φαρµακευτικών ουσιών (αντιβιοτικά – βακτηριοστατικά) 

στις αποχετεύσεις και τα επιφανειακά νερά.  Αντιβιοτικά όπως κλαριθροµυκίνη, 

ερυθροµυκίνη, ροξοθροµυκίνη, σουλφαµεθοξαζόλη, σουλφαδιµεθοξίνη, 

σουλφαθειαζόλη, κιπροφλοξακίνη, νορφλοξακίνη, ενροφλοξακίνη, τυλόζίνη και 

τριµεθοπρίµη, ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις της τάξης των µg/L τόσο σε δείγµατα από 

αποχετεύσεις όσο και από επιφανειακά νερά.  Τα αντιβιοτικά έχουν επίσης ανιχνευθεί 

και σε υγρά λύµατα που προέρχονται από τα νοσοκοµεία (Hartmann et al., 1998; Alder et 

al., 2001).  Οι Sacher et al (2001) ανέφεραν την ύπαρξη της σουλφαµεθοξαζόλης (έως 

410 ng/L) σε επιφανειακά νερά στη Γερµανία.  Στην Αγγλία έχουν βρεθεί σε ποτάµια 

σουλφαναµίδια και τετρακυλίνες σε συγκεντρώσεις της τάξης 1 µg/l (Watts et al., 1983).  

Οι Halling-Sorensen et al (1998) παρουσίασαν σε µία έρευνα τους για τη ∆ανία, ότι η 

ετήσια κατανάλωση των αντιβιοτικών ανέρχεται σε 37.7 τόνους που χρησιµοποιούνται 

για ανθρώπινη θεραπεία και 49.7 τόνους για την κτηνοτροφία.  Σε θαλάσσια ιζήµατα 

κάτω από ιχθυοτροφεία, οι συγκεντρώσεις της οξυτετρακυλίνης  που παρατηρούνται 

κυµαίνονται από 500 µέχρι 4000 µg/kg (Capone et al., 1996). Τέλος οι συγκεντρώσεις 

των αντιβιοτικών που έχουν αναφερθεί στο έδαφος, κυµαίνονται για τις τετρακυκλίνες  

µεταξύ 450-900 µg/kg και για τις φθοροκινολόνες  6-52 µg/kg (Schuller, 1998, Winckler 

and Crafe, 2000). 

Τα αντιεπιληπτικά φάρµακα όπως η καρβαµαζεπίνη έχουν ανιχνευθεί τόσο σε 

δείγµατα από αστικά λύµατα, όσο και σε επιφανειακά νερά (Ternes, 1998a; Möhle et al., 

1999; Heberer et al., 2001a; Heberer et al., in press b, Ahrer et al., 2001; Öllers et al., 
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2001; Heberer, in press).  Οι συγκεντρώσεις που έχουν ανιχνευθεί στο Βερολίνο της 

Γερµανίας φτάνουν τα 1075 ng/L για τα επιφανειακά νερά (Heberer et al., in press b). Η 

πριµιδόνη, µία άλλη επιληπτική ουσία, έχει επίσης ανιχνευθεί σε συγκεντρώσεις της 

τάξης των 635 ng/L στη Γερµανία (Möhle et al., 1999; Heberer et al., 2001a; Heberer et 

al., in press b, Heberer, in press). 

Η ύπαρξη β-παρεµποδιστών (b-blockers) σε απορροές µονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας, όπως η µετροπρολόλη, η προπρανολόλη, η βηταξολόλη, η βισοπρολόλη 

και η ναδολόλη, έχει πιστοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Hirsch et al., 1998; Ternes, 

1998a; Sedlak και Pinkston, 2001).  Μόνο η µετροπρολόλη, η προπανολόλη και η 

βισοπρολόλη έχουν εντοπιστεί σε επιφανειακά νερά (Hirsch et al., 1998; Ternes, 1998a). 

Το χλωφιβρικό οξύ είναι ένας ενεργός µεταβολίτης πολλών φαρµακευτικών ουσιών 

της κατηγορίας ρυθµιστών λίπους του αίµατος όπως του χλωφιβρικού, του 

ετοφυλλινικού χλωφιβρικού και ετοφιβρικού, που ανιχνεύθηκε στο υδάτινο περιβάλλον 

στην Γερµανία και την Ελβετία (Stan and Linkerhägner,1992; Stan et al., 1994; Heberer 

and Stan,1996; Heberer et al., 1997; Buser et al., 1998a).  Στην Αµερική η ύπαρξη του 

είχε είδη αναφερθεί από τη δεκαετία του 70 (Garrison et al., 1976; Hignite και Azarnoff, 

1977).  Το βεζαφιβρικό, η γεµφιµβροζίλη και το φενοφιβρικό οξύ, έχουν επίσης 

ανιχνευθεί σε συγκεντρώσεις της τάξης των µg/L σε δείγµατα από αποχετεύσεις και από 

επιφανειακά νερά (Ternes, 1998a; Stumpf et al., 1999; Werres et al., 2000; Ahrer et al., 

2001; Farré et al., 2001; Heberer et al., 2001b; Heberer et al., in press b, Sedlak και 

Pinkston, 2001). 

Τα κυτταροστατικά φάρµακα χρησιµοποιούνται κυρίως στις χηµειοθεραπείες.  Έτσι, 

είναι αναµενόµενο να ανιχνεύονται µόνο σε λύµατα από νοσοκοµεία.  Η ύπαρξη τους, 

έχει πιστοποιηθεί από τους Steger – Hartmann et al. (1997) σε συγκεντρώσεις της τάξης 

των µg/L.  Όµως σε µονάδες βιολογικής επεξεργασίας, που δέχονται τέτοιου είδους 

λύµατα οι συγκεντρώσεις, που έχουν ανιχνευθεί είναι της τάξης των ng/L (Steger-

Hartmann et al., 1996; Kümmerer et al., 1997; Ternes, 1998a). 
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2.2.3. Επίδραση  των φαρµακευτικών ουσιών 

 

Ο σχεδιασµός των φαρµακευτικών ουσιών βασίζεται εξ ορισµού στη βιολογική 

δράση (Henschel et al., 1997) που έχουν αυτές οι ουσίες στους οργανισµούς, έτσι είναι 

αναµενόµενο να επιδρούν στους οργανισµούς, που υπάρχουν στο περιβάλλον, ακόµα και 

σε χαµηλές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στους οργανισµούς που έχουν παρόµοιους 

υποδοχείς ενζύµων.  Επίσης, δευτερεύουσες επιδράσεις που δεν είναι σηµαντικές κατά 

τη χρήση τους στον άνθρωπο µπορεί να επιδρούν καίρια σε µη-θηλαστικούς 

οργανισµούς (Seiler, 2002).  Οι φαρµακευτικές ουσίες είναι ουσίες που αντιστέκονται 

στη βιοαποδόµηση και εξουδετερώνονται πολύ δύσκολα στις µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας, αφού είναι ειδικά σχεδιασµένες να προκαλούν ζηµία στο DNA των 

βακτηριών ή των ευκαρυωτικών κυττάρων (Gartiser et al., 1994; Giulani et al., 1996), µε 

αποτέλεσµα να διαφεύγουν από τις µονάδες επεξεργασίας προς το υδάτινο περιβάλλον 

και αφενός να συσσωρεύονται και αφετέρου να επιδρούν και στην υδρόβια ζωή. 

Πολλές φαρµακευτικές ουσίες είναι είτε αµφίφιλα είτε υδροφοβικά µόρια και 

υφίστανται διαφορετικούς µηχανισµούς συσχέτισης.  Το σηµείο δράσης των ουσιών 

αυτών στους οργανισµούς είναι συνήθως η κυτταρική µεµβράνη (Schreier et al., 2000).  

Ο κύριος µηχανισµός παρεµπόδισης της λειτουργίας των οργανισµών που δεν είναι 

αντικειµενικοί στόχοι, πιθανολογείται ότι βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις µε τις 

βιολογικές µεµβράνες.  Οι Halling – Sorensen et al (1998) αναφέρουν εκτενώς την 

τοξική επίδραση κάποιων φαρµακευτικών ουσιών σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. σε 

µικροοργανισµούς, είτε του νερού είτε των εδαφών, σε φυτοπλαγκτόν, σε οστρακοειδή 

φυτά και ψάρια.  Πιο πρόσφατα οι Ferrari et al (2003) εξέτασαν την επίδραση τριών 

φαρµακευτικών ουσιών (καρβαµαζεπίνης, χλωφιβρικού οξέος και διχλωφενάκης) στα 

βακτήρια, στις άλγεις, στα ασπόνδυλα και στα ψάρια και παρατήρησαν ότι η 

καρβαµαζεπίνη ήταν η πιο επικίνδυνη ουσία σε σχέση µε αυτές που εξετάστηκαν.  Οι 

Cleuvers et al. (2005) διαπίστωσαν πως η φαρµακευτική ουσία προπρανολόλη ήταν πολύ 

τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς και τα άλγη.  

Τα αντιβιοτικά έχουν µια διαφορετική επίδραση, επειδή τα βακτήρια είναι ο 

οργανισµός-στόχος των αντιβιοτικών.  Όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.1 το σηµείο 

δράσης των αντιβιοτικών µπορεί να είναι είτε το κυτταρικό τοίχωµα, είτε η 



 65

κυτταροπλασµατική µεµβράνη, είτε διάφορες βιοσυνθετικές διεργασίες (π.χ. 

πρωτεινοσύνθεση, DNA, RNA). 

 

 
     

Σχήµα 2.1 Τρόπος δράσης διαφόρων φαρµακευτικών ουσιών σε βακτήρια (Madigan et al., 

1997).  

 
Η τοξική επίδραση του αντιβιοτικού οφλοξακίνη σε ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο 

το Ps. Putida βρέθηκε να είναι αρκετά µεγάλη ακόµα και για συγκεντρώσεις της τάξης 

των 10 µg/L, όπως αναφέρθηκε από τους Kümmerer et al. (2000).  Παρόµοια 

συγκέντρωση της οφλοξακίνης βρέθηκε και για την επίδραση στα ευαίσθητα παθογόνα 

βακτήρια από άλλους ερευνητές (Simon and Stile, 1993; Gerding et al., 1991).  Η 

σουλφαµεθοξαζόλη είναι µία άλλη αντιβιοτική ουσία η οποία έχει βρεθεί να είναι τοξική 

για διάφορα είδη ψαριών (Laville et al., 2004), ενώ έχουν βρεθεί βακτήρια που 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε αυτή την ουσία (Petersen et al., 2002).  Επίσης, ο 

Batchelder (1981;1982) έδειξε την επίδραση των αντιβιοτικών χλωροτετρακυκλίνη 

(chlorotetracycline) και οξυτετρακυκλίνη (oxytetracycline) σε διάφορα φυτά.  Η 

επίδραση των αντιβιοτικών πέρα από τοξικότητα µπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα 
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στα βακτήρια απειλώντας έτσι τη δηµόσια υγεία καθώς πολλές µολύνσεις δεν θα 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τα υπάρχοντα αντιβιοτικά.  Η δηµιουργία βακτηρίων 

που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά είναι ένα µακροπρόθεσµο και µη αναστρέψιµο 

πρόβληµα. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί χηµικές ουσίες, που ονοµάζονται 

ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disrupters). Οι ουσίες αυτές αντικαθιστούν τα 

οιστρογόνα και παρεµποδίζουν την ισορροπία των ορµονών του οργανισµού.  Οι Larsson 

et al (1999) έδειξαν ότι αντισυλληπτικά φάρµακα, που ανιχνεύθηκαν σε απορροές 

µονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων, επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστηµα των 

ψαριών. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι φαρµακευτικές ουσίες επιδρούν αρνητικά στους 

οργανισµούς του περιβάλλοντος.  Η ανάγκη της µελέτης αυτής έχει προκύψει τα 

τελευταία χρόνια, καθώς παλαιότερα δεν απασχολούσαν τους ερευνητές τέτοιου είδους 

ουσίες.  Πρόσφατα οι ερευνητές στράφηκαν στο να ελέγξουν, αν η ύπαρξη των ουσιών 

αυτών στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας, παρεµποδίζει τις διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα (Fountoulakis et al., 2004), αλλά και τη συµπεριφορά των ουσιών 

αυτών κατά τη διέλευση τους (Drillia, 2005; Paxeus, 2004). 

 

 

2.2.4. Οι εξεταζόµενες φαρµακευτικές ουσίες 

 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η τύχη και η επίδραση επτά φαρµακευτικών 

ουσιών, που χρησιµοποιούνται ευρέως για την αντιµετώπιση ασθενειών,  στη διεργασία 

της νιτροποίησης.  Οι ουσίες αυτές είναι η καρµπαµαζεπίνη (carbamazepine), το  

διχλωφενακικό νάτριο (diclofenac sodium), η σουλφαµεθοξαζόλη (sulfamethoxazole), η 

οφλοξακίνη (ofloxacin), το χλωφιβρικό οξύ (clofibric acid), η προπρανολόλη 

(propranolol) και η τριχλοζάνη (triclosan).  Η επιλογή τους βασίστηκε στο ότι 

αποδεδειγµένα υπάρχουν στις απορροές από µονάδες βιολογικού καθαρισµού αστικών 

λυµάτων.  Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των παραπάνω φαρµακευτικών ουσιών 

παρατίθενται στον πίνακα 2.1 ενώ στη συνέχεια θα ακολουθούν και ορισµένες 

πληροφορίες για τις ουσίες.  
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Πίνακας 2.1 Ιδιότητες και συγκεντρώσεις των φαρµακευτικών ουσιών σε απορροές 

βιολογικών καθαρισµών. 

Συγκεντρώσεις σε STPs (µg/l) α Φαρµακευτική 

ουσία 

Μοριακό 

Βάρος 

∆ιαλυτότητα

(mg/l) 

logKow pKa 

Σουηδία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία 

∆ιχλωφενακικό 

νάτριο 
318.14 2425 4.51 4 δ.α 0.25-0.4 0.89 0.5-5.5 

Σουλφαµεθοξαζόλη 253.3 253.3 0.89 1.6-5.6 0.02 0.1 0.09 0-0.03 

Οφλοξακίνη 361.4 28.3 0.39 6-8.3 0.12 0.3-0.5 0.46 0.3-0.6 

Καρβαµαζεπίνη 236.3 17.7 2.45 7 0.87 0.98-1.2 1.03 0.3-0.5 

Προπρανολόλη 295.8 609.4 3.48 9.5 0.01 0.04 0.01 0-0.09 

Χλωφιβρικό οξύ 214.6 582.5 2.57 2.5 0.46 δ.α ∆.α 0.68 

Τριχλωζάνη  10 5.4 8.1 δ.µ δ.µ ∆.µ δ.µ 

δ.µ : δε µετρήθηκε 

δ.α : δεν ανιχνεύθηκε 

α : Andreozzi et al., (2003) 

 

  

∆ιχλωφενακικό νάτριο (Diclofenac Sodium) 

 

Η µη στεροειδής και αντιφλεγµονώδης φαρµακευτική ουσία, διχλωφενακικό νάτριο 

(Σχήµα 2.2), απαντάται ευρέως στο υδάτινο περιβάλλον.  Περίπου 75 τόνοι του 

διχλωφενακικού νατρίου συνταγογραφούνται ετησίως στη Γερµανία (Ternes, 2001).  

Μόνο το 15% της ουσίας εκκρίνεται αµετάβλητο, µετά τη θεραπευτική χρήση στους 

ανθρώπους (Landsdorp et al., 1990).  Τις περισσότερες φορές το διχλωφενακικό νάτριο 

αποβάλλεται µε τη µορφή γλυκορινιδίων (µετά από αντιδράσεις σύζευξης) και θειικών 

µεταβολιτών, τα οποία προέρχονται από το νεφρό (Davies και Anderson, 1997). 

 

.      
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N
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Σχήµα 2.2 Συντακτικός τύπος του διχλωφενακικού νατρίου 
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Ως συνέπεια αυτού, το διχλωφενακικό νάτριο και οι µεταβολίτες του καταλήγουν, 

όπως και οι περισσότερες φαρµακευτικές ουσίες, στο υδάτινο περιβάλλον διαφεύγοντας 

από τις µονάδες επεξεργασίας (Stumpf et al., 1996; Heberer και Stan, 1998; Ternes, 

2001).  Το διχλωφενακικό ιόν  έχει ανιχνευθεί σε συγκεντρώσεις µέχρι και του επιπέδου 

των µικρογραµµαρίων στο λίτρο, σε απορροές βιολογικών µονάδων και επιφανειακά 

νερά διαφόρων χωρών (Buser et al., 1998a, Heberer et al., 1997, Ternes, 1998a, Mohle et 

al., 1999, Stumpf et al., 1999, Werres et al., 2000, Ahrer et al.,  2001, Farre et al., 2001, 

Öllers et al., 2001, Sedlak and Pinkston, 2001) και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο 

σηµαντικά φάρµακα που υπάρχουν στον κύκλο του νερού (Heberer et al., 2003), ενώ 

µετρήθηκε µέση συγκέντρωση 3.02 µg/l και 2.51 µg/l στην είσοδο και την έξοδο των 

βιολογικών καθαρισµών αντίστοιχα.  Το µικρότερο ποσοστό αποµάκρυνσης του 

διχλωφενακικού από τους βιολογικούς καθαρισµούς που έχει αναφερθεί είναι 17% 

(Buser et al 1998b, Stumpf et al., 1999, Zwiener et al., 2000), ενώ το µεγαλύτερο είναι 

69% (Ternes, 1998).  Επίσης σε επιφανειακά νερά φωτοδιασπάται  σε µεγάλο ποσοστό 

δίνοντας πολλά µεταβολικά προϊόντα (Andreozzi et al., 2003,  Buser et al., 1998). 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι για το διχλωφενακικό έχει βρεθεί ότι είναι τοξικό 

για τις πέστροφες όταν εκτεθούν σε συγκέντρωση 1 µg/L για 28 ηµέρες ( Triebskorn et 

al., 2002), καθώς επίσης και για τα ηπατικά κύτταρα των ψαριών (Laville et al., 2004). 

Εµφανίζει τοξικές επιδράσεις  στα Daphnia (οστρακόδερµα) και στα φύκη σε σχετικά 

υψηλές συγκεντρώσεις (68-626 mg/l).  Η επίδραση της διχλωφενάκης σε 397 βακτήρια 

εξετάστηκε από τους Annadurai et al. (1998), οι οποίοι παρατήρησαν ότι η πλειονότητα 

των βακτηρίων παρεµποδιζόταν σε συγκεντρώσεις 50-100 µg/ml.  

     

Σουλφαµεθοξαζόλη (Sulfamethoxazole) 

 

Η σουλφαµεθοξαζόλη (Σχήµα 2.3) είναι ένα κοινό αντιβιοτικό, το οποίο ανήκει 

στην κατηγορία των αντιµικροβιακών σουλφαναµιδίων.  Η δράση της βασίζεται στην 

παρεµπόδιση του σχηµατισµού του διυδροφολικού οξέος, µία ένωση την οποία τα 

βακτήρια πρέπει να είναι ικανά να παράγουν, έτσι ώστε να επιβιώσουν.  Αν και ήταν 

πολύ χρήσιµο ως αντιβιοτικό, εντούτοις τα τελευταία χρόνια και λόγω της ανάπτυξης 

αντιστάσεων από τα βακτήρια θεωρείται απαρχαιωµένο και δεν χρησιµοποιείται από 

µόνο του, αλλά σε συνδυασµό µε την τριµεθοπρίµη. 
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Σχήµα 2.3 Συντακτικός τύπος της σουλφαµεθοξαζόλης    

 
Η ύπαρξη της σουλφαµεθοξαζόλης σε δείγµατα απορροών βιολογικών καθαρισµών 

καθώς και σε επιφανειακά νερά έχει πιστοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Hirsch et al., 

1999, Andreozzi et al., 2003) µέχρι συγκέντρωσης 0.9 µg/L.  Σε µετρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στη Σουηδία σε νοσοκοµειακά λύµατα, βρέθηκε 

σουλφαµεθοξαζόλη σε συγκεντρώσεις από 0.4 µg/l. έως 12.8 µg/l (Lindberg et al., 2004).  

Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η σουλφαµεθοξαζόλη, βιοαποδοµείται αερόβια από µικτή 

καλλιέργεια µικροβίων, αλλά κάτω από συνθήκες περίσσειας αζώτου είναι δυνατόν να 

ανιχνευθεί σε µονάδες βιολογικής επεξεργασίας (Drillia et al., 2005). 

Η σουλφαµεθοξαζόλη έχει τοξικές επιδράσεις στα ηπατικά κύτταρα των ψαριών 

(Laville et al., 2004), ενώ σε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι  Reinthaler et al (2003), 

βρέθηκε ότι το βακτήριο E-coli που αποµονώθηκε είτε από απόβλητα, είτε από 

πρωτοβάθµια λάσπη, είτε ακόµα και από επιφανειακά νερά, εµφανίζει ανθεκτικότητα 

στη σουλφαµεθοξαζόλη. 

 

Οφλοξακίνη (Ofloxacin) 

 

Η οφλοξακίνη (Σχήµα 2.4) είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην κατηγορία των 

φθοροκινολονών, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην υδρόλυση και τη θερµοκρασία, αλλά 

διασπώνται µε UV ακτινοβολία.(Thiele-Bruhn, 2003).  Η δράση της οφλοξακίνης 

έγκειται στην παρεµπόδιση, που προκαλεί στα βακτήρια, να αναπαράγουν και να 
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διορθώνουν το γενετικό τους υλικό (DNA) και συνταγογραφείται για να 

αντιµετωπιστούν αρρώστιες όπως η πνευµονία και η βρογχίτιδα. 
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Σχήµα 2.4 Συντακτικός τύπος της οφλοξακίνης. 
 

 Η συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία δεν έχει απασχολήσει εκτενώς τους 

ερευνητές, παρά µόνο τελευταία, όπου οι Andreozzi et al (2003) ανίχνευσαν οφλοξακίνη 

σε απορροές βιολογικών καθαρισµών σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονταν µεταξύ 0.12-

0.58 µg/L, αλλά και οι Lindberg et a. (2004) την βρήκαν σε λύµατα νοσοκοµειακής 

µονάδας στην Σουηδία σε συγκέντρωση που κυµαινόταν ηµερησίως από 0.2 µέχρι 7.6 

µg/L.  Σε µία ακόµη έρευνα στο Michigan των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

πιστοποιήθηκε η ύπαρξη της σε απορροές µονάδων επεξεργασίας σε συγκεντρώσεις από 

0.1 µg/L έως 0.2 µg/L και υπολογίστηκε ότι η ποσότητα που εξέρχεται από την µονάδα 

ήταν περίπου 4.6g την ηµέρα (Nakata et al., 2005). Σε πειράµατα που έγιναν µε σκοπό τη 

βιοαποδόµηση της ουσίας, βρέθηκε ότι δεν βιοδιασπάται (Kümmerer et al., 2000). 

Για την οφλοξακίνη, έχει παρατηρηθεί τοξική επίδραση σε θαλάσσια βακτήρια 

(Backhaus et al., 2000) και έχει επίσης αναφερθεί ότι η έκθεση βακτηρίων στη 

οφλοξακίνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να δηµιουργήσει αλυσίδες βακτηρίων 

που εµφανίζουν ανθεκτικότητα στο συγκεκριµένο αντιβιοτικό (Kümmerer et al., 2000).  

 

Καρβαµαζεπίνη (Carbamazepine) 

 

Η καρβαµαζεπίνη είναι ένα από τα ευρέως διαδεδοµένα αντιεπιληπτικά φάρµακα  

(Σχήµα 2.5) και ανήκει στην οµάδα των διβενζοαζεπινών.  Επιπροσθέτως, 

χρησιµοποιείται και για νευραλγίες του προσώπου, αλλά και για την αποκατάσταση της 

διπολικής κατάθλιψης (Clara et al., 2003).  Η ύπαρξη του στις µονάδες βιολογικών 
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καθαρισµών έχει πιστοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Ternes, 1998; Seiler et al., 1999; 

Heberer et al., 2001a, Ahrer et al., 2001, Öllers et al., 2001).  Η κατανάλωση της στην 

Αυστρία το 1997 ανερχόταν στους 6.5 τόνους (Sattelberger, 1999).  Επίσης µετρήσεις 

που έγιναν σε απορροές µονάδων βιολογικής επεξεργασίας σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, 

Σουηδία µετρήθηκαν συγκεντρώσεις µεταξύ 0.3 και 1.2 µg/l.    

 

NH2O

N

 

Σχήµα 2.5 Συντακτικός τύπος της καρβαµαζεπίνης 
 

Οι Clara et al. (2004) έδειξαν ότι η καρβαµαζεπίνη δεν αποδοµείται ή συγκρατείται 

στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων.  Σε παρόµοια έρευνα ο Ternes (1998) παρατήρησε 

ότι περίπου το 7% της καρβαµαζεπίνης αποµακρύνεται από τις µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας, ενώ οι Andreozzi et al. (2002) έδειξαν ότι µπορεί να µεταβολιστεί σε 

µικρότερου µοριακού βάρους ενώσεις µετά από οζονισµό.  Πρόσφατα σε κάποιες 

έρευνες παρουσιάσθηκε η εκτίµηση του κινδύνου για εκ γενετής ανωµαλίες σχετιζόµενες 

µε την καρβαµαζεπίνη (Samren et al., 1999).  

 

 

Προπρανολόλη (Propranolol) 

 
 

Η προπρανολόλη (Σχήµα 2.6) είναι αντιυπερτασική ουσία και ανήκει στην 

κατηγορία των β-παρεµποδιστών και συνταγογραφείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν 

υψηλή καρδιακή πίεση, στηθάγχη, ηµικρανίες και θυρεοειδή.  Η προπρανολόλη ανήκει 

στην κατηγορία των β-παρεµποδιστών όπου µόνο στη Γερµανία καταναλώνονται 100 – 

250 τόνοι ετησίως (Mutschler et al., 2001;Schwabe και Paffrath, 2004). 
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Σχήµα 2.6 Συντακτικός τύπος της προπρανολόλης.  

   

Ο Ternes (1998) ανέφερε ότι η ηµερήσια παροχή της προπρανολόλης στις εισόδους 

των µονάδων βιολογικής επεξεργασίας φτάνει στα 520 g/d.  Η συγκέντρωση της 

προπρανολόλης στις εξόδους των βιολογικών καθαρισµών και στα επιφανειακά νερά 

βρέθηκε ίση µε 0.3 και 0.1 µg/L αντίστοιχα (Hirsch et al., 1996), ενώ ο Ternes (1998) τη 

βρήκε ίση µε 0.29 και 0.51 µg/L αντίστοιχα.  Οι Andreozzi et al. (2003) µέτρησαν 

συγκεντρώσεις από 0.01 έως 0.09 µg/L σε απορροές διαφόρων χωρών της Ευρώπης,  ενώ 

στις ΗΠΑ η µέγιστη τιµή βρέθηκε ίση µε 1.9 µg/L (Huggett et al., 2002). 

 Οι Cleuvers et al. (2003,2005) διαπίστωσαν πως η φαρµακευτική ουσία 

προπρανολόλη ήταν πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς και τα φύκη.  Επίσης 

σε κάποιες άλλες έρευνες αναφέρεται η συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία να 

παρουσιάζει τοξική επίδραση στα ηπατικά κύτταρα ψαριών (Laville et al., 2004; 

(Huggett et al., 2002).  Ακόµα πρέπει να αναφερθεί ότι η προπρανολόλη έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα πρωτόζωα για συγκεντρώσεις που κυµαίνονται µεταξύ 1 και 10 mg/l 

(Nalecz-Jawecki και Sawicki  2003).  

 

Χλωφιβρικό οξύ (Clofibric acid) 

 

Το χλωφιβρικό οξύ (σχήµα 2.7) είναι µία φαρµακευτική ουσία της οποία η ύπαρξη 

στα επιφανειακά νερά έχει πιστοποιηθεί εκτενώς (Daughton και Ternes, 1999).  Το 

χλωφιβρικό οξύ είναι ο ενεργός µεταβολίτης µια σειράς φαρµάκων που ονοµάζονται 

ρυθµιστές λίπους (clofibrate, etofylin clofibrate, etofibrate) και τα οποία είναι υπέυθυνα 

για την µείωση των επιπέδων της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων και ανήκει στην 

οµάδα των φαινοξυαλκανοικών οξέων.  Το χλωφιβρικό οξύ είναι επίσης ταξινοµηµένο 

και ως ρυθµιστής ανάπτυξης τω φυτών. 
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Σχήµα 2.7 Συντακτικός τύπος του χλωφιβρικού οξέως.  

 

Η ουσία αυτή εµφανίζεται ιδιαίτερα ευκίνητη και ανθεκτική στο υδάτινο 

περιβάλλον και έχει ανιχνευθεί σε δείγµατα αποβλήτων, απορροών βιολογικών 

καθαρισµών,  επιφανειακών νερών, και  υπόγειων υδάτων (ακόµα και στο βάθος των 125 

µέτρων) από την Αυστρία, την Βραζιλία και την Γερµανία (Heberer και Stan 1997; 

Heberer et al., 1997,2001a; Ternes 1998, 2001; Stumpf et al., 1999; Werres et al., 2000; 

Ahrer et al., 2001; Öllers et al., 2001).  Στη  Γερµανία η µέση συγκέντρωση, που 

ανιχνεύθηκε ήταν ίση µε 1.6 µg/L (Ternes, 1998).  Μετρήσεις στους βιολογικούς 

καθαρισµούς πραγµατοποιήθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μετρήσεις όπου ανιχνεύθηκε η συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία στα επίπεδα των 0.05 

έως 0.68 µg/L (Koutsouba et al., 2003; Ferrari et al., 2003; Andreozzi et al., 2003). 

Σε πειράµατα που διεξήχθησαν µε σκοπό να εξεταστεί η τυχόν βιοαποδόµηση του 

χλωφιβρικού οξέος, χρησιµοποιώντας πιλοτικής κλίµακας εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυµάτων και αντιδραστήρες τύπου βιοφίλµ κάτω από αερόβιες και ανοξικές συνθήκες 

δεν παρατηρήθηκε κάποια µεταβολή στη συγκέντρωση του (Zwiener et al., 2000), ενώ ο 

Ternes (1998) ανέφερε ότι παρατήρησε αποδόµηση του χλωφιβρικού οξέος στις µονάδες 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων κατά 50%. 

Η ουσία βρέθηκε να είναι τοξική σε φύκια, σε βλεφαριδοφόρα και σε ψάρια (Nunes 

et al., 2004).  Η τοξικότητα του χλωφιβρικού οξέος έχει επίσης µελετηθεί από τους 

Henschel et al (1997), οι οποίοι πραγµατοποίησαν τεστ οξείας τοξικότητας σε βακτήρια, 

σε δαφνίδια, σε βλεφαριδοφόρα, σε έµβρυα ψαριών, σε φύκη και σε κύτταρα ψαριών και 

βρήκαν ότι η ουσία ήταν τοξική σε συγκεντρώσεις από 14 mg/l και πάνω.   

 

 

Τριχλωζάνη  (Triclosan) 
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Η τριχλωζάνη (Σχήµα 2.8) είναι ένα αντιµικροβιακό µέσο και χρησιµοποιείται 

ευρέως στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως σαµπουάν, σαπούνια, αποσµητικά, 

καλλυντικά, κρέµες και λοσιόν για την περιποίηση του δέρµατος, υγρά για στοµατικό 

ξέπλυµα και οδοντόπαστες.  Η συνεχώς αυξανόµενη επιθυµία της αγοράς για προϊόντα 

υγιεινής έχει επεκτείνει την χρήση της τριχλωζάνης και στη βιοµηχανία υφασµάτων, για 

την παρασκευή αθλητικών ειδών, χαλιών, παπουτσιών και στρωµάτων. Μόνο στην 

Ευρώπη χρησιµοποιούνται περίπου 350 τόνοι τριχλωζάνης ετησίως (CSC, 1998).  

 

 

 
Σχήµα 2.8 Συντακτικός τύπος της τριχλωζάνης. 
 

 

Η τριχλωζάνη έχει βρεθεί σε λύµατα σε συγκεντρώσεις µεταξύ 0.07 και 14000 µg/L 

(Junglaus et al., 1978; McAvoy et al., 2002; Lindstrom et al., 2002; Lopez και Hites et 

al., 1980) καθώς και σε ποτάµια και θάλασσες σε συγκεντρώσεις από 50 έως 2300 ng/L 

(Kolpin et al., 2002; Okumura  και Nishikawa  et al., 1996).  Για την τριχλωζάνη έχει 

επίσης παρατηρηθεί πλήρης αποδόµηση τόσο σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, όσο 

και σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής υπό την παρουσία ενεργού ιλύος ενώ άλλοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι κατά το στάδιο της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

διασπάται σε ποσοστό 79% (Singer et al., 2002).    

 

2.3. Επιφανειοδραστικές ουσίες 

 

2.3.1. Γενικά 

 

Τα επιφανειοδραστικά χρησιµοποιούνται ευρέως ως απορρυπαντικά στο 

νοικοκυριό, αλλά και σε βιοµηχανικές διεργασίες.  Εξ ορισµού οι επιφανειοδραστικές  
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ουσίες είναι οι ουσίες που δρουν πάνω σε επιφάνειες και έχουν την τάση να 

προσροφούνται σε επιφάνειες και διεπιφάνειες (Ejlertsson et al., 1997) και αποτελούνται 

από ένα υδρόφιλο (διαλυτό στο νερό) και ένα υδρόφοβο τµήµα (µη διαλυτό στο νερό) .  

Αυτές οι ουσίες µπορούν να κατανεµηθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, τα 

ανιονικά, τα κατιονικά και τα µη ιονικά επιφανειοδραστικά.  Ο διαχωρισµός αυτός 

βασίζεται στο φορτίο που έχει το υδρόφιλο τµήµα των ουσιών αυτών.  Στον Πίνακα 2.2 

παρουσιάζεται η δοµή διαφόρων επιφανειοδραστικών που χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Το σθένος των ιονισµένων είναι συνήθως ένα, αλλά υπάρχουν και ορισµένα 

δισθενή.  Το υδρόφιλο τµήµα περιέχει συνήθως νάτριο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις 

µπορεί να αντικατασταθεί µε λίθιο, κάλιο, ασβέστιο, αλογόνα και πρωτονιωµένες αµίνες. 

Το υδρόφοβο τµήµα αποτελείται από υδρογονανθρακική αλυσίδα που περιέχει 11 ως 16 

άνθρακες. Στο πολικό τµήµα των ανιονικών επιφανειοδραστικών υπάρχει καρβοξύλιο, 

θειώδης, θειική ή φωσφορική οµάδα. Αντίθετα οι µη ιονισµένες ενώσεις περιλαµβάνουν 

είτε µια αιθοξυλική, είτε µια υδροξυλική πολική οµάδα. 

Το 2003 η συνολική κατανάλωση των επιφανειοδραστικών στις ΗΠΑ, Ιαπωνία και 

∆υτική Ευρώπη ήταν λίγο πάνω από 6.6x106 τόνους ενώ αναµένεται µέση αύξηση 1.9% 

ετησίως για την πενταετία 2003-2008.  Μόνο για την κατηγορία των γραµµικών 

αλκυλoβενζοσουλφονικών  (Linear Alkylbenzene Sulfonates, LAS), που είναι από τις πιο 

γνωστές κατηγορίες ανιονικών επιφανειοδρφαστικών, ο Cook (1998) ανέφερε ότι η 

ετήσια παραγωγή τους αγγίζει τα 2.5 εκατοµµύρια τόνους.  Από όλες τις οργανικές 

ενώσεις που καταλήγουν στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας, τα επιφανειοδραστικά 

είναι από τις πιο συχνά απαντώµενες (Klöpffer, 1996).  Στη παρούσα εργασία 

µελετήθηκαν δύο ευρέως χρησιµοποιούµενες επιφανειοδραστικές ουσίες, τα γραµµικά 

αλκυλοβενζολικά σουλφονίδια (ανιονικό επιφανειοδραστικό και οι αιθοξυλικές 

αλκυλοφαινόλες (alkylphenol ethoxylates), που ανήκουν στην κατηγορία των µη 

ιονικών.    
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Πίνακας 2.2 Η δοµή των ευρύτερα γνωστών επιφανειοδραστικών. 
 

Επιφανειοδραστικά 
 

∆οµή 
 

Ανιονικά επιφανειοδραστικά 
 
  ∆ωδεκάκυλ-σουλφικό νάτριο 

                                                        O 

                                                 Ο-S-O- Na+  

                                  O 

 
  ∆ωδεκάκυλ-σουλφονικό νάτριο                                                   O 

                                                  S-O- Na+   

                              O 

 
  ∆ωδεκάκυλ-(n)σαρκοσινικό νάτριο 

                                                               CH3 

 

                                       N                COO- Na+ 

                                                     C           CH2 

                                O                            

 
 
 
Γραµµικό αλκυλoβενζοσουλφονικό νάτριο 

 

                    CH3– (CH2)n      CH      (CH2)n – CH3  

                                                                                   

               n+m=7-11 

                                                         

                                               SO3Na                    

Κατιονικά επιφανειοδραστικά 
 
   
  Βρωµίδιο του ακετυλοτριµέθυλοαµµώνιου 

                                                          CH3 

 

                                   N+       CH3    Br-  
                                                         

                                            CH3 

   
 
  Βρωµίδιο του δεκατετράκυκλοαµµώνιου 
 

 

                                   NH3
+     Br-  

                                                         

Μη-ιονικά επιφανειοδραστικά 
 
  Πολυοξυαιθυλενική αλκοόλη                                    O       [CH2- CH2-O] n H  

 
 

   
  Αιθοξυλική εννεοφαινόλη 

 

 

                                               O      [CH2- CH2-O] n 
                                                                                  

 
  
  Πολυοξυαιθυλενική παρα-οκτυλ-φαινόλη 

 

 

                                               O      [CH2- CH2-O] n 
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2.3.2.        Γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) 

 

Τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα αποτελούν ένα µίγµα διαφορετικών 

φαινολικών ισοµερών και των οµολόγων τους µε αλκυλική αλυσίδα από 10 έως 13 µονάδες 

άνθρακα.  Είναι ευρέως διαδεδοµένα ανιονικά επιφανειοδραστικά και αντιστοιχούν στο 30% 

της παγκόσµιας παραγωγής των επιφανειοδραστικών (Larson et al., 1993).  Η οµάδα των 

LAS αποτελείται από ένα βενζολικό δακτύλιο που ενώνεται µε µια αλκυλική αλυσίδα 

(υδρόφοβο τµήµα) και µε µια ρίζα θειώδους νατρίου (υδρόφιλη κεφαλή).  Στα διάφορα 

εµπορικά προϊόντα, οι ουσίες αυτές βρίσκονται µε τη µορφή µίγµατος των οµολόγων. Στο 

σχήµα 2.9 παρουσιάζεται η δοµή των LAS. 

 
 

                    CH3– (CH2)n      CH      (CH2)n – CH3  

                                                                                   

               n+m=7-11 

                                                         

                                               SO3Na                    
 

 

Σχήµα 2.9 ∆οµή των γραµµικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων (LAS). 
 

Με την χρήση τους, τα LAS συνήθως διατίθενται στο αποχετευτικό σύστηµα, µε 

αποτέλεσµα να καταλήγουν στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας.  Εκεί είτε 

αποδοµούνται κατά τη διεργασία της ενεργού ιλύος, είτε προσροφούνται στη λάσπη και 

διαφεύγουν µε αυτήν.  Τα οµόλογα µε µακρύτερη αλκυλική αλυσίδα παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη τάση να προσροφούνται στα στερεά και µικρότερη διαλυτότητα κατά την 

σύζευξη τους µε ασβέστιο (Prats et al., 1993).  Έχει αποδειχθεί ότι κάθε προσθήκη 

ατόµου άνθρακα στην αλυσίδα, αυξάνει δύο µε τρεις φορές τον συντελεστή κατανοµής 

Κd  (Painter, 1992). 

Η διάθεση της λάσπης που περιέχει αυτές τις ουσίες µπορεί να προκαλέσει πολλά 

προβλήµατα στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στις αγροκαλλιέργειες, καθώς 

χρησιµοποιείται εκεί ως λίπασµα.   Οι Prats et al. (1993) ανέφεραν ότι η ποσότητα LAS 

που βρίσκεται σε µίγµα αναερόβιας-αερόβιας λάσπης ανέρχεται στους 16 τόνους ξηρού 
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βάρους ανά ha-1.  Η αρχική συγκέντρωση στο έδαφος αµέσως µετά την εναπόθεση της 

ήταν 22.4 mg LAS  kg-1 εδάφους,  6 µήνες µετά η συγκέντρωση έπεσε σε 3.1 mg LAS  

kg-1 εδάφους, ενώ 12 µήνες µετά ήταν 0.7 mg LAS  kg-1 εδάφους.  Σε άλλη µελέτη 

παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος ηµίσειας ζωής των LAS σε αµπελώνα και λαχανόκηπο ήταν 

26 και 33 ηµέρες αντίστοιχα (Berna et al., 1989).   

Οι De Wolf και Feijtel (1998) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

τόσο για την ανθρώπινη υγεία, από την έµµεση έκθεση σε LAS µέσω τροφών και νερού, 

όσο και για τους εδαφικούς οργανισµούς όπως τα φυτά και τα ασπόνδυλα.  Οι Holmstrup 

και Krogh (1996) ανέφεραν ότι για τον οργανισµό, που απαντάται στα εδάφη Folsomia 

fimetaria θα αναµένεται αρνητική επίδραση από την έκθεση του σε LAS για 

συγκεντρώσεις από 8 έως 20 φορές υψηλότερες από αυτές που υπάρχουν στα 

εδαφοβελτιωτικά.  Αντίθετα άλλες µελέτες έδειξαν ότι µετά την έκθεση φυτών σε LAS 

παρατηρείται καταστροφή των κυτταρικών µεµβρανών στις ρίζες και αλλαγές σε 

διάφορες λειτουργίες του φυτού όπως η φωτοσύνθεση (Marschner, 1992).  Επίσης σε 

έδαφος που διαβρέχθηκε µε υδατικό διάλυµα γραµµικών αλκυλοσουλφονικών αλάτων σε 

συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 50 g/m2 παρατηρήθηκε καταστροφή διάφορων 

φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών (Litz et al., 1987).  Οι Gilbert και Pettigrew 

(1984) αναφέρουν τοξικές επιδράσεις των ανιονικών επιφανειοδραστικών στην ανάπτυξη 

σπόρων τοµάτας, µαρουλιού, αρακά κ.α.   

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια απασχολεί τους ερευνητές η 

επίδραση των LAS σε συγκεκριµένες βιολογικές διεργασίες όπως η αναερόβια χώνευση 

και η νιτροποίηση.  Η δεύτερη διεργασία λαµβάνει χώρα και στα εδάφη, όπου η πιθανή 

παρεµπόδιση της άλλοτε να είναι θεµιτή και άλλοτε όχι.  Αρκετοί ερευνητές (Ferrer και 

Berna, 1999; Garcia-Morales et al., 2001; Gavala and Ahring, 2002; Mosche και Meyer, 

2002) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα LAS παρεµποδίζουν τόσο την οξικογένεση, 

όσο και την µεθανογένηση στη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης.  Επίσης, σε άλλες 

έρευνες όπου εξετάστηκε η επίδραση των LAS στην αυτότροφη οξείδωση της αµµωνίας 

στα εδάφη (νιτρωδοποίηση), παρατηρήθηκε ότι περιστασιακά µπορεί να επηρεαστεί µετά 

από διάθεση αστικής λάσπης (Elsgaard et al., 2001; Welp et al., 1997; Wilke, 1997).  

Μία αναλυτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους (Brandt et al., 2001) κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η έκθεση των νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών σε 

συγκεντρώσεις LAS από 5 έως 15 mg/L προκαλούσε πλήρη παρεµπόδιση.  Τέλος, οι 
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Gejlsbjerg et al (2001) παρατήρησαν ότι η νιτροποίηση είναι αρκετά ευαίσθητη στα 

LAS. 

Σε µία αρκετά πρόσφατη έρευνα οι Temmink και Klapwijk (2004) παρατήρησαν 

αναλυτικά την πορεία των LAS κατά τη διάρκεια µίας µονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

στην Ολλανδία.  Οι µετρήσεις τους ήταν για την είσοδο της µονάδας περίπου από 1.9 – 

11.5 mg/L, ενώ στην έξοδο ήταν περίπου 5 – 10 µg/L, πράγµα που υποδηλώνει ότι τα 

LAS ελαχιστοποιούνται είτε λόγω προσρόφησης, είτε λόγω αποδόµησης.  Στο 

συµπέρασµα αυτό κατέληξαν αρκετές επίσης µελέτες (Bennie, 1999; Giolando et al., 

1995;  Cassani, 1995; Field et al., 1995; Cavalli et al., 1996; Ahel et al., 1994).  Είναι 

λοιπόν προφανές ότι οι ουσίες αυτές αποδοµούνται εύκολα κάτω από αερόβιες συνθήκες.  

Ο µηχανισµός αποσύνθεσης των LAS περιλαµβάνει τη διάσπαση της αλκυλικής 

αλυσίδας, της σουλφονικής οµάδας και τελικά του βενζολικού δακτυλίου (Scott και 

Jones, 2000).  Η διάσπαση της αλκυλικής αλυσίδας αρχίζει µε την οξείδωση της 

τελευταίας µεθυλοµάδας (ω-οξείδωση) σε αλκοόλη, αλδεύδη και καρβοξύλιο κατά 

σειρά. Στη συνέχεια µέσω β-οξείδωσης αποµακρύνονται δύο άτοµα άνθρακα από την 

αλκυλική αλυσίδα κάθε φορά. 

 

2.3.3.        Αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες (APEs) 

 

 

Οι αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες (APEs) ανήκουν στην κατηγορία των µη ιονικών 

επιφανειοδραστικών και χρησιµοποιούνται παγκοσµίως σε απορρυπαντικά, µονωτικά, 

κατασκευή µικροβιοκτόνων, διαλυτοποιητές και άλλων βιοχηµικών προϊόντων (Ying et 

al., 2002).  Το 1997 η παγκόσµια παραγωγή των APEs άγγιζε τους 500,000 τόνους 

(Renner, 1997), ενώ το 2003 η συνολική ετήσια παραγωγή των APE παγκοσµίως 

υπολογιζόταν περίπου στους 390.000 τόνους (Lintelmann et al., 2003).  Η µείωση αυτή 

οφείλεται στο ότι από τα µέσα τις δεκαετίας του 90, λόγω της µεγάλης τοξικότητας των 

µεταβολικών προϊόντων, καταργήθηκε η χρήση των αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών για 

την παρασκευή οικιακών καθαριστικών, σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στις 

ΗΠΑ, ενώ από το 2000 απαγορεύτηκε η χρήση τους και σε βιοµηχανικά καθαριστικά.  

Οι αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες χρησιµοποιούνται και ως µέσα ύγρανσης, 

γαλακτωµατοποιητές και βοηθητικά µέσα στις αγροκαλλιέργειες (Sundaram και Szeto, 
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1981; Dodd et al., 1993). Ένα µόριο APE αποτελείται από δύο µέρη: το αλκυλοφαινύλιο 

και την αιθοξυλική οµάδα, µία δοµή που προσδίδει την ικανότητα σε αυτές τις ουσίες να 

είναι ευδιάλυτες στο νερό και έτσι να µπορούν να διώχνουν την βρωµιά και τα έλαια από 

επιφάνειες µέσα στο νερό. 

Οι πιο γνωστές αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες που χρησιµοποιούνται ευρέως στην 

παγκόσµια αγορά, είναι αυτές που έχουν 8 ή  9 άνθρακες στην αλκυλική αλυσίδα, 

δηλαδή την αιθοξυλική οκτυλφαινόλη (OPEO) και την αιθοξυλική εννεοφαινόλη 

(NPEO) αντίστοιχα.  Μόνο για την Κίνα έχει αναφερθεί (Shao et al., 2003) ότι 

παράγονται ετησίως 40,000 τόνοι NPEOs, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 10 % της 

παγκόσµιας παραγωγής σύµφωνα µε άλλους ερευνητές (Huang et al., 1998; Nalor et al., 

1996).  Τα OPEOs και τα NPEOs είτε καταλήγουν στις µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας, είτε διατίθενται απευθείας στο περιβάλλον.  Οι ενώσεις αυτές έχουν την 

ικανότητα να διασπούνται σε µικρότερα και ανθεκικότερα µόρια όπως η εννεοφαινόλη, η 

εννεοµονοαιθοξυλική φαινόλη, η εννεοδιαιθοξυλική φαινόλη όσον αφορά την 

πολυαιθοξυλική εννεοφαινόλη  και της οκτυλφαινόλης για την αιθοξυλική οκτυλφαινόλη 

αντίστοιχα (Giger et al., 1984; Talmage, 1994; Field και Reed, 1996; Potter et al., 1999; 

Staples et al., 1999).  Οι µεταβολίτες αυτοί είναι περισσότερο τοξικοί απ’ ό,τι οι αρχικές 

ουσίες (Yoshimura, 1986) και έχουν οιστρογονικές ιδιότητες (Soto et al., 1991; Renner, 

1997; Jobling και Sumpter, 1993; Kloas et al., 1999; White et al., 1994; Sharpe et al., 

1995; Jobling et al., 1996).  Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι δοµές τόσο της 

αιθοξυλικής εννεοφαινόλης (NPEO), όσο και του µεταβολίτη της (NP) καθώς και 

κάποιες σηµαντικές ιδιότητες τους. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαλυτότητα των APEs εξαρτάται από τον αριθµό των 

πολικών οµάδων,  που βρίσκονται στο υδρόφιλο τµήµα του µορίου, έτσι η ύπαρξη 

λιγότερο από 5 αιθοξυλοµάδων χαρακτηρίζει τις ενώσεις αυτές πρακτικά αδιάλυτες στο 

νερό (Ahel and Giger, 1993). Επιπροσθέτως οι διαλυτότητες των OPEO είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερες (12.6-24.5 mg/l)  από αυτές των NPEO (5.43-7.65 mg/l), υποδηλώνοντας τη 

σηµασία του µήκους της υδρόφοβης αλυσίδας στη διαλυτότητα ή µη της ένωσης.  
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Πίνακας 2.3  ∆οµή και ιδιότητες της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης (NPEO) και της 

εννεοφαινόλης (NP). 

Ένωση Μοριακό 
βάρος 

∆ιαλυτότητα 
στο νερό 

(mg/l, θ=20oC) 

logKow 

Αιθοξυλική εννεοφαινόλη (NPEO) 
 

 
 

 
264 (n=1) 

 
308 (n=2) 

 
352 (n=3) 

 
3.02 

 
3.38 

 
5.88 

 
4.17 

 
4.21 

 
4.20 

 
Εννεοφαινόλη (NP) 

 

 
 

 
 
 

220 

 
 
 

5.43 

 
 
 

4.48 

 
 

Όπως προαναφέρθηκε η πολυαιθοξυλική αλυσίδα των εννεοφαινολών αποτελείται 

από µία έως είκοσι αιθοξυλοµάδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στις 

µονάδες βιολογικού καθαρισµού ελαττώνονται το πολύ µέχρι τον αριθµό τρία.  Τα 

τελευταία χρόνια, όπου βρέθηκαν κατάλληλες αναλυτικές µέθοδοι για την µέτρηση των 

ολιγοµερών (Kiewiet και deVoogt, 1996; Miszkiewicz και Szymanowski, 1996), 

διαπιστώθηκε η παρουσία τους στις εξόδους των µονάδων επεξεργασίας των λυµάτων 

(Snyder et al., 1999; Di Corcia και Samperi, 1994; Sole et al., 2000; Lee και Peart, 1995; 

Lee et al., 1997; Fujita et al., 2000).  Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ποσότητες 

ολιγοµερών µετρήθηκαν και στην ιλύ που προερχόταν από τις µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας.  Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται µετρήσεις από την είσοδο, την αερόβια 

δεξαµενή και την απορροή µίας µονάδας επεξεργασίας του Πεκίνου (Shao et al., 2003).  

Η ύπαρξη των APEs και των µεταβολιτών τους εκτός από τα αστικά λύµατα ανιχνεύεται 

και σε βιοµηχανικά απόβλητα (Hale et al., 2000; Hawrelaket al., 1999; Blackburn et al. 

1999). 

Μελέτες που έγιναν σε επιφανειακά νερά (ποτάµια, λίµνες και ακτές ) παγκοσµίως 

αναφέρουν συγκεντρώσεις NP έως 644 µg/l, NP1EO έως 20µg/l και  NP2EΟ µέχρι 

OH 

C9H19 

C9H19 

O 
O

H

n 



 82

21µg/l (Bennie et al. 1997; Ding et al. 1999; Tsuda et al. 2000; Tabata et al. 2001; Ahel et 

al. 2000; Ying et al. 2002).  Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της µεγάλης υδροφοβικότητας 

τους, οι ποσότητες που θα ανιχνεύονται στα εδάφη θα είναι αρκετά µεγαλύτερες. Έτσι, 

σε ιζήµατα ποταµών και ακτών σε Αγγλία, ΗΠΑ, Καναδά και Ιαπωνία, έχουν µετρηθεί 

συγκεντρώσεις που φθάνουν τα 13,700 µg/kg για τα NP, 13,300 µg/kg για τα NP1EO και 

3,580 µg/kg για τα NP2EO (Blackburn et al., 1999; Naylor et al., 1992; Ferguson et al., 

2001; Bennie et al., 1997; Isobe et al. 2001). 

Όπως προαναφέρθηκε οι αλκυλοφαινολυκές ενώσεις µπορούν να δράσουν και ως 

ενδοκρινικοί παρεµποδιστές (endocrine disruptors) και να επηρεάσουν το ορµονικό 

σύστηµα, όπως τα οιστρογόνα, τα ανδρογόνα και το θυρωειδή (Ahel και Giger, 1996).  

Υπάρχει µία εκτενής ανασκόπηση που αναφέρεται στην τοξικότητα, αλλά και τη 

βιοσυσσώρευση των αλκυλφαινολών και αιθοξυλικών αλκυλφαινολικών στο υδάτινο 

περιβάλλον (Servos, 1999).  Το κύριο συµπέρασµα είναι ότι τα NP είναι περισσότερο 

τοξικά από τα NPEOs (Bokern και Harms et al., 1997; Granmo et al., 1989; Lussier et al., 

2000).  Οι Volkering et al. (1998) ανέφεραν ότι τα µη ιονικά επιφανειοδραστικά 

παρεµποδίζουν τη µεταφορά υποστρώµατος στα βακτήρια και την ανάπτυξη των 

κυττάρων τους, καθώς επίσης µπορούν να αλλάξουν τη διαπερατότητα της κυτταρικής 

µεµβράνης, αλλά και να χρησιµοποιηθούν ως υποστρώµατα για συµµεταβολισµό. Οι 

Chen et al. (2000) ανέφεραν ότι η προσθήκη µίας µη ιονικής αιθοξυλικής 

αλκυλοφαινόλης, προκάλεσε παρεµπόδιση σε ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο 

(Pseudomonas sp.) σε συγκεντρώσεις της τάξης των 7.38 mg/L.  Ο Harms (1996) 

διαπίστωσε χρησιµοποιώντας βλαστοκαλλιέργειες ντοµάτας και κριθαριού, πως η έκθεση 

σε εννεοφαινόλη, παρεµπόδισε εντελώς την ανάπτυξη της ντοµάτας σε συγκεντρώσεις 

0.05 mM, ενώ για το κριθάρι παρατηρήθηκε 66% µείωση σε συγκέντρωση 0.1 mM. 

Λόγω της ύπαρξης των NP και σε πόσιµα νερά που στις ΗΠΑ αγγίζουν το 1µg/L 

υπάρχει έντονος προβληµατισµός για οιστρογόνα δράση της εννεοφαινόλης και στον 

ανθρώπινο οργανισµό.  Ήδη µελέτες που έχουν γίνει σχετίζουν καρκινογενέσεις και 

προβλήµατα σεξουαλικής ανικανότητας µε την παρουσία των NP (Soto et al., 1991, 

Ginsburg et al., 1994).  
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Πίνακας 2.4  Ποσότητες του NP και των NPEOs στην είσοδο, τη δεξαµενή αερισµού και 

την απορροή µίας µονάδας βιολογικής επεξεργασίας του Πεκίνου.  

Ένωση Είσοδος 

(ng/L) 

∆εξαµενή αερισµού 

(ng/L) 

Απορροή 

(ng/L) 

NP 9274.5 806.2 1461.4 

NP1EO 3216.4 164.6 35.5 

NP2EO 27585.5 15986.9 11442.6 

NP3EO 483.5 349.3 193.9 

NP4EO 287.8 288.3 172.3 

NP5EO 1147.2 416.9 313.0 

NP6EO 1209.8 321.9 226.4 

NP7EO 1144.3 494.5 461.8 

NP8EO 1896.7 550.9 556.2 

NP9EO 1965.7 547.5 569.1 

NP10EO 3105.6 419.4 442.4 

NP11EO 2526.3 322.7 298.9 

NP12EO 2016.9 213.9 220.6 

NP13EO 1337.2 128.7 138.8 

NP14EO 820.5 62.8 69.7 

NP15EO 332.7 23.8 28.3 

NP16EO 141.2 9.7 10.1 

NP17EO 49.1 3.0 4.2 

NP18EO 21.3 1.4 1.4 

NP19EO 9.7  0.6 

NP20EO 5.1   

NP21EO 2.6   

NP22EO 1.5   

NP23EO 1.7   

Σύνολο 49308.3 20324.2 15185.8 
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2.4. Πλαστικοποιητές 

 

2.4.1. Γενικά 

 

Οι πλαστικοποιητές χρησιµοποιούνται µε σκοπό να προσδώσουν ελαστικότητα 

(ευκαµψία) και αντοχή στα πλαστικά όπως το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (Ecetox, 1988; 

Giam et al., 1984; Graham, 1973; Cavanaugh, 1995), και αποτελούν το 67% του 

συνολικού βάρους των πλαστικών (Korte, 1987).  Οι φθαλικοί εστέρες είναι οι πιο 

ευρέως διαδεδοµένοι πλαστικοποιητές που αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής 

παραγωγής πλαστικοποιητών στις ΗΠΑ (SRI, 1996).  Εκτός από την προσθήκη σε 

πλαστικά οι φθαλικοί εστέρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως επικαλυπτικά 

στρώµατα του χαρτιού, καλλυντικά, αυτοκόλλητα, µελάνια και στα χρώµατα (Crosby, 

1998).  Οι πιο γνωστοί φθαλικοί εστέρες (και οι συντοµογραφίες τους) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2.5.  Γενικά η συντοµογραφία υποδηλώνει, αν ένας φθαλικός εστέρας είναι 

µίγµα διακλαδιζόµενων ή γραµµικών ισοµερών (π.χ. το DnOP για γραµµικό δι – n – 

οκτυλ-φθαλικό και DIOP για το ισοµερές διισοοκτυλ-φθαλικό).  Η παγκόσµια παραγωγή 

των φθαλικών εστέρων υπολογίζεται σε 4,200,000 τόνους ετησίως, η οποία έχει αυξηθεί 

πάνω από 50% τα τελευταία 20 χρόνια (Shelton et al., 1984).  Με εξαίρεση το DEHP, 

που αποτελεί ένα ακέραιο ισοµερές, οι ανώτεροι φθαλικοί εστέρες είναι µίγµατα, 

βασισµένα στις αλκοόλες.     
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Πίνακας 2.5 Φθαλικοί εστέρες του εµπορίου  

Συντοµογραφία Φθαλικός Εστέρας 

DMP ∆ιµέθυλ-φθαλικός 

DEP ∆ιαίθυλ-φθαλικός 

DAP ∆ιαλλυλ-φθαλικός 

DPP ∆ιπροπυλ-φθαλικός 

DnBP ∆ι-n-βουτυλ-φθαλικός  

DIBP ∆ιισοβουτυλ-φθαλικός 

BBP Βουτυλ-βενζυλ-φθαλικός 

DHP ∆ιεξυλ-φθαλικός 

DnOP ∆ι-n-οκτυλ-φθαλικός 

BOP Βουτυλ-2-αιθυλεξυλ- φθαλικός 

610P ∆ι(n-εξυλ, n-οκτυλ, n-δεκυλ) φθαλικός 

DEHP ∆ι(2-αίθυλεξυλ) φθαλικός 

DIOP ∆ιισοοκτυλ-φθαλικός 

DINP ∆ιισοεννευλ-φθαλικός 

DIDP ∆ιισοδωδεκυλ-φθαλικός 

D711P ∆ι(επτυλ, εννευλ, εντεκυλ) φθαλικός 

DUP ∆ιεντεκυλ φθαλικός 

DTDP ∆ιτριδεκυλ φθαλικός 

  

Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζονται κάποιες φυσικοχηµικές ιδιότητες των κυριοτέρων 

από τους φθαλικούς εστέρες. 

 
Πίνακας 2.6 Φυσικοχηµικές ιδιότητες των πιο γνωστών φθαλικών εστέρων. 

Συντόµευση Μ.Β logKow ∆ιαλυτότητα στο νερό 

(mg/l) 

DEHP 390.6 7.50 0.003 

DMP 194.2 1.61 4200 

DΕP 222.2 2.38 1100 

DBP 278.4 4.45 11.2 

DHP 334.4 6.30 0.05 
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Η διαλυτότητα των ενώσεων αυτών στο νερό, όπως και ο συντελεστής κατανοµής 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια λόγω της τάσης τους να σχηµατίζουν 

κολλοειδή γαλακτώµατα. Οι τιµές που αναφέρονται στον πίνακα είναι αυτές που έχουν 

προτείνει οι Staples et al. (1997).  Γενικά πάντως οι περισσότεροι φθαλικοί εστέρες 

χαρακτηρίζονται από µικρή διαλυτότητα στο νερό µε υψηλούς συντελεστές κατανοµής 

οκτανόλης – νερού.  

Η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

(United States Environmental Protection Agency, USEPA), αλλά και κάποιοι άλλοι 

διεθνείς οργανισµοί έχουν κατατάξει τους φθαλικούς εστέρες, ως βασικές ενώσεις που 

µολύνουν το περιβάλλον (Keith και Telliard, 1979) οι οποίες παρουσιάζουν και ιδιότητες 

ενδοκρινικών παρεµποδιστών.  Ο κύριος λόγος, που αυτές οι ενώσεις απαντώνται συχνά 

στο περιβάλλον, είναι ότι δεν σχηµατίζουν χηµικούς δεσµούς µε το πολυµερές PVC ή 

άλλες παρόµοιες ενώσεις (Domininghaus, 1988) και έτσι είναι πολύ εύκολο να 

διαφύγουν από τα προϊόντα, είτε κατά την χρήση τους, είτε µετά την απόρριψη τους.  

Πολλοί ερευνητές έχουν πιστοποιήσει την ύπαρξη των φθαλικών εστέρων στα διηθήµατα 

των εδαφών (Kotzias et al., 1975; McDuffie και Russel, 1982; Albaiges et al., 1986; 

Smith και Weber, 1990).  Επίσης σε µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 

περιβαλλοντικά δείγµατα από αστικά λύµατα, απορροές βιολογικών καθαρισµών και 

επιφανειακά νερά έχουν ανιχνευθεί συγκεντρώσεις PAEs (Murk et al., 2002, Alatriste-

Mondragon et al., 2003, Michael et al., 1984; Atlas και Giam, 1981; Hartmann και 

Ahring, 2002).  Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι φθαλικοί εστέρες έχουν ανιχνευθεί και 

σε τρόφιµα, λόγω των συσκευασιών που τους περιέχουν (Dostal et al., 1987; Page B.D. 

και Lacroix, 1992).  

Η δράση των φθαλικών εστέρων ως ενδοκρινικοί παρεµποδιστές, έχει ως 

αποτέλεσµα τον επηρεασµό της υδάτινης ζωής (Gledhill et al., 1980; Fatoki και Vermon, 

1990; Tan, 1995).  Για την οιστρογονική δράση των φθαλικών εστέρων, έχουν διεξαχθεί 

µελέτες και για το ανθρώπινο είδος.  Στη συγκεκριµένη εργασία θα µελετηθεί η τύχη και 

οι επιπτώσεις του DEHP.   

 

2.4.2.  ∆ιαίθυλ-2-έξυλ-φθαλικός εστέρας (DEHP) 

Ένας από τους πιο διαδεδοµένους φθαλικούς εστέρες είναι ο διαύθυλ-2-έξυλ-

φθαλικός εστέρας (Σχήµα 2.10) εξαιτίας της σταθερότητας, της ρευστότητας και της 
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χαµηλής πτητικότητας (Staples et al., 1997) και χρησιµοποιείται κυρίως στην παραγωγή 

του PVC.  Το DEHP αντιστοιχεί στο 40-50% της παγκόσµιας παραγωγής PAEs 

(Ejlertsson et al., 1997). 

 
 

Σχήµα 2.10 Συντακτικός τύπος του DEHP.   

 

Η µεγάλη υδροφοβικότητά του είναι ο κύριος λόγος για την µεγάλη αντοχή και τη 

βιοσυσσώρευση του (Law et al;, 1991; Russel et al., 1985).  Λόγω της µικρής 

διαλυτότητας του στο νερό (0.003mg/L)  και του µεγάλου συντελεστή κατανοµής 

οκτανόλης/νερού (7.5) το DEHP έχει την τάση να προσροφάται στα στερεά.  

Υπολογίζεται ότι στα αστικά λύµατα, το 88% του DEHP  βρίσκεται στο στερεό κλάσµα 

(Marttinen et al., 2003).  Ενώσεις µε τέτοιο συντελεστή κατανοµής µπορούν να 

προσροφούνται και σε άλλες διαλυτές οργανικές ενώσεις αυξάνοντας την 

υδατοδιαλυτότητά τους (Carter και Suffet, 1983).   

Για τις τιµές των pH που υπάρχουν στις διεργασίες των µονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας λυµάτων δεν παρατηρείται αβιοτική αποδόµηση του DEHP (Staples et al., 

1997).  Όµως σε εργαστηριακές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, έχει αναφερθεί ότι 

το DEHP βιοαποδοµείται κατά τη διεργασία της ενεργού ιλύος (Saeger και Tucker, 

1976).  Παρόλο την βιοαποδόµηση της ουσίας, εντούτοις έχουν ανιχνευθεί ποσότητες 

τόσο στις απορροές των µονάδων, όσο και στη λάσπη που διατίθεται (Monteith, 1987).  

Πιλοτικής κλίµακας µελέτες έδειξαν ότι το DEHP προσροφάται κυρίως στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια λάσπη και αποδοµείται ελάχιστα κατά την διαδικασία 

της αναερόβιας χώνευσης (Petrasek et al., 1983; Hannah et al., 1986; Govind et al., 1991; 

Parker et al., 1994).  Η προσρόφηση του DEHP είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που 

καθορίζει τη βιοαποδόµηση, καθώς αλλάζει την βιοδιαθεσιµότητα του.  Η µείωση του 

DEHP στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας κυµαίνεται από 60 έως 100 % σύµφωνα µε 
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µία βιβλιογραφική ανασκόπηση (Monteith, 1987).  Πιο πρόσφατα όµως, βρέθηκε ότι το 

86% του DEHP παραµένει χωρίς να αποδοµείται στην έξοδο µονάδων επεξεργασίας 

αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων (Aguayo et al., 2004).  Στο σχήµα 2.11 

παρουσιάζεται η πορεία του DEHP σε µία µονάδα επεξεργασίας λυµάτων στη Φινλανδία 

(Martinnen, 2003). 

Το DEHP εµπεριέχεται στη λίστα µε τις πολύ επικίνδυνες ουσίες, σύµφωνα µε 

κοινοτική οδηγία (Council Regulation EEC, 793/93).  Πρόσφατα, αναφέρθηκαν ιδιότητες 

όπως η βιοσυσσώρευση, η τοξικότητα και φαινόµενα, όπως καρκινογενέσεις και 

ενδοκρινική δραστικότητα (Fromme et al., 2002; Moore, 2000).  Τοξικολογικά 

πειράµατα πάνω σε ζώα και εργαστηριακές µελέτες (in vitro) υποστηριζόµενες από 

περιορισµένα πραγµατικά δεδοµένα σε ανθρώπους, απέδειξαν τη σύνδεση του DEHP και 

των µεταβολιτών του, µε ένα µεγάλο αριθµό αρνητικών επιπτώσεων στο συκώτι, στο 

σύστηµα αναπαραγωγής, στα νεφρά, στους πνεύµονες και στην καρδιά (Tickner et al., 

2001; Arcadi et al., 1998).   

 
 Σχήµα 2.11. Ισοζύγιο µάζας του DEHP στον βιολογικό καθαρισµό της Φινλανδίας. 

Με έντονα µαύρα είναι οι µετρούµενες ποσότητες, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες είναι 

υπολογισµένες (S: αποχέτευση, PE: πρωτοβάθµια καθίζηση, SE: δευτεροβάθµια 

απορροή, SeS: δευτεροβάθµια λάσπη, CoS: συνδυασµένη λάσπη, TrS: επεξεργασµένη 

λάσπη, R: υπερκείµενα υγρά που ανακυκλώνονται). 
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 Μελέτες που έχουν γίνει σε αναερόβιες καλλιέργειες έδειξαν ότι το DEHP 

παρεµποδίζει την παραγωγή βιοαερίου από τους µεθανογόνους µικροοργανισµούς  (O’ 

Connor et al., 1989; Alatriste-Mondragon et al., 2003; Gavala et al., 2003). Επίσης, η 

ουσία παρεµποδίζει την φυσιολογική λειτουργία θαλάσσιων οργανισµών (Forget-Leray 

et al., 2005,  Sung et al., 2003).  

 

2.5. Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) 

 

  PAHs ονοµάζονται οι πολυαρωµατικοί υδρογονάθρακες, οι οποίοι είναι προϊόντα 

της ατελούς καύσης των οργανικών υλικών και περιέχουν 2 ή περισσότερους 

βενζολικούς δακτυλίους σε γραµµική ή διακλαδισµένη θέση (Sims and Overcash, 1986). 

Οι ενώσεις αυτές προέρχονται κυρίως, από τις ατελείς καύσεις τόσο παλαιών καυσίµων 

όσο και άλλων οργανικών υλικών, από τυχαίες εκροές επεξεργασµένων 

υδρογονανθράκων και λαδιών, από την υγροποίηση και την αεριοποίηση του άνθρακα, 

µέσω γεωθερµικών διεργασιών και κατά την καύση της βλάστησης στα δάση (Blumer, 

1976; Bjorseth et al., 1979;Menzie et al., 1992; Berset et al., 1999).  Έχει υπολογιστεί ότι 

µόνο στη Γαλλία απελευθερώνονται στο περιβάλλον περίπου 342 τόνοι PAHs από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες ετησίως (Lucas, 1995). 

Οι ενώσεις αυτού του είδους λόγω του µεγάλου µοριακού βάρους, αλλά και της 

µικρής διαλυτότητας στο νερό (Cerniglia, 1992) είναι πολύ ανθεκτικές.  Είναι γνωστό 

γενικά, πως η διαλυτότητα σχετίζεται άµεσα µε τους βενζολικούς δακτυλίους, καθώς µε 

αύξηση τους παρατηρείται και αύξηση της υδροφοβικότητας µίας ένωσης.  Η 

πτητικότητα επίσης των ενώσεων αυτών, είναι µία ιδιότητα, η οποία µειώνεται µε 

αύξηση των βενζολικών δακτυλίων (Wilson και Jones, 1993).  Στον πίνακα 2.7 

παρουσιάζεται η δοµή και κάποιες φυσικοχηµικές ιδιότητες διαφόρων πολυαρωµατικών 

υδρογονανθράκων. 

Η ανθεκτικότητα των ενώσεων αυτών, είναι ένα σηµαντικός παράγοντας για το ότι 

αυτές ουσίες απαντώνται συχνά σε περιβαλλοντικά δείγµατα από αέρα, έδαφος, νερό, 

ιζήµατα, και τρόφιµα (Juhasz and Naidu, 2000).  Ωστόσο, συγκεντρώσεις PAHs έχουν 

ανιχνευθεί και στο έδαφος.  Οι διάφοροι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες βρέθηκαν σε 

τιµές που φθάνουν τα 7902 µg/kg εδάφους για το φαινανθρένιο, τα 2497 µg/kg εδάφους 

για το φλουορανθένιο και τα 9481 µg/kg εδάφους για το πυρένιο (USEPA, 1995). 
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Ακόµα, µετρήσεις  24 συνολικά πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων που 

πραγµατοποιήθηκαν σε θαλάσσια ιζήµατα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

έδειξαν ότι το άθροισµα των ενώσεων αυτών κυµαίνεται από 2.22 ng/l (Κρητικό 

πέλαγος) έως 1056 ng/l (Κορινθιακός κόλπος) (Tsapakis et al., 2003).  Άλλες µελέτες 

πιστοποίησαν την παρουσία των PAH και σε υδρόβιους µικροοργανισµούς, αλλά και σε 

φυτά (Nakajima et al., 1996; Juhasz and Naidu, 2000).  

 

Πίνακας 2.7 ∆οµή και φυσικοχηµικές ιδιότητες ορισµένων πολυαρωµατικών 

υδρογονανθράκων. 

PAH ∆οµή ∆ιαλυτότητα 

στο νερό (mg/l) 
log Kp Τάση ατµών 

(torr) 20 οC 

 

Ναφθαλένιο 
 

 

 
 

30 3.36 0.082 

Φαινανθρένιο 

 

1.29 4.46 6.8 x 10-4 

Φλουορανθένιο  

 
 

0.26 5.33 6.0 x 10-6 

Πυρένιο 

 

0.14 5.32 6.8 x 10-7 

Βενζο(α)ανθρακένιο  

 

0.014 5.61 5.0 x 10-9 

Βενζο(α)πυρένιο 

 

0.0038 6.04 5.0 x 10-7 
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Σχετικά λίγες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για την τύχη των ουσιών αυτών κατά 

την επεξεργασία των λυµάτων µε ενεργό ιλύ (Malaney, 1968; Hwang, 1981; Moretti και 

Neufeld, 1985, 1989; Cardinal και Stenastrom, 1991).  Οι περισσότερες εξ αυτών 

αναφέρουν ότι τα PAH προσροφούνται στα βιοστερεά της ενεργού ιλύος, φαινόµενο το 

οποίο συµβάλλει στην αποµάκρυνση των ουσιών αυτών (Malaney, 1968; Hwang, 1981; 

Moretti και Neufeld, 1985).  Η εκτίµηση από τις βιοµηχανίες είναι ότι τα PAH παρόλο 

που προσροφούνται δεν βιοσυσσωρεύονται στα βιοστερεά, πράγµα που υποδηλώνει ότι 

λαµβάνει χώρα βιοαποδόµηση τους.  Οι µηχανισµοί που ελέγχουν την προσρόφηση των 

PAH δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.  Η προσρόφηση των PAH στα ιζήµατα και στα 

στερεά, έχει σχετιστεί άµεσα µε το περιεχόµενο σε οργανικό άνθρακα της κάθε ουσίας 

(Karickhoff et al., 1979; Dzombak και Luthy, 1984).  Αντίθετα η προσρόφηση των PAH 

στα βακτηριακά κύτταρα είναι πιο περίπλοκη, µε πολλές πιθανότητες να εµπεριέχει και 

διάλυση και επιφανειακές αντιδράσεις.  Οι Blanchard et al. (2004) πραγµατοποίησαν µια 

σηµαντική έρευνα για την παρουσία των PAHs σε βιοµηχανικά απόβλητα και αστικά 

λύµατα στο Παρίσι (Πίνακας 2.8), από όπου εύκολα µπορεί να παρατηρήσει κάποιος πως 

οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν σε περιοχές που υπήρχαν υπόγειες 

σήραγγες ενώ οι µικρότερες συγκεντρώσεις εκεί που υπήρχαν ανοικτοί 

αυτοκινητόδροµοι. 

 

Πίνακας 2.8 Συγκεντρώσεις PAHs (mg/kg ξ.β) σε δείγµατα από διάφορες περιοχές του 

αποχετευτικού συστήµατος στο Παρίσι (Blanchard et al., 2004). 

Περιοχή της 

αποχέτευσης 

PAHs 

∆ρόµοι µε 

κυκλοφοριακό 

πρόβληµα 

Εσωτερικοί 

δακτύλιοι 

∆ρόµοι 

ταχείας 

κυκλοφορείας 

Υπόγειοι 

αυτοκινητόδροµοι 

Ναφθαλένιο 0.73 3.42 1.7 - 

Φαινανθρένιο 2.40 3.32 3.12 4.86 

Φλουορανθένιο 3.63 4.94 4.32 5.96 

Πυρένιο 5.37 7.19 6.13 8.64 

Βενζο(α)ανθρακένιο  1.12 1.08 0.89 1.21 

Βενζο(α)πυρένιο 1.16 0.93 0.83 1.09 
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Η αποδόµηση των PAH από βακτήρια, έχει βρεθεί ότι λαµβάνει χώρα κάτω από 

αερόβιες συνθήκες, εµπεριέχοντας την οξείδωση του βενζολικόυ δακτυλίου από κάποιο 

ένζυµο (οξυγενάση) και διαδοχικό σχηµατισµό καταβολικών προϊόντων, µε διάσπαση 

του δακτυλίου και κατάλληλο µεταβολισµό (Rochkind-Dubinsky et al., 1987).  Για 

παράδειγµα βακτήρια του είδους Pseudomonas, καθώς και ο µύκητας λευκής σήψης 

Phanerochaete chrysosporium έχουν βρεθεί να αποδοµούν πλήρως το φαινανθρένιο, το 

φλουορανθένιο, το ανθρακένιο, και το πυρένιο (Juhasz and Naidu, 2000, Bumpus, 1989). 

Μερικές ενώσεις πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων έχουν βρεθεί να είναι τοξικές 

και να παρουσιάζουν καρκινογενή και τερατογενή χαρακτηριστικά (White, 1986; Sims 

and Overcash, 1983).  Έχει επίσης επισηµανθεί, πως διάφορα PAHs προκαλούν 

αρνητικές επιπτώσεις στο συκώτι, στα νεφρά και στο αίµα (US EPA, 2001).  Οι ουσίες 

αυτές είναι επίσης υπεύθυνες για παρεµπόδιση των βακτηρίων που επιτελούν τη 

διεργασία της νιτροποίησης στα εδάφη (Sverdrup et al., 2002).  Μελέτες έχουν 

πραγµατοποιηθεί και για πιθανές επιπτώσεις των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε 

υδρόβιους µικροοργανισµούς και φυτά (Hontela et al., 1995;Sverdrup et al., 2003) όπου 

έχουν διαπιστωθεί αρκετές αρνητικές επιδράσεις. 

Η παρεµπόδιση της νιτροποίησης από την παρουσία του φαινανθρενίου, εξετάστηκε 

από τους (Rathbone et al., 1998) όπου και διαπιστώθηκε σηµαντική µείωση των ρυθµών 

της νιτροποίησης σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις.  Οι (Sverdrup et al., 2002) 

παρατήρησαν, ότι η νιτροποίηση στα εδάφη παρεµποδιζόταν αρκετά για συγκεντρώσεις 

φαινανθρενίου 250 mg/Kg ξηρού βάρους.  Επίσης έδειξαν το βαθµό κατά τον οποίο 

ενώσεις όπως το φαινανθρένιο συσσωρεύονται στις βιολογικές µεµβράνες ανάλογα µε 

την λιποφιλικότητά τους.  Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να εξεταστεί το 

φαινανθρένιο ως αντιπροσωπευτική ουσία των PAH. 

 

2.6. Αντικείµενο και συµβολή της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  

 

Η σηµασία της αποµάκρυνσης αζώτου έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια 

(κοινοτική οδηγία 91/271/ΕΟΚ, Yπουργική Απόφαση 5673/400/14-3-1997, κοινοτική 

οδηγία 91/676/ΕΟΚ) µε αποτέλεσµα να ενταθούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης και βελτιστοποίησης βιολογικών διεργασιών για την αφαίρεση του αζώτου 

από τα υγρά απόβλητα.  Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου συνίσταται στη 
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συνδυασµένη δράση δύο διεργασιών της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης και 

στοχεύει στην εξάλειψη των διαφόρων µορφών αζώτου από τα υγρά απόβλητα (αστικά ή 

βιοµηχανικά) και το πόσιµο νερό.   

Η βελτιστοποιηµένη λειτουργία ενός συστήµατος βιολογικής αφαίρεσης αζώτου 

βασίζεται κατά πρώτο λόγο στην βέλτιστη λειτουργία του σταδίου της νιτροποίησης. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει εποµένως η µελέτη και η µαθηµατική 

µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των µικροοργανισµών που ευθύνονται για τα 

επιµέρους στάδια της νιτρωδοποίησης και νιτρικοποίησης απέναντι στην ενδεχόµενη 

παρουσία χηµικών ουσιών ή τοξικών συστατικών στα ανεπεξέργαστα λύµατα που 

µπορούν να δηµιουργήσουν διαταραχές ή και παρεµπόδιση της συνολικής ικανότητας 

του συστήµατος για βιολογική αφαίρεση του αζώτου.  Λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας 

και της ευαισθησίας τους αυτής, οι νιτροποιητικοί µικροοργανισµοί θεωρούνται πολλές 

φορές ιδανικοί και ως µικροβιακοί δείκτες των διαταραχών που υφίστανται όχι µόνο 

συστήµατα βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων αλλά και γενικότερα φυσικά 

οικοσυστήµατα λόγω της παρουσίας τοξικών συστατικών στα περιβάλλοντα αυτά.  

Η συνεχής αποβολή των φαρµακευτικών ουσιών µέσω των αποβλήτων στο 

περιβάλλον, καθιστά την ανάγκη να µελετηθεί η τύχη και η επίδραση των ουσιών αυτών 

κατά τη διεργασία της νιτροποίησης. Πέρα από τις φαρµακευτικές ουσίες υπάρχει και 

µεγάλος αριθµός από συνθετικές οργανικές χηµικές ενώσεις, οι οποίες βρίσκονται 

σήµερα σε διασπορά στη βιόσφαιρα και είναι τοξικές για πολλούς οργανισµούς λόγω της 

άµεσης έκθεσης σε αυτές ή ακόµα και διαµέσου της βιοσυσσώρευσης µέσω της τροφικής 

αλυσίδας.  Τα ξενοβιοτικά απορρυπαντικά αποτελούν µία σηµαντική οµάδα τοξικών 

συστατικών που πιστεύεται ότι είναι επιβλαβή για τη δοµή και τη λειτουργία των 

βακτηριακών µεµβρανών, οπότε υπάρχει το ενδεχόµενο να δρουν παρεµποδιστικά στις 

βιολογικές διεργασίες όπως η νιτροποίηση, πράγµα για το οποίο δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί ανάλογες µελέτες, µε αποτέλεσµα να παραµένει άγνωστη η επίδραση 

τους στη συγκεκριµένη διεργασία. 

Η µελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στους 

νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, 

λόγω της διαφορετικής συµπεριφοράς την οποία αναµένεται να έχουν οι δύο κατηγορίες 

µικροοργανισµών και των ενδεχόµενων εφαρµογών που µπορεί να έχει η διαφοροποίηση 

αυτή στην επίτευξη ενός βελτιστοποιηµένου συστήµατος βιολογικής αφαίρεσης αζώτου 
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από τα αστικά λύµατα.  Η έκθεση των νιτροποιητικών µικροοργανισµών σε 

εναλλασσόµενες αερόβιες και ανοξικές συνθήκες αναµένεται να έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στη δράση τους µε σηµαντικότερη την ενδεχόµενη εµφάνιση φάσεων 

υστέρησης.  Έτσι, λοιπόν, εφαρµόζοντας περιοδική εναλλαγή συνθηκών νιτροποίησης 

και απονιτροποίησης δύναται η ευκαιρία να παρακαµφθεί το στάδιο της νιτρικοποίησης 

και να βρεθεί η βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας για το σκοπό αυτό.  

Αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η µελέτη της επίδρασης που 

ασκούν φυσικοχηµικοί παράγοντες στη διεργασία της νιτροποίησης και ειδικότερα στη 

συµπεριφορά των δύο κατηγοριών αυτότροφων µικροοργανισµών που ευθύνονται για τη 

νιτροποίηση (νιτρωδοποιητικοί και νιτρικοποιητικοί) καθώς και η µαθηµατική 

µοντελοποίησή της µε σκοπό τη βελτιστοποίηση συστηµάτων που επιτυγχάνουν 

βιολογική αφαίρεση αζώτου από αστικά ή βιοµηχανικά λύµατα. Ειδικότερα, ένας από 

τους επί µέρους στόχους της παρούσας διατριβής είναι να µελετηθεί η συµπεριφορά των 

νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών, παρουσία φαρµακευτικών 

ουσιών και άλλων ρυπαντών όπως απορρυπαντικά, γαλακτωµατοποιητές και φθαλικούς 

εστέρες, καθώς και η επίδραση των νιτροποιητών στην τύχη των ουσιών αυτών που 

απαντώνται σε χαµηλές συγκεντρώσεις στα υγρά λύµατα.  Βασικός επίσης στόχος της 

παρούσας εργασίας, είναι να προσδιοριστεί η επίδραση της συγκέντρωσης του 

διαλυµένου οξυγόνου στους νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς, καθώς και της εναλλαγής αερόβιων και ανοξικών συνθηκών στη 

φυσιολογική νιτροποιητική δραστηριότητα.  Τέλος, θα διερευνηθούν οι βέλτιστες 

στρατηγικές λειτουργίας των συστηµάτων βιολογικής αφαίρεσης αζώτου από υγρά 

λύµατα µε βάση την παράκαµψη των σταδίων της νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης 

των λυµάτων. Οι στρατηγικές αυτές θα στηρίζονται στη διαφοροποίηση της 

συµπεριφοράς που αναµένεται  να παρουσιάζουν οι νιτρωδοποιητικοί και 

νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί απέναντι σε φυσικοχηµικούς παράγοντες που 

παρεµποδίζουν τη φυσιολογική δράση τους. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
3.1. Αποµόνωση µικροοργανισµών  

 

Ο βασικός σκοπός της διατριβής αυτής, είναι η µελέτη της διεργασίας της 

νιτροποίησης, η οποία συµπεριλαµβάνεται στη βιολογική επεξεργασία της 

αποµάκρυνσης του αζώτου από υγρά απόβλητα.  Για τη µελέτη της διεργασίας αυτής 

κρίθηκε σκόπιµο να αποµονωθούν µικτές καλλιέργειες, τόσο νιτρωδοποιητικών όσο και 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  Όπως έχει προαναφερθεί οι πρώτοι ευθύνονται για 

την οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου προς νιτρώδες, ενώ οι δεύτεροι οξειδώνουν 

περαιτέρω το νιτρώδες άζωτο προς νιτρικό.  Για να επιτευχθεί η αποµόνωση των 

συγκεκριµένων βακτηριδίων,  χρησιµοποιήθηκε ως εµβόλιο, ποσότητα ενεργού ιλύος 

από τη δεξαµενή αερισµού της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας υγρών λυµάτων του 

Πανεπιστηµίου και του Νοσοκοµείου Πατρών (Ρίου).  Η αποµόνωση των βακτηριδίων 

αυτών στηρίχθηκε στον αρχικό στην τροφοδότηση φιάλης που περιείχε το εµβόλιο µε 

συγκεκριµένο θρεπτικό µέσο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης µόνο 

αυτότροφων µικροοργανισµών (λόγω της µη περιεκτικότητάς του σε οργανικό άνθρακα).  

Με κατάλληλη µάλιστα επιλογή της πηγής αζώτου δύνανται, να διαχωριστούν περαιτέρω 

οι νιτρικοποιητικοί από τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς.   

Η διαδικασία αποµόνωσης για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια είχε ως εξής: 10 ml από 

την αρχική ποσότητα της ενεργού ιλύος τοποθετήθηκαν σε κωνική φιάλη των 250 ml.  

Κατόπιν προστέθηκαν 90 ml συνθετικού µέσου ανάπτυξης το οποίο περιείχε 0.30 g/L 

NαΝΟ2, 1.0 g/L NaHCO3, 10.52 g/L K2HPO4 και 4.72 KH2PO4 g/L καθώς και 1 ml/L 

διαλύµατος ιχνοστοιχείων, η σύσταση του οποίου παρατίθεται στον Πίνακα 3.1.  Το 

νιτρώδες νάτριο χρησιµοποιήθηκε ως κατάλληλη πηγή υποστρώµατος (νιτρώδη) για να 

επιτευχθεί ο εµπλουτισµός των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών, αφού η κατηγορία 

αυτών των βακτηρίων οξειδώνει το νιτρώδες άζωτο, σε αντίθεση µε τους 

νιτρωδοποιητικούς που χρειάζονται αµµωνιακό άζωτο.  Το όξινο ανθρακικό νάτριο είχε 

τον ρόλο του δέκτη ηλεκτρονίων (διοξείδιο του άνθρακα), ενώ τα φωσφορικά άλατα 

(όξινο και δισόξινο φωσφορικό κάλλιο) λειτούργησαν, ως ρυθµιστικό διάλυµα για την 

συγκράτηση της τιµής του pH στα επιθυµητά όρια, αλλά και ως πηγή φωσφόρου για τους 
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µικροοργανισµούς.  Η κωνική φιάλη ήταν τοποθετηµένη σε αναδευόµενο υδατόλουτρο, 

το οποίο είχε τη δυνατότητα να διατηρεί τη θερµοκρασία σταθερή (στην επιθυµητή τιµή) 

και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει συνθήκες ανάδευσης.  Η θερµοκρασία ρυθµίστηκε στους 

250 C και η ανάδευση στις 120 στροφές το λεπτό.  Για την εξασφάλιση αερόβιων 

συνθηκών στη φιάλη, παρεχόταν αέρας µε τη βοήθεια αντλίας αερισµού, υπό σταθερή 

ροή και καθόλη τη διάρκεια της διαδικασία εµπλουτισµού.  Η συγκέντρωση του 

νιτρώδους και του νιτρικού αζώτου ήταν οι µοναδικές παράµετροι, οι οποίες µετρούνταν 

µε σκοπό να πιστοποιηθεί η επίτευξη της διεργασίας της νιτρικοποίησης.  Μετά την 

πάροδο 10 – 15 ηµερών, είχε επιτευχθεί πλήρης οξείδωση του νιτρώδους αζώτου σε 

νιτρικό, οπότε 10 ml από την ανεπτυγµένη καλλιέργεια τοποθετήθηκαν σε νέα κωνική 

φιάλη των 250 ml και ακολούθως προστέθηκαν ξανά 90 ml από το θρεπτικό µέσο 

ανάπτυξης.  Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές.   

Κατόπιν, προκειµένου να αποµονωθούν οι νιτροποιητές, µικρές ποσότητες από την 

εµπλουτισµένη υγρή καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκαν για εµβολιασµό σε τριβλία Petri, 

που περιείχαν το θρεπτικό µέσο ανάπτυξης, που περιγράφηκε προηγουµένως και 

στερεοποιητικό υλικό (agar agar).  Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε κάτω από 

αποστειρωµένες συνθήκες µε τη βοήθεια εργαστηριακού αποστειρωµένου θαλάµου 

γραµµικής ροής.  Στη συνέχεια, τα τριβλία τοποθετήθηκαν σε ειδικό επωαστήρα υπό 

θερµοκρασία 250C, για 3 µε 4 βδοµάδες.  Μετά την έλευση αυτού του χρονικού 

διαστήµατος και αφού ήταν εµφανές ότι είχαν αναπτυχθεί αποικίες των 

µικροοργανισµών, πραγµατοποιήθηκαν νέες στερεές καλλιέργειες, όπου ως αρχικό 

εµβόλιο χρησιµοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες αποικίες που είχαν παρατηρηθεί στα πρώτα 

τριβλία.  Μετά την διαδικασία αυτή, µεταφέρθηκαν κύτταρα σε υγρές καλλιέργειες, µε 

σκοπό την πιστοποίηση της ικανότητας να οξειδώνουν το νιτρώδες άζωτο.  Αφού έλαβε 

χώρα και αυτός ο έλεγχος, ο υγρός όγκος της φιάλης µε την καλλιέργεια που περιείχε 

τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς µεταφέρθηκε σε αντιδραστήρα ασυνεχούς 

ροής (draw – fill reactor), ο οποίος ήταν µία κωνική φιάλη µε λειτουργικό όγκο 2 L. 

Η λειτουργία του αντιδραστήρα αυτού ήταν ως εξής: η τροφοδοσία του θρεπτικού 

µέσου ανάπτυξης, λάµβανε χώρα καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας µε τη βοήθεια µίας 

αυτόµατης αντλίας Cole – Palmer µε ογκοµετρική παροχή 0.2 ml / min, έτσι ώστε ο 

υδραυλικός χρόνος παραµονής να ήταν περίπου 7 ηµέρες.  Ο αντιδραστήρας και πάλι 

ήταν τοποθετηµένος σε αναδευόµενο υδατόλουτρο υπό θερµοκρασία 250C κάτω από 
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αερόβιες συνθήκες µε τη βοήθεια αντλίας αερισµού.  Μία συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

την ηµέρα, σταµατούσε η τροφοδοσία για περίπου µισή ώρα και αφηνόταν το σύστηµα 

σε ηρεµία (χωρίς ανάδευση και αερισµό).  Κατόπιν αφαιρούταν ίση ποσότητα µε αυτή 

που είχε τροφοδοτηθεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, από το υπερκείµενο υγρό.  Ο 

λόγος που γινόταν αυτό, ήταν για να µην αφαιρείται ποσότητα νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ηλικία λάσπης λόγω της χρονοβόρας 

ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα βακτήρια αυτά  Η τιµή του pH του αντιδραστήρα 

διατηρούταν λόγω των φωσφορικών αλάτων που περιείχε η τροφοδοσία στο 7.3 ± 0.2.  

Οι µικροοργανισµοί του αντιδραστήρα αυτού, ήταν αυτοί που µελετήθηκαν στη συνέχεια 

της διατριβής αυτής.   

Για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, 

όπως περιγράφηκε προηγουµένως, µόνο που στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ήταν 

δυνατόν να αποφευχθεί η συνύπαρξη νιτρωδοποιητικών – νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών, αφού το προϊόν  της οξείδωσης που καταλύουν οι πρώτοι (αµµωνία σε 

νιτρώδη), έχει και το ρόλο του υποστρώµατος για την οξείδωση που πραγµατοποιούν οι 

δεύτεροι (νιτρώδη σε νιτρικά).  Οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί, όµως, θα 

µελετηθούν ανεξάρτητα, οπότε η συνύπαρξη αυτή, δεν προκαλεί κάποιο πρόβληµα στη 

µελέτη των νιτρωδοποιητικών.  

      

3.2. Ξενοβιοτικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Οι ενώσεις αναφοράς για τις φαρµακευτικές ουσίες αγοράστηκαν από την Sigma-

Aldrich, είχαν καθαρότητα µεγαλύτερη από 97% του συνολικού βάρους, ενώ τα ονόµατά 

τους και ο αριθµός  CAS δίνονται παρακάτω: Καρµπαµαζεπίνη (298-46-4), Χλωφιβρικό 

οξύ (882-09-7), ∆ιχλωφενακικό νάτριο (15307-79-6), Οφλοξακίνη (82419-36-1), 

Προπρανολόλη (3506-09-0), Σουλφαµεθοξαζόλη (723-46-6). 

Οι υπόλοιπες ξενοβιοτικές ουσίες ήταν τα LAS µε CAS no. 28,995-7 και τα 

Nonylphenolethoxylates (NPEOx,x~2) µε CAS no 23862-5, τα οποία αποκτήθηκαν από 

την εταιρεία Sigma-Aldrich Chemical Co.  Επίσης τα Nonylphenol (NP) µε CAS no 

74430, το DEHP µε CAS no 80032 και το φαινανθρένιο µε CAS no 77470 αποκτήθηκαν 

από την Fluka και τη  Riedel-de Haën Co. 
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3.3. Μέθοδοι µέτρησης των ξενοβιοτικών ουσιών 

 

3.3.1. Εισαγωγή 

 

Για τη µελέτη των ξενοβιοτικών ουσιών ήταν απαραίτητο να βρεθούν αναλυτικές 

µέθοδοι µέτρησής τους.  Ειδικά για τις υδρόφοβες ενώσεις που προσροφώνται σε µεγάλο 

ποσοστό στην ιλύ, ήταν αναγκαίο να βρεθεί και τρόπος εκχύλισης τους  από τη στερεά 

φάση.  Περιληπτικά, οι αναλυτικές µετρήσεις των ουσιών έγιναν µε υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης, η εκχύλιση των ξενοβιοτικών ουσιών που είναι 

προσροφηµένες στην ιλύ έγινε µε την βοήθεια µικροκυµατικής ενέργειας και των υγρών 

δειγµάτων µε εκχύλιση στερεάς φάσης.  

 

3.3.2. Υγρή χρωµατογραφία (Pecsok et al., 1980) 

 

Με τον όρο υγρή χρωµατογραφία, συµπεριλαµβάνονται όλα εκείνα τα είδη που 

χρησιµοποιούν ως κινητή φάση ένα υγρό, ενώ η στατική φάση µπορεί να είναι στερεά ή 

ακινητοποιηµένη πάνω σ’ αδρανές υπόστρωµα.  Οι µηχανισµοί κατανοµής µεταξύ των 

δύο φάσεων µπορεί να είναι προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, σχετική διαλυτοποίηση, 

στερική παρεµπόδιση, κτλ.  Ο διαχωρισµός µε την υγρή χρωµατογραφία βασίζεται στις 

διαφορές των ουσιών, που οφείλονται στο διαφορετικό µέγεθος, σχήµα και πυκνότητα 

φορτίου των σωµατιδίων σε διαλύµατα. 

Από τις υγρές χρωµατογραφίες, αυτή που είναι πολύ σηµαντική και έχει τεράστια 

εφαρµογή, είναι η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ή πίεσης. (HPLC).  Η HPLC 

χρησιµοποιεί υψηλές πιέσεις και χαµηλές θερµοκρασίες, συνήθως φυσικού 

περιβάλλοντος, και το γεγονός αυτό προσδίδει στη µέθοδο πολλά πλεονεκτήµατα, µε 

βασικότερα τη µείωση του χρόνου των αναλύσεων (λόγω υψηλών πιέσεων) και τη χρήση 

της για τον διαχωρισµό ουσιών ευπαθών σε υψηλές θερµοκρασίες π.χ. πρωτεϊνών. 

Αναλύσεις αυτού του είδους, χρησιµοποιούνται στις έρευνες συνθετικής χηµείας, 

µεταβολικών µελετών και ανάλυση περιβαλλοντικών δειγµάτων.   

3.3.3. Στερεά εκχύλιση 
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Για την προεπεξεργασία των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν στήλες στερεάς 

εκχύλισης HLB Vac Rc 60mg Εxtraction Cartridges, Water Oasis. Οι στήλες επιλεκτικής 

προσρόφησης HLB Vac Rc 60mg Εxtraction Cartridges περιέχουν ένα µοναδικό φίλτρο 

από συµπολυµερές, σχεδιασµένο έτσι, ώστε να προσφέρει υδροφιλική – λιποφιλική 

ισορροπία (Ηydrophilic-Lipophilic Balance, HLB) παρέχοντας υψηλές και 

αναπαραγώγιµες ανακτήσεις βασικών, όξινων και ουδέτερων συστατικών. Οι στήλες 

αυτές τοποθετούνταν σε ειδική συσκευή κενού Varian (Vac Elut-20, 16x100MM), η 

οποία συνδεόταν µε αντλία παροχής κενού (PALL, Vacuum/Pressure Pump, No.DOA-

P181-BN), έτσι ώστε να ρυθµίζεται η ταχύτητα ροής του υγρού που εισερχόταν µέσα 

από τις στήλες. Οι διαλύτες που χρησιµοποιούνταν κατά την παραπάνω επεξεργασία 

ήταν νερό απιονισµένο µε σύστηµα Milli-Q (Millipore), µεθανόλη ή ακετονιτρίλιο και 

υδατικό διάλυµα µεθανόλης 2%. 

 

3.3.4. Εκχύλιση µε χρήση µικροκυµάτων 

 

Η εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων έγινε στη συσκευή παραγωγής 

µικροκυµάτων για εκχύλιση MARS 5 της εταιρείας CEM (North Carolina, USA).  Το 

συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να εκχυλίζει ταυτόχρονα 6 δείγµατα σε κλειστά δοχεία 

(PFA, Teflon-lined vessels) όγκου 100 ml.  Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης 

της θερµοκρασίας ή της πίεσης στο εσωτερικό του δοχείου, και λειτουργεί µε ισχύ 300, 

600 ή 1200W.  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δείγµατα που υφίστανται επεξεργασία σε 

κάθε λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι παρόµοια (ίδιος διαλύτης, ίδια υγρασία, 

παρόµοια ποσότητα υλικού) για να απορροφούν παρόµοια ποσότητα µικροκυµατικής 

ενέργειας.  Ο διαλύτης που χρησιµοποιήθηκε ανάλογα µε την περίπτωση ήταν µεθανόλη 

ή µίγµα εξανίου/ακετόνης 1:1. 

 

3.3.5. Φαρµακευτικές ουσίες 

 

Όλες οι φαρµακευτικές ουσίες που εξετάστηκαν βρίσκονταν σε µεγάλο ποσοστό 

(>80%) στην υδατική φάση, και εποµένως δεν χρειάστηκε να γίνει εκχύλιση των 

ενώσεων από τα στερεά.  Για τον ποσοτικό προσδιορισµό των φαρµακευτικών στην 
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HPLC, χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο (∆ρίλλια, 2005).  

Τα κριτήρια µε τα οποία κατασκευάστηκαν οι συγκεκριµένες µέθοδοι ήταν: α) ο 

βέλτιστος διαχωρισµός µεταξύ των φαρµακευτικών ουσιών και των οργανικών 

προσµίξεων που προϋπήρχαν στα δείγµατα, β) τα όρια της µεθόδου (δηλαδή, στόχος 

ήταν η ανίχνευση συγκεντρώσεων της τάξεως έως 0.5 mg/l), γ) η επαναληψιµότητα  της 

µεθόδου, δ) η γραµµικότητα της µεθόδου και ε) η ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάπτυξης 

του χρωµατογραφήµατος. 

Για τις αναλύσεις των φαρµακευτικών ουσιών έγινε χρήση χρωµατογράφου HPLC  

Varian 9010 και ανιχνευτή UV Varian 9050. Η στήλη που χρησιµοποιήθηκε, ήταν τύπου 

X-TerraTM RP18 5µm column, Waters.  Η ανάλυση των δειγµάτων γινόταν µε στήλη 

αντιστρόφου φάσεως και ισοκρατική έκλουση, όπου η κινητή φάση ήταν µίγµα 

µεθανόλης και ρυθµιστικού διαλύµατος NaH2PO4 ή νερού, διαφορετικής σύστασης για 

κάθε περίπτωση.  Η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης ήταν 1ml/min. Τα πρότυπα και τα 

δείγµατα µετρήθηκαν σε διάλυµα µεθανόλης και ο βρόχος (loop) που χρησιµοποιήθηκε 

για τις ενέσεις ήταν 10µl. Τα δείγµατα υφίσταντο προεπεξεργασία µε στήλες στερεάς 

εκχύλισης και η συγκέντρωσή τους υπολογιζόταν µε καµπύλες βαθµονόµησης. Οι 

καµπύλες βαθµονόµησης κατασκευάστηκαν για περιοχή συγκεντρώσεων µεταξύ 0.5-

10mg/l  και είχαν άριστη γραµµικότητα (R>0.999).  Στον πίνακα 3.1 δίνονται η σύσταση 

της κινητής φάσης, το µήκος κύµατος και ο χρόνος κατακράτησης για κάθε 

φαρµακευτική ουσία (∆ρίλλια, 2005). 

Όλα τα υδατικά δείγµατα που επρόκειτο να αναλυθούν µε τη χρήση της HPLC, 

επεξεργάζονταν µε στήλες στερεάς εκχύλισης, σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο που 

προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία Water Oasis. Τα ποσοστά ανάκτησης των 

φαρµακευτικών ουσιών που επιτυγχάνονταν µε αυτή την  µέθοδο ήταν πάρα πολύ υψηλά 

(>95%).  Η χρονική σειρά της προσθήκης των διαλυτών και του δείγµατος στις στήλες, 

καθώς και οι όγκοι αυτών παρουσιάζονται στο σχήµα 3.1. 
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Πίνακας 3.1   Συνθήκες για την ανάλυση κάθε φαρµακευτικής ουσίας  σε HPLC-UV 

Φαρµακευτική ουσία ∆ιαλύτης 
Α  

∆ιαλύτης B Σύσταση Μήκος 
κύµατος  

nm 
Καρβαµαζεπίνη Μεθανόλη NaH2PO4 

0.02M, pH=7 
60% A–40% B 254 

Σουλφαµεθοξαζόλη Μεθανόλη Η2Ο 60% A–40% B 270 
Οφλοξακίνη Μεθανόλη NaH2PO4 

0.02M, pH=7 
60% A–40% B 280 

∆ιχλωφενακικό άλας Μεθανόλη NaH2PO4 
0.02M, pH=3.5 

80% A–20% B 275 

Χλωφιβρικό οξύ Μεθανόλη NaH2PO4 
0.02M, pH=2.7

60% A–40% B 230 

Προπρανολόλη Μεθανόλη NaH2PO4 
0.01M, pH=7 

70% A–30% B 280 

 

 

Προσθήκη
1 ml µεθανόλης
για προσαρµογή
του πληρωτικού

υλικού

Προσθήκη
2 ml του υπό

εξέταση δείγµατος

Έκπλυση µε
1 ml διαλύµατος
2% µεθανόλης

σε νερό

Ανάκτηση µε
2 ml µεθανόλης

 
Σχήµα 3.1 Πειραµατική διαδικασία προεπεξεργασίας δειγµάτων µε στήλες ΗLB. 

 

3.3.6. Υπόλοιπες ξενοβιοτικές ουσίες 

 

Οι αναλυτικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό των υπόλοιπων ξενοβιοτικών ουσιών 

ήταν πιο πολύπλοκες σε σχέση µε αυτές των φαρµακευτικών ουσιών, διότι οι ουσίες 

αυτές έχουν την τάση να προσροφούνται στο στερεό µέρος των αποβλήτων «την ιλύ 

δηλαδή» και έτσι απαιτούνται και µέθοδοι στερεάς εκχύλισης, ώστε να µεταφερθούν σε 

κάποιο οργανικό διαλύτη και κατόπιν να µετρηθούν µε υγρή χρωµατογραφία 

(Φουντουλάκης, 2005).  

Η µέθοδος µέτρησης των  Linear alkylbenzenesulfonates (LAS) βασίζεται σε 

εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων (microwave extraction) και στηλών στερεάς 

εκχύλισης  (SPE cartridges) και κατόπιν προσδιορισµό µε υγρό χρωµατογράφο µε 

ανιχνευτή φθορισµού.  Η πλήρης διαδικασία παρατίθεται στο Σχήµα 3.2.  

Αρχικά λάµβανε χώρα διήθηση του δείγµατος και συλλεγόταν και το διήθηµα. Το 

φίλτρο διήθησης το οποίο είχε κρατήσει το στερεό µέρος του δείγµατος και το διήθηµα 



 102

επεξεργαζόνταν µε διαφορετική διαδικασία στη συνέχεια. Η υγρή φάση (διήθηµα) 

διηθούταν ξανά και το νέο διήθηµα οδηγούταν σε στήλες στερεάς εκχύλισης C18 SPE-

cartridge.  Τα LAS αποµακρύνονταν από το cartridge περνώντας 1.5 ml µεθανόλης.  Σε 

αυτό το διάλυµα, νερό, 1% φορµαλδεύδη (HCHO) και 0.05M διαλύµατος SDS 

προσθέτονταν έως τελικού όγκου 3 ml.  20 µl του τελικού διαλύµατος χρησιµοποιούνταν 

για ανάλυση στην HPLC-FD. 

Χρησιµοποιήθηκε εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων για τον προσδιορισµό της 

ποσότητας των LAS στην στερεή φάση (ξηραµένη στους 40° C). Ο διαλύτης που 

χρησιµοποιήθηκε για την εκχύλιση ήταν µεθανόλη. Το εκχύλισµα συγκεντρώθηκε σε 1 

ml µέσω εξάτµισης και συµπύκνωσης στους 40ºC και επαναδιαλύθηκε σε περίπου 10 ml 

διαλύµατος που περιείχε µεθανόλη – νερό µε αναλογία 1/1, 1% HCHO και 0.05M SDS.  

Μετά από διήθηση  20 µl χρησιµοποιούνταν για ανάλυση στην HPLC-FD. 

H HPLC αποτελούταν από µία «αναλυτική στήλη διαχωρισµού αντίστροφης φάσως 

CC Hypersil 130-5 BDS C8» και µία προστήλη «CC 8/4 HYP 120-5 BDS C8». Η 

ανίχνευση λάµβανε χώρα µε τη βοήθεια ενός ανιχνευτή φθορισµού (λex: 222 nm και 

λem: 290 nm). Η κινητή φάση αποτελούταν από: 29% ακετονιτρίλιο (A) και 71% 

νερό/ακετονιτρίλιο: 75/25 και 11 g NaClO4 (B).  Η ανάλυση πραγµατοποιούταν 

ισοκρατικά µε ροή 1.5 ml/min.  

Στο Σχήµα 3.3 παρατίθεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισµό 

του φαινανθρενίου (PAH) και του DEHP (φθαλικός εστέρας). Πρέπει να αναφερθεί ότι 

αυτού του είδους οι ενώσεις προσροφούνταν πλήρως στην στερεή φάση οπότε δεν 

χρειάστηκε ανάλυση της υγρής.  Το δείγµα διηθούταν και ακολουθούσε εκχύλιση µε τη 

βοήθεια µικροκυµάτων και ενός διαλύµατος 20 ml από ακετόνη και εξάνιο µε αναλογία: 

1/1.  Το εκχύλισµα συγκεντρωνόταν σε όγκο 1 ml χρησιµοποιώντας εξάτµιση και 

συµπύκνωση στους 40º C και επαναδιαλυόταν σε περίπου 10 ml ακετονιτριλίου. Μετά 

από διήθηση, 20 µl οδηγούνταν για ανάλυση στην HPLC-UV-FD. 
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Σχήµα 3.2. ∆ιάγραµµα της αναλυτικής µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για τον 

προσδιορισµό των LAS. 

H HPLC αποτελούταν από µία «αναλυτική στήλη διαχωρισµού αντίστροφης φάσως 

XTerra® RP-18 250 x 4.6 mm και διάµετρο σωµατιδίων 5 µm» και µία προστήλη «(20 x 

3.9 mm» του ίδιου υλικού. Η ανίχνευση λάµβανε χώρα µε τη βοήθεια ενός ανιχνευτή 

υπεριώδους ακτινοβολίας (224 nm για το DEHP) και έναν φθορισµού (λex: 250 nm και 

λem: 370 nm για το phenanthrene).  Η κινητή φάση αποτελούταν από: 83% 

ακετονιτρίλιο (A) και 17% νερό (B) για το DEHP και 60% ακετονιτρίλιο (A) και 40% 

νερό (B) για το phenanthrene.  Η ανάλυση πραγµατοποιούνταν ισοκρατικά µε ροή 1.5 

ml/min (για το DEHP) και 0.7 ml/min (για το phenanthrene).  
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Σχήµα 3.3. ∆ιάγραµµα της αναλυτικής µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για τον 

προσδιορισµό των DEHP και φαινανθρενίου. 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισµό των NP και των NPEO είναι 

όµοια µε αυτή του σχήµατος 3.3. Πρέπει να αναφερθεί ότι και αυτές οι ενώσεις 

προσροφούνταν πλήρως στην στερεή φάση οπότε δεν χρειάστηκε ανάλυση της υγρής. Το 

δείγµα διηθούταν και ακολουθούσε ξήρανση στους  40° C. Κατόπιν προστίθετο 1 ml 

νερό και λάµβανε χώρα εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων και ενός διαλύµατος 20 

ml από ακετόνη και εξάνιο µε αναλογία: 1/1.  Το εκχύλισµα συγκεντρωνόταν σε όγκο 1 

ml χρησιµοποιώντας εξάτµιση και συµπύκνωση στους 40º C και επαναδιαλυόταν σε 

περίπου 10 ml ακετονιτριλίου. Μετά από διήθηση, 20 µl οδηγούνταν για ανάλυση στην 

HPLC-FD. 

Το σύστηµα της HPLC που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ίδιο µε αυτό του DEHP και 

του φαινανθρενίου. Η κινητή φάση αποτελούταν από: 50 % ακετονιτρίλιο (A) και 50 % 

νερό (0-3 min), 66 % ακετονιτρίλιο (A) και 34 % νερό (µε βαθµωτή αύξηση από 3-20 
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min και σταθερό για 20-30 min). Η ανάλυση λάµβανε χώρα µε ροή 2.1 ml/min. Η 

ανίχνευση πραγµατοποιούταν σε λex: 222 nm και σε λem: 305 nm.  

 

3.4. Πειράµατα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

 

Σκοπός της διατριβής αυτής, όπως προαναφέρθηκε ήταν η µελέτη της επίδρασης 

των ξενοβιοτικών ουσιών στους νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς.  Η πλειοψηφία των πειραµάτων για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

πραγµατοποιήθηκε σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Έτσι, από τους αντιδραστήρες 

στους οποίους είχαν αποµονωθεί τα δύο είδη µικροοργανισµών µεταφερόταν βιοµάζα 

(κάθε φορά που διεξαγόταν ένα καινούργιο πείραµα) σε κωνικές φιάλες όγκου 250ml 

δηµιουργώντας έτσι αερόβιους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Στη συνέχεια, οι 

αντιδραστήρες τοποθετούνταν σε υδατόλουτρο (Φωτογραφία 3.1) που διατηρούσε τη 

θερµοκρασία σταθερή στους 25° C.  Στους αντιδραστήρες τοποθετούταν ποσότητα 

βιοµάζας (που περιείχε τα βακτήρια) και κατόπιν προσθέτονταν διάλυµα που περιείχε το 

κατάλληλο υπόστρωµα νιτρώδους αζώτου (εάν το πείραµα γινόταν για τους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς) ή διάλυµα που περιείχε αµµωνιακό άζωτο (εάν το 

πείραµα γινόταν για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς).  Τέλος, στους 

αντιδραστήρες προσθέτονταν κάποια από τις ξενοβιοτικές ουσίες που έχουν 

παρουσιαστεί σε συγκέντρωση διαφορετική σε κάθε αντιδραστήρα.  

 

 

Φωτογραφία 3.1.    Υδατόλουτρο 

 



 106

Για την επίδραση του διαλυµένου οξυγόνου στους νιτρωδοποιητικούς και 

νιτρικοποιητικούς οργανισµούς, έλαβαν επίσης χώρα πειράµατα σε αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου, όπου αυτή τη φορά διερευνήθηκε η περιοριστική επίδραση της 

συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στη µικροβιακή δράση (ανάπτυξη βιοµάζας και 

κατανάλωση υποστρώµατος).  Αυτό πραγµατοποιήθηκε, µε έκθεση  των βακτηρίων σε 

ανοξικές συνθήκες (έλλειψης οξυγόνου) για διάφορα χρονικά διαστήµατα. Κατόπιν 

ακολουθούσε επαναφορά αερόβιων συνθηκών και εξεταζόταν κάθε φορά η τυχόν 

επίδραση στο ρυθµό κατανάλωσης του υποστρώµατος της εναλλαγής αυτής.  Η 

διαδικασία των πειραµάτων ήταν όµοια µε αυτή που περιγράφηκε προηγουµένως 

(κωνικές φιάλες 250 ml, υδατόλουτρο 250 C).  Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ανοξικές 

συνθήκες, εξασφαλίζονταν µε τη συνεχή έλευση αερίου αργού στους αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου.  Η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου παρατηρούταν µε ειδικό 

οξυγονόµετρο. 

 

3.5. Πειράµατα σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας 

 

Για τον καθορισµό των κινητικών παραµέτρων ανάπτυξης των νιτρωδοποιητικών 

και νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών χρησιµοποιήθηκαν αντιδραστήρες συνεχούς 

λειτουργίας (CSTR) (Σχήµα 3.4).   

Η λειτουργία τους έλαβε χώρα υπό διάφορους υδραυλικούς χρόνους παραµονής 

στους οποίους χαρακτηριζόταν κάθε φορά η µόνιµη κατάσταση.   Η τροφοδοσία του 

αντιδραστήρα ήταν όµοια µε αυτή που έχει αναφερθεί προηγουµένως και παρεχόταν στο 

σύστηµα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικής περισταλτικής αντλίας Cole-Palmer, ενώ η έξοδος 

του αντιδραστήρα πραγµατοποιούταν λόγω υπερχείλισης.  Οι διαφορετικοί χρόνοι 

παραµονής επιτυγχάνονταν ρυθµίζοντας την παροχή κάθε φορά µε τη βοήθεια αυτής της 

αντλίας.  Η θερµοκρασία, ο αερισµός, η ανάδευση και η τιµή του pH διατηρούνταν µε τη 

βοήθεια ενός θερµοζεύγους, µίας αντλίας αερισµού, ενός µαγνητικού αναδευτήρα και 

ρυθµιστικού διαλύµατος αντίστοιχα (Φωτογραφία 3.5).  Ο αντιδραστήρας λειτουργούσε 

υπό συνθήκες έλλειψης φωτός για την αποφυγή ανάπτυξης φυκών. 
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Αντλία 
τροφοδοσίας

 

Ρυθµιστής 
θερµοκρασίας 

Αντλία  
αερισµού 

CSTR 

Μαγνητικός 
αναδευτήρας 

Θρεπτικό
µέσο 

Απορροή 

 
Σχήµα 3.4 Σχηµατική περιγραφή του αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας. 

 

 
Φωτογραφία 3.2. Αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας CSTR. 
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Η χρήση των αντιδραστήρων CSTR, εκτός από την εύρεση των κινητικών 

παραµέτρων συνέβαλε στο να εξεταστεί και η επίδραση του διαλυµένου οξυγόνου στους 

νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς (όπως και στα πειράµατα 

που περιγράφηκαν για τους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου).  Έτσι ήταν εφικτό να 

συγκριθούν όµοια πειράµατα για τους δύο διαφορετικούς τύπους αντιδραστήρων. 

   

3.6. Αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού διαφόρων παραµέτρων 

 

3.6.1. Ιοντική χρωµατογραφία 

 

  Η ιοντική χρωµατογραφία είναι µια αναλυτική τεχνική που συνδυάζει 

επιτυχώς τις αρχές της ιοντοανταλλαγής µε την τεχνική της αγωγιµοµετρίας. Η ιοντική 

χρωµατογραφία χρησιµοποιείται για γρήγορους και αξιόπιστους προσδιορισµούς των 

συνήθων ιόντων (ανιόντων και κατιόντων π.χ. −2
4SO , Cl-, −

2NO , −
3NO , +

4NH , K+, Na+, 

κ.λ.π.) σε απλά και περίπλοκα δείγµατα. Η µέθοδος εφαρµόζεται για ιόντα είτε ανόργανα 

είτε οργανικά σε µια µεγάλη περιοχή εφαρµογών π.χ. ρύπανση αέρα και υδάτων, κλινική 

χηµεία, γεωχηµική ανάλυση, έλεγχο ποιότητας και παρακολούθηση παραγωγικών 

διαδικασιών. 

Οι αναλύσεις γίνονταν σε ιοντικό χρωµατογράφο Dionex DX300 (Dionex 

Corp,Sunnyvale, CA) χρησιµοποιώντας ανιονική στήλη χρωµατογραφίας AS11 και 

ανιχνευτή αγωγιµότητας CDM-3.  Οι διαλύτες έκλουσης ήταν νερό επεξεργασµένο µε 

σύστηµα καθαρισµού Milli-Q (Millipore) και διάλυµα NaOH 100 mM.  Η ιοντική 

χρωµατογραφία εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό σε υδατικά διαλύµατα των νιτρικών 

ιόντων −
3NO .  Για τη µέτρηση της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων χρησιµοποιήθηκε 

µία µέθοδος, η οποία βασιζόταν στην βαθµιαία έκλουση του διαλύτη (gradient). 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την µέθοδο, η σύσταση του διαλύµατος έκλουσης άλλαζε 

βαθµιαία, µε την µεταβολή της αναλογίας του νερού(Α) και του διαλύµατος NaOH 100 

mM(Β).  Η σύσταση του εκλούτη σύµφωνα µε τον χρόνο ήταν η εξής: για χρόνο από 0-6 

min,  ήταν ισοκρατική 98% Α και 2% Β  και στα επόµενα 6-11min άλλαζε βαθµιαία από 

98%Α και 2% Β σε 65% Α και 35% Β. Η ροή της κινητής φάσης, µε την οποία περνούσε 

µέσα από την στήλη, ήταν 2 ml/min.  Μετά από ένεση 25 µl κατάλληλα αραιωµένου 
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δείγµατος, η διάρκεια ανάπτυξης του χρωµατογραφήµατος ήταν 11 λεπτά, ενώ ο χρόνος 

ανασχέσεως των νιτρικών ήταν 4.1 λεπτά. 

Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας παρουσιάστηκαν κάποια 

λειτουργικά προβλήµατα στον ιοντικό χρωµατογράφο (επισκευή, αναλώσιµα), γεγονός 

που επέβαλε την περιστασιακή χρήση διαφορετικής µεθόδου για τον προσδιορισµό των 

νιτρικών σύµφωνα µε τη µέθοδο 4500- −
2NO , όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο 

«Standard Methods for the examination of water and wastewater».  Η µέθοδος αυτή 

προβλέπει τη φασµατοφωτοµετρική µέτρηση (Φωτογραφία 3.3) του διηθηµένου 

δείγµατος στα 220 και 275 nm, διόρθωση για αποκλεισµό της παρεµβολής του 

οργανικού άνθρακα και των νιτρωδών που τυχόν υπάρχουν στο δείγµα και υπολογισµό 

της συγκέντρωσης του νιτρικού αζώτου µέσω καµπύλης βαθµονόµησης. 

 

 
 Φωτογραφία 3.3. Φασµατοφωτόµετρο (Milton Roy 620). 

 

3.6.2.   Μέτρηση ολικών και πτητικών αιωρούµενων στερεών  

 

Ο προσδιορισµός των ολικών και πτητικών αιωρούµενων στερεών 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα  µε την αντίστοιχη µέθοδο, που περιγράφεται στο βιβλίο 

‘‘Standard Methods for the examination of water and wastewater’’σύµφωνα µε τη 

µέθοδο 2540-D.E (A.P.H.A, 1995).  Ολικά αιωρούµενα στερεά (ΟΑΣ) χαρακτηρίζονται 

τα µη διηθούµενα στερεά. Για τον προσδιορισµό τους, γνωστή ποσότητα καλώς 

αναµεµειγµένου δείγµατος διηθείται σε προζυγισµένο ηθµό ινών ύαλου. Το υλικό που 
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κατακρατείται  στον ηθµό ξηραίνεται µέχρι σταθερού βάρους σε φούρνο στους 103–105o 

C (Φωτογραφία 3.4).   

 
Φωτογραφία 3.4. Φούρνος 1050 C. 

 

Η αύξηση του βάρους του ηθµού αντιπροσωπεύει  τα ολικά αιωρούµενα στερεά. Τα 

πτητικά αιωρούµενα στερεά αποτελούν το κλάσµα των ολικών αιωρούµενων στερεών, το 

οποίο εξαερώνεται στους 5500 C.  Για τον προσδιορισµό τους, ο ηθµός στον οποίο έχουν 

κατακρατηθεί τα ολικά αιωρούµενα στερεά πυρακτώνεται, µέχρι σταθερού βάρους σε 

πυραντήριο στους 5500 C (Φωτογραφία 3.5).  Η µείωση του βάρους του ηθµού 

αντιστοιχεί στα πτητικά αιωρούµενα στερεά. 

 

 
Φωτογραφία 3.5. Φούρνος 5500 C. 
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3.6.3. Μέτρηση του ολικού άνθρακα  

 

Για τον προσδιορισµό του ολικού άνθρακα, τα δείγµατα (υγρά ή στερεά) καίγονται 

παρουσία οξυγόνου, ώστε ο οργανικός και ο ανόργανος άνθρακας να µετατραπούν σε 

διοξείδιο του άνθρακα CO2.  Η θερµοκρασία καύσης έχει επιλεγεί στους 900 °C και τα 

αέρια της καύσης περνούν µέσα από χρωµικό βάριο που παίζει το ρόλο του καταλύτη - 

παγίδας για να εξασφαλιστεί η πλήρη οξείδωση του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα.  

Τα µη ανθρακικά προϊόντα της καύσης όπως SO2, SO3, HΧ και NOx αποµακρύνονται 

από το ρεύµα του αερίου µε την βοήθεια µιας σειράς χηµικών παγίδων. Το CO2 που 

παράγεται µετράται µε την βοήθεια ενός οργάνου κουλοµετρίας. Για τον προσδιορισµό 

του ανόργανου άνθρακα, τα δείγµατα οξινίζονται µέσα σε ένα θερµαινόµενο δοχείο 

αντίδρασης, προκειµένου να µετατραπεί ο ανόργανος άνθρακας σε διοξείδιο του 

άνθρακα. Ρεύµα αέρα απαλλαγµένο από CO2 µεταφέρει το παραγόµενο διοξείδιο του 

άνθρακα µέσω ενός συστήµατος παγίδων στο κουλόµετρο για ανίχνευση. 

Με το κουλόµετρο του CO2 παρέχεται υψηλή ακρίβεια και πλήρης προσδιορισµός 

του άνθρακα σε κάθε αέριο ρεύµα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα.  Η κυψελίδα του 

οργάνου γεµίζεται µε κατάλληλο διάλυµα που περιέχει µονοαιθανολαµίνη και έναν 

δείκτη pH.  Ένα ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου (κάθοδος) και ένα ηλεκτρόδιο αργύρου 

συνδέεται µε την κυψελίδα και η συσκευή τοποθετείται µεταξύ µιας πηγής φωτός και 

ενός ανιχνευτή φωτός.  Καθώς το ρεύµα του CO2 περνά µέσα από την κυψελίδα, το CO2 

απορροφάται ποσοτικά και αντιδρά µε την µονοαιθανολαµίνη σχηµατίζοντας ένα οξύ. 

Αυτό το οξύ προκαλεί αποχρωµατισµό του δείκτη.  Ο φωτοµετρικός ανιχνευτής 

καταγράφει την αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος ως ποσοστό διαπερατότητας 

(%Τ).  Η αύξηση αυτή της διαπερατότητας ενεργοποιεί αυτόµατα το ρεύµα τιτλοδότησης 

για να παράγει ηλεκτροχηµικά βάση (ΟΗ-) µε ρυθµό αναλογικό µε το ποσοστό της 

διαπερατότητας και καταγράφεται συνεχώς το παραγόµενο φορτίο.   

Η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα ήταν της εταιρίας U.I.C  και 

αποτελούταν από τις επιµέρους συσκευές: Total carbon apparatus 5120, Acidification 

Module 5130 και Carbonate dioxide Coulometer 5012.  Τα αντιδραστήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν χρωµικό βάριο, υπερχλωρικό µαγνήσιο, διχρωµικό οξύ, 

διοξείδιο του µαγνησίου, διάλυµα καθόδου και ανόδου και όλα τα αντιδραστήρια ήταν 
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της εταιρίας U.I.C.  Το διάλυµα οξίνισης που χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση του 

ανόργανου άνθρακα ήταν υδατικό διάλυµα (χρήση απιονισµένου νερού)  υπερχλωρικού 

οξέος HCLO4 2Ν.   

Ο προσδιορισµός του άνθρακα στα δείγµατα γινόταν ως εξής: για τα µεν στερεά 

δείγµατα, συγκεκριµένη ποσότητα καλά οµογενοποιηµένου στερεού ζυγιζόταν σε 

λεµβοειδές σκεύος .  Η ποσότητα του στερεού έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να περιέχει 1-

3 mg άνθρακα.  Η συσκευή µε το στερεό τοποθετούταν στο σωλήνα καύσης µε την 

βοήθεια ενός εργαλείου σχήµατος κουτάλας και το παραγόµενο διοξείδιο µετριόταν 

κουλοµετρικά.  Η διάρκεια της ανάλυσης ήταν 4 λεπτά.  Για την εισαγωγή των υγρών 

δειγµάτων στη στήλη καύσης χρησιµοποιούταν ειδική σύριγγα, της οποίας ο όγκος 

λήψης υγρού είχε ρυθµιστεί στα 0.2 ml.   

 

3.6.4. Μέτρηση του νιτρώδους και του αµµωνιακού αζώτου   

 

Για τον προσδιορισµό του νιτρώδους αζώτου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 4500-
−
2NO  (A.P.H.A, 1995) η οποία προβλέπει τη µετατροπή τους σε ένα ερυθρό – πορφυρό 

αζώχρωµα, µετά από αντίδραση τους αρχικά µε σουλφανιλαµίδιο και στη συνέχεια µε 

NED dihydrochloride, σε pH 2.0 – 2.5.  Ακολουθεί φασµατοφωτοµετρική µέτρηση της 

απορρόφησης του χρώµατος στα 543 nm, η οποία µετατρέπεται σε συγκέντρωση 

νιτρώδους αζώτου µε κατάλληλη καµπύλη βαθµονόµησης.  

Για την µέτρηση του αµµωνιακού αζώτου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 4500-NH3 D 

που προβλέπει τη δηµιουργία µιας κυανόχρωµης ένωσης, της ινδοφαινόλης, από την 

αντίδραση της αµµωνίας, του υποχλωριώδους ιόντος και της φαινόλης που καταλύεται 

από άλας του µαγγανίου.  Στη συνέχεια πραγµατοποιείται φασµατοφωτοµετρική 

µέτρηση του προς ανάλυση δείγµατος και του δείγµατος αναφοράς (τυφλό) στα 640 nm.  

Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης του αµµωνιακού αζώτου πραγµατοποιείται µε τη 

χρήση καµπύλης βαθµονόµησης.    
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3.6.5. Μέτρηση της τιµής του pH και του διαλυµένου οξυγόνου 

 

Η µέτρηση της τιµής του pH των δειγµάτων γινόταν µε τη βοήθεια ειδικού 

ηλεκτροδίου της εταιρείας Hanna (HI 8224). Η τιµή του διαλυµένου οξυγόνου 

προσδιοριζόταν επίσης µε κατάλληλο ηλεκτρόδιο της εταιρείας Russel (DO-meter RL 

450).    
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΞΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΤΡΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου έχει σηµαντικό 

ρόλο στη διεργασία της νιτροποίησης, καθώς περιορίζει ή επιταχύνει τους ρυθµούς 

ανάπτυξης και κατανάλωσης υποστρώµατος των νιτροποιητικών µικροοργανισµών 

ανάλογα µε την τιµή της και συνάµα είναι ένας παράγοντας που συµβάλλει στην αύξηση 

του λειτουργικού κόστους της διεργασίας.  Τα τελευταία χρόνια αντικείµενο µελέτης 

αρκετών ερευνητών είναι να επιτευχθεί παράκαµψη του δεύτερου σταδίου της 

νιτροποίησης (νιτρώδη σε νιτρικά) για λόγους κόστους, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο 

κεφάλαιο 1.11.  Αρκετοί ερευνητές (Turk και Mavinic, 1986) παρατήρησαν ότι η 

εναλλαγή αερόβιων και ανοξικών συνθηκών δηµιουργούσε µια φάση υστέρησης στη 

νιτρικοποίηση.  Ακόµα και µε µικροβιακό πληθυσµό που περιείχε Nitrobacter 

εγκλιµατισµένα στην ελεύθερη αµµωνία, η νιτρικοποίηση καθυστερούσε στην αερόβια 

δεξαµενή που ακολουθούσε µια ανοξική, οδηγώντας σε µια παροδική, αλλά πάντως 

σηµαντική συσσώρευση νιτρωδών, η οποία διαρκούσε για µερικές ώρες. Επίσης,  άλλοι 

ερευνητές (Katsogiannis et al., 2002) µπόρεσαν να επιτύχουν εργαστηριακά παράκαµψη 

της νιτρικοποίησης και της απονιτροποίησης συνθετικών λυµάτων µε κατάλληλο έλεγχο 

της διάρκειας της αερόβιας φάσης σε αντιδραστήρα τύπου SBR.  Η συµπεριφορά αυτή 

είναι ιδιαίτερα επιθυµητή µια και οδηγεί σε σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους 

διεργασιών βιολογικής αποµάκρυνσης του αζώτου.   Προκειµένου να µπορέσει κανείς να 

προβλέψει κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες αναµένεται η ιδιαίτερα επιθυµητή αυτή 

συµπεριφορά, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κατάλληλα κινητικά µοντέλα για τους 

νιτρωδοποιητές και τους νιτρικοποιητές που να µπορούν να περιγράφουν τη 

συµπεριφορά τους υπό συνθήκες µεταβλητής συγκέντρωσης οξυγόνου. 
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Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζονται τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν 

για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών.  Στα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου και συνεχούς λειτουργίας, λόγω του σηµαντικά αργού ρυθµού ανάπτυξης των 

νιτροποιητικών µικροοργανισµών, έτσι ώστε ο προσδιορισµός των κινητικών 

παραµέτρων να βασίζεται σε σηµαντικό αριθµό µετρήσεων και να είναι πιο αξιόπιστος.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έκθεση των 

νιτρικοποιητικών βακτηρίων σε µεταβλητές συνθήκες όσον αφορά το οξυγόνο.  Έτσι, 

διερευνήθηκε η περιοριστική επίδραση των ανοξικών συνθηκών στη µικροβιακή δράση 

(ανάπτυξη βιοµάζας και κατανάλωση υποστρώµατος).  Τα πειράµατα αυτά 

πραγµατοποιήθηκαν και σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας αλλά και σε 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, έτσι ώστε να είναι εφικτό να συγκριθούν όµοια 

πειράµατα για δύο διαφορετικούς τύπους αντιδραστήρα.  Για όλα τα πειράµατα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκαν κατάλληλα µαθηµατικά µοντέλα που 

να προβλέπουν την συµπεριφορά των συστηµάτων. Η ανάπτυξη των µοντέλων αυτών θα 

συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση των συστηµάτων που επιτυγχάνουν βιολογική 

αφαίρεση αζώτου από αστικά ή βιοµηχανικά λύµατα 

     

 

4.2. Προσδιορισµός των κινητικών παραµέτρων των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών 

 

4.2.1. Αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη αντιδραστήρα, ένας αναδευόµενος 

συνεχούς ροής (CSTR) και δύο αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Ο CSTR ήταν 

κατασκευασµένος από Plexiglas (Φωτογραφία 3.2, Σχήµα 3.5), µε λειτουργικό όγκο 

1254 ml και η λειτουργία του έλαβε χώρα υπό διάφορους υδραυλικούς χρόνους 

παραµονής στους οποίους χαρακτηριζόταν κάθε φορά η µόνιµη κατάσταση.   Οι 

διαφορετικοί χρόνοι παραµονής, επιτυγχάνονταν ρυθµίζοντας την παροχή κατάλληλα µε 

τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας Cole-Palmer.  Η επιφάνεια που κατέλαβε το υγρό 

µίγµα ήταν ίση µε 10.117 dm2.  Η τροφοδοσία του αντιδραστήρα αυτού ήταν ένα 
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συνθετικό µέσο ανάπτυξης κατάλληλο για νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς το οποίο 

περιείχε 0.30 g/L NaNO2, 3.52 g/L NaHCO3, 10.52 g/L K2HPO4, 4.72 KH2PO4 g/L και 

1ml/L από διάλυµα ιχνοστοιχείων (Πίνακας 4.1).  Οι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

ήταν κωνικές φιάλες των 250 ml.  Σε αυτές προστέθηκαν 200 ml βιοµάζας ενεργών 

νιτρικοποιητικών βακτηρίων καθώς και 50 ml διαλύµατος τροφοδοσίας.  Κατόπιν 

παρατηρούταν η συµπεριφορά των καλλιεργειών µετρώντας τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Πίνακας 4.1    Σύσταση του διαλύµατος των ιχνοστοιχείων. 

Συστατικά Συγκέντρωση 

FeSO4 .7H2O 1g/L 

MgSO4.7H2O 1 g/L 

CaCl2.2H2O 0.25 g/L 

Na2MoO4.2H2O 0.25 g/L 

H3BO3 0.1 g/L 

π.H2SO4 5 ml/L 

 

 

4.2.2. Πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

 

Η κινητική των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών σε αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου θεωρείται ότι έχει περιορισµό µόνο από το νιτρώδες άζωτο (NO2
--N) και 

υποθέτοντας κινητική τύπου Monod τα ισοζύγια µάζας για την βιοµάζα και το 

υπόστρωµα (νιτρώδη) σε αυτήν την περίπτωση θα δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις 

(θεωρώντας ότι ο θάνατος των βακτηριών είναι αµελητέος λόγω της πολύ µικρής 

σταθεράς ενδογενούς αναπνοής που έχουν αυτού του είδους τα βακτήρια) : 
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Όπου  x είναι η συγκέντρωση της βιοµάζας 

  S    : η συγκέντρωση του υποστρώµατος (νιτρώδες άζωτο) 

 Ks   : η σταθερά κορεσµού (ίση µε τη συγκέντρωση του υποστρώµατος στην 

οποία ο ρυθµός ανάπτυξης είναι ίσος µε το ήµισυ του µέγιστου ειδικού ρυθµού 

ανάπτυξης) 

 µm    : ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης 

 Y    : συντελεστής αποδοτικότητας   

 rsu   : ειδικός ρυθµός κατανάλωσης 

 

Η αρχική συγκέντρωση βιοµάζας ήταν 112 mg/L και παρέµεινε πρακτικά σταθερή 

(120 mg/L) καθ’όλη τη διάρκεια του πειράµατος. Εξαιτίας του χαµηλού ρυθµού 

ανάπτυξης και τoυ µικρού συντελεστή αποδοτικότητας που χαρακτηρίζουν αυτού του 

είδους τα βακτήρια, οι µετρήσεις για την συγκέντρωση της βιοµάζας που προήλθαν από 

τα πειράµατα αυτά, δεν θεωρούνται ικανοποιητικές για τον υπολογισµό των παραµέτρων 

µm και Y ξεχωριστά, χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις της βιοµάζας.  Έτσι αποφασίστηκε 

να υπολογιστούν µόνο οι τιµές των rsu και KS από αυτά τα πειραµατικά δεδοµένα και ο 

υπολογισµός του µm να βασιστεί στα πειράµατα µε τον αντιδραστήρα CSTR τα οποία 

είναι πιο αξιόπιστα για υπολογισµό της βιοµάζας (εφόσον κάθε µόνιµη κατάσταση 

πιστοποιείται από ένα µεγάλο αριθµό πειραµατικών µετρήσεων).  

Στο Σχήµα 4.1 φαίνεται το προφίλ κατανάλωσης του νιτρώδους αζώτου σε σχέση µε 

τον χρόνο του πειράµατος.  Ο υπολογισµός των rsu και KS πραγµατοποιήθηκε 

χρησιµοποιώντας προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων των πειραµατικών δεδοµένων µε 

τη βοήθεια του προγράµµατος MatLab. Οι τιµές που βρέθηκαν είναι rsu = 0.80 d-1 και Ks 

= 0.24 mg NO2-N /L. 
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Σχήµα 4.1. Προφίλ της κατανάλωσης νιτρωδών σε ένα πείραµα µε αντιδραστήρα 

διαλείποντος έργου. 

 

4.2.3. Πειράµατα στον αντιδραστήρα συνεχούς ροής 

 

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων µm και Y, όπως προαναφέρθηκε 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας συνεχούς ροής (CSTR).  Η λειτουργία του 

συγκεκριµένου αντιδραστήρα βασιζόταν σε µετρήσεις της συγκέντρωσης των νιτρωδών 

και της βιοµάζας για κάθε ρυθµό αραίωσης που εξεταζόταν (σε µόνιµη κατάσταση), έτσι 

ώστε σύµφωνα µε το µοντέλο Monod για τέτοιου τύπου αντιδραστήρες να βρεθούν οι 

κινητικές παράµετροι.  Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο (κεφ. 7) 

Λυµπεράτος (2004).  Αρχικά, ο χρόνος παραµονής που επιλέχθηκε ήταν 34 ηµέρες. Για 

αυτό το χρόνο παραµονής δεν παρατηρούταν καθόλου νιτρώδες άζωτο µέσα στον 

αντιδραστήρα, ενώ η ποσότητα των πτητικών στερεών ήταν σταθερή. Μειώνοντας 

συνεχώς το χρόνο παραµονής παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου 

µέσα στον αντιδραστήρα δεν αυξανόταν όπως ήταν αναµενόµενο. Μία µικρή αύξηση 

παρατηρήθηκε για χρόνο παραµονής τεσσάρων ηµερών (Σχήµα 4.2, 4.3).         

 

. 
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Σχήµα 4.2. Συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου στην τροφοδοσία και στην έξοδο 

του αντιδραστήρα CSTR. 

 

Σχήµα 4.3. Συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου στην έξοδο του CSTR για τους 

διάφορους χρόνους παραµονής. 

 

Όπως προαναφέρθηκε το φαινόµενο αυτό δεν ήταν αναµενόµενο, διότι οι 

αντιδραστήρες αυτοί στις συνήθεις συνθήκες, λειτουργούν σε χρόνους παραµονής 10-14 

ηµερών, γιατί σε µικρότερους χρόνους παραµονής αναµένεται έκπλυση των 

µικροοργανισµών και αστοχία της νιτροποίησης.  Θεωρώντας ότι το µοντέλο Monod 
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περιγράφει ικανοποιητικά τη διεργασία, είναι εφικτό να υπολογιστεί κατάλληλος ρυθµός 

αραίωσης, τέτοιος ώστε να πραγµατοποιείται έκπλυση των µικροοργανισµών, 

γνωρίζοντας όµως τον µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης µm.  Αυτό προκύπτει από τα 

ισοζύγια για αντιδραστήρα CSTR.  ∆ηλαδή: 

 

( ) x
SK

S
Y
1SSD

dt
dS

s

m
0 +

µ
−−=         (4.3) 

 

( ) xKx
SK

S
xxD

dt
dx

d
S

m0 −
+

µ
+−=      (4.4) 

 

Θεωρώντας µόνιµη κατάσταση, µηδενική συγκέντρωση βιοστερεών στην είσοδο 

του αντιδραστήρα (x0 = 0)  και αµελητέα ενδογενή αναπνοή, προκύπτει ότι: 

 

SK
S

D
S

m

+
µ

=          (4.5) 

 

Για να παρατηρηθεί έκπλυση πρέπει η συγκέντρωση εξόδου του αντιδραστήρα να 

είναι ίση µε αυτή της εισόδου.  ∆ηλαδή η σχέση 4.5 παίρνει την εξής µορφή: 

 

0S

0m
w SK

S
D

+
µ

=        (4.6) 

Βιβλιογραφικά το µm κυµαίνεται από 0.14 – 3.0 d-1 (Copp and Murphy, 1995; 

Metcalf και Eddy, 1991; Sheintuch et al, 1995).  Η τροφοδοσία που χρησιµοποιήσαµε 

περιείχε 60 mg/L νιτρώδες άζωτο και το Ks υπολογίστηκε όπως προαναφέρθηκε 0.24 

mg/L.  Αντικαθιστώντας τις τιµές αυτές στη σχέση 4.6, µπορούν  να υπολογιστούν οι 

ρυθµοί αραίωσης για τους οποίους αναµένεται έκπλυση των µικροοργανισµών.  Οπότε 

το Dw µπορεί να κυµανθεί από  0.139 – 2.98 d-1, δηλαδή από 7 – 0.3 µέρες ως χρόνο 

παραµονής για τη λειτουργία του CSTR.  Όµως ο αντιδραστήρας λειτούργησε ακόµα και 

σε ρυθµό αραίωσης ίσο µε 11.48 d-1 (όπως θα δειχθεί παρακάτω) και δεν παρατηρήθηκε 

έκπλυση των µικροοργανισµών.  Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το 
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µοντέλο του Monod δεν είναι ικανοποιητικό για να περιγραφεί η συγκεκριµένη 

διεργασία και ήταν αναγκαίο να αναζητηθεί κάποια άλλη εξήγηση για το τι συµβαίνει 

πραγµατικά στον συγκεκριµένο αντιδραστήρα. 

Αναζητώντας προσεκτικά στη βιβλιογραφία για µία εξήγηση, έγινε αντιληπτό ότι η 

γνωστή ιδιότητα των νιτροποιητικών µικροοργανισµών να εκκρίνουν εξωκυτταρικά 

πολυµερή και να σχηµατίζουν γλοιώδη υλικά, πιθανόν είχε ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν επικαλυπτικά στρώµατα από λιποσακχαρίδια, τα οποία οδήγησαν σε 

προσκόλληση των βακτηρίων αυτών στα τοιχώµατα του CSTR, δηµιουργώντας έτσι 

βιοφίλµ.  Έτσι, η βιοµάζα που εµπεριείχε ο αντιδραστήρας δεν ήταν µόνο σε αιωρούµενη 

µορφή στον υγρό όγκο, αλλά υπήρχε προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα 

που ερχόταν σε επαφή µε το υγρό διάλυµα.  Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάγκη να 

αναπτυχθεί ένα διαφορετικού τύπου µοντέλο από αυτό του Monod, το οποίο να λαµβάνει 

υπόψη και την προσκολληµένη βιοµάζα, έτσι ώστε να περιγραφεί ικανοποιητικά η 

διεργασία.  

 

 

4.2.4. Ανάπτυξη µοντέλου για την περιγραφή του CSTR που να εµπεριέχει και την 

προσκόλληση στα τοιχώµατα 

 

Το γεγονός ότι µερικές κατηγορίες βακτηρίων έχουν την τάση να προσκολλώνται σε 

επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε το υγρό µέσο ανάπτυξης, σχηµατίζοντας 

βιοφίλµ, είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό (Zobell, 1943).  Ένα από τα πρώτα µοντέλα 

που περιέγραψε το φαινόµενο ανάπτυξης στα τοιχώµατα, είναι αυτό των Topiwala και 

Hamer (1971).  Άλλοι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την µοντελοποίηση του 

φαινοµένου αυτού ήταν οι Baltzis και Fredrickson (1983) και οι Ratnam και Pavlou et al. 

(1982).  Πιο πρόσφατα πραγµατοποιήθηκαν έρευνες (Dillon et al., 1996; Dockery και 

Klapper, 2001; Picioreanu et al. 1998; Pilyugin και Waltman, 1999; Wimpenny και 

Colasanti, 1997) για να κατανοηθούν οι µηχανισµοί της δηµιουργίας των βιοφίλµ.  Τα 

περισσότερα από αυτά τα µοντέλα είναι αρκετά πολύπλοκα και χρειάζονται ιδιαίτερες 

µαθηµατικές επιλύσεις.  Παρόλο που έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές ερευνητικές 

εργασίες για την µοντελοποίηση των βιοφίλµ, εντούτοις λίγα µόνο µαθηµατικά µοντέλα 

αναφέρονται στη διεργασία της νιτροποίησης (Gujer και Boller, 1986; Vayenas και 
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Lyberatos, 1994, 1995).  Σε µία πρόσφατη έρευνα οι Gheewala et al. (2004) µελέτησαν 

την κινητική της νιτροποίησης σε ένα αντιδραστήρα µε βιοφίλµ κάτω από συνθήκες 

παρεµπόδισης εξαιτίας της ανιλίνης. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε κατάλληλο µαθηµατικό µοντέλο, βασισµένο 

στις εξισώσεις του µοντέλου των Topiwala και Hamer (1971), έτσι ώστε να 

προσοµοιωθεί η κινητική της νιτροποίησης στον αντιδραστήρα CSTR, όπου υπήρχε 

ενεργή τόσο η αιωρούµενη βιοµάζα, όσο και αυτή που ήταν προσκολληµένη στα 

τοιχώµατα.  Το µοντέλο αναπτύχθηκε κατάλληλα ώστε να εµπεριέχει και τη διάχυση του 

υποστρώµατος στο σχηµατισµένο βιοφίλµ.  Πρέπει να τονιστεί ότι το µοντέλο που 

αναπτύχθηκε δεν είναι πολύπλοκο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε παρόµοιες 

διεργασίες.  Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη του µαθηµατικού 

µοντέλου. 

Για την κατανόηση του µοντέλου είναι αναγκαίο να υπάρξουν κάποιοι συµβολισµοί 

οι οποίοι επεξηγούνται παρακάτω. 

 

Συµβολισµοί 

A επιφάνεια του αντιδραστήρα (dm2) 

D ρυθµός αραίωσης (d-1) 

Ds σταθερά διάχυσης των νιτρωδών στο βιοφίλµ (dm2/d) 

Ks σταθερά κορεσµού των νιτρωδών (mg/L) 

L πάχος του βιοφίλµ (dm) 

Lmax µέγιστο ενεργό πάχος του βιοφίλµ (dm) 

N µάζα νιτρωδών στο βιοφίλµ (mg/dm2 d) 

Q ογκοµετρική παροχή (dm3/d) 

rS ρυθµός κατανάλωσης νιτρωδών (mg/dm3 d) 

rsu ειδικός ρυθµός κατανάλωσης νιτρωδών (mg - −
2NO -N/mg biomass d) 

S συγκέντρωση νιτρωδών στον υγρό όγκο (mg/L) 

Sb συγκέντρωση νιτρωδών στο διεπιφάνεια υγρού και βιοφίλµ (mg/L) 

SF συγκέντρωση νιτρωδών στην τροφοδοσία του CSTR (mg/L) 

SNB συγκέντρωση νιτρωδών στο βιοφίλµ (mg/L) 

V λειτουργικός όγκος του αντιδραστήρα (L) 
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x συγκέντρωση βιοµάζας στον υγρό όγκο (mg/L) 

x’ πυκνότητα βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα 

(mg/dm2)  

xBio Βιοµάζα στο βιοφίλµ (mg) 

Y συντελεστής αποδοτικότητας (g - biomass/g - −
2NO -N) 

z απόσταση του βιοφίλµ από την επιφάνεια (dm) 

µm µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης (d-1) 

ρC συγκέντρωση βιοµάζας στο βιοφίλµ (mg/dm3) 

 

Όταν χρησιµοποιείται το µοντέλο των Topiwala – Hamer για την ενεργή βιοµάζα 

που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και σχηµατίζει βιοφίλµ σε 

ένα χηµοστάτη (συνεχή καλώς αναδευόµενο αντιδραστήρα), που περιέχει επίσης και 

αιωρούµενη βιοµάζα, τότε τα ισοζύγια µάζας για την αιωρούµενη βιοµάζα και το 

υπόστρωµα παίρνουν την εξής µορφή:  
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όπου x′ η πυκνότητα βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και A/V είναι ο λόγος της επιφάνειας που καταλαµβάνουν τα τοιχώµατα 

του αντιδραστήρα που έρχονται σε επαφή µε τον υγρό όγκο του συνθετικού µέσου (A) 

δια τον λειτουργικό όγκο του αντιδραστήρα (V). 

Για να µειωθεί η πολυπλοκότητα του µοντέλου έλαβαν χώρα οι ακόλουθες 

υποθέσεις: 

• Το βιοφίλµ υποτίθεται πως είναι επίπεδο και οµογενές (Characklis, 1990).  

• Το υπόστρωµα (νιτρώδη) µεταφέρεται παράλληλα στη διεπιφάνεια υγρού και 

βιοφίλµ και διαχέεται προς το βιοφίλµ, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.4. 
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• Η ανάπτυξη της βιοµάζας στο βιοφίλµ θεωρείται πως περιορίζεται µόνο από τη 

συγκέντρωση των νιτρωδών σύµφωνα µε την κινητική έκφραση του Monod όπως 

αυτή ισχύει για την αιωρούµενη βιοµάζα.  

• Το πάχος του βιοφίλµ αυξάνει εξαιτίας της ανάπτυξης των βακτηρίων και της 

προσκόλλησης των αιωρούµενων βακτηρίων που βρίσκονται στον υγρό όγκο και 

µειώνεται λόγω του βακτηριακού θανάτου και την αποκόλληση από τα τοιχώµατα 

του αντιδραστήρα.  Όµως, το βιοφίλµ θεωρείται πως είναι σε µόνιµη κατάσταση  

(ψευδοµόνιµη σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία), οπότε το πάχος του βιοφίλµ µπορεί να 

υποτεθεί πως είναι σταθερό.  Τη συγκεκριµένη παραδοχή την έχουν χρησιµοποιήσει 

και άλλοι ερευνητές (Abu-Reesh, 2004; Vos et al., 1990; Wik T., 1999).  

• Το βιοφίλµ είναι χωρισµένο σε δύο διακριτά µέρη: το ενεργό και το ανενεργό όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 4.4. Το βάθος της επιφάνειας των δύο αυτών µερών εξαρτάται 

από τη συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου στο υγρό και καθορίζεται ως το σηµείο 

όπου µηδενίζεται η συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου στο βιοφίλµ.  

 

 

Εφαρµόζοντας το ισοζύγιο µάζας για το υπόστρωµα (νιτρώδη) στο διαφορικό 

κοµµάτι “dz” (Σχήµα 4.4) του ενεργού µέρους του βιοφίλµ προκύπτει ότι: 

 

Srdz
dN

−=          (4.9) 

 

Ο ρυθµός κατανάλωσης των νιτρωδών Sr  δίνεται από την εξής σχέση: 

Y
)S(r C

S
ρ

µ=   (4.10) 

όπου ρc είναι η συγκέντρωση της βιοµάζας στο ενεργό µέρος του βιοφίλµ. 
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Σχήµα 4.4. Προφίλ των νιτρωδών στο βιοφίλµ. 

 

 

Ο ειδικός ρυθµός ανάπτυξης δίνεται από την ακόλουθη έκφραση του Monod: 

( )
SK

SS
S

m

+
µ

=µ   (4.11) 

Σύµφωνα µε το νόµο του Fick για την διάχυση των νιτρωδών προκύπτει: 

dz
dS

DN NB
s−=   (4.12) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.9), (4.10), (4.11) και (4.12) προκύπτει: 

 

dz z 

NN+
dz
dN dz SNB

SNB

0

SB

SB

Lmax 

 Τοιχώµατα        Ανενεργό                         Ενεργό                                                Bulk 

Αντιδραστήρα   Βιοφίλµ                            Βιοφιλµ                                               υγρό 
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Οι δύο οριακές συνθήκες για τη διαφορική εξίσωση (4.13) είναι: 

i) Η συγκέντρωση των νιτρωδών στο εξωτερικό µέρος του βιοφίλµ είναι ίση µε τη 

συγκέντρωση των νιτρωδών στο υγρό στο κοινό κοµµάτι βιοφίλµ – υγρού όγκου: 

 

SNB=Sb  at z=0   (4.14) 

 

ii) Τα νιτρώδη διαχέονται πλήρως στο βιοφίλµ και δεν υπάρχουν συνθήκες ροής στην 

επιφάνεια σύνδεσης του ενεργού µε το ανενεργό βιοφίλµ: 

 0
dz

dSNB =   at z=Lmax  (4.15) 

Η εξίσωση 4.13 µπορεί να λυθεί αναλυτικά για το SNB χρησιµοποιώντας τις οριακές 

συνθήκες 4.14 και 4.15, αν υποτεθεί ότι το Ks<<SNB.  Το µέγιστο πάχος του ενεργού 

βιοφίλµ (Lmax) µπορεί να οριστεί ως το πάχος z κατά το οποίο η συγκέντρωση SNB 

µηδενίζεται.  
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Η πυκνότητα της ενεργούς βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα ( )'x  είναι ισοδύναµη µε την ποσότητα της βιοµάζας, η οποία περιέχεται 

στο ενεργό µέρος του βιοφίλµ διαιρούµενη µε τη συνολική επιφάνεια του αντιδραστήρα 

που είναι προσκολληµένο το βιοφίλµ (A): 

 

Cmax
CmaxCact L

A
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A
V'x ρ=

ρ
=

ρ
=  (4.17) 
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Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.7), (4.8), (4.16) and (4.17) προκύπτει το δισδιάστατο 

σύστηµα: 
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Το µοντέλο που προέκυψε περιγράφει τη συµπεριφορά του περιοριστικού 

υποστρώµατος S (τα νιτρώδη στη συγκεκριµένη περίπτωση) και της συγκέντρωσης της 

βιοµάζας x ως µία συνάρτηση κινητικών παραµέτρων ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών, καθώς επίσης και τη σταθερά διάχυσης του περιοριστικού 

υποστρώµατος (Ds), τη συγκέντρωση της βιοµάζας στο βιοφίλµ ρc, το ρυθµό αραίωσης D 

και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του βιοαντιδραστήρα (A/V). 

 

4.2.5. Υπολογισµός των υπόλοιπων κινητικών παραµέτρων των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών µε τη βοήθεια του ανεπτυγµένου µοντέλου 

 

Για τον υπολογισµό των υπόλοιπων κινητικών παραµέτρων των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών mµ και Y, λειτούργησε όπως προαναφέρθηκε ο CSTR υπό διάφορους 

ρυθµούς αραίωσης, κατά τους οποίους λαµβάνονταν µετρήσεις της συγκέντρωσης των 

νιτρωδών και της βιοµάζας.  Για κάθε ρυθµό αραίωσης που εξετάστηκε αντιστοιχούσε 

µία µόνιµη κατάσταση.  Μόνιµη κατάσταση θεωρείτο για το σύστηµα, η κατάσταση 

κατά την οποία όλες οι µετρούµενες παράµετροι, παρέµεναν πρακτικά σταθερές για 

περισσότερους από τρεις διαδοχικούς υδραυλικούς χρόνους παραµονής.  Στον Πίνακα 

4.2 παρατίθενται οι διαφορετικές µόνιµες καταστάσεις που προέκυψαν από τη λειτουργία 

του CSTR.   

  



 128

Πίνακας 4.2. Μόνιµες καταστάσεις που προέκυψαν από τη λειτουργία του CSTR.  

D (d-1) SF (mg N/L) S (mg N/L) x (mg/L) 

0.52 58.09 0.36 14 

0.81 58.03 0.67 13 

0.92 57.60 1.07 12 

1.93 58.50 2.46 12 

2.87 57.80 3.61 12 

11.48 53.74 17.12 10 

11.48 59.51 20.90 9 

 
 

Η πυκνότητα βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα 

(x′) µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (4.8), η οποία σε µόνιµη κατάσταση παίρνει την 

εξής µορφή: 
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Η εξίσωση (4.7) στη µόνιµη κατάσταση γίνεται: 
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  (4.21) 

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης µπορεί να 

προσδιοριστεί από την κλίση της ευθείας γραµµής που προκύπτει  από το διάγραµµα  

( )
S

SKDx s +  σε σχέση µε 





 + 'x

V
Ax , η οποία γραµµή πρέπει να τονιστεί ότι θα περνάει 

από την αρχή των αξόνων.  Στο Σχήµα 4.5 παρατίθεται το διάγραµµα αυτό, καθώς και η 

βέλτιστη ευθεία που προσεγγίζει τα πειραµατικά σηµεία (γραµµική προσέγγιση). 
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Σχήµα 4.5. Υπολογισµός του µέγιστου ειδικού ρυθµού ανάπτυξης των 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. 

 

Από την κλίση της ευθείας προσδιορίζεται ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης 

µm=0.19 d-1.  Χρησιµοποιώντας τις ήδη υπολογισµένες τιµές των rsu = µm/Y και του µm, 

µπορεί να προσδιοριστεί η τιµή του συντελεστή αποδοτικότητας Y= µm/ rsu=0.23 (mg - 

biomass/mg - −
2NO -N). 

 

4.2.6. Υπολογισµός των υπόλοιπων  παραµέτρων του αναπτυγµένου µοντέλου 

 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.16) και (4.17), η πυκνότητα βιοµάζας που είναι 

προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα (x′) µπορεί να εκφραστεί ως εξής :  
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Για τον προσδιορισµό του ρC χρησιµοποιήθηκαν οι υπολογισµένες τιµές του x′ από 

την εξίσωση (4.20) και οι πειραµατικές τιµές της συγκέντρωσης του υποστρώµατος Sb 

για κάθε µόνιµη κατάσταση.  Κατασκευάζοντας λοιπόν το διάγραµµα x′ σε σχέση µε το 

Sb και παίρνοντας από τα σηµεία µία καµπύλη της µορφής y = ax0.5, είναι εφικτό να 

προσδιοριστεί το a, µέσω του οποίου µπορεί να υπολογιστεί και το ρC, αφού όλες οι 

υπόλοιπες παράµετροι είναι γνωστές.  Αυτό παρουσιάζεται στο σχήµα 4.6.  
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Σχήµα 4.6. Πυκνότητα βιοµάζας του βιοφίλµ σε σχέση µε τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου στις διαφορετικές µόνιµες καταστάσεις του CSTR.  

 

Η τιµή του a που προσδιορίστηκε είναι ίση µε a = 14.535 και λαµβάνοντας υπόψη 

ότι ο συντελεστής διάχυσης των νιτρωδών είναι περίπου ίσος µε αυτόν της αµµωνίας 
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(Benefield and Molz, 1984; Vayenas et al., 1997) DS = 0.0006 dm2/d, τότε µπορεί να 

υπολογιστεί η συγκέντρωση της βιοµάζας στο βιοφίλµ ρC = 140,951 mg/dm3. 

Για να δειχτεί ότι το απλό µοντέλο του Monod δεν είναι ικανό να περιγράψει τη 

λειτουργία του CSTR για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, αντικαταστάθηκαν 

οι υπολογισµένες τιµές των   µm, Y και KS στις εξισώσεις 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6, οπότε 

προέκυψαν οι καµπύλες  A1 και A2 όπως αυτές παρουσιάζονται στο σχήµα 4.7.  Σε αυτή 

την περίπτωση υπάρχει µία κρίσιµη τιµή του ρυθµού αραίωσης (Dw = 0.19 d-1) στην 

οποία το απλό µοντέλο Monod προβλέπει ξέπλυµα των µικροοργανισµών, πράγµα το 

οποίο δεν παρατηρήθηκε πειραµατικά.   
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Σχήµα 4.7. Σύγκριση των πειραµατικών δεδοµένων µε την πρόβλεψη του µοντέλου 

Monod και του τροποποιηµένου µοντέλου των Topiwala και Hamer για τον CSTR.  

 

Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα θεωρητικά και τα πειραµατικά δεδοµένα, οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα από τη συνεχή καλλιέργεια στην παρούσα µελέτη 
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δεν µπορούν να ερµηνευτούν εφαρµόζοντας το ιδανικό µοντέλο του Monod από µόνο 

του.  Η σύγκριση των καµπυλών αυτών µε τις A3 και A4 (Σχήµα 4.7), οι οποίες 

προκύπτουν από το τροποποιηµένο µοντέλο των Topiwala και Hamer (THMmod), 

δείχνει φανερά ότι η συµπεριφορά του αντιδραστήρα επηρεάζεται πλήρως από το 

φαινόµενο της προσκόλλησης της βιοµάζας στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα.  Επίσης, η 

προβλεπόµενη συµπεριφορά του τροποποιηµένου µοντέλου που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία, είναι σε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα, όπως αυτά 

προέκυψαν από τις µετρήσεις.  

 

4.2.7. Αξιολόγηση του αναπτυγµένου µοντέλου 

 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µικρής διάρκειας σε αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου για να εξεταστεί αν η ιδιότητα που παρουσιάζουν οι νιτρικοποιητικοί 

µικροοργανισµοί να προσκολλούνται στα τοιχώµατα, είναι ένα γρήγορο φαινόµενο ή 

λαµβάνει χώρα σε βάθος χρόνου.  ∆ιότι αν το φαινόµενο είναι πολύ γρήγορο, τότε στα 

πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν οι κινητικές παράµετροι θα 

υπήρχε εσφαλµένος προσδιορισµός της βιοµάζας που ήταν ενεργή, καθώς µετρήθηκε 

πειραµατικά µόνο η αιωρούµενη ποσότητα, µε συνέπεια ο προσδιορισµός των κινητικών 

παραµέτρων να ήταν λανθασµένος.  Γι αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν αντιδραστήρες 

από γυαλί και Plexiglas (ίδια υλικά µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα που 

έλαβαν χώρα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου και στον CSTR για τον 

υπολογισµό των παραµέτρων) στους οποίους προστέθηκε ενεργή καλλιέργεια 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών κάτω από παρόµοιες συνθήκες.  Το θρεπτικό µέσο 

το οποίο προστέθηκε δεν περιείχε καθόλου νιτρώδη, έτσι ώστε οποιαδήποτε πιθανή 

διαφορά παρατηρούταν στη συγκέντρωση της βιοµάζας να προερχόταν από την 

προσκόλληση.  Η συγκέντρωση της βιοµάζας παρακολουθήθηκε καθόλη τη διάρκεια του 

πειράµατος το οποίο διήρκεσε µία ηµέρα.  Επιλέχθηκαν να εξεταστούν δύο διαφορετικές 

τιµές της συγκέντρωσης της βιοµάζας σε κάθε αντιδραστήρα (µία µικρή και µία µεγάλη): 

16 και 110 mg/L για το γυάλινο αντιδραστήρα, 9 και 107 mg/L για τον  Plexiglas 

αντίστοιχα.  Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι της ίδιας τάξης µεγέθους όπως αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα του υπολογισµού των παραµέτρων. 

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι µετρήσεις για τα πειράµατα µικρής διάρκειας, 
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όπου εξετάστηκε η ενδεχόµενη προσκόλληση των µικροοργανισµών σε µικρό χρονικό 

διάστηµα. 

 

Πίνακας 4.3. Συγκέντρωση βιοµάζας στους αντιδραστήρες από γυαλί και plexiglas. 

Γυάλινος 

αντιδραστήρας 

Γυάλινος 

αντιδραστήρας 

Plexiglas 

αντιδραστήρας 

Plexiglas 

αντιδραστήρας 

 

Χρόνος 

(min) Βιοµάζα 

(mg/L) 

Βιοµάζα 

 (mg/L) 

Βιοµάζα 

 (mg/L) 

Βιοµάζα 

 (mg/L) 

0 16.0 112 9.0 107 

10 15.0 113 8.5 105 

60 16.0 114 9.5 106 

1440 15.5 111 10.0 108 

 
 

 Από τις µετρήσεις αυτές είναι προφανές ότι το φαινόµενο της προσκόλλησης των 

µικροοργανισµών δεν λαµβάνει χώρα σε µικρό χρονικό διάστηµα.  Η παρατήρηση αυτή 

συµφωνεί µε άλλους ερευνητές (Vayenas et al., 1997) οι οποίοι έχουν βρει ότι ο 

σχηµατισµός του βιοφίλµ από τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς είναι µία πολύ 

αργή διαδικασία.  

Στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης του µοντέλου ελέγχθηκε το κατά πόσο η 

υπόθεση ότι η ανάπτυξη της βιοµάζας στο βιοφίλµ, περιορίζεται µόνο από τα νιτρώδη 

και όχι και το οξυγόνο, είναι σωστή.  Έτσι, από την εξίσωση 4.16 υπολογίστηκε το 

µέγιστο ενεργό πάχος του βιοφίλµ, χρησιµοποιώντας τις κινητικές παραµέτρους που 

υπολογίστηκαν προηγουµένως.  Η µεγαλύτερη τιµή για το πάχος (Lmax) που 

υπολογίστηκε αντιστοιχούσε στη µόνιµη κατάσταση του CSTR που προέκυψε για το 

µεγαλύτερο ρυθµό αραίωσης και βρέθηκε ίση µε  48 µm.  Η συγκέντρωση του 

διαλυµένου οξυγόνου στο διάλυµα καθ’όλη τη διάρκεια των πειραµάτων ήταν πρακτικά 

σταθερή και ίση µε 7.4 mg O2/L.  Θεωρώντας το διαλυµένο οξυγόνο (∆Ο) ως το 
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µοναδικό περιοριστικό υπόστρωµα της ανάπτυξης του βιοφίλµ, µπορεί να υπολογιστεί 

από την εξίσωση 4.16 (όπου S θα αντιστοιχεί στο οξυγόνο) η ελάχιστη συγκέντρωση του 

∆Ο στα τοιχώµατα του βιοφίλµ µε πάχος 48 µm.  Για τον υπολογισµό αυτό χρειάζεται η 

τιµή του συντελεστή διάχυσης του οξυγόνου στο βιοφίλµ (Ds), καθώς και ο συντελεστής 

αποδοτικότητας 
2OY ως προς το οξυγόνο.  Οι  Nogueira et al (1998) ανέφεραν ότι ο 

συντελεστής διάχυσης του οξυγόνου για ένα νιτροποιητικό βιοφίλµ είναι ίσος µε 0.01512 

dm2/d.  Ο συντελεστής αποδοτικότητας για το οξυγόνο που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
2OY = 

0.67 mg biomass/ mg-O2 όπως αυτός αναφέρεται από την IAWPRC (1987).  Από τις 

παραπάνω τιµές και την εξίσωση 4.16 προκύπτει ότι η συγκέντρωση του διαλυµένου 

οξυγόνου για βιοφίλµ ίσο µε 48 µm από 7.4 στην εξωτερική πλευρά του βιοφίλµ, 

καταλήγει σε τιµή 7.1 στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, πράγµα το οποίο δηλώνει ότι 

δεν υπάρχει περιορισµός από το οξυγόνο στα συγκεκριµένα πειράµατα.  

Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η ικανότητα του ανεπτυγµένου µοντέλου, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στις εξισώσεις 4.18 και 4.19 να προβλέπει τα προφίλ των συγκεντρώσεων 

του νιτρώδους αζώτου και της βιοµάζας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του CSTR, κάτω 

από συνθήκες όπου θα δηµιουργούνταν διαταραχές τόσο στην συγκέντρωση 

τροφοδοσίας, όσο και στην ογκοµετρική παροχή, άρα και στον ρυθµό αραίωσης.  Το 

µοντέλο επίσης υπολογίζει και την πυκνότητα της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη 

στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, για την οποία όµως δεν υπάρχουν πειραµατικές τιµές 

ώστε να ελεγχθεί η πρόβλεψη αυτή.  Στα σχήµατα 4.8 και 4.9 παρουσιάζεται η πρόβλεψη 

του µοντέλου σε όρους συγκέντρωσης νιτρώδους αζώτου και αιωρούµενης βιοµάζας (x), 

καθώς και προσκολληµένης στα τοιχώµατα (x′), κάτω από συνθήκες διαταραχής όπως 

προαναφέρθηκε.  Πιο συγκεκριµένα στο σχήµα 4.8 η διαταραχή που έλαβε χώρα στη 

λειτουργία του CSTR αφορούσε αρχικά το ρυθµό αραίωσης όπου από την µόνιµη 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο αντιδραστήρας µε χαρακτηριστικά SF = 53.74 mg 
−
2NO -N /L, S = 0.54 mg −

2NO -N/L και x = 13.2 mg/L για ρυθµό αραίωσης D = 0.75 d-1, 

αλλάχθηκε σε ρυθµό αραίωσης D = 11.48 d-1.  Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.8 η πρόβλεψη 

του µοντέλου συµφωνεί απόλυτα µε τα πειραµατικά σηµεία.  Μετά την πάροδο 230 

λεπτών έλαβε χώρα και µία δεύτερη αλλαγή αυτή τη φορά στη συγκέντρωση 

τροφοδοσίας του νιτρώδες αζώτου από SF = 53.74 mg −
2NO -N /L σε SF = 59.51 mg 
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−
2NO -N /L.  Και πάλι όπως φαίνεται στο σχήµα 4.8 η µικρή αύξηση στη συγκέντρωση 

τροφοδοσίας προκάλεσε αύξηση και στη συγκέντρωση µέσα στον αντιδραστήρα, πράγµα 

το οποίο προβλέπεται πλήρως από το ανεπτυγµένο µοντέλο. 
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Σχήµα 4.8. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων και της προβλεπόµενων από το 

αναπτυγµένο µοντέλο για το νιτρώδες άζωτο και την αιωρούµενη βιοµάζα κατά τη 

διάρκεια µίας βηµατικής διαταραχής στο ρυθµό αραίωσης του CSTR από D=0.75 d-1 σε 

11.48 d-1.  

 

Παρόµοια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν και από το σχήµα 4.9 όπου 

παρατίθενται τα ίδια προφίλ συγκεντρώσεων για µια διαφορετική µεταβολή στο ρυθµό 

αραίωσης που έλαβε χώρα.  Η αρχική µόνιµη κατάσταση είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

SF = 62.75 mg −
2NO -N /L, Sb = 0.74 mg −

2NO -N /L, x = 13.6 mg/L για ρυθµό αραίωσης 

D = 0.75 d-1, ο οποίος µεταβλήθηκε σε D = 5 d-1. Το µοντέλο προβλέπει και πάλι 

ικανοποιητικά τα προφίλ. 
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Σχήµα 4.9. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων και της προβλεπόµενων από το 

αναπτυγµένο µοντέλο για το νιτρώδες άζωτο και την αιωρούµενη βιοµάζα κατά τη 

διάρκεια µίας βηµατικής διαταραχής στο ρυθµό αραίωσης του CSTR από D=0.75 d-1 σε 

5 d-1.  

 

 

4.2.8. Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσµάτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε από τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, οι τιµές που προέκυψαν  για τις κινητικές 

παραµέτρους rsu και Ks είναι 0.80 d-1 και 0.24 mg NO2-N /L αντίστοιχα.  Η τιµή για το Ks 

είναι παρόµοια µε αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία  0.18-0.25 και 0.2-0.5 mg 

NO2-N /L από τους Knowles et al (1965) και τους Metcalf και Eddy (1991) αντίστοιχα. 
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Με τη βοήθεια του CSTR υπολογίστηκαν και οι υπόλοιπες κινητικές παράµετροι, 

όπως το µm και το Υ και βρέθηκαν ίσες µε 0.19 d-1 και 0.23 (mg - biomass/mg - −
2NO -N) 

αντίστοιχα.  Ενδεικτικές τιµές των δύο αυτών παραµέτρων από τη βιβλιογραφία 

παρατίθενται στον πίνακα 4.4.  Είναι προφανές ότι η τιµή για τον συντελεστή 

αποδοτικότητας συµφωνεί µε αυτή που αναφέρουν οι Metcalf και Eddy (1991) και είναι 

λίγο µεγαλύτερη από αυτή έχουν υπολογίσει άλλοι ερευνητές (Copp και Murphy, 1995).  

Από την άλλη µεριά, η τιµή για τον µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης είναι πολύ κοντά µε 

αυτή που προκύπτει από την έρευνα των Lawrence και McCarty (1970) και Sheintuch et 

al. (1995), ενώ αντίθετα είναι 2 – 15 φορές µικρότερη σε σχέση µε άλλες αναφερόµενες 

τιµές  (Brion, 1997; Copp και Murphy, 1995; Gee et al., 1990; Helder και De Vries, 

1983; Metcalf και Eddy, 1991; Poduska και Andrews, 1974).  Αυτή η διακύµανση αρχικά 

πρέπει να αποδοθεί στο ότι οι συνθήκες των πειραµάτων των ερευνητών δεν είναι ίδιες, 

άλλοι για παράδειγµα χρησιµοποιούν διαφορετικές θερµοκρασίες και άλλοι 

διαφορετικού τύπου αντιδραστήρες.  Πρέπει να τονιστεί όµως ότι το µοντέλο που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (εξισώσεις 4.18 και 4.19) λαµβάνει υπόψη του 

και τη βιοµάζα που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα.  Αν υπολογιστεί το ποσοστό 

της βιοµάζας που βρίσκεται στον υγρό όγκο σε σχέση µε την συνολική βιοµάζα, τότε 

προκύπτει ότι µόλις το 2 – 20 % της συνολικής βιοµάζας (αιωρούµενη και 

προσκολληµένη στα τοιχώµατα) βρίσκεται στον υγρό όγκο ανάλογα µε το ρυθµό 

αραίωσης.  Έτσι αν αναπτυχθεί ένα κινητικό µοντέλο το οποίο βασίζεται µόνο στην 

αιωρούµενη βιοµάζα και δεν λάβει υπόψη του την προσκολληµένη στον υπολογισµό του 

µέγιστου ειδικού ρυθµού ανάπτυξης, κινδυνεύει να υπερεκτιµήσει την παράµετρο αυτή 

κατά δέκα φορές.  Αυτό το φαινόµενο καθιστά αναγκαίο να λαµβάνεται υπόψη και η 

προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, για τον υπολογισµό των 

κινητικών παραµέτρων των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών, για πειραµατικής 

κλίµακας αντιδραστήρες. 

Με την βοήθεια του ανεπτυγµένου µοντέλου υπολογίστηκε επίσης η συγκέντρωση 

της βιοµάζας στο βιοφίλµ και βρέθηκε ίση µε ρC = 140,951 mg/dm3.  Οι Tijhuis et al. 

(1994) ανέφεραν ότι η τιµή της συγκέντρωσης του βιοφίλµ που σχηµατίζουν οι 

ετερότροφοι µικροοργανισµοί κυµαίνεται από 15,000–20,000 mg/dm3, ενώ οι Ong et al. 

(2003) και Tijhuis et al. (1995) διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση του βιοφίλµ των 
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αυτότροφων νιτροποιητικών µικροοργανισµών είναι από 6 – 10 φορές υψηλότερη από 

αυτή του ετερότροφου, πράγµα το οποίο έρχεται σε συµφωνία µε την υπολογισµένη τιµή 

από την παρούσα µελέτη.  Πολύ κοντά είναι επίσης και οι τιµές που αναφέρουν οι 

Benthum et al. (1996) και οι Lee et al. (2004) για το ρC, οι οποίες είναι 118,000 – 

120,000 mg/dm3. 

          

Πίνακας 4.4. Σύγκριση των βιβλιογραφικών τιµών για τις κινητικές παραµέτρους των 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. 
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Όσον αφορά τον πιθανό περιορισµό από τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου 

που αποδείχτηκε στη συγκεκριµένη εργασία ότι δεν υπάρχει, οι Nogueira et al (1998) 
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κατέληξαν επίσης στο συµπέρασµα, πως για πάχος του βιοφίλµ ίσο µε 179 µm και για 

συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου 3.5 mg O2 /L (για µη ρυθµισµένο pH) και 5.3 mg 

O2 /L (για ρυθµισµένο pH) ο ρυθµός νιτροποίησης δεν επηρεάζεται.  Ακόµα πρέπει να 

αναφερθεί ότι για να υπάρχει µηδενική συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα (στο τέλος του βιοφίλµ) σύµφωνα µε την εξίσωση 4.16, 

πρέπει το ενεργό πάχος του βιοφίλµ να είναι 237 µm, το οποίο έρχεται σε καλή 

συµφωνία µε την τιµή που αναφέρουν οι De Beer et al (1993) για το µέγιστο πάχος 

διείσδυσης του οξυγόνου στα βιοφίλµ και είναι 100 έως 200 µm.  Πρόσφατα οι Hibiya et 

al (2004) διατηρώντας τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στα 3 mg/L στον υγρό 

όγκο, µέτρησαν τις µεταβολές στη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου καθώς αυτό 

διαχέεται στο βιοφίλµ, χρησιµοποιώντας ένα µικροηλεκτρόδιο οξυγόνου και κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι ακόµα και στα 300 µm πάχος βιοφίλµ, η συγκέντρωση του 

διαλυµένου οξυγόνου δεν ήταν µηδενική.  Όλα αυτά συµφωνούν πλήρως µε τον 

ισχυρισµό ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρχε περιορισµός από οξυγόνο. 

 

4.3. Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς. 

 

4.3.1. Αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν και η λειτουργία τους   

 

Οι αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη ήταν και πάλι 

τύπου CSTR και διαλείποντος έργου.  Ο CSTR είναι αυτός που αναφέρθηκε 

προηγουµένως, όπου πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα για τον προσδιορισµό των 

κινητικών παραµέτρων.  Οι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου  αποτελούνταν από 

κωνικές φιάλες των 250 ml. 

Η λειτουργία των αντιδραστήρων βασίστηκε στις παραµέτρους (ίδια τροφοδοσία, 

θερµοκρασία, λειτουργικό όγκο), όπως αυτές αναφέρθηκαν και προηγουµένως.  Σε αυτή 

τη φάση των πειραµάτων, σκοπός ήταν να εξεταστεί το κατά πόσον η µετάβαση από 

ανοξικές συνθήκες σε αερόβιες, προκαλεί κάποια µείωση στο ρυθµό κατανάλωσης και 

ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών και αν αυτό εξαρτάται από τη 

διάρκεια των ανοξικών συνθηκών.  Έτσι, λοιπόν, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα όπου 

διακοπτόταν η παροχή οξυγόνου για διάφορα χρονικά διαστήµατα (1.5, 3, 6, 9 και 12 
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ώρες) και εξασφαλίζονταν ανοξικές συνθήκες µε τη παροχή αερίου αργού καθ’όλη την 

διάρκεια των διαστηµάτων αυτών.  Μετά την πάροδο των διαστηµάτων αυτών, η 

λειτουργία των αντιδραστήρων επανερχόταν, όπως και πριν την εναλλαγή αυτή.  Στα 

πειράµατα αυτά παρακολουθούταν η συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου, της 

αιωρούµενης βιοµάζας και του διαλυµένου οξυγόνου µε την τοποθέτηση κατάλληλου 

ηλεκτροδίου µέσα στους αντιδραστήρες.  Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι για τα 

πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, χρησιµοποιήθηκε και άλλος ένας 

αντιδραστήρας που είχε το ρόλο του τυφλού (control), όπου δεν συνέβη διακοπή στην 

παροχή οξυγόνου, έτσι ώστε να υπάρχει µία σύγκριση και να εξασφαλιστεί ότι 

οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη συµπεριφορά αυτή θα οφειλόταν µόνο στην έκθεση των 

µικροοργανισµών σε ανοξικές συνθήκες.   

    

4.3.2. Πειράµατα στον αντιδραστήρα συνεχούς ροής 

 

Στο σχήµα 4.10 παρατίθενται τα προφίλ της συγκέντρωσης του νιτρώδους αζώτου 

για τον CSTR και της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου για χρονικό διάστηµα 

ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας.   Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του νιτρώδους αζώτου για 

το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 40.8 mg/L και ήταν σταθερή για όλη τη διάρκεια του 

πειράµατος.  Επίσης η συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας µετρήθηκε και βρέθηκε 

ίση µε 13 mg/L.  Ο ρυθµός αραίωσης στον οποίο έλαβαν χώρα τα πειράµατα αυτά ήταν 

D = 0.69 d-1. 

Όπως ήταν αναµενόµενο και φαίνεται από τα διαγράµµατα, κατά την διάρκεια των 

ανοξικών συνθηκών, όπου η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου ήταν µηδέν, 

παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης του νιτρώδους αζώτου στον αντιδραστήρα, 

λόγω του ότι το οξυγόνο είναι περιοριστικό υπόστρωµα για αυτούς τους 

µικροοργανισµούς, αφού είναι αυστηρά αερόβιοι.  
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Σχήµα 4.10. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α)  και του διαλυµένου οξυγόνου (β)στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (1.5 ώρα) σε αερόβιες.  

 

Το επόµενο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε αντιστοιχεί σε ανοξικές συνθήκες 3 

ωρών.  Η συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου στην τροφοδοσία ήταν 41.66 mg/L, ενώ η 

συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας βρέθηκε ίση µε 13.5 mg/L.  Τα προφίλ του 

νιτρώδους αζώτου και του διαλυµένου οξυγόνου παρουσιάζονται στο σχήµα 4.11. 
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Σχήµα 4.11. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α)  και του διαλυµένου οξυγόνου (β)στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (3 ώρες) σε αερόβιες. 
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Στα σχήµατα 4.12 – 4.14 παρατίθενται τα διαγράµµατα των υπόλοιπων πειραµάτων 

για 6.5, 9 και 12 ώρες ανοξικών συνθηκών.  Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του νιτρώδους 

αζώτου για αυτά τα πειράµατα ήταν 40.54, 56.05 και 48.86 mg/L αντίστοιχα ενώ η 

συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας ήταν 13.5, 13.0 και 14.0 mg/L.  Σε όλα τα 

σχήµατα παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης του νιτρώδους αζώτου κατά τη 

διάρκεια των ανοξικών συνθηκών και µετά την εναλλαγή σε αερόβιες οι 

µικροοργανισµοί επανενεργοποιούνται και καταναλώνουν τα νιτρώδη. 
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Σχήµα 4.12. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α)  και του διαλυµένου οξυγόνου (β)στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (6.5 ώρες) σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.13. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α)  και του διαλυµένου οξυγόνου (β)στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.14. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

διαλυµένου οξυγόνου στον CSTR για το πείραµα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (12 

ώρες σε αερόβιες. 

   

Για να είναι εφικτό να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα για το αν προκαλούν κάτι οι 

ανοξικές συνθήκες στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς στον CSTR που να 

σχετίζεται µε πιθανή αλλαγή του ρυθµού κατανάλωσης υποστρώµατος, πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί το ανεπτυγµένο µοντέλο, που έχει περιγραφεί προηγουµένως και 

προβλέπει τη συµπεριφορά του συγκεκριµένου αντιδραστήρα, για να προβλεφθεί το τι θα 

αναµένεται για τον αντιδραστήρα υπό αυτές τις συνθήκες (περιορισµού από οξυγόνο).  

Έτσι θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατάλληλη αλλαγή στο υπάρχον µοντέλο όπου να 

εµπεριέχεται στις εκφράσεις του Monod και το δεύτερο περιοριστικό υπόστρωµα το 

οξυγόνο.  Έτσι θα δύναται να προβλεφθεί η συµπεριφορά του αντιδραστήρα και να γίνει 

η κατάλληλη σύγκριση µε τις πειραµατικές µετρήσεις, οπότε και θα φανεί τυχόν 

επίδραση των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Η 

συγκεκριµένη ανάλυση θα περιγραφεί στη µεθεπόµενη παράγραφο ( 4.3.4)    

 

4.3.3. Πειράµατα στους  αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

  

Παρόµοια πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν και σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

όπως προαναφέρθηκε.  Στους αντιδραστήρες αυτούς προσθέτονταν 250 ml από το 

διάλυµα που περιείχε νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη 
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στην εκθετική φάση ανάπτυξης.  ∆ύο αντιδραστήρες χρησιµοποιήθηκαν για να µελετηθεί 

η επίδραση των ανοξικών συνθηκών και ακόµα ένας είχε το ρόλο του τυφλού (control) 

όπου σε αυτόν δε διακόπηκε καθόλου η παροχή οξυγόνου, δηλαδή θα έδειχνε την 

φυσιολογική κατανάλωση του υποστρώµατος από τους µικροοργανισµούς.  Τα 

διαστήµατα ανοξικών συνθηκών τα οποία δοκιµάστηκαν ήταν 1.5, 3.5, 6, 9 και 12 ωρών.  

Και πάλι µελετήθηκαν τα προφίλ της κατανάλωσης του νιτρώδους αζώτου και αυτό του 

διαλυµένου οξυγόνου.  Στα διαγράµµατα της κατανάλωσης των νιτρωδών υπάρχει και 

αυτού του τυφλού αντιδραστήρα για να υπάρξουν οι πρώτες συγκρίσεις. 

Το σχήµα 4.15 παρουσιάζει την κατανάλωση των νιτρωδών για το πείραµα 

ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 ώρας.  Σε αυτό το πείραµα η συγκέντρωση της 

βιοµάζας ήταν ίση µε 163 mg/L, ενώ η αρχική συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου ήταν 

γύρω στα 66 mg/L.  Επίσης στο σχήµα 4.15 φαίνεται και το προφίλ της συγκέντρωσης 

του διαλυµένου οξυγόνου.    
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Σχήµα 4.15. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) για το πείραµα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών (1.5 ώρα) σε αερόβιες. 

    

 

Μία πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει για το σχήµα 4.15 είναι ότι ο ρυθµός 

κατά τον οποίο καταναλώνεται το νιτρώδες άζωτο όταν επανέρχονται οι αερόβιες 

συνθήκες σε σχέση µε αυτόν του τυφλού αντιδραστήρα, φαίνεται αρχικά να έχει µία 
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µικρή καθυστέρηση και µετά την πάροδο κάποιου µικρού χρονικού διαστήµατος να 

επανέρχεται.  ∆ηλαδή οι ανοξικές συνθήκες φαίνεται να επηρεάζουν κατά κάποιον τρόπο 

τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, µε αποτέλεσµα ο ρυθµός κατανάλωσης να 

διαφέρει από τον αναµενόµενο µετά την επαναφορά σε αερόβιες συνθήκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται (Σχήµα 4.16) το πείραµα που πραγµατοποιήθηκε για 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών ίση µε 3.5 ώρες.  Η αρχική συγκέντρωση του νιτρώδους 

αζώτου ήταν ίση µε 115 mg/L, ενώ η αρχική συγκέντρωση της βιοµάζας βρέθηκε ίση µε 

210 mg/L. 
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Σχήµα 4.16. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) για το πείραµα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών (3.5 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Και σε αυτό το σχήµα (4.16) φαίνεται ότι ο ρυθµός κατανάλωσης του νιτρώδους 

αζώτου επηρεάζεται από τις ανοξικές συνθήκες, καθώς στην αρχή εµφανίζει µία 

υστέρηση και κατόπιν αυξάνεται µε σκοπό να γίνει ίδιος µε αυτόν του τυφλού 

αντιδραστήρα. 

Αντίστοιχα για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ώρες και αρχική 

συγκέντρωση νιτρωδών 33 mg/L και βιοµάζας ίση µε 110 mg/L,  τα προφίλ των 

συγκεντρώσεων φαίνονται στο σχήµα 4.17. 
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Σχήµα 4.17. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) για το πείραµα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών (6 ώρες) σε αερόβιες. 

Η παρατήρηση που µπορεί να γίνει και γι αυτό το σχήµα (4.17) είναι το ότι ο 

ρυθµός κατανάλωσης των νιτρωδών έχει σαφώς επηρεαστεί από τις ανοξικές συνθήκες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πειράµατα µε ανοξική διάρκεια 9 και 12 ωρών 

(Σχήµατα 4.18 – 4.19) όπου οι αρχικές συγκεντρώσεις του νιτρώδους αζώτου ήταν 34 

και 54 mg/L αντίστοιχα, καθώς και οι συγκεντρώσεις βιοµάζας ήταν 110 και 134 mg/L. 
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Σχήµα 4.18. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) για το πείραµα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.19. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) για το πείραµα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών (12 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Και από τα σχήµατα 4.18 και 4.19 προκύπτει η ίδια διαπίστωση για το ρυθµό 

κατανάλωσης του υποστρώµατος (νιτρώδη), δηλαδή η ύπαρξη κάποιας καθυστέρησης σε 

σχέση µε το ρυθµό του τυφλού αντιδραστήρα.  Η διαφορά αυτή είναι προφανές ότι 

οφείλεται στις ανοξικές συνθήκες που εφαρµόστηκαν, µε αποτέλεσµα να έχουν 

επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο τα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

Πιο ασφαλή συµπεράσµατα θα προκύψουν στην επόµενη παράγραφο (4.3.4) όπου 

και θα εξεταστούν τα πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν από τα αντίστοιχα 

πειράµατα στον CSTR.  Αυτό θα γίνει διότι σύµφωνα µε το ανεπτυγµένο µοντέλο 

(τροποποιηµένο Topiwala και Hamer) είναι εφικτό να προβλεφθεί τι θα συνέβαινε στον 

αντιδραστήρα µε µία τέτοιου είδους διαταραχή (θεωρώντας πάντα ότι οι ανοξικές 

συνθήκες δεν προκαλούν πρόβληµα).  Έτσι η πρόβλεψη αυτή θα έχει το ρόλο του 

τυφλού αντιδραστήρα για τον CSTR και µε βάση αυτή θα πιστοποιηθεί η ύπαρξη ή όχι 

προβλήµατος λόγω των ανοξικών συνθηκών για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

4.3.4. Τροποποιηµένο µοντέλο Topiwala και Hamer µε 2 περιοριστικά υποστρώµατα 
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Όπως προαναφέρθηκε το τροποποιηµένο µοντέλο που βασίζεται σε αυτό των 

Topiwala και Hamer και περιγράφει τη λειτουργία του CSTR, εκφράζεται από τις 

εξισώσεις 4.18 και 4.19, ή στην πιο γενική του µορφή εξισώσεις 4.7 και 4.8.  Για να 

εµπεριέχει το οξυγόνο ως δεύτερο περιοριστικό υπόστρωµα πρέπει να προστεθεί µία 

ακόµη διαφορική εξίσωση που θα αναφέρεται στη συγκέντρωση του διαλυµένου 

οξυγόνου, αλλά και να διαµορφωθούν κατάλληλα οι υπόλοιπες εξισώσεις.  Έτσι 

προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις:  

 

              (4.23) 

 

 

               (4.24) 

 

 

                (4.25) 

 

 

Η εξίσωση 4.25 παριστάνει το ισοζύγιο µάζας του διαλυµένου οξυγόνο για το 

συγκεκριµένο σύστηµα, όπου KL είναι ο συντελεστής µεταφοράς µάζας αερίου – υγρού, 

a είναι η κατ’ όγκο υγρού επιφάνεια επαφής αερίου – υγρού, *
OS  είναι η συγκέντρωση 

κορεσµού του οξυγόνου στο διάλυµα, SO είναι η συγκέντρωση του διαλυµένου 

οξυγόνου, oSK  είναι η σταθερά ηµικορεσµού του οξυγόνου και O/XY ο συντελεστής 

αποδοτικότητας της βιοµάζας ως προς το οξυγόνο. 
Για τον υπολογισµό του γινοµένου KLa (ογκοµετρικός συντελεστής µεταφοράς 

µάζας) στο ισοζύγιο µάζας του διαλυµένου οξυγόνου (εξίσωση 4.25), χρησιµοποιήθηκε η 

«δυναµική µέθοδος αποµάκρυνσης αερίου», όπως αυτή περιγράφεται από τους Van’t 

Rief (1979) και Stanbury και Whitaker (1984).  Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, 

πραγµατοποιήθηκε πλήρης αποµάκρυνση του διαλυµένου οξυγόνου από το θρεπτικό 

µέσο (χωρίς την παρουσία βακτηριακών κυττάρων) διοχετεύοντας αέριο αργό µέσα στο 

διάλυµα και αναδεύοντας ήπια.  Στη συνέχεια, ταυτόχρονα άρχισε η τροφοδοσία αέρα 
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στον αντιδραστήρα και η καταγραφή της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στο 

θρεπτικό µέσο (Σχήµα 4.20). 
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Σχήµα 4.20. Καµπύλη κορεσµού του διαλυµένου οξυγόνου στο θρεπτικό µέσο 

ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. 

 

Η απουσία µικροοργανισµών (κυττάρων) από το θρεπτικό µέσο σηµαίνει ότι ο 

ρυθµός κατανάλωσης του οξυγόνου (δεύτερος όρος στο δεξί µέλος της εξίσωσης 4.25) 

είναι µηδέν και η εξίσωση 4.26 µπορεί να προκύψει µε ολοκλήρωση της 4.25 µεταξύ t0 

και t: 

( )( ) ( )( )0O
*
OLO

*
O tSSlnatKtSSln −+−=−      (4.26) 

 

Στην εξίσωση 4.26 η συγκέντρωση κορεσµού του διαλυµένου οξυγόνου *
OS  για το 

θρεπτικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε υπολογίστηκε µετρώντας την αγωγιµότητα και 

µετατρέποντας την τιµή αυτή διαδοχικά σε αλατότητα (salinity) και χλωρότητα 

(chlorinity) και στη συνέχεια µε τη βοήθεια κατάλληλων πινάκων από Metcalf και Eddy 

(1991) και βρέθηκε ίση µε 7.40 mg/L  Η τιµή του KLa υπολογίστηκε από την κλίση της 

ευθείας ( )( )tSSln O
*
O −  έναντι του χρόνου (t), όπως φαίνεται στο σχήµα 4.21, 
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χρησιµοποιώντας τα πειραµατικά δεδοµένα του σχήµατος 4.20.  Έτσι η τιµή του KLa 

βρέθηκε ίση µε 0.10849 min-1.  
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Σχήµα 4.21. ∆ιάγραµµα ( )( )tSSln O
*
O −  έναντι του χρόνου σύµφωνα µε την εξίσωση 

4.26 για τον υπολογισµό του ογκοµετρικού συντελεστή µεταφοράς µάζας (KLa) από την 

κλίση της ευθείας.  

 

Με σκοπό τον υπολογισµό του συντελεστή απόδοσης βιοµάζας O/XY (mg ξηρού 

βάρους βιοµάζας ανά µονάδα µάζας οξυγόνου που καταναλώνεται) και της oSK  

(σταθεράς ηµικορεσµού του οξυγόνου), πραγµατοποιήθηκε σε αντιδραστήρα 

διαλείποντος έργου ένα πείραµα ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών βακτηριών σε 

θρεπτικό µέσο όµοιο, το οποίο περιείχε κατάλληλη συγκέντρωση νιτρώδους αζώτου 

ώστε να αποφευχθεί περιορισµός της ανάπτυξης από τα νιτρώδη.  Στην εκθετική φάση 

της ανάπτυξης των µικροοργανισµών, έλαβε χώρα διακοπή της παροχής αέρα στον 

αντιδραστήρα, µείωση του ρυθµού ανάδευσης της καλλιέργειας και άρχισε ταυτόχρονα η 

καταγραφή των συγκεντρώσεων του διαλυµένου οξυγόνου στο θρεπτικό µέσο.  Κατόπιν 

έγινε προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων στο µοντέλο του Monod (µε οξυγόνο ως 

µοναδικό περιοριστικό υπόστρωµα) παρόµοια µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.2.2.  Στο σχήµα 4.22 φαίνεται η κατανάλωση του οξυγόνου σε σχέση µε το 
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χρόνο καθώς και η προσαρµογή που έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού Matlab.  Η 

συγκέντρωση της βιοµάζας στο συγκεκριµένο αντιδραστήρα µετρήθηκε και βρέθηκε ίση 

µε 83 mg/L.  
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Σχήµα 4.22. ∆ιάγραµµα κατανάλωσης του οξυγόνου για τον υπολογισµό των 

κινητικών παραµέτρων του διαλυµένου οξυγόνου.  

 

Από το σχήµα αυτό προέκυψε σταθερά ηµικορεσµού ίση µε 0.831 mg/L, ενώ από το 

ρυθµό κατανάλωσης του οξυγόνου (rso) µπορεί να υπολογιστεί το O/XY , αφού ισχύει ότι 

XO

m
so Y

r
µ

= .  Οπότε βρέθηκε O/XY = 0.154 mg ξηρού βάρους βιοµάζας ανά µονάδα µάζας 

οξυγόνου που καταναλώνεται.  Έτσι, υπολογίστηκαν οι κινητικές παράµετροι για το 

διαλυµένο οξυγόνο, οπότε είναι εφικτό τώρα να εξεταστεί το τι προβλέπει το 

τροποποιηµένο µοντέλο για τα πειράµατα που έλαβαν χώρα στον CSTR υπό ανοξικές 

συνθήκες.  Πρέπει να αναφερθεί όµως ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση το οξυγόνο 

καθότι µηδενίζεται κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η διάχυση του στο βιοφίλµ. 

Για τη διάχυση στο βιοφίλµ δύο περιοριστικών υποστρωµάτων (διαλυµένο οξυγόνο 

και νιτρώδη) έλαβε χώρα η υπόθεση ότι για να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η αντίδραση 

(οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά) πρέπει να µην υπάρχει περιορισµός ούτε από το 
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διαλυµένο οξυγόνο ούτε από το νιτρώδες άζωτο, η οποία δεν απέχει πολύ από την 

πραγµατικότητα.  Άπαξ και εξαντληθεί ένα από τα δύο τότε η αντίδραση περιορίζεται 

και δεν πραγµατοποιείται, οπότε πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά οι διαχύσεις των 

δύο υποστρωµάτων στο βιοφίλµ και ως ενεργό πάχος του βιοφίλµ πρέπει να θεωρείται το 

πάχος κατά το οποίο µηδενίζεται πρώτα ένα από τα δύο υποστρώµατα (Dena et al., 

1983).  ∆ηλαδή για παράδειγµα αν η συγκέντρωση των νιτρωδών µηδενίζεται για πάχος 

του βιοφίλµ 50 µm και του διαλυµένου οξυγόνου στα 200 µm, τότε σαν ενεργό πάχος 

του βιοφίλµ θα θεωρηθεί αυτό των 50 µm, καθώς από εκεί και µέσα δεν θα 

πραγµατοποιείται η αντίδραση οξείδωσης των νιτρωδών, αφού η συγκέντρωση τους θα 

είναι µηδενική.  Στην περίπτωση µας, η εξίσωση 4.16 θα χρησιµοποιείται τόσο για το 

διαλυµένο οξυγόνο, όσο και για τα νιτρώδη και θα υπολογίζονται δύο ενεργά πάχη 

βιοφίλµ ανά πάσα στιγµή, όπου στη συνέχεια το µικρότερο από τα δύο θα θεωρείται κι 

ως το ενεργό πάχος του βιοφίλµ για το σύστηµα.  Η εξίσωση 4.16 παίρνει την εξής 

µορφή για το διαλυµένο οξυγόνο: 
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max SYD2L 








ρµ

=          (4.27) 

 

Όπου DSO : η σταθερά διάχυσης του οξυγόνου 

          YXO : ο συντελεστής αποδοτικότητας ως προς το οξυγόνο 

          SO   : η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου 

 

Τώρα πλέον το µοντέλο είναι έτοιµο να προβλέψει τη λειτουργία του CSTR για τα 

πειράµατα εναλλαγής των συνθηκών από ανοξικές σε αερόβιες µε σκοπό να 

πραγµατοποιηθεί η σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα και να πιστοποιηθεί ο 

επηρεασµός ή όχι των νιτρικοποιητικών βακτηρίων από τις ανοξικές συνθήκες.  Τα 

διαγράµµατα που θα παρουσιαστούν παρακάτω δείχνουν το προφίλ µε τον χρόνο στον 

αντιδραστήρα των νιτρωδών, του διαλυµένου οξυγόνου, της αιωρούµενης βιοµάζας και 

της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα (x’). 

Τα σχήµατα 4.23 – 4.24 αναφέρονται στο πείραµα του CSTR όπου οι ανοξικές 

συνθήκες διήρκεσαν 1.5 ώρα.  Όπως έχει προαναφερθεί για το συγκεκριµένο πείραµα η 
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συγκέντρωση τροφοδοσίας του νιτρώδους αζώτου ήταν 40.8 mg/L ενώ η συγκέντρωση 

της αιωρούµενης βιοµάζας ήταν ίση 13 mg/L.  Πρέπει να τονιστεί ότι για την βιοµάζα 

που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα δεν υπάρχουν πειραµατικές 

µετρήσεις, οπότε στο σχήµα 4.24 (β) απλά παρατίθεται η πρόβλεψη του µοντέλου.  

Ακόµα για τον προσδιορισµό της αιωρούµενης βιοµάζας (Σχήµα 4.24.α) λήφθηκαν 

µετρήσεις µόνο στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος, λόγω του ότι απαιτούταν 

µεγάλος όγκος δείγµατος, πράγµα το οποίο δεν µπορούσε να λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια των πειραµάτων, διότι θα άλλαζε η λειτουργία του αντιδραστήρα και δεν θα 

ήταν αντιπροσωπευτικές οι υπόλοιπες τιµές των παραµέτρων. 
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Σχήµα 4.23.  Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (1.5 ώρα) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου.  

 

 Στο σχήµα 4.23 παρατηρείται αρχικά µία αύξηση των νιτρωδών όπως είναι 

αναµενόµενο λόγω του ότι υπάρχει περιορισµός από οξυγόνο στην ανοξική φάση, 

κατόπιν µε την επαναφορά των αερόβιων συνθηκών οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί 

επαναλειτουργούν µεν, αλλά όχι όπως είναι αναµενόµενο σύµφωνα µε το µοντέλο που 

περιγράφει τη λειτουργία του αντιδραστήρα.  ∆ηλαδή φαίνεται να υπάρχει κάποιος 

επηρεασµός της λειτουργίας των συγκεκριµένων βακτηρίων κατά την ανοξική φάση (όχι 

σηµαντικός για τη συγκεκριµένη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών), µε αποτέλεσµα 
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όταν επανέρχονται οι αερόβιες συνθήκες να µην καταναλώνουν το υπόστρωµα (νιτρώδη) 

µε το ρυθµό που προβλέπει το µοντέλο.  Η συγκεκριµένη παρατήρηση θα διευκολυνθεί 

και από τα επόµενα πειράµατα µε τους µεγαλύτερους χρόνους ανοξικής φάσης.  Επίσης 

παρουσιάζεται το προφίλ της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου.  Και σε αυτό το 

διάγραµµα φαίνεται ότι στη στροφή της καµπύλης  (Σχήµα 4.23.β) η πρόβλεψη του 

µοντέλου δεν έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τις πειραµατικές µετρήσεις, πράγµα που 

είναι λογικό εφόσον στο σχήµα 4.23 το µοντέλο προβλέπει ένα γρηγορότερο ρυθµό 

κατανάλωσης του νιτρώδους αζώτου, άρα και περισσότερη ανάγκη για οξυγόνο.  Έτσι, 

λοιπόν, η πρόβλεψη για το διαλυµένο οξυγόνο συµφωνεί µε αυτή για το νιτρώδες άζωτο 

και έρχονται σε µικρή διαφορά µε τις πειραµατικές µετρήσεις. 

Στο σχήµα 4.24 παρατίθεται η πρόβλεψη για τη συγκέντρωση της αιωρούµενης 

βιοµάζας για την οποία όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν αναλυτικές µετρήσεις για να 

λάβει χώρα κάποια σύγκριση.  Η τελική τιµή πάντως δεν απέχει πολύ από την πρόβλεψη 

του µοντέλου. 
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Σχήµα 4.24.  Προφίλ της συγκέντρωσης της αιωρούµενης βιοµάζας (α) και 

πρόβλεψη για την προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του CSTR (β) για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (1.5 ώρα) σε αερόβιες.  

 

Στο σχήµα 4.24 (β) φαίνεται το προφίλ της προσκολληµένης βιοµάζας (ενεργή) στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα και το πώς αυτή απενεργοποιείται (ανοξικές συνθήκες) και 

ενεργοποιείται µετά την επαναφορά των αερόβιων.  Πρέπει να τονιστεί ότι η 

ενεργοποίηση της βιοµάζας αυτής είναι άµεσα εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση του 
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νιτρώδους αζώτου στο διάλυµα, όπως έχει αναφερθεί στις εξισώσεις που περιγράφουν το 

µοντέλο. 

Η βασική λοιπόν παρατήρηση που προκύπτει από το συγκεκριµένο πείραµα είναι 

ότι υπάρχει ένας επηρεασµός του ρυθµού κατανάλωσης των νιτρωδών µετά την 

επαναφορά των αερόβιων συνθηκών. 

Στη συνέχεια στα σχήµατα 4.25 – 4.26 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και οι 

προβλέψεις του µοντέλου για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικής φάσης τρεις ώρες.  Όπως 

έχει προαναφερθεί για το συγκεκριµένο πείραµα η συγκέντρωση τροφοδοσίας του 

νιτρώδους αζώτου ήταν 41.88 mg/L ενώ η συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας ήταν 

ίση µε 13.5 mg/L. 
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Σχήµα 4.25.  Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (3 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου.  

 

Παρατηρώντας το σχήµα 4.25 µπορεί εύκολα να προκύψει και πάλι ότι η πρόβλεψη 

του µοντέλου δεν συµφωνεί µε τις πειραµατικές µετρήσεις τόσο του νιτρώδους αζώτου 

όσο και του διαλυµένου οξυγόνου.  Ισχυροποιείται λοιπόν η άποψη ότι οι ανοξικές 

συνθήκες επηρεάζουν τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς και επίσης προκύπτει 

µία νέα παρατήρηση, ότι δηλαδή σηµαντικό ρόλο στον επηρεασµό αυτό έχει και η 

διάρκεια της ανοξικής φάσης, καθώς το φαινόµενο καθυστέρησης του ρυθµού 

κατανάλωσης αυξάνει µε αύξηση της διάρκειας της ανοξικής φάσης. 
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Σχήµα 4.26.  Προφίλ της συγκέντρωσης της αιωρούµενης βιοµάζας (α) και 

πρόβλεψη για την προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του CSTR (β) για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (3 ώρες) σε αερόβιες.  

 

Στο πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6.5 ώρες αντιστοιχούν τα σχήµατα 

4.27 και 4.28.  Και πάλι προκύπτουν όµοιες παρατηρήσεις µε προηγουµένως και είναι 

εµφανές πλέον ότι η µείωση στο ρυθµό κατανάλωσης εξαρτάται και από το χρονικό 

διάστηµα που διαρκούν οι ανοξικές συνθήκες στο σύστηµα.   
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Σχήµα 4.27.  Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (6.5 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου.  
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Σχήµα 4.28.  Προφίλ της συγκέντρωσης της αιωρούµενης βιοµάζας (α) και 

πρόβλεψη για την προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του CSTR (β) για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (6.5 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Ακολουθεί το πείραµα µε διάρκεια ανοξικής φάσης 9 ώρες (Σχήµατα 4.29 - 4.30), 

όπου η επίδραση είναι αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε προηγουµένως.  Η µεγάλη 

διαφορά που προκύπτει για το διαλυµένο οξυγόνο (4.29.β) προκύπτει γιατί αρχικά το 

µοντέλο προβλέπει µεγαλύτερη απαίτηση σε οξυγόνο (µεγαλύτερος ρυθµός), άρα 

µικρότερη µετρούµενη τιµή, και προς το τέλος αναµένεται µεγάλη συγκέντρωση 

οξυγόνου αφού έχει καταναλωθεί η πλειοψηφία του συσσωρευµένου νιτρώδους αζώτου 

άρα ελάχιστη κατανάλωση.  Όµως και στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται 

πειραµατικά το ίδιο γεγονός. 
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Σχήµα 4.29.  Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου.  
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Σχήµα 4.30.  Προφίλ της συγκέντρωσης της αιωρούµενης βιοµάζας (α) και 

πρόβλεψη για την προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του CSTR (β) για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Το τελευταίο πείραµα που παρουσιάζεται αναφέρεται σε 12 ώρες ανοξικών 

συνθηκών (Σχήµατα 4.31 και 4.32).  Και πάλι υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση σε 

αυτά που προβλέπει το µοντέλο τόσο για το ρυθµό κατανάλωσης του υποστρώµατος, 

όσο και για τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου µε τις πειραµατικώς 

προσδιοριζόµενες µετρήσεις. 
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Σχήµα 4.31.  Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (α) και του διαλυµένου οξυγόνου (β) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (12 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου.  
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Σχήµα 4.32.  Προφίλ της συγκέντρωσης της αιωρούµενης βιοµάζας (α) και 

πρόβλεψη για την προσκολληµένη βιοµάζα στα τοιχώµατα του CSTR (β) για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει για τα συγκεκριµένα πειράµατα είναι ότι οι 

ανοξικές συνθήκες επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία των νιτρικοποιητικών βακτηριών, 

πράγµα το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τη χρονική διάρκεια που εκτίθενται σε αυτές.  

Αυτό προκύπτει από όλα τα διαγράµµατα της συγκέντρωσης του νιτρώδους αζώτου και 

του διαλυµένου οξυγόνου, όπου το µοντέλο που περιγράφει τη λειτουργία του CSTR και 
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προβλέπει ποια θα ήταν η αναµενόµενη συµπεριφορά του συστήµατος, αν δεν υπήρχε 

κάποια επίδραση των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, 

δεν συµφωνεί µε την παρατήρηση.  Το ίδιο συµπέρασµα είχε προκύψει και από τα 

πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, όπου η σύγκριση µε τους 

«τυφλούς» αντιδραστήρες δεν συµφωνούσε. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο λοιπόν πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να 

περιγράφει και αυτό το φαινόµενο (επίδραση των ανοξικών συνθηκών) για να είναι 

ικανό να περιγράψει πλήρως τη συγκεκριµένη διεργασία.  Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι 

στα συγκεκριµένα πειράµατα του CSTR αν πραγµατοποιηθεί µία σύγκριση των ρυθµών 

κατανάλωσης που προβλέπει το µοντέλο µε τους πραγµατικούς που προκύπτουν 

πειραµατικά η διαφορά φθάνει µέχρι και το 70% στο πείραµα µε διάρκεια ανοξικών 

συνθηκών 12 ώρες.  ∆ηλαδή υπάρχει µία µεγάλη καθυστέρηση στην κατανάλωση των 

νιτρωδών.  Το πρώτο πράγµα που µπορεί να υποθέσει κανείς είναι το ότι επειδή οι 

νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί είναι αυστηρά αερόβια βακτήρια, µε τη διακοπή της 

παροχής του οξυγόνου λαµβάνει χώρα θάνατος τους.  Για να ισχύει το ενδεχόµενο αυτό 

πρέπει η συνολική βιοµάζα να µειώνεται έως και 70 % (αντίστοιχα µε τους ρυθµούς) σε 

διάστηµα λίγων ωρών, πράγµα το οποίο θα απαιτούσε µία σταθερά θανάτου kd (ή 

ενδογενούς αναπνοής) των βακτηρίων αυτών αρκετά µεγάλη.  Θα έπρεπε λοιπόν να 

προστεθεί ο όρος θανάτου στην εξίσωση 4.23 και να έπαιρνε την εξής µορφή: 

 

 

               (4.29)

  

 

Τα kd που υπολογίστηκαν για να επιτευχθεί µία τέτοια µείωση στους ρυθµούς όπως 

αυτή φαίνεται πειραµατικά είναι της τάξης των 2 – 17 d-1, πράγµα το οποίο έρχεται σε 

µεγάλη αντίθεση µε τη βιβλιογραφία, όπου αναφέρει ότι γενικά το kd (Rittmann και 

McCarty, 2001) των αυτότροφων µικροοργανισµών λαµβάνει τιµές έως και 0.2 d-1 στην 

καλύτερη των περιπτώσεων υπό συνθήκες περιορισµού του υποστρώµατος.  Επίσης 

πολλοί ερευνητές (Hatziconstantinou et al., 2002; Nowak et al., 1994; Siegrist et al., 

1999) αναφέρουν ότι για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια η τιµή της σταθεράς αυτής 

µειώνεται κατά τουλάχιστον 50% κατά τη διάρκεια ανοξικών συνθηκών, δηλαδή είναι 
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ακόµα µικρότερη, πράγµα το οποίο πιστοποιεί ότι στο συγκεκριµένα σύστηµα η 

παρατηρούµενη πτώση στον ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών δεν µπορεί να αποδοθεί 

σε θάνατο των βακτηρίων αλλά σε κάτι διαφορετικό και ίσως πιο πολύπλοκο.  Στην 

επόµενη παράγραφο θα γίνει µία προσπάθεια να δοθεί µία εξήγηση για το τι συµβαίνει 

πραγµατικά στο σύστηµα και θα ακολουθήσει κατάλληλη τροποποίηση του µοντέλου 

(εξισώσεις 4.23- 4.25) ώστε να συµπεριλάβει και την επίδραση της παρατεταµένης 

έκθεσης σε ανοξικές συνθήκες των στα νιτρικοποιητικά βακτήρια.     

 

4.3.5. Περαιτέρω ανάπτυξη του  τροποποιηµένου µοντέλου Topiwala και Hamer για 

να εµπεριέχει και την επίδραση των ανοξικών συνθηκών. 

 

Από τις προηγούµενες παραγράφους προέκυψε τελικά ότι η παραµονή σε ανοξικές 

συνθήκες επηρεάζει τη λειτουργία των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών είτε αυτοί 

βρίσκονται σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου είτε σε CSTR, φαινόµενο το οποίο 

είναι άµεσα εξαρτώµενο από την διάρκεια που εκτίθενται τα βακτήρια αυτά σε ανοξικές 

συνθήκες.  Ο επηρεασµός αυτός αφορά άµεσα τον ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών, ο 

οποίος εάν συγκριθεί µε αυτόν όπου δεν υπάρχει κάποια διαταραχή, προκύπτει µεγάλη 

διαφορά (καθυστέρηση).  Όπως αναλύθηκε και προηγουµένως το φαινόµενο αυτό δεν 

µπορεί να αποδοθεί σε θάνατο της βιοµάζας, αφού η σταθερά θανάτου Kd για αυτού τους 

είδους τους µικροοργανισµούς είναι πολύ µικρή, µε αποτέλεσµα η σηµαντική 

καθυστέρηση στην κατανάλωση του υποστρώµατος να µη δικαιολογείται. 

Η πιο προφανής εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι κάτι συµβαίνει στην 

ενζυµατική λειτουργία των βακτηρίων λόγω των ανοξικών συνθηκών, µε αποτέλεσµα να 

«απενεργοποιούνται» κατά κάποιο τρόπο και µε την εναλλαγή των συνθηκών σε 

αερόβιες σιγά-σιγά να επανέρχονται στην φυσιολογική λειτουργία τους.  Γενικά πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο της «απενεργοποίησης των ενζύµων» είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα εµπόδια για τη γρήγορη ανάπτυξη των βιοτεχνολογικών διεργασιών.  Το 

φαινόµενο αυτό µπορεί να είναι διεργασία είτε πρώτης τάξης είτε δύο και περισσότερων 

σταδίων.  Για απενεργοποίηση πρώτης τάξης ισχύει ότι: 

 

    d
K EE d→        
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όπου Ε η συγκέντρωση του ενεργού ενζύµου, το Ed αντιπροσωπεύει το συνολικό 

απενεργοποιηµένο ένζυµο και Kd είναι η πρώτης τάξης σταθερά απενεργοποίησης. 

Οι πρώτης τάξης απενεργοποιήσεις συνήθως αποδίδονται στη διάσπαση κάποιου 

δεσµού ή στην ευαίσθητη δοµή ενός ενζύµου (Reiner, 1969; Atwood και Norman, 1949).  

Επίσης οι διεργασίες αυτές (πρώτης τάξης) επιδεικνύουν «οµογενή» απενεργοποίηση, η 

οποία δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του ενεργού ή του ανενεργού ενζύµου και 

είναι επίσης ανεξάρτητη από την «ιστορία» του ενζύµου.  Μία εκτενής ανάλυση για την 

απενεργοποίηση των ενζύµων παρατίθεται από τον Sadana (1988), ο οποίος έχει κάνει 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινοµένου αυτού. 

Στην περίπτωση µας υποθέσαµε ότι λαµβάνει χώρα το φαινόµενο αυτό, µε 

αποτέλεσµα ο ρυθµός κατανάλωσης να µειώνεται (λόγω της απενεργοποίησης) ανάλογα 

µε τη διάρκεια της ανοξικής φάσης µε κινητική πρώτης τάξης.  ∆ηλαδή ο ειδικός ρυθµός 

µm (µέγιστος) δεν θα έχει την τιµή του µέγιστου και ούτε θα είναι σταθερός, αλλά κατά 

τη διάρκεια της ανοξικής φάσης θα υφίσταται µία µεταβολή σε σχέση µε το χρόνο.  Έτσι 

για την ανοξική φάση θα ισχύει ότι: 

 

    µ−=
µ

dK
dt
d

                           (4.30) 

 

όπου πλέον το µ θα εκφράζει το (µεταβλητό) ειδικό ρυθµό ανάπτυξης των 

νιτρικοποιητικών βακτηρίων.  Υπενθυµίζεται ότι η σχέση αυτή ισχύει µόνο κατά τη 

διάρκεια της ανοξικής φάσης.  Με την εναλλαγή των ανοξικών συνθηκών σε αερόβιες 

συνθήκες παύει πλέον να υφίσταται απενεργοποίηση του ενζύµου, οπότε ο ειδικός 

ρυθµός ανάπτυξης µ θα πρέπει να αυξάνεται µε σκοπό να φτάσει την τιµή ίση µε το  µm 

(µέγιστη), λόγω της επαναενεργοποίησης των ενζύµων.  Για να περιγραφεί µαθηµατικά  

η συγκεκριµένη «προσαρµογή» του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε η 

παρακάτω διαφορική εξίσωση (4.31) που προτάθηκε από τους Wang και Stephanopoulos 

(1984) για τον υπολογισµό του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης.  

 

    ( )µ−µα=
µ

mdt
d

               (4.31) 
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όπου α είναι µία παράµετρος «προσαρµοστικότητας», η οποία είναι ένα µέτρο της 

ικανότητας των κυττάρων να προσαρµόζονται στις αλλαγές των περιβαλλοντικών 

συνθηκών.  Από την παραπάνω εξίσωση είναι προφανές ότι όσο µικρότερη είναι η τιµή 

της παραµέτρου α, τόσο πιο αργή είναι η απόκριση του ρυθµού επαναενεργοποίησης του 

ενζύµου λόγω της αλλαγής των συνθηκών ανάπτυξης (ανοξικές συνθήκες) που επηρεάζει 

τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών βακτηρίων.  Η χρήση ενός τέτοιου 

µοντέλου καθυστέρησης, έναντι ενός πιο δοµηµένου µοντέλου το οποίο θα µπορούσε να 

είχε αναπτυχθεί, παρουσιάζει το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι είναι πολύ απλό και 

προσθέτει µόνο µία επιπλέον παράµετρο.  Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη 

έκφραση ισχύει µόνο µετά την επαναφορά των αερόβιων συνθηκών στο σύστηµα. 

Η ανάπτυξη του µοντέλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.  Το µόνο που αποµένει είναι 

να υπάρξει µία συνάρτηση-διακόπτης (switch function) σε κάθε µία από τις εξισώσεις 

4.30 και 4.31 που να εξασφαλίζει ότι η 4.30 θα παίρνεται υπόψη µόνο στις ανοξικές 

συνθήκες και η 4.31 στις αερόβιες, διότι το µοντέλο το οποίο έχει αναπτυχθεί 

(τροποποιηµένο Topiwala και Hamer) ισχύει γενικά για τη λειτουργία του αντιδραστήρα.  

Έτσι λοιπόν η τελική µορφή του τροποποιηµένου µοντέλου που θα εµπεριέχει και την 

επίδραση των ανοξικών συνθηκών θα είναι η εξής: 
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όπου K1 είναι µία σταθερά µε πολύ µικρή τιµή µε σκοπό να εξασφαλίζει ότι στην 

περίπτωση των ανοξικών συνθηκών (SO=0) η εξίσωση 4.35 θα παίρνει τη µορφή της 

εξίσωσης 4.30, ενώ στην περίπτωση των αερόβιων συνθηκών όπου SO>>K1 η 4.35 θα 

παίρνει τη µορφή της 4.31.  Εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί ότι το µοντέλο που 

περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.32 – 4.35 για την περίπτωση όπου το µ = µm (αερόβιες 

συνθήκες) ανάγεται στο µοντέλο που έχει προαναφερθεί και περιγράφεται από τις 

εξισώσεις 4.23 – 4.25.  Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ο όρος µm της εξίσωσης 4.16 ή 

4.27 (ανάλογα την περίπτωση) έχει αντικατασταθεί από το µ. 

Το τελευταίο µοντέλο έχει δύο σταθερές, το Kd και το α, οι οποίες πρέπει να 

προσδιοριστούν.  Η τιµή της αριθµητικής σταθεράς K1 επιλέχθηκε αυθαίρετα να είναι 

ίση µε 0.01.  Για να προσδιοριστούν οι τιµές αυτές αποφασίστηκε να προσαρµοστούν οι 

εξισώσεις (4.32 – 4.35) αυτές στο πείραµα όπου οι ανοξικές συνθήκες διήρκεσαν 12 

ώρες, διότι λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος υπήρχε αναλυτική µελέτη του 

φαινοµένου µε τις περισσότερες µετρήσεις.  Από την προσαρµογή αυτή στα πειραµατικά 

δεδοµένα υπολογίστηκαν οι τιµές για τις σταθερές Kd και α.  Πρέπει να αναφερθεί ότι η 

προσαρµογή πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Matlab.  Στα σχήµατα 

4.33 και 4.34 παρατίθενται τα διαγράµµατα που προέκυψαν από την προσαρµογή αυτή 

για τη συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου, του διαλυµένου οξυγόνου, τη βιοµάζα που 

είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του CSTR και ένα ακόµα το οποίο αναφέρεται στις 

τιµές που προβλέπει το µοντέλο για τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης, τόσο για τις ανοξικές 

συνθήκες (όπου θα µειώνεται λόγω της απενεργοποίησης του ενζύµου), όσο και για τις 

αερόβιες (όπου θα αρχίσει η σταδιακή αύξηση του µε τελικό στόχο να λάβει τιµή ίση µε 

το µέγιστο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης).  Το διάγραµµα για την αιωρούµενη βιοµάζα 

παραλείπεται καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. 
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Σχήµα 4.33.  Προσαρµογή του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την 

επίδραση των ανοξικών συνθηκών) για το νιτρώδες άζωτο (α) και το διαλυµένο οξυγόνο 

(β) στον CSTR για το πείραµα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (12 ώρες) σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.34.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης µ (α) και τη βιοµάζα που είναι 

προσκολληµένη στα τοιχώµατα (β) στον CSTR για το πείραµα εναλλαγής ανοξικών 

συνθηκών (12 ώρες) σε αερόβιες. 

 

Στο σχήµα 4.33 φαίνεται ότι το µοντέλο προσαρµόζει πολύ καλά τα πειραµατικά 

δεδοµένα τόσο για τη συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου, όσο και για το διαλυµένο 

οξυγόνο.  Οι τιµές των δύο παραµέτρων που προέκυψαν από την προσαρµογή είναι Kd = 

0.0034 και α = 0.0026.  Το ολικό σφάλµα που υπολογίστηκε είναι ίσο µε 0.80317, τιµή η 
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οποία δείχνει την αρκετά καλή προσαρµογή του µοντέλου µε τα πειραµατικά δεδοµένα.  

Στο σχήµα 4.34 (α) παρατίθεται το προφίλ του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ, ο οποίος 

κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών µειώνεται σε αρκετά µεγάλο βαθµό και στη 

συνέχεια επανακάµπτει.  Επίσης από το διάγραµµα για την προσκολληµένη (ενεργή) 

βιοµάζα 4.34 (β), προκύπτει ότι σε σχέση µε το σχήµα 4.32, η βιοµάζα που 

ενεργοποιείται (για τα πρώτα λεπτά της εναλλαγής σε αερόβιες συνθήκες) είναι 

τουλάχιστον 4 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την προβλεπόµενη από το παλαιό 

µοντέλο, πράγµα το οποίο είναι απολύτως λογικό, αφού ο ρυθµός µε τον οποίο 

καταναλώνεται το υπόστρωµα έχει µικρύνει αρκετά, οπότε απαιτείται περισσότερη 

βιοµάζα.  Πρέπει να αναφερθεί (δεν φαίνεται από το διάγραµµα λόγω της κλίµακας) ότι 

µετά την επάνοδο σε ανοξικές συνθήκες, η διάχυση του οξυγόνου περιορίζει την 

ενεργοποίηση του βιοφίλµ για τα πρώτα 1.12 λεπτά (από 720 έως 721.12 min), δηλαδή 

έως ότου η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου γίνει ίση µε ~1 mg/L, ενώ από εκεί 

και πέρα υπάρχει περιορισµός από τη συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου. 

Εφόσον προσδιορίστηκαν οι τιµές για το Kd και το α, είναι πλέον εφικτό να 

χρησιµοποιηθεί το µοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.32 – 4.35 και να 

συγκριθεί η πρόβλεψη του µε τα πειραµατικά δεδοµένα των άλλων πειραµάτων (για τα 

διάφορα χρονικά διαστήµατα ανοξικών συνθηκών).  Στο σχήµα 4.35 παρατίθενται όλες 

οι προβλέψεις για το προφίλ της συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου για όλα τα 

πειράµατα µε διάρκεια ανοξικών φάσεων 1.5, 3, 6.5 και 9 ωρών. 
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Σχήµα 4.35.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το νιτρώδες άζωτο στον CSTR για τα πειράµατα εναλλαγής 

ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3(β), 6.5 (γ) και 9(δ) ωρών σε αερόβιες. 

 

Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη του µοντέλου για όλα τα πειράµατα είναι αρκετά 

ικανοποιητική.  Σχεδόν από όλα τα πειραµατικά σηµεία διέρχονται οι καµπύλες που 

προκύπτουν από το µοντέλο, πράγµα το οποίο υποδηλώνει ότι το µοντέλο περιγράφει 

πλήρως την παρατηρούµενη συµπεριφορά καθυστέρησης που δηµιουργεί η παραµονή σε 

ανοξικές συνθήκες για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

σταθερές Kd και α είναι οι ίδιες για όλα τα πειράµατα.  Στο σχήµα 4.36 παρουσιάζεται η 

αντίστοιχη πρόβλεψη του µοντέλου για τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου για 

όλα τα πειράµατα.  
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Σχήµα 4.36.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο στον CSTR για τα πειράµατα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3(β), 6.5 (γ) και 9(δ) ωρών σε 

αερόβιες. 

 

Και πάλι παρατηρείται σχεδόν πλήρης συµφωνία µε τις πειραµατικές µετρήσεις για 

όλα τα πειράµατα.  Μόνο για αυτό µε διάρκεια ανοξικής φάσης 9 ώρες (4.36.δ) φαίνεται 

µία ελάχιστη απόκλιση µετά το 600ο λεπτό, η οποία δεν είναι σηµαντική.  Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα (Σχήµα 4.37) για την προσκολληµένη 

βιοµάζα µε σκοπό να παρατηρηθεί η διαφορά στην ποσότητα που ενεργοποιείται από 

πείραµα σε πείραµα. 
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Σχήµα 4.37.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για την προσκολληµένη βιοµάζα στον CSTR για τα πειράµατα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3(β), 6.5 (γ) και 9(δ) ωρών σε 

αερόβιες. 

 

Τέλος στο σχήµα 4.38 παρατίθενται τα διαγράµµατα που προκύπτουν για τον ειδικό 

ρυθµό ανάπτυξης, από όπου εύκολα παρατηρείται ότι ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια 

της ανοξικής φάσης η µείωση του είναι µεγαλύτερη. 
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Σχήµα 4.38.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών 

βακτηρίων για τα πειράµατα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3(β), 6.5 

(γ) και 9(δ) ωρών σε αερόβιες. 

 

Από όλα τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτει ότι το µοντέλο που αναπτύχθηκε 

περιγράφει πλήρως και ικανοποιητικά τη συγκεκριµένη διεργασία και είναι αρκετά 

αξιόπιστο αφού προβλέπει τη συµπεριφορά 4 διαφορετικών πειραµάτων. 

Το επόµενο που εξετάστηκε είναι το τι προβλέπει το συγκεκριµένο µοντέλο αν 

χρησιµοποιούταν στα πειράµατα που έλαβαν χώρα στους αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου µε κατάλληλη προσαρµογή βέβαια (αφαίρεση του όρου του βιοφίλµ και της 

εισόδου – εξόδου του αντιδραστήρα και θεώρηση ότι η βιοµάζα πρακτικά παραµένει 
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σταθερή για τη µικρή χρονική διάρκεια των πειραµάτων).  Σε αυτήν την περίπτωση οι 

εξισώσεις 4.32 – 4.35 παίρνουν την εξής µορφή: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιµοποιώντας τις ίδιες τιµές για τα Kd και α που προσδιορίστηκαν 

προηγουµένως, προκύπτει αν η πρόβλεψη του µοντέλου των εξισώσεων 4.36 – 4.38 

συµφωνεί µε τα πειραµατικά δεδοµένα για τη συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου και 

του διαλυµένου οξυγόνου στα πειράµατα µε τους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  

Στο σχήµα 4.39 παρατίθενται τα διαγράµµατα που δείχνουν το προφίλ της συγκέντρωσης 

του νιτρώδους αζώτου (πρόβλεψη του µοντέλου και πειραµατικά σηµεία) για τα 

πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών ίση 

µε 1.5 (Σχήµα 4.39.α), 3.5 (Σχήµα 4.39.β), 6 (Σχήµα 4.39.γ), 9 (Σχήµα 4.39.δ), και 12 

(Σχήµα 4.39.ε) ώρες αντίστοιχα.  Όπως φαίνεται από το συγκεκριµένο σχήµα η 

πρόβλεψη του µοντέλου έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τις πειραµατικές τιµές για όλα 

τα πειράµατα, πράγµα που υποδηλώνει την ευρεία χρήση που µπορεί να έχει για να 

περιγράφει το συγκεκριµένο φαινόµενο της επίδρασης των ανοξικών συνθηκών στους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα για το διαλυµένο οξυγόνο 

και την πρόβλεψη του µοντέλου (Σχήµα 4.40).  Και εδώ η πρόβλεψη του µοντέλου 

συµφωνεί πλήρως µε τα πειραµατικά σηµεία για όλα τα πειράµατα. 

Τέλος στο σχήµα 4.41 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα που δείχνουν τη µεταβολή 

του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης τόσο για τις ανοξικές συνθήκες όσο και για τις αερόβιες 

σύµφωνα µε αυτά που προβλέπει το µοντέλο.  
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Σχήµα 4.39.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το νιτρώδες άζωτο στους αντιδραστήρες batch για τα 

πειράµατα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3.5(β), 6 (γ), 9(δ) και 12(ε) 

ωρών σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.40.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο στους αντιδραστήρες batch για τα 

πειράµατα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 (α), 3.5(β), 6 (γ), 9(δ) και 12(ε) 

ωρών σε αερόβιες. 
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Σχήµα 4.41.  Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

της παραµονής σε ανοξικές συνθήκες) για τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για τα πειράµατα εναλλαγής ανοξικών συνθηκών 

διάρκειας 1.5 (α), 3.5(β), 6 (γ), 9(δ) και 12(ε) ωρών σε αερόβιες. 
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4.3.6. Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσµάτων - Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός του συγκεκριµένου ερευνητικού κοµµατιού ήταν να εξεταστεί το κατά πόσο 

οι ανοξικές συνθήκες επηρεάζουν την λειτουργία των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών όταν αυτοί επανέρχονται σε αερόβιο περιβάλλον (χωρίς περιορισµό 

οξυγόνου).  Επίσης ελέγχθηκε και αν η ενδεχόµενη επίδραση είχε σχέση και µε τη 

χρονική διάρκεια κατά την οποία είχαν εκτεθεί οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί σε 

ανοξικό περιβάλλον.  Έτσι πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα στον αντιδραστήρα CSTR 

όπου λάµβανε χώρα παύση του αερισµού για χρονικά διαστήµατα 1.5, 3, 6.5, 9 και 12 

ωρών και κατόπιν το σύστηµα επανερχόταν σε αερόβιες συνθήκες.  Για το συγκεκριµένο 

αντιδραστήρα (CSTR) τροποποιήθηκε το ανεπτυγµένο µοντέλο (Topiwala και Hamer) 

που περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.18 και 4.19 κατάλληλα ώστε να εµπεριέχει και το 

διαλυµένο οξυγόνο ως δεύτερο περιοριστικό υπόστρωµα (εξισώσεις 4.23 – 4.25).  

Έτσι προέκυψε η ανάγκη να υπολογιστεί η σταθερά ηµικορεσµού του οξυγόνου, ο 

ογκοµετρικός συντελεστής µεταφοράς µάζας (KO) για το συγκεκριµένο θρεπτικό 

υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε (KLa) και ο συντελεστής αποδοτικότητας ως προς το 

οξυγόνο (ΥΧΟ).  Για το σκοπό αυτό, κατάλληλα πειράµατα έλαβαν χώρα και έτσι 

προσδιορίστηκαν οι παραπάνω τιµές (ΚO = 0.831 mg O2/L, KLa = 0.10849 min-1 και YXO 

= 0.154 mg O2/mg κυττάρων).  Η τιµή που προσδιορίστηκε για το KO είναι πολύ κοντά 

µε αυτή που αναφέρεται (KO = 0.72 mg O2/L) από τους Laudelout et al. (1976) για τα 

νιτρικοποιητικά βακτήρια, αλλά και αυτή που έχει ενσωµατωθεί στο Activated Sludge 

Model No. 1 (ASM1) (IAWPRC, 1986) για να περιγράψει τους νιτροποιητικούς ρυθµούς 

σε διεργασίες ενεργού ιλύος και είναι ίση µε KO = 1 mg O2/L.  Σε σχέση µε µία άλλη 

βιβλιογραφική αναφορά (Peeters et al., 1969) για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια η τιµή 

που προσδιορίστηκε στην παρούσα εργασία είναι περίπου η µισή.  Για το KLa δεν µπορεί 

να γίνει κάποια σύγκριση µε τη βιβλιογραφία γιατί εξαρτάται από το µέσο στο οποίο 

µεταφέρεται το οξυγόνο. Το Υο1 είναι πολύ σχεδόν διπλάσιο σε σχέση µε την τιµή που 

αναφέρουν (0.08) οι Rittmann και Snoeyink (1984).        

 Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ήταν εφικτό να φανεί τι προβλέπει το µοντέλο για 

καθένα από τα πειράµατα που προαναφέρθηκαν όσον αφορά τη συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου, του διαλυµένου οξυγόνου και της προσκολληµένης στα τοιχώµατα 

του αντιδραστήρα ενεργής βιοµάζας.  Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να γίνει άµεση σύγκριση 
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µε τις πειραµατικές τιµές (για νιτρώδες άζωτο και διαλυµένο οξυγόνο) και να φανεί το 

κατά πόσο ο ρυθµός της νιτρικοποίησης επηρεάζεται ή παραµένει ανέπαφος. 

Τα σχήµατα 4.23 – 4.32 αντιστοιχούν στα παραπάνω πειράµατα στον CSTR, από 

όπου και είναι εύκολα παρατηρήσιµο ότι η πρόβλεψη του µοντέλου δεν συµφωνεί µε την 

πραγµατικότητα (πειραµατικά δεδοµένα).  Από τα πρώτα κιόλας σχήµατα η διαφορά 

είναι αισθητή για το νιτρώδες άζωτο, ενώ προς τα τελευταία πειράµατα (µε τη µεγάλη 

ανοξική διάρκεια) φαίνεται και η διαφορά στο διαλυµένο οξυγόνο.  Αρκετοί ερευνητές 

(Turk και Mavinic, 1986; Katsogiannis, 2001) έχουν παρατηρήσει πειραµατικά το 

φαινόµενο αυτό.  Πιο συγκεκριµένα οι πρώτοι ανέφεραν ότι υπάρχει µία φάση 

υστέρησης στη νιτρικοποίηση (για τη διεργασία ενεργού ιλύος), δηλαδή η διεργασία 

αυτή καθυστερούσε όταν λάµβανε χώρα σε αερόβια δεξαµενή που ακολουθούσε µία 

ανοξική, οδηγώντας σε µία παροδική, αλλά πάντως συστηµατική συσσώρευση νιτρωδών, 

η οποία διαρκούσε για µερικές ώρες.  Επίσης και αυτοί και ο Senanyake (1982) 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η παράταση του χρόνου αερισµού βοηθά στην 

ανάκαµψη της καταπίεσης των νιτρικοποιητικών βακτηρίων και οδηγεί στην απουσία 

συσσώρευσης νιτρώδους αζώτου.  Επιπλέον βρήκαν ότι ο βαθµός συσσώρευσης 

νιτρωδών είναι αντιστρόφως ανάλογος της χρονικής διάρκειας του αερισµού. Ο 

Katsogiannis (2001) κατάφερε χρησιµοποιώντας ένα αντιδραστήρα διαλείποντος έργου 

µε περιοδική λειτουργία να παρακάµψει το στάδιο της νιτρικοποίησης κατά τη διεργασία 

της αποµάκρυνσης αζώτου µε χρήση πολλαπλών ζευγών αερόβιας – ανοξικής φάσης 

αντίδρασης.  Γενικά αρκετοί ερευνητές (Bernet et al., 2001; Han et al., 2001; Pollice et 

al.,2002; Ruiz et al., 2003) έχουν αναφέρει ότι χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου 

οξυγόνου επηρεάζουν το ρυθµό οξείδωσης των νιτρωδών από τα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια, πράγµα το οποίο δείχνει την ευαισθησία των βακτηρίων αυτών στο διαλυµένο 

οξυγόνο. 

Το ίδιο συµπέρασµα προέκυψε και για τα πειράµατα που έλαβαν χώρα στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Στα συγκεκριµένα πειράµατα (Σχήµατα 4.15 – 4.19) 

παρατηρείται µία καθυστέρηση του ρυθµού σε σχέση µε τον «τυφλό» αντιδραστήρα, 

πράγµα που υποδηλώνει ότι η επίδραση των ανοξικών συνθηκών στα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια δεν εξαρτάται από τις συνθήκες (τύπος αντιδραστήρα) που λαµβάνει χώρα η 

διεργασία, αλλά είναι ένα φαινόµενο που επηρεάζει πιθανώς τη βιοχηµική λειτουργία 

των µικροοργανισµών.  Ο επόµενος στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να 
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διαµορφωθεί κατάλληλα το µοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.23 – 4.25 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εµπεριέχεται η επίδραση των ανοξικών συνθηκών στα 

συγκεκριµένα βακτήρια.  Όπως προαναφέρθηκε η βασική θεώρηση που έλαβε χώρα ήταν 

ότι κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών το ένζυµο που καταλύει την αντίδραση της 

νιτρικοποίησης υφίσταται κάποιου είδους απενεργοποίηση, µε αποτέλεσµα να επηρεάζει 

τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης και κατόπιν όταν το σύστηµα επανέρχεται σε αερόβιες 

συνθήκες ο ρυθµός αυτός αυξάνεται έως ότου επανέλθει στη µέγιστη τιµή του σύµφωνα 

µε το µοντέλο που έχει αναφερθεί από τους (Wang και Stephanopoulos, 1984).  Το νέο 

λοιπόν µοντέλο περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.32 – 4.35 τον CSTR και 4.36 – 4.38 

για τους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Για το νέο αυτό µοντέλο προέκυψε η 

ανάγκη να προσδιοριστούν δύο νέες σταθερές, η σταθερά Kd που δηλώνει τη µείωση του 

ειδικού ρυθµού κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών και η α που είναι ο 

παράγοντας προσαρµοστικότητας του ρυθµού µετά την επαναφορά στις αερόβιες 

συνθήκες.  Για τον προσδιορισµό αυτό επιλέχθηκε το πείραµα του CSTR για 12 ώρες 

ανοξική φάσης.  Κατόπιν µε βάση αυτές τιµές χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο για να 

προβλέψει τα προφίλ του νιτρώδους αζώτου και του διαλυµένου οξυγόνου για όλα τα 

υπόλοιπα πειράµατα και στα δύο είδη αντιδραστήρων.  Οι προβλέψεις είναι αρκετά 

ικανοποιητικές γι όλα τα πειράµατα και έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τις πειραµατικά 

προσδιοριζόµενες τιµές, γεγονός που δείχνει την αξιοπιστία του µοντέλου.  Πρέπει να 

τονιστεί ότι για το πείραµα στον CSTR µε τις 12 ώρες ανοξική φάση παρατηρείται και η 

µεγαλύτερη ενεργοποίηση του βιοφίλµ η οποία αντιστοιχεί σε πάχός 137 µm, τιµή η 

οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε αυτά που έχουν αναφερθεί για τα µέγιστα πάχη των 

νιτρικοποιητικών βιοφίλµ που αγγίζουν µέχρι και τα 300 µm (ανάλυση στην παράγραφο 

4.2.8). 
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5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΞΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΤΡΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΝΙΤΡΩ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

 

 

 

 

5.1. Προσδιορισµός των κινητικών παραµέτρων των νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών 

 

5.1.1. Αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων των νιτρωδοποιητικών 

µικροοργανισµών ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως αυτή που έχει αναφερθεί στην 

παράγραφο 4.2.  Οι αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν και πάλι δύο ειδών, ένας 

αναδευόµενος συνεχούς ροής (CSTR) και δύο αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Ο 

CSTR ήταν κατασκευασµένος από Plexiglas µε λειτουργικό όγκο 1220 ml και η 

λειτουργία του έλαβε χώρα υπό διάφορους υδραυλικούς χρόνους παραµονής στους 

οποίους χαρακτηριζόταν κάθε φορά η µόνιµη κατάσταση.  Η επιφάνεια που κατέλαβε το 

υγρό µίγµα ήταν ίση µε 9.870 dm2.  Πρέπει να τονιστεί ότι οι µικροοργανισµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν ήταν µόνο νιτρωδοποιητικοί αλλά και νιτρικοποιητικοί γιατί 

πλέον σκοπός ήταν να εξεταστεί όλη η διεργασία της νιτροποίησης στις εναλλασσόµενες 

συνθήκες.  Η τροφοδοσία του αντιδραστήρα αυτού αποτελούταν από ένα συνθετικό µέσο 

ανάπτυξης κατάλληλο για νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς το οποίο περιείχε 0.30 

g/L (NΗ4)2SO4 , 3.52 g/L NaHCO3, 10.52 g/L K2HPO4, 4.72 KH2PO4 g/L και 1ml/L από 

διάλυµα ιχνοστοιχείων (Πίνακας 4.1).  Οι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου ήταν 

κωνικές φιάλες των 250 ml.  Σε αυτές προστέθηκαν 200 ml βιοµάζας ενεργών 

νιτροποιητικών βακτηρίων καθώς και 50 ml διαλύµατος τροφοδοσίας και κατόπιν 

παρατηρήθηκε η συµπεριφορά των καλλιεργειών, µετρώντας τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού αζώτου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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5.1.2. Πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

 

Η κινητική των νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών σε αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου θεωρείται ότι έχει περιορισµό µόνο από το αµµωνιακό άζωτο (NΗ3 -

N) οπότε σύµφωνα µε την κινητική (Monod) τα ισοζύγια µάζας για την βιοµάζα και το 

υπόστρωµα (αµµωνία) και σε αυτήν την περίπτωση θα δίνονται από τις εξισώσεις 4.1 και 

4.2 (θεωρώντας ότι ο θάνατος των βακτηριών είναι αµελητέος λόγω της πολύ µικρής 

σταθεράς ενδογενούς αναπνοής που έχουν αυτού του είδους τα βακτήρια).  Στα 

συγκεκριµένα πειράµατα για τον υπολογισµό της βιοµάζας δεν αρκούσε απλά ο 

προσδιορισµός των πτητικών στερεών, γιατί όπως προαναφέρθηκε η αρχική βιοµάζα 

ήταν µίγµα νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  Έτσι 

αποφασίστηκε να πραγµατοποιούνται παράλληλα δύο πειράµατα όπου στο µεν πρώτο η 

τροφοδοσία θα περιείχε αµµωνιακό άζωτο ως υπόστρωµα, ενώ στο δεύτερο νιτρώδες 

άζωτο.  Από το δεύτερο αντιδραστήρα, γνωρίζοντας πλέον τις κινητικές παραµέτρους 

των νιτρικοποιητικών βακτηρίων, είναι εφικτό να υπολογιστεί η συγκέντρωση τους, 

παρατηρώντας την κατανάλωση του νιτρώδους αζώτου σε σχέση µε το χρόνο.  Από το 

διάγραµµα αυτό (Σχήµα 5.1) µε γραµµική προσέγγιση µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός 

κατανάλωσης του νιτρώδους αζώτου, οπότε αφού είναι γνωστός ο ειδικός ρυθµός 

κατανάλωσης από το προηγούµενο κεφάλαιο, είναι εφικτό να υπολογιστεί η 

συγκέντρωση των νιτρικοποιητικών βακτηρίων.    Έτσι, αφαιρώντας από τα συνολικά 

στερεά που έχουν προσδιοριστεί µε τη βοήθεια της διήθησης σε κατάλληλο φίλτρο τη 

συγκέντρωση των νιτρικοποιητών µπορεί να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των 

νιτρωδοποιητών.  

Εξαιτίας και πάλι του χαµηλού ρυθµού ανάπτυξης και τoυ µικρού συντελεστή 

αποδοτικότητας που χαρακτηρίζουν αυτού του είδους τα βακτήρια, οι µετρήσεις για τη 

συγκέντρωση της βιοµάζας που προήλθαν από τα πειράµατα αυτά, δεν θεωρούνται 

αξιόπιστες για τον υπολογισµό των παραµέτρων µm και Y ξεχωριστά.  Έτσι 

αποφασίστηκε, όπως και για τα νιτρικοποιητικά βακτηρία, να υπολογιστούν µόνο οι 

τιµές των rsu και KS από αυτά τα πειραµατικά δεδοµένα. και ο υπολογισµός του µm να 

βασιστεί στα πειράµατα µε τον αντιδραστήρα CSTR, τα οποία είναι πιο αξιόπιστα για 

υπολογισµό της βιοµάζας (εφόσον κάθε µόνιµη κατάσταση πιστοποιείται από ένα 

µεγάλο αριθµό πειραµατικών µετρήσεων). 
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Η συνολική βιοµάζα που µετρήθηκε ήταν 250.45 mg/L.  Από το σχήµα 5.1 που 

παρουσιάζεται η κατανάλωση του νιτρώδους αζώτου, υπολογίστηκε η συγκέντρωση των 

νιτρικοποιητών που ήταν ίση µε 105.39 mg/L.  Οπότε η συγκέντρωση των 

νιτρωδοποιητικών βακτηρίων είναι ίση µε 145.06 mg/L.  Στο σχήµα 5.2 δίνεται το 

προφίλ κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου σε σχέση µε το χρόνο του πειράµατος, 

από όπου µπορούν να υπολογιστούν ο ειδικός ρυθµός κατανάλωσης rsu και η σταθερά 

ηµικορεσµού για τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια χρησιµοποιώντας προσέγγιση ελαχίστων 

τετραγώνων των πειραµατικών δεδοµένων µε τη βοήθεια του προγράµµατος MatLab. Οι 

τιµές που βρέθηκαν είναι rsu = 0.87 d-1 και Ks = 1.82 mg NH3 -N /L. 
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Σχήµα 5.1. Προφίλ της κατανάλωσης νιτρωδών για τον υπολογισµό της 

συγκέντρωσης των νιτρικοποιητών. 
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Σχήµα 5.2. Προφίλ της κατανάλωσης της αµµωνίας για τον προσδιορισµό των 

κινητικών παραµέτρων. 

 

 

5.1.3. Πειράµατα στον αντιδραστήρα συνεχούς ροής 

 

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων µm και Y για τους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς, όπως προαναφέρθηκε χρησιµοποιήθηκε και ένας αντιδραστήρας 

συνεχούς ροής (CSTR).  Η λειτουργία του συγκεκριµένου αντιδραστήρα βασιζόταν σε 

µετρήσεις της συγκέντρωσης της αµµωνίας και της βιοµάζας για κάθε ρυθµό αραίωσης 

που εξεταζόταν (µόνιµη κατάσταση).  Και σε αυτή την περίπτωση έλαβε χώρα ανάπτυξη 

βιοφίλµ στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, οπότε η όλη διεργασία αντιµετωπίστηκε όπως 

και στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

5.1.4. Ανάπτυξη  µοντέλου που να περιγράφει την όλη  διεργασία της νιτροποίησης 

 

Στην παράγραφο 4.2.4 έλαβε χώρα αναλυτική επεξήγηση για την ανάπτυξη του 

µοντέλου για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Το µοντέλο που 

χρησιµοποιήθηκε για τους νιτρωδοποιητικούς είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό των 
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εξισώσεων 4.18 και 4.19, αλλά κατάλληλα διαµορφωµένο για να εµπεριέχει όλη τη 

διεργασία της νιτροποίησης (και τα δύο στάδια).  Οι επιπλέον παραδοχές που έγιναν 

είναι ότι: (α) ο συντελεστής διάχυσης της αµµωνίας είναι ο ίδιος µε αυτόν των νιτρωδών 

(Benefield and Molz, 1984; Vayenas et al., 1997), (β) η διάχυση της αµµωνίας είναι αυτή 

που καθορίζει το µέγιστο ενεργό πάχος του βιοφίλµ, καθώς όπου υπάρχει αµµωνία θα 

πραγµατοποιείται το πρώτο στάδιο της νιτροποίησης (οξείδωση σε νιτρώδη) µε 

αποτέλεσµα να παράγονται νιτρώδη τα οποία είναι και το αντιδρόν του δεύτερου σταδίου 

και (γ) η αµµωνία που καταναλώνεται δεν µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε νιτρώδη λόγω 

του ότι οι µικροοργανισµοί χρειάζονται και κάποια ποσότητα ως πηγή αζώτου (iNB), 

όπως επίσης και τα νιτρώδη δεν µετατρέπονται πλήρως σε νιτρικά για τον ίδιο ακριβώς 

λόγο . Έτσι, οι εξισώσεις που θα περιγράφουν την συγκεκριµένη διεργασία θα είναι οι 

εξής:   
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Για τις εξισώσεις 5.1 – 5.4 ο δείκτης 1 αναφέρεται στην αµµωνία και τους 

νιτρωδοποιητές αντίστοιχα, ο 2 στα νιτρώδη και τους νιτρικοποιητές και ο 3 για τα 
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νιτρικά.  Ο στοιχειοµετρικός συντελεστής iNB περιγράφει το άζωτο είτε µε τη µορφή 

αµµωνίας, είτε µε τη µορφή νιτρωδών που καταναλώνουν οι µικροοργανισµοί ως πηγή 

αζώτου (mg NH3-Ν / mg νιτρωδοποιητών ή mg NO2-Ν/mg νιτρικοποιητών).  Το µέγιστο 

ενεργό πάχος θα δίνεται από την εξίσωση 5.5, που είναι ίδια µε την 4.16 αλλά περιγράφει 

τη διάχυση του αµµωνιακού αζώτου. 

 
5.0

1
1C1m

1s
max SYD2L 








ρµ

=  (5.5) 

 

Στον πίνακα 5.1 παρατίθενται οι τιµές για τις παραµέτρους (βιοµάζα, αµµωνιακό, 

νιτρώδες και νιτρικό άζωτο) που προέκυψαν για κάθε µόνιµη κατάσταση από τη 

λειτουργία του CSTR. 

 

 

 

Πίνακας 5.1. Μόνιµες καταστάσεις που προέκυψαν από τη λειτουργία του CSTR. 

 

D 

 

x 

 

NH3-N 

(Τροφ) 

 

NH3-N 

 

 

NNO2 −−
 

 
NNO3 −−

 

0.71 16 70.13045 1.75 0.13 60.33 

1.18 15 70.10381 3.60 0.19 60.59 

1.75 14 69.73496 5.88 0.20 59.34 

1.98 14 70.98974 6.22 0.25 58.21 

2.36 13 70.10381 7.37 0.32 58.00 

6.5 11 70.80747 23.36 0.58 45.98 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι για κάθε µόνιµη κατάσταση λαµβάνονταν 200 ml υγρού 

όγκου µέσα από τον αντιδραστήρα, προσθέτονταν 50 ml µέσου τροφοδοσίας, όπου 

περιείχαν µικρή ποσότητα νιτρώδους αζώτου (~10 mg/L) µε σκοπό να προσδιοριστούν οι 

νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί (x2) που υπήρχαν στην βιοµάζα.  Σε καµία από τις 
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µόνιµες καταστάσεις δεν διαπιστώθηκε κατανάλωση νιτρώδους αζώτου, παρόλο που 

µελετήθηκαν για δύο και πλέον µέρες, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι όλη η αιωρούµενη 

βιοµάζα αποτελούταν από νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς (κατανάλωση αµµωνίας 

παρατηρήθηκε).  Έτσι η στήλη x στον πίνακα 5.1 αντιστοιχεί στους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς δηλαδή αντιπροσωπεύει το x1.      

Η πυκνότητα των νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών που είναι προσκολληµένη 

στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα ( '
1x ) µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (5.2), η 

οποία σε µόνιµη κατάσταση παίρνει την εξής µορφή: 
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Η εξίσωση (5.1) στη µόνιµη κατάσταση γίνεται: 
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Είναι λοιπόν προφανές ότι ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης για τους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς µπορεί να προσδιοριστεί από την κλίση της 

ευθείας γραµµής που προκύπτει  από το διάγραµµα  
( )
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11 x
V
Ax , η οποία γραµµή πρέπει να τονιστεί ότι θα περνάει από την αρχή των 
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αξόνων.  Στο Σχήµα 5.3 παρατίθεται το διάγραµµα αυτό, καθώς και η βέλτιστη ευθεία 

που προσεγγίζει τα πειραµατικά σηµεία (γραµµική προσέγγιση). 
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Σχήµα 5.3. Υπολογισµός του µέγιστου ειδικού ρυθµού ανάπτυξης των 

νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών. 

 
Από την κλίση της ευθείας προσδιορίζεται ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης 

µm1=0.20 d-1.  Χρησιµοποιώντας τις ήδη υπολογισµένες τιµές των rsu = µm1/Y1  (0.8712 d-

1) και του µm1, µπορεί να προσδιοριστεί η τιµή του συντελεστή αποδοτικότητας Y1= µm1/ 

rsu =0.23 (mg - biomass/mg 3NH -N). 

 

5.1.5. Υπολογισµός των υπόλοιπων  παραµέτρων του µοντέλου 

 
Η εξίσωση 4.22 θα ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση για το αµµωνιακό άζωτο 

(εξίσωση 5.8) και έτσι θα είναι εφικτό να υπολογιστεί η συγκέντρωση των 

νιτρωδοποιητών στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα (βιοφίλµ)   
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Για τον προσδιορισµό του ρC1 χρησιµοποιήθηκαν οι υπολογισµένες τιµές του '
1x  

από την εξίσωση (5.6) και οι πειραµατικές τιµές της συγκέντρωσης του υποστρώµατος 

S1 για κάθε µόνιµη κατάσταση.  Κατασκευάζοντας λοιπόν το διάγραµµα '
1x  σε σχέση µε 

το S1 και παίρνοντας από τα σηµεία µία καµπύλη της µορφής y = ax0.5, είναι εφικτό να 

προσδιοριστεί το a, µέσω του οποίου µπορεί να υπολογιστεί και το ρC, αφού όλες οι 

υπόλοιπες παράµετροι είναι γνωστές.  Αυτό παρουσιάζεται στο σχήµα 5.4. 
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Σχήµα 5.4. Πυκνότητα βιοµάζας του νιτρωδοποιητικού βιοφίλµ σε σχέση µε τη 

συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου στις διαφορετικές µόνιµες καταστάσεις του 

CSTR.  

Η τιµή του a που προσδιορίστηκε είναι ίση µε a = 9.01 και θεωρώντας συντελεστή 

διάχυσης της αµµωνίας (Benefield and Molz, 1984; Vayenas et al., 1997) DS = 0.0006 

dm2/d, τότε µπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση της βιοµάζας στο βιοφίλµ ρC1 = 

58,936 mg/dm3. 

Επειδή όµως στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα πλέον υπάρχει και βιοφίλµ από 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς θα πρέπει να υπολογιστεί και το ρC2 που θα 

εκφράζει τη συγκέντρωση των νιτρικοποιητών στο βιοφίλµ.  Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιµοποιηθεί η εξίσωση 5.4 που περιγράφει τη συγκέντρωση των νιτρικών.  Το 

νιτρικό άζωτο παράγεται µόνο από τους νιτρικοποιητές καθώς οξειδώνουν το νιτρώδες 

άζωτο, οπότε για κάθε µόνιµη κατάσταση του συστήµατος µπορεί να υπολογιστεί από 
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την 5.4 το '
2x  αφού είναι γνωστές οι συγκεντρώσεις του νιτρικού και του νιτρώδους 

αζώτου.  Επίσης θα ισχύει ότι 2Cmax
'
2 Lx ρ= , όπου το ενεργό πάχος Lmax όπως 

προαναφέρθηκε καθορίζεται από τη διάχυση της αµµωνίας και µόνο (στη συγκεκριµένη 

περίπτωση το οξυγόνο δεν θεωρείται περιοριστικό υπόστρωµα).  Ακόµα πρέπει να 

αναφερθεί ότι µία βασική παραδοχή του µοντέλου είναι ότι το ρC είτε για τους 

νιτρωδοποιητικούς είτε για τους νιτρικοποιητικούς παραµένει σταθερό.  Στον πίνακα 5.2 

φαίνονται οι τιµές για το '
2x , το Lmax και το ρc2 που προέκυψαν από τις µόνιµες 

καταστάσεις. 

 

Πίνακας 5.2. Τιµές για το '
2x , το Lmax και το ρc2 που προέκυψαν από τη λειτουργία του 

CSTR. 
'
2x  

(mg/dm2) 

Lmax 

(µm) 

ρc2 

(mg/dm3) 

19.75 20.4 96651 
26.38 29.3 89989 
37.35 37.5 99679 
36.93 38.5 95807 
38.77 41.9 92472 
68.67 74.7 91964 

 
Η βασική θεώρηση του µοντέλου που έχει αναπτυχθεί είναι ότι το ρc2 διατηρείται 

σταθερό στο βιοφίλµ καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων.  Έτσι για να είναι πιο 

αξιόπιστος ο υπολογισµός του πρέπει να κατασκευαστεί το διάγραµµα '
2x  σε σχέση µε 

το Lmax (σύµφωνα µε τη σχέση 2Cmax
'
2 Lx ρ= ), όποτε κάνοντας γραµµική προσέγγιση µε 

ευθεία η οποία θα πέρνα και από το σηµείο (0,0) θα είναι εφικτό από την κλίση να 

υπολογιστεί το ρc2 (Σχήµα 5.5).   Η τιµή της κλίσης της ευθείας που προκύπτει από την 

προσέγγιση και εκφράζει το ρc2 είναι ίση  ρc2 = 93,508 ± 1,260 mg/dm3.  Έτσι λοιπόν 

υπολογίστηκαν όλες οι παράµετροι του µοντέλου και αυτό που µένει είναι να 

πραγµατοποιηθεί κάποιο πείραµα διαταραχής (είτε στην τροφοδοσία, είτε στο ρυθµό 

αραίωσης) για να εξεταστεί η αξιοπιστία του.  
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Σχήµα 5.5. ∆ιάγραµµα για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης του νιτρικοποιητικού 

βιοφίλµ στα τοιχώµατα του CSTR σύµφωνα µε τις µόνιµες καταστάσεις. 

 

5.1.6. Αξιολόγηση του αναπτυγµένου µοντέλου 

 

Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η ικανότητα του ανεπτυγµένου µοντέλου, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στις εξισώσεις 5.1 – 5.5 να προβλέπει τα προφίλ των συγκεντρώσεων του 

αµµωνιακού και νιτρώδους αζώτου, της βιοµάζας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

CSTR, κάτω από συνθήκες όπου θα δηµιουργούνταν διαταραχές στην ογκοµετρική 

παροχή, άρα και στον ρυθµό αραίωσης.  Το µοντέλο επίσης υπολογίζει και την 

πυκνότητα της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, για 

την οποία όµως δεν υπάρχουν πειραµατικές τιµές ώστε να ελεγχθεί η πρόβλεψη αυτή.  

Πρέπει να τονιστεί ότι για τη συγκεκριµένη διεργασία έλαβε χώρα µία ακόµα παραδοχή 

που αφορούσε τη συγκέντρωση των νιτρικοποιητών στον υγρό όγκο (x1), η οποία 

προέκυψε από την παρατήρηση πως σε κάθε µόνιµη κατάσταση του συστήµατος τα 

πτητικά στερεά στον υγρό όγκο αντιπροσώπευαν µόνο τους νιτρωδοποιητές.  

Στο σχήµα 5.6 παρουσιάζεται η πρόβλεψη του µοντέλου σε όρους συγκέντρωσης 

αµµωνιακού (Σχήµα 5.6.α), νιτρώδους (Σχήµα 5.6.β), νιτρικού (Σχήµα 5.6.γ) αζώτου, 
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αιωρούµενης βιοµάζας (x2) (Σχήµα 5.6.δ), καθώς και προσκολληµένης στα τοιχώµατα 
'
1x  και '

2x (Σχήµα 5.6.ε) , κάτω από συνθήκες διαταραχής όπως προαναφέρθηκε.  Πιο 

συγκεκριµένα η διαταραχή που έλαβε χώρα στη λειτουργία του CSTR αφορούσε το 

ρυθµό αραίωσης, όπου από τη µόνιµη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο 

αντιδραστήρας µε χαρακτηριστικά NH3-N (τροφ) = 70.13 mg/L, NH3-N (αντ) = 1.75 

mg/L, −
2NO -N (αντ) = 0.13 mg/L, −

3NO -N (αντ) = 60.33 mg/L και x1 = 16 mg/L για 

ρυθµό αραίωσης D = 0.71 d-1, αλλάχθηκε σε ρυθµό αραίωσης D = 2 d-1.  Όπως φαίνεται 

στο σχήµα 5.6, η πρόβλεψη του µοντέλου συµφωνεί απόλυτα µε τα πειραµατικά σηµεία 

για σχεδόν όλες τις µετρούµενες παραµέτρους.   

Για το διαλυµένο οξυγόνο ισχύουν αυτά που έχουν προαναφερθεί στην παράγραφο 

4.2.7 για το αν υπάρχει κάποιος περιορισµός στην ενεργοποίηση του βιοφίλµ λόγω της 

συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου.  Επίσης στο συγκεκριµένο αντιδραστήρα είχε 

χρησιµοποιηθεί και διαχυτήρας του αέρα, για να είναι αποτελεσµατικότερη η διάχυση 

του οξυγόνου τόσο στον υγρό όγκο όσο και στο βιοφίλµ.  

 

 

5.1.7. Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσµάτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε από τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, οι τιµές που προέκυψαν  για τις κινητικές 

παραµέτρους rsu και Ks1 είναι 0.87 d-1 και 1.82 mg NH3-N /L αντίστοιχα.  Η τιµή για το 

Ks είναι παρόµοια µε αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 0.2 – 1.7 (Knowles et al., 

1965), 1.25 – 5.59 (Stratton – McCarty, 1967) και 0.2 – 2.0 Metcalf και Eddy (1991) mg 

NΗ3-N /L. Με τη βοήθεια του CSTR υπολογίστηκαν και οι υπόλοιπες κινητικές 

παράµετροι, όπως το µm1 και το Υ1 και βρέθηκαν ίσες µε 0.20 d-1 και 0.23 (mg - 

biomass/mg –ΝΗ3-N) αντίστοιχα.  Ενδεικτικές τιµές των δύο αυτών παραµέτρων από τη 

βιβλιογραφία παρατίθενται στον πίνακα 5.3.  Είναι προφανές ότι η τιµή για τον 

συντελεστή αποδοτικότητας συµφωνεί µε αυτή που αναφέρουν οι Metcalf και Eddy 

(1991) και είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτή έχουν υπολογίσει άλλοι ερευνητές (Barner 

και Bliss, 1983; Sheintuch et al., 1995).   
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Σχήµα 5.6. Πειραµατικές µετρήσεις και πρόβλεψη του µοντέλου για το αµµωνιακο 

(α), νιτρώδες (β) και νιτρικό άζωτο (γ) καθώς και για την αιωρούµενη βιοµάζα x2 (δ) και 

τις προσκολληµένες '
1x  και '

2x  (ε).  
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Από την άλλη µεριά, η τιµή για τον µέγιστο ρυθµό ανάπτυξης είναι πολύ κοντά µε 

αυτή που προκύπτει από την έρευνα των Lawrence και McCarty (1970) και Sheintuch et 

al. (1995), ενώ αντίθετα είναι 2 – 11 φορές µικρότερη σε σχέση µε άλλες αναφερόµενες 

τιµές  (Brion, 1997; Harleman, 1978; Hanaki et al., 1990; Metcalf και Eddy, 1991; 

Poduska και Andrews, 1974).  Για τη διακύµανση αυτή ισχύουν αυτά που έχουν ήδη 

αναφερθεί στον υπολογισµό των ίδιων παραµέτρων για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια.   

Με τη βοήθεια του ανεπτυγµένου µοντέλου υπολογίστηκε επίσης η συγκέντρωση 

της βιοµάζας στο βιοφίλµ για το κάθε είδος µικροοργανισµών και βρέθηκαν ίσες µε ρC1 

= 58,936 mg/dm3 και ρC2 = 93,508 mg/dm3 για τα νιτρωδοποιητικά και νιτρικοποιητικά 

βακτήρια αντίστοιχα.  Οι Tijhuis et al. (1994) ανέφεραν ότι η τιµή της συγκέντρωσης του 

βιοφίλµ που σχηµατίζουν οι ετερότροφοι µικροοργανισµοί κυµαίνεται από 15,000–

20,000 mg/dm3, ενώ οι Ong et al. (2003) και Tijhuis et al. (1995) διαπίστωσαν ότι η 

συγκέντρωση του βιοφίλµ των αυτότροφων νιτροποιητικών µικροοργανισµών είναι από 

6 – 10 φορές υψηλότερη από αυτή των ετερότροφων, πράγµα το οποίο έρχεται σε 

συµφωνία µε την υπολογισµένη τιµή από την παρούσα µελέτη.  Πολύ κοντά είναι επίσης 

και οι τιµές που αναφέρουν οι Benthum et al. (1996) και οι Lee et al. (2004) για το ρC, οι 

οποίες είναι 118,000 – 120,000 mg/dm3. 
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Πίνακας 5.3. Σύγκριση των βιβλιογραφικών τιµών για τις κινητικές παραµέτρους των 

νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών. 

 
mµ  (d-1) Y Πηγή 

 
0.66 

 
0.074 

 
Hanaki et al., 1990 
 

 
0.3 – 2.0 

 
0.1-0.3 

 
Metcalf και Eddy, 1991 
 

 
0.24 

 
0.14 

 
Sheintuch et al, 1995 
 

 
0.46 – 2.2 

 
0.15 

 
Barner και Bliss, 1983 
 

 
1.08 

 
0.05 

 
Poduska  και Andrews, 1974 
 

 
0.33 

 
0.05 

 
Lawrence και McCarty, 1970 
 

 
1.2 

 
0.05 

 

 
Harleman, 1978 
 

 
1.21 

 
0.09 

 
Brion, 1997 
 

 
0.20 

 
0.23 

 
Παρούσα εργασία 
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5.2.  Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας των ανοξικών συνθηκών στους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς. 

 

5.2.1. Αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν και η λειτουργία τους   

 

Για τα πειράµατα τα οποία έλαβαν χώρα για τη µελέτη των νιτρωδοποιητικών 

µικροοργανισµών µε εναλλαγή ανοξικών αερόβιων συνθηκών, χρησιµοποιήθηκαν και 

πάλι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου αλλά και ο CSTR.  Η διαδικασία ήταν ακριβώς η 

ίδια µε αυτή που περιγράφηκε για τους νιτρικοποιητές στις προηγούµενες παραγράφους, 

µε τη διαφορά ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι παράµετροι που µελετούνταν ήταν η 

συγκέντρωση του αµµωνιακού, νιτρώδους και νιτρικού αζώτου, η συγκέντρωση της 

αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών, οι προσκολληµένοι νιτρωδοποιητές και 

νιτρικοποιητές και το διαλυµένο οξυγόνο.  Σκοπός των πειραµάτων αυτών ήταν να 

εξεταστεί αν τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια «σοκάρονται» µε παρόµοιο τρόπο όπως τα 

νιτρικοποιητικά, αλλά και το εάν οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί συµπεριφέρονται 

µε τον ίδιο τρόπο (όταν υπήρχαν µόνο αυτοί στον αντιδραστήρα) όπως δείχθηκε πριν, ή 

εάν η συνύπαρξη αυτή µεταβάλει κατά κάποιο τρόπο την έκταση του φαινοµένου της 

«καθυστέρησης». 

Αρχικά πρέπει και πάλι να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας του δεύτερου περιοριστικού 

υποστρώµατος (του οξυγόνου) στο µοντέλο που περιγράφει τη συγκεκριµένη διεργασία 

και εκφράζεται από τις εξισώσεις 5.1 – 5.5.  Κατόπιν πρέπει να υπολογιστούν οι νέες 

κινητικές παράµετροι που θα προκύψουν για το οξυγόνο έτσι ώστε το µοντέλο να είναι 

ικανό να περιγράφει πλήρως τη διεργασία της νιτροποίησης που λαµβάνει χώρα στον 

CSTR.       

    

5.2.2. Τροποποιηµένο µοντέλο Topiwala και Hamer µε 2 περιοριστικά υποστρώµατα 

(νιτροποίηση) 

 

Οι εξισώσεις 5.1 – 5.5 µε κατάλληλη προσθήκη του διαλυµένου οξυγόνου ως 

δεύτερο περιοριστικό υπόστρωµα µετατρέπονται ως εξής: 
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Οι εξισώσεις 5.9 – 5.13 περιγράφουν τη διεργασία της νιτροποίησης για τον 

αντιδραστήρα CSTR όπου εµφανίζεται και προσκόλληση µικροοργανισµών στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα.  Πρέπει να αναφερθεί για µία ακόµα φορά ότι για το 

συγκεκριµένο σύστηµα η συγκέντρωση των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών (x2) 

στον υγρό όγκο θεωρείται αµελητέα όπως προέκυψε από το πείραµα, οπότε η µεταβλητή 

x2 έχει παραλειφθεί από τις εξισώσεις.  Η κατανάλωση του οξυγόνου πλέον λαµβάνει 

χώρα και από τα δύο είδη µικροοργανισµών όπως φαίνεται και στην εξίσωση 5.13 όπου 

περιγράφεται η µεταβολή του οξυγόνου. Οι νέες κινητικές παράµετροι που προέκυψαν 

για το οξυγόνο και χρειάζεται πλέον να υπολογιστούν είναι η σταθερά ηµικορεσµού ως 

προς τους νιτρωδοποιητές (KSO1), ο συντελεστής αποδοτικότητας της βιοµάζας ως προς 

το οξυγόνο που καταναλώνεται από τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια (YO,1) αλλά και ο 

ογκοµετρικός συντελεστής µεταφοράς µάζας του οξυγόνου (KLa), ο οποίος για το 
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συγκεκριµένο αντιδραστήρα αναµένεται µεγαλύτερος, καθώς αφ’ενός µεν είχε 

χρησιµοποιηθεί διαχυτήρας αέρα για την αποτελεσµατικότερη µεταφορά του οξυγόνου, 

αφ’ετέρου δε η παροχή του αέρα ήταν µεγαλύτερη. 

Για τον υπολογισµό του γινοµένου KLa στο ισοζύγιο µάζας του διαλυµένου 

οξυγόνου (εξίσωση 5.13), χρησιµοποιήθηκε και πάλι η «δυναµική µέθοδος 

αποµάκρυνσης αερίου», όπως αυτή περιγράφεται από τους Van’t Rief (1979) και 

Stanbury και Whitaker (1984).  Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, πραγµατοποιήθηκε 

πλήρης αποµάκρυνση του διαλυµένου οξυγόνου από το θρεπτικό µέσο (χωρίς την 

παρουσία βακτηριακών κυττάρων) διοχετεύοντας αέριο αργό µέσα στο διάλυµα και 

αναδεύοντας ήπια.  Στη συνέχεια, ταυτόχρονα άρχισε η τροφοδοσία αέρα στον 

αντιδραστήρα και η καταγραφή της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στο 

θρεπτικό µέσο (Σχήµα 5.7).  Η τιµή του KLa υπολογίστηκε οµοίως από την κλίση της 

ευθείας ( )( )tSSln OSAT,O −  έναντι του χρόνου (t), όπως φαίνεται στο σχήµα 5.8, 

χρησιµοποιώντας τα πειραµατικά δεδοµένα του σχήµατος 5.7.  Έτσι η τιµή του KLa στο 

συγκεκριµένο αντιδραστήρα βρέθηκε ίση µε 0.9048 min-1.  
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Σχήµα 5.7. Καµπύλη κορεσµού του διαλυµένου οξυγόνου στο θρεπτικό µέσο 

ανάπτυξης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. 
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Σχήµα 5.8. ∆ιάγραµµα ( )( )tSSln OSAT,O −  έναντι του χρόνου σύµφωνα µε την 

εξίσωση 4.26 για τον υπολογισµό του ογκοµετρικού συντελεστή µεταφοράς µάζας (KLa) 

από την κλίση της ευθείας.  

 

Για τον υπολογισµό του συντελεστή απόδοσης των νιτρωδοποιητών 1,OY (mg ξηρού 

βάρους βιοµάζας ανά µονάδα µάζας οξυγόνου που καταναλώνεται) και της 1oSK  που 

είναι η σταθερά ηµικορεσµού του οξυγόνου γι αυτή την κατηγορία των βακτηρίων, 

πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου ανάπτυξης των 

νιτρωδοποιητικών βακτηριών σε θρεπτικό µέσο όµοιο µε την τροφοδοσία του CSTR το 

οποίο περιείχε κατάλληλη συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου, ώστε να αποφευχθεί 

περιορισµός της ανάπτυξης από την αµµωνία  Στην εκθετική φάση της ανάπτυξης των 

µικροοργανισµών, έλαβε χώρα διακοπή της παροχής αέρα στον αντιδραστήρα, µείωση 

του ρυθµού ανάδευσης της καλλιέργειας και άρχισε ταυτόχρονα η καταγραφή των 

συγκεντρώσεων του διαλυµένου οξυγόνου στο θρεπτικό µέσο.  Κατόπιν έγινε 

προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων στο µοντέλο του Monod (µε οξυγόνο ως 

µοναδικό περιοριστικό υπόστρωµα) παρόµοια µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.3.4.  Σε σχέση µε τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς (παρ. 4.3.4) 

υπήρχαν δύο σηµαντικές διαφορές.  Η πρώτη ήταν ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
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στον υγρό όγκο υπήρχαν και νιτρωδοποιητικοί και νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί, 

οπότε τα πτητικά στερεά που θα µετρούνταν θα αντιστοιχούσαν και στα δύο είδη και η 

δεύτερη αφορά την κατανάλωση οξυγόνου, όπου τώρα θα οφείλεται και στα δύο είδη.  

Έτσι αρχικά για να προσδιοριστούν οι ποσότητες των µικροοργανισµών έλαβε χώρα 

παράλληλα ένα άλλο πείραµα, όµοιο µε αυτό που περιγράφηκε στην αρχή της 

παραγράφου 5.1.2 όπου προστέθηκε ως υπόστρωµα νιτρώδες άζωτο και µελετήθηκε η 

κατανάλωση του σε σχέση µε το χρόνο.  Από τα δεδοµένα αυτά υπολογίστηκε η 

ποσότητα των νιτρικοποιητών η οποία ήταν ίση µε 85 mg/L.  Η συνολική συγκέντρωση 

της βιοµάζας που προήλθε από τον προσδιορισµό των πτητικών στερεών ήταν 193 mg/L, 

οπότε αφαιρώντας τους νιτρικοποιητές προκύπτει ότι η συγκέντρωση των 

νιτρωδοποιητών ήταν 108 mg/L.  Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι στην τροφοδοσία του 

πειράµατος για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων του οξυγόνου, προστέθηκε 

και νιτρώδες άζωτο (πέραν του αµµωνιακού) για να αποφευχθεί και ο περιορισµός των 

νιτρικοποιητικών βακτηρίων από το υπόστρωµα και για να απλουστευθεί το ισοζύγιο 

µάζας του οξυγόνου.  Οπότε το ισοζύγιο για το οξυγόνο στο συγκεκριµένο πείραµα θα 

έχει ως εξής: 

 

2
2SOO

O

2,O

2m
1

1SOO

O

1,O

1mO x
KS

S
Y

x
KS

S
Ydt

dS
+

µ
−

+
µ

−=  (5.14) 

 

Για το συγκεκριµένο πείραµα και πάλι θεωρείται ότι η ανάπτυξη της βιοµάζας είναι 

αµελητέα για το µικρό χρονικό διάστηµα που διήρκεσε.  Στην εξίσωση 5.14 ο δείκτης 1 

αναφέρεται όπως και προηγουµένως στο αµµωνιακό άζωτο ενώ ο 2 στο νιτρώδες.  Οι 

κινητικές παράµετροι της συγκεκριµένης εξίσωσης που πρέπει να υπολογιστούν είναι το 

ΥΟ,1 και KSO1, ενώ όλες οι άλλες είναι ήδη γνωστές.  Στο σχήµα 5.9 φαίνεται η 

κατανάλωση του οξυγόνου σε σχέση µε το χρόνο καθώς και η προσαρµογή που έγινε µε 

τη βοήθεια του Matlab. 
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Σχήµα 5.9. ∆ιάγραµµα κατανάλωσης του οξυγόνου για τον υπολογισµό των 

κινητικών παραµέτρων του διαλυµένου οξυγόνου των νιτρωδοποιητικών 

µικροοργανισµών.  

 

Από την παραπάνω προσαρµογή προέκυψε ότι η σταθερά ηµικορεσµού είναι ίση µε 

0.452 mg/L, ενώ από το ρυθµό κατανάλωσης του οξυγόνου (rso) µπορεί να υπολογιστεί 

1,OY , αφού ισχύει ότι 
1,O

1m
so Y

r µ
= .  Οπότε 1,OY = 0.074 mg ξηρού βάρους βιοµάζας ανά 

µονάδα µάζας οξυγόνου που καταναλώνεται. Έτσι, υπολογίστηκαν οι κινητικές 

παράµετροι για το διαλυµένο οξυγόνο και για τους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς, οπότε είναι εφικτό πλέον να εξεταστεί το τι προβλέπει το 

τροποποιηµένο µοντέλο για τα πειράµατα που έλαβαν χώρα στον CSTR και στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου υπό ανοξικές συνθήκες. 

Και πάλι λόγω του ότι σε αυτά τα πειράµατα µηδενίζεται η συγκέντρωση του 

διαλυµένου οξυγόνου στις ανοξικές συνθήκες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάχυση του 

στο βιοφίλµ.  Ο τρόπος ο οποίος έγινε αυτό ήταν ακριβώς ο ίδιος µε αυτόν που 

αναφέρθηκε για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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5.2.3. Πειράµατα επιβολής παροδικών ανοξικών συνθηκών στον αντιδραστήρα 

συνεχούς ροής 

 

Το µοντέλο απλοποιηµένο όπως περιγράφηκε ανωτέρω (Παράγραφος 5.2.2) πρέπει 

να είναι πλέον έτοιµο να προβλέψει τη λειτουργία του CSTR για τα πειράµατα 

εναλλαγής των συνθηκών από ανοξικές σε αερόβιες, µε σκοπό να πραγµατοποιηθεί η 

σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα και να πιστοποιηθεί ο επηρεασµός ή όχι της 

διεργασίας της νιτροποίησης από την επιβολή ανοξικών συνθηκών.  Τα διαγράµµατα που 

θα παρουσιαστούν παρακάτω θα δείχνουν το προφίλ του αµµωνιακού, του νιτρώδους και 

του νιτρικού άζωτο µέσα στον αντιδραστήρα, του διαλυµένου οξυγόνου, της 

αιωρούµενης βιοµάζας (για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς) και της 

βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και για τα δύο είδη 

βακτηρίων. 

Στα σχήµατα 5.10 – 5.11 παρατίθενται τα προφίλ όλων των µετρούµενων 

παραµέτρων καθώς και των προβλέψεων του µοντέλου για τον CSTR για χρονικό 

διάστηµα ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας.   Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του αµµωνιακού 

αζώτου για το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 70.13 mg/L και ήταν σταθερή για όλη τη 

διάρκεια του πειράµατος.  Επίσης η συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας µετρήθηκε 

και βρέθηκε ίση µε 15.4 mg/L (αρχή του πειράµατος) και 15 mg/L (τέλος του 

πειράµατος).  Ο ρυθµός αραίωσης στον οποίο έλαβαν χώρα τα πειράµατα αυτά ήταν D = 

1.18 d-1.  Οι αρχικές συγκεντρώσεις για το αµµωνιακό, νιτρώδες και νιτρικό άζωτο ήταν 

4.04, 0.22 και 60.24 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.10. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού (α), νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (1.5 ώρα) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου. 
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Σχήµα 5.11. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β)  και της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου (1.5 ώρα). 

 

Παρατηρώντας το σχήµα 5.10 προκύπτει ότι το µοντέλο προβλέπει ικανοποιητικά 

τη µεταβολή του αµµωνιακού αζώτου για τη συγκεκριµένη διεργασία, πράγµα το οποίο 

οδηγεί σε ένα αρχικό συµπέρασµα, ότι οι νιτρωδοποιητικοί µικροοργανισµοί φαίνεται να 

µην επηρεάζονται από τις ανοξικές συνθήκες.  Ασφαλέστερα συµπεράσµατα θα 

προκύψουν και από τα επόµενα πειράµατα.  Για το νιτρώδες άζωτο παρατηρείται µία 
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απόκλιση της πρόβλεψης του µοντέλου σε σχέση µε τις πειραµατικές τιµές, πράγµα το 

οποίο ήταν αναµενόµενο σύµφωνα µε αυτά που έχουν αναφερθεί σε προηγούµενες 

παραγράφους για την επίδραση που έχουν οι ανοξικές συνθήκες στους νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς.  Όσον αφορά το νιτρικό άζωτο η πρόβλεψη συµφωνεί πλήρως µε τις 

µετρήσεις.  Λογικά θα αναµενόταν και εδώ κάποια απόκλιση, λόγω αυτής του νιτρώδους 

αζώτου, όµως παρατηρώντας πιο προσεκτικά είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η 

διακύµανση του νιτρώδους αζώτου είναι µεταξύ των 0.2 και 0.4 mg/L, αρκετά 

χαµηλότερα από το νιτρικό που βρίσκεται στην περιοχή των 60, οπότε δεν µπορεί να 

φανεί µία τέτοια διαφορά.  Από το σχήµα 5.11 προκύπτει ότι η πρόβλεψη για τη 

συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου συµφωνεί απόλυτα µε τις πειραµατικές 

µετρήσεις, ενώ για την αιωρούµενη βιοµάζα των νιτρωδοποιητών υπάρχει και πάλι το 

πρόβληµα των λιγοστών µετρήσεων (µόνο αρχική και τελική), οπότε δεν µπορεί να γίνει 

σύγκριση µε την πρόβλεψη.  Για τις προσκολληµένες βιοµάζες είναι αναγκαίο να 

αναφερθεί ότι αυτή των νιτρικοποιητικών βακτηριών είναι µεγαλύτερη από αυτήν των 

νιτρωδοποιητικών, πράγµα απολύτως λογικό λόγω της διαφοράς στη τιµή των ρC που 

έχουν. 

Το επόµενο πείραµα αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα ανοξικών συνθηκών 3.5 

ωρών (Σχήµατα 5.12 και 5.13).  Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του αµµωνιακού αζώτου 

για το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 70.15 mg/L και ήταν σταθερή για όλη τη διάρκεια του 

πειράµατος.  Επίσης η συγκέντρωση της αιωρούµενης βιοµάζας µετρήθηκε και βρέθηκε 

ίση µε 15.1 mg/L (αρχή του πειράµατος) και 15.5mg/L (τέλος του πειράµατος).  Οι 

αρχικές συγκεντρώσεις για το αµµωνιακό, νιτρώδες και νιτρικό άζωτο ήταν 4.04, 0.22 

και 60.24 mg/L αντίστοιχα. 

Και πάλι για το αµµωνιακό άζωτο η πρόβλεψη είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις 

πειραµατικές µετρήσεις, ενώ για το νιτρώδες φαίνεται ότι υπάρχει σαφέστατα πλέον µία 

καθυστέρηση στην κατανάλωσή του, µε αποτέλεσµα το µοντέλο να µην προβλέπει 

σωστά τη συµπεριφορά αυτή.  Για το νιτρικό άζωτο και πάλι υπάρχει συµφωνία της 

πρόβλεψης µε τις µετρούµενες τιµές, όπως επίσης και για το διαλυµένο οξυγόνο.   
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Σχήµα 5.12. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού (α), νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (3.5 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου. 

 

 

 



 204

 

0 150 300 450 600
0

2

4

6

8

10
  Ανοξικες Συνθηκες
  Αεροβιες Συνθηκες
  Προβλεψη του µοντελου

 

 

D
O

  (
m

g/
L)

Time  (min)
(α)

 

0 150 300 450 600
0

3

6

9

12

15

18

 

 

x 1  
(m

g/
L)

Time (min)
(β)

 
 

 

0 150 300 450 600
0

15

30

45

60

75

 

 

x' 1 ,
 x

' 2  
(m

g/
dm

2 )

Time (min)

 Προσκολληµενοι νιτρωδοποιητες
 Προσκολληµενοι νιτρικοποιητες

(γ)

 
 

Σχήµα 5.13. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β)  και της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου (3.5 ώρες). 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε το χρονικό διάστηµα ανοξικών συνθηκών 6 ωρών 

(Σχήµατα 5.14 και 5.15).  Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του αµµωνιακού αζώτου για το 

συγκεκριµένο πείραµα ήταν 68.01 mg/L.  Επίσης η συγκέντρωση της αιωρούµενης 

βιοµάζας µετρήθηκε και βρέθηκε ίση µε 14.8 mg/L (αρχή του πειράµατος) και 15.4mg/L 
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(τέλος του πειράµατος.  Οι αρχικές συγκεντρώσεις για το αµµωνιακό, νιτρώδες και 

νιτρικό άζωτο ήταν 3.75, 0.19 και 57.81 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.14. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού (α), νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (6 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου. 
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Σχήµα 5.15. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β)  και της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου (6 ώρες). 

 

Και από αυτό το πείραµα προκύπτουν όµοια συµπεράσµατα σε σχέση µε τα δύο 

προηγούµενα.  Το µόνο που µπορεί να αναφερθεί ως νέα παρατήρηση είναι ότι στο 

διάγραµµα του διαλυµένου οξυγόνου υπάρχει µία µικρή υστέρηση της πρόβλεψης σε 

σχέση µε τα πειραµατικά σηµεία, πράγµα το οποίο είναι αναµενόµενο λόγω της 

συµπεριφοράς των νιτρικοποιητών αφού ταχύτερη κατανάλωση νιτρώδους αζώτου 
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(πρόβλεψη του µοντέλου) απαιτεί και περισσότερο οξυγόνο.  Η παρατήρηση αυτή θα 

είναι πιο εµφανής στα παρακάτω πειράµατα. 

  Το επόµενο πείραµα αναφέρεται για χρονικό διάστηµα ανοξικών συνθηκών 9 

ωρών (Σχήµατα 5.16 και 5.17).  Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του αµµωνιακού αζώτου 

για το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 69.52 mg/L.  Ακόµα η συγκέντρωση της αιωρούµενης 

βιοµάζας µετρήθηκε και βρέθηκε ίση µε 15 mg/L (αρχή του πειράµατος) και 15.6mg/L 

(τέλος του πειράµατος).  Οι αρχικές συγκεντρώσεις για το αµµωνιακό, νιτρώδες και 

νιτρικό άζωτο ήταν 4.06, 0.16 και 61.60 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.16. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού (α), νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (9 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου. 
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Σχήµα 5.17. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β)  και της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου (9 ώρες). 

 

Είναι πλέον εµφανής και στο διάγραµµα του νιτρικού αζώτου, µία µικρή διαφορά 

της πρόβλεψης του µοντέλου µε τα πειραµατικά σηµεία, λόγω του ότι η διαφορά στο 

νιτρώδες άζωτο (πρόβλεψης – πειράµατος) είναι µεγαλύτερη του ενός mg/L.  Επίσης και 

για το οξυγόνο, η απόκλιση είναι πλέον ορατή, ενώ για το νιτρώδες άζωτο ολοένα και 

αυξάνεται. 



 209

  Το τελευταίο χρονικό διάστηµα ανοξικών συνθηκών που εξετάστηκε ήταν 

διάρκειας 12 ωρών (Σχήµατα 5.18 και 5.19).  Η συγκέντρωση τροφοδοσίας του 

αµµωνιακού αζώτου για το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 70.24 mg/L, ενώ η συγκέντρωση 

της αιωρούµενης βιοµάζας µετρήθηκε και βρέθηκε ίση µε 15 mg/L (αρχή του 

πειράµατος) και 15.4 mg/L (τέλος του πειράµατος).  Οι αρχικές συγκεντρώσεις για το 

αµµωνιακό, νιτρώδες και νιτρικό άζωτο ήταν 6.07, 0.22 και 60.02 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.18. Προφίλ των πειραµατικών µετρήσεων για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού (α), νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου (γ) στον CSTR για το πείραµα 

εναλλαγής ανοξικών συνθηκών (12 ώρες) σε αερόβιες – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου. 
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Σχήµα 5.19. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β)  και της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) – Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου 

µοντέλου (12 ώρες). 

 

Από τα συγκεκριµένα πειράµατα, η βασική διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι οι 

νιτρωδοποιητικοί µικροοργανισµοί σε αντίθεση µε τους νιτρικοποιητικούς δεν 

επηρεάζονται από τις ανοξικές συνθήκες, καθώς µετά την επαναφορά τους σε αερόβιο 

περιβάλλον λειτουργούν κανονικά.  Στο δεύτερο στάδιο της διεργασίας της νιτροποίησης 
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(νιτρικοποίηση) και πάλι φαίνεται να επιδρούν αρνητικά οι ανοξικές συνθήκες, όπως 

αναµενόταν άλλωστε σύµφωνα µε τα όσα έχουν προαναφερθεί, οπότε είναι προφανές ότι 

το συγκεκριµένο µοντέλο και πάλι χρειάζεται µία διόρθωση, ώστε να περιγράφει και 

αυτό το φαινόµενο, πράγµα το οποίο έγινε και περιγράφεται στις προηγούµενες 

παραγράφους. 

 

 

5.2.4. Πειράµατα επιβολής παροδικών ανοξικών συνθηκών στους  αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου 

  

Παρόµοια πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν και σε αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου.  Στους αντιδραστήρες αυτούς προσθέτονταν 250 ml από το διάλυµα που περιείχε 

νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, οι οποίοι βρισκόταν ήδη 

στην εκθετική φάση ανάπτυξης.  ∆ύο αντιδραστήρες χρησιµοποιήθηκαν για να µελετηθεί 

η επίδραση των ανοξικών συνθηκών και ακόµα ένας είχε το ρόλο του τυφλού (control), 

όπου σε αυτόν δε διακόπηκε καθόλου η παροχή οξυγόνου, δηλαδή θα έδειχνε τη 

φυσιολογική κατανάλωση του υποστρώµατος από τους µικροοργανισµούς.  Τα 

διαστήµατα ανοξικών συνθηκών τα οποία δοκιµάστηκαν ήταν 1.5, 3.5, 6, 9 και 12 ωρών.  

Και πάλι µελετήθηκαν τα προφίλ όλων των µορφών του αζώτου, των συγκεντρώσεων  

των µικροοργανισµών και αυτό του διαλυµένου οξυγόνου.  Επίσης το µοντέλο που 

περιγράφεται από τις εξισώσεις 5.9 – 5.13 συµπεριλαµβανοµένης και της εξίσωσης 5.2 

(εξίσωση αιωρούµενης συγκέντρωσης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών) 

διαµορφώθηκε κατάλληλα (εξισώσεις 5.15 – 5.20), έτσι ώστε να είναι εφικτό να 

περιγραφεί η συγκεκριµένη διεργασία σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. 
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Για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης των νιτρικοποιητών σε κάθε πείραµα 

χρησιµοποιήθηκε άλλος ένας αντιδραστήρας διαλείποντος έργου παράλληλα µε τους 

υπόλοιπους, όπου ως υπόστρωµα προστέθηκε νιτρώδες άζωτο και όχι αµµωνιακό, έτσι 

ώστε από την κατανάλωση του να είναι εφικτό να υπολογιστεί η συγκεκριµένη 

παράµετρος.  Έτσι και πάλι από τη συνολική ποσότητα των πτητικών στερεών θα 

αφαιρεθεί η συγκέντρωση των νιτρικοποιητών για να µπορεί να υπολογιστεί και η 

συγκέντρωση των νιτρωδοποιητών (όµοια µε παράγραφο 5.1.2 σχήµα 5.1).  

Στο σχήµα 5.20 δίνονται  όλες οι συγκεντρώσεις (α: αµµωνιακό άζωτο, β: νιτρώδες 

άζωτο, γ: νιτρικό άζωτο, δ: διαλυµένο οξυγόνο και ε: συγκεντρώσεις των 

µικροοργανισµών)  για το πείραµα ανοξικών συνθηκών διάρκειας 1.5 ώρας.  Επίσης 

παρατίθενται και οι αντίστοιχες προβλέψεις του µοντέλου.  Σε αυτό το πείραµα η 

συγκέντρωση της βιοµάζας ήταν ίση µε 227 mg/L εκ των οποίων τα 99 ήταν 

νιτρωδοποιητές και τα 128 νιτρικοποιητές.  Οι αρχικές συγκεντρώσεις για το αµµωνιακό, 

νιτρώδες και νιτρικό άζωτο ήταν 74.07, 1.26 και 37.41 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.20. Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου 

(γ), διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών και 

νιτρικοποιητών (ε) για 1.5 ώρα ανοξικών συνθηκών.   



 214

Από τα παραπάνω σχήµατα προκύπτει ότι η πρόβλεψη για το αµµωνιακό και το 

νιτρικό άζωτο συµφωνεί απόλυτα µε τις πειραµατικές µετρήσεις, ενώ αντίθετα για το 

νιτρώδες άζωτο παρατηρείται µία απόκλιση, πράγµα το οποίο αναµενόταν λόγω της 

αρνητικής επίδρασης των ανοξικών συνθηκών στα νιτρικοποιητικά βακτήρια.  Λογικά η 

διαφορά του νιτρώδους αζώτου θα έπρεπε να απεικονίζεται και στο διάγραµµα του 

νιτρικού, καθώς η παραγωγή του δεύτερου είναι άµεσα εξαρτώµενη από το πρώτο, έτσι 

λανθασµένη πρόβλεψη για το πρώτο θα οδηγεί οµοίως σε λάθος και στο δεύτερο.  

Παρατηρώντας προσεκτικά όµως η κλίµακα του νιτρώδους αζώτου είναι κατά πολύ 

µικρότερη από αυτή του νιτρικού και γι αυτό δεν φαίνεται η µικρή αυτή διαφορά.  Όσον 

αφορά το διαλυµένο οξυγόνο η πρόβλεψη είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις τιµές που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος.  Επίσης για τη συγκέντρωση των δύο 

µικροοργανισµών, παρατηρείται αύξησή της µε την πάροδο του χρόνου (αερόβιο 

κοµµάτι), πράγµα που είναι αναµενόµενο από την κατανάλωση του υποστρώµατος. 

Στον πίνακα 5.4 δίνονται οι αρχικές συνθήκες για τα υπόλοιπα πειράµατα που 

έλαβαν χώρα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  

 

Πίνακας 5.4. Αρχικές συνθήκες των πειραµάτων στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. 
 

Ανοξικό 

διάστηµα 

(ώρες) 

NNH3 −  

(mg/L) 

NNO2 −−  

(mg/L) 

NNO3 −−  

(mg/L) 

X1 

(mg/L) 

X2 

(mg/L) 

3.5 117 1.06 40.02 105 138 

6 44.02 1.14 42.23 94 105 

9 44.02 1.14 42.23 94 105 

12 58.62 1.72 54.02 100 119 

 

Στα σχήµατα 5.21 – 5.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

αυτά  τα πειράµατα καθώς και το τι προβλέπει το µοντέλο για την κάθε περίπτωση.  Η 

βασική παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι και γι αυτά τα πειράµατα οι νιτρωδοποιητές 

δεν επηρεάζονται από τις ανοξικές συνθήκες σε αντίθεση µε τους νιτρικοποιητές όπου 

και πάλι έδειξαν να επηρεάζονται σε κάποιο βαθµό.  Πιο συγκεκριµένα η πρόβλεψη του 

µοντέλου για το αµµωνιακό άζωτο έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τις πειραµατικές 
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µετρήσεις για όλα τα πειράµατα, ενώ αυτή για το νιτρώδες και νιτρικό (είναι ορατή όπου 

το επιτρέπει η κλίµακα) υπάρχει µία απόκλιση, η οποία ήταν αναµενόµενη σύµφωνα µε 

τα πειράµατα που έλαβαν χώρα για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια.  Το µοντέλο επίσης 

προβλέπει ικανοποιητικά και το προφίλ του διαλυµένου οξυγόνο, πράγµα το οποίο 

αρχικά φαίνεται να µην είναι φυσιολογικό λόγω της απόκλισης στο νιτρώδες άζωτο. 

Εντούτοις όµως, η παροχή του αέρα είναι αρκετά µεγάλη (ίδιο KLa για αντιδραστήρα µε 

υποπενταπλάσιο όγκο και λιγότερη ποσότητα µικροοργανισµών) µε αποτέλεσµα να 

υπερκαλύπτεται η διαφορά και το διάλυµα να φθάνει γρήγορα στον κορεσµό.  Τα 

συγκεκριµένα πειράµατα δεν βοηθούν στο να βγει ένα συµπέρασµα για το αν η αύξηση 

του ανοξικού διαστήµατος επιβαρύνει περισσότερο τη λειτουργία των νιτρικοποιητών 

καθώς οι αρχικές συγκεντρώσεις των µικροοργανισµών δεν είναι οι ίδιες για όλα τα 

πειράµατα.  Από αυτά όµως των 6 και 9 ωρών (Σχήµατα 5.22 και 5.23) που έλαβαν χώρα 

έχοντας τις ίδιες αρχικές συνθήκες προκύπτει ότι ο επηρεασµός είναι µεγαλύτερος για τις 

9 ώρες από ότι στις 6.  Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες µικροδιαφορές των 

πειραµατικών σηµείων µε αυτά της πρόβλεψης στα διαγράµµατα του αµµωνιακού 

αζώτου µπορεί να οφείλονται σε πειραµατικά σφάλµατα.        

Το συγκεκριµένο µοντέλο λοιπόν πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να 

εµπεριέχει και το φαινόµενο της επίδραση των ανοξικών συνθηκών (όπως έλαβε χώρα 

και για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς) για να είναι ικανό να περιγράψει 

πλήρως τη συγκεκριµένη διεργασία τόσο για τον CSTR όσο και για τα πειράµατα στους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. 
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Σχήµα 5.21. Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου 

(γ), διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών και 

νιτρικοποιητών (ε) για 3.5 ώρες ανοξικών συνθηκών.   
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Σχήµα 5.22. Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου 

(γ), διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών και 

νιτρικοποιητών (ε) για 6 ώρες ανοξικών συνθηκών.   
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Σχήµα 5.23. Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου 

(γ), διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών και 

νιτρικοποιητών (ε) για 9 ώρες ανοξικών συνθηκών.   
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Σχήµα 5.24. Προφίλ του αµµωνιακού (α), του νιτρώδους (β) και νιτρικού αζώτου 

(γ), διαλυµένου οξυγόνου (δ) και της αιωρούµενης βιοµάζας των νιτρωδοποιητών και 

νιτρικοποιητών (ε) για 12 ώρες ανοξικών συνθηκών.   
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5.2.5. Περαιτέρω ανάπτυξη του  τροποποιηµένου µοντέλου που περιγράφει τη 

νιτροποίηση για να εµπεριέχει και την επίδραση των ανοξικών συνθηκών. 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του µοντέλου θα βασιστεί σε αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί 

(παράγραφος 4.3.5), καθώς οι µόνοι µικροοργανισµοί που φαίνεται να επηρεάζονται από 

τις ανοξικές συνθήκες είναι οι νιτρικοποιητικοί.  ∆ηλαδή οι εξισώσεις που περιγράφουν 

το συγκεκριµένο µοντέλο (5.15 – 5.20) πρέπει να τροποποιηθούν µε τρόπο όµοιο µε αυτό 

των εξισώσεων 4.32 – 4.35.  Αυτό που πρέπει όµως να διερευνηθεί είναι το αν οι τιµές 

για τις δύο σταθερές το Kd και το α που έχουν προσδιοριστεί από τα πειράµατα µε τους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς κάποια 

αλλαγή για να περιγραφεί ικανοποιητικά η συγκεκριµένη διεργασία.  Οι εξισώσεις που 

θα περιγράφουν τη διεργασία της νιτροποίησης και θα εµπεριέχουν τον επηρεασµό των 

νιτρικοποιητικών βακτηρίων θα έιναι οι εξής: 
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  Αρχικά αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν οι ίδιες τιµές για τις παραµέτρους Kd 

και το α, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί στα προηγούµενα πειράµατα για τους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.5 και ήταν 

ίσες µε 0.0034 και 0.0026 αντίστοιχα.  Χρησιµοποιώντας αυτές τις τιµές παρατηρήθηκε 

για όλα τα πειράµατα µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην πρόβλεψη για το νιτρώδες και 

νιτρικό άζωτο σε σχέση µε τις πειραµατικές.  Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση µε 

ανοξικό διάστηµα 12 ωρών (Σχήµα 5.25). 
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Σχήµα 5.25. Πρόβλεψη για το νιτρώδες (α) και για το νιτρικό άζωτο (β), 

χρησιµοποιώντας Kd = 0.0034 και α = 0.0026 για 12 ώρες ανοξικών συνθηκών.   

   

  Από τα διαγράµµατα αυτά εύκολα προκύπτει ότι στο συγκεκριµένο σύστηµα ο 

επηρεασµός των νιτρικοποιητών από τις ανοξικές συνθήκες είναι σαφώς πιο 

περιορισµένης έκτασης σε σχέση µε την προηγούµενη περίπτωση που εξετάστηκε (όταν 

υπήρχαν µόνο νιτρικοποιητικά βακτήρια).  ∆ηλαδή η συνύπαρξη τους µε τους 
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νιτρωδοποιητές φαίνεται κατά κάποιο τρόπο να ελαττώνει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών, οπότε προκύπτει η ανάγκη για νέο προσδιορισµό των παραµέτρων Kd και το 

α.  Η πρώτη σκέψη που έγινε ήταν να διατηρηθεί το α στην ίδια τιµή και να 

προσδιοριστεί µόνο το Kd µε προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα, θεωρώντας ότι η 

απενεργοποίηση των βακτηρίων είναι αυτή που αλλάζει, ενώ η επανενεργοποίηση τους 

λαµβάνει χώρα µε τον ίδιο τρόπο.  Έτσι αποφασίστηκε να γίνει προσαρµογή στο πείραµα 

µε ανοξική διάρκεια 12 ώρες για να υπολογιστεί το Kd (µε τη βοήθεια του προγράµµατος 

Matlab).  Στα σχήµατα 5.26 και 5.27 φαίνεται το αποτέλεσµα αυτής της προσαρµογής 

για όλες τις παραµέτρους, όπου προκύπτει ότι για τιµή του Kd = 0.00066 η προσαρµογή 

είναι πάρα πολύ καλή για όλες τις παραµέτρους. 
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Σχήµα 5.26. Προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων (αµµωνιακό (α), νιτρώδες 

(β) και νιτρικό (γ) άζωτο) για τον προσδιορισµό του Kd για το πείραµα µε 12 ώρες 

ανοξικές συνθήκες.   
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Σχήµα 5.27. Προφίλ του διαλυµένου οξυγόνου (α), της αιωρούµενης βιοµάζας των 

νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης των 

νιτρικοποιητών (δ) για το πείραµα µε ανοξική διάρκεια 12 ωρών.  

 

Στο σχήµα 5.27 (δ) παρατίθεται το προφίλ του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2, ο 

οποίος κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών µειώνεται σε κάποιο βαθµό.  Εφόσον 

λοιπόν προσδιορίστηκε η τιµή για το Kd, είναι εφικτό πλέον να χρησιµοποιηθεί το 

µοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις 5.21 – 5.26 και να συγκριθεί η πρόβλεψη 

του µε τα πειραµατικά δεδοµένα των άλλων πειραµάτων (για τα διάφορα χρονικά 
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διαστήµατα ανοξικών συνθηκών).  Στα σχήµατα 5.28 – 5.29 παρατίθενται όλες οι 

προβλέψεις για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας.  
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Σχήµα 5.28. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό άζωτο (γ)  

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας. 

 

Η πρόβλεψη του µοντέλου είναι πολύ ικανοποιητική και για τις τρεις µορφές του 

αζώτου, όπως επίσης και για το διαλυµένο οξυγόνο (Σχήµα 5.29). 
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Σχήµα 5.29. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη βιοµάζα 

νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) 

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας. 

 

Τα επόµενα σχήµατα (5.30 – 5.35) αναφέρονται για τα υπόλοιπα πειράµατα µε 

διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5, 6 και 9 ωρών, όπου και πάλι η πρόβλεψη του 

µοντέλου συµφωνεί πλήρως µε τις πειραµατικές µετρήσεις για όλες τις εξεταζόµενες 

παραµέτρους. 
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Σχήµα 5.30. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό άζωτο (γ)  

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5 ωρών. 
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Σχήµα 5.31. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη βιοµάζα 

νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) 

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5 ωρών. 
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Σχήµα 5.32. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό άζωτο (γ)  

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ωρών. 
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Σχήµα 5.33. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη βιοµάζα 

νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) 

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ωρών. 
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Σχήµα 5.34. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το αµµωνιακό (α), το νιτρώδες (β) και το νιτρικό άζωτο (γ)  

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 9 ωρών. 
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Σχήµα 5.35. Πρόβλεψη του ανεπτυγµένου µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών) για το διαλυµένο οξυγόνο (α), την αιωρούµενη βιοµάζα 

νιτρωδοποιητών (β), της βιοµάζας που είναι προσκολληµένη στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα και για τα δύο είδη βακτηρίων (γ) και του ειδικού ρυθµού ανάπτυξης (δ) 

για το πείραµα µε διάρκεια ανοξικών συνθηκών 9 ωρών. 

 



 232

Από όλα τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτει ότι το µοντέλο που αναπτύχθηκε 

περιγράφει πλήρως και ικανοποιητικά τη συγκεκριµένη διεργασία και είναι αρκετά 

αξιόπιστο αφού προβλέπει τη συµπεριφορά 4 διαφορετικών πειραµάτων. 

Το επόµενο πράγµα που θα εξεταστεί είναι το τι θα προέβλεπε το συγκεκριµένο 

µοντέλο αν χρησιµοποιούταν στα πειράµατα που έλαβαν χώρα στους αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου µε κατάλληλη προσαρµογή βέβαια, όπως έγινε και για την πρόβλεψη 

του απλού µοντέλου (εξισώσεις 5.15 – 5.20).  Έτσι λοιπόν οι εξισώσεις 5.21 – 5.26 θα 

πάρουν την εξής µορφή: 
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Χρησιµοποιώντας τις ίδιες τιµές για τα Kd και α που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 

θα φανεί αν η πρόβλεψη του µοντέλου των εξισώσεων 5.28 – 5.33 συµφωνεί µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα για τις εξεταζόµενες παραµέτρους στα πειράµατα µε τους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.   

Στα σχήµατα 5.36 – 5.40 παρατίθενται οι προβλέψεις του συγκεκριµένου µοντέλου 

για όλα τα πειράµατα, όπου εύκολα προκύπτει η παρατήρηση ότι για άλλη µια φορά η 

συµφωνία µε τις πειραµατικές µετρήσεις των παραµέτρων είναι πολύ καλή, πράγµα το 

οποίο υποδηλώνει ότι η επιλογή των τιµών του Kd και του α είναι κατάλληλη στο να 

περιγράψει τη συγκεκριµένη διεργασία.  
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Σχήµα 5.36. Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το διαλυµένο οξυγόνο 

(δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για διάρκεια ανοξικών συνθηκών 1.5 ώρας. 
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Σχήµα 5.37. Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το διαλυµένο οξυγόνο 

(δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για διάρκεια ανοξικών συνθηκών 3.5 ωρών. 
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Σχήµα 5.38. Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το διαλυµένο οξυγόνο 

(δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για διάρκεια ανοξικών συνθηκών 6 ωρών. 
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Σχήµα 5.39. Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το διαλυµένο οξυγόνο 

(δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για διάρκεια ανοξικών συνθηκών 9 ωρών. 
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Σχήµα 5.40. Πρόβλεψη του µοντέλου (που εµπεριέχει την επίδραση των ανοξικών 

συνθηκών) για αµµωνιακό (α), νιτρώδες (β), νιτρικό άζωτο (γ), το διαλυµένο οξυγόνο 

(δ), την αιωρούµενης βιοµάζα των νιτρωδοποιητών και νιτρικοποιητών (ε) και του 

ειδικού ρυθµού ανάπτυξης µ2 (στ) για διάρκεια ανοξικών συνθηκών 12 ωρών. 
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5.2.6. Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσµάτων 

 

Σκοπός του συγκεκριµένου ερευνητικού κοµµατιού ήταν να εξεταστεί το κατά πόσο 

οι ανοξικές συνθήκες επηρεάζουν την λειτουργία των νιτρωδοποιητικών 

µικροοργανισµών στη διεργασία της νιτροποίησης, όταν αυτοί επανέρχονται σε αερόβιο 

περιβάλλον (χωρίς περιορισµό οξυγόνου).  Πρέπει να αναφερθεί ότι τα νιτρωδοποιητικά 

βακτήρια συνυπήρχαν µε τα νιτρικοποιητικά, έτσι ώστε να είναι εφικτό να εξεταστεί 

συνολικά ο επηρεασµός της διεργασίας της νιτροποίησης από την εναλλαγή ανοξικών 

και αερόβιων συνθηκών.   Η συγκεκριµένη έρευνα ακολούθησε αυτή που έλαβε χώρα για 

τους νιτρικοποιητικούς, όπου είχε βρεθεί σηµαντική επίδραση η οποία είχε σχέση και µε 

τη χρονική διάρκεια κατά την οποία είχαν εκτεθεί οι συγκεκριµένοι µικροοργανισµοί σε 

ανοξικό περιβάλλον.  Έτσι πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα στον αντιδραστήρα CSTR 

όπου λάµβανε χώρα παύση του αερισµού για χρονικά διαστήµατα 1.5, 3, 6.5, 9 και 12 

ωρών και κατόπιν το σύστηµα επανερχόταν σε αερόβιες συνθήκες.  Για το συγκεκριµένο 

αντιδραστήρα (CSTR) τροποποιήθηκε το ανεπτυγµένο µοντέλο κατάλληλα ώστε να 

εµπεριέχει και το διαλυµένο οξυγόνο ως δεύτερο περιοριστικό υπόστρωµα (εξισώσεις 

5.9 – 5.13).  

Έτσι προέκυψε η ανάγκη να υπολογιστεί η σταθερά ηµικορεσµού του οξυγόνου, ο 

ογκοµετρικός συντελεστής µεταφοράς µάζας (KSO1) για το συγκεκριµένο θρεπτικό 

υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε (KLa) και ο συντελεστής αποδοτικότητας ως προς το 

οξυγόνο (ΥΟ2).  Για το σκοπό αυτό κατάλληλα πειράµατα έλαβαν χώρα και έτσι 

προσδιορίστηκαν οι παραπάνω τιµές (ΚO1 = 0.452 mg O2/L, KLa = 0.9048 min-1 και YXO 

= 0.074 mg O2/mg κυττάρων).  Η τιµή που προσδιορίστηκε για το KO είναι πολύ κοντά 

µε αυτή που αναφέρεται (KO1 = 0.50 mg O2/L για 25 οC) από τους Rittmann και 

Snoeyink (1984) και µε αυτή (0.50) των Laudelout et al. (1976) για τα νιτρωδοποιητικά 

βακτήρια, ενώ είναι κοντά µε αυτές (0.3 και 0.25) που αναφέρουν οι Loveless και Painter 

(1968) και οι Peeters et al. (1969) αντίστοιχα.  Για το KLa δεν µπορεί να γίνει κάποια 

σύγκριση µε τη βιβλιογραφία γιατί εξαρτάται από το µέσο στο οποίο µεταφέρεται το 

οξυγόνο και την παροχή. Το Υο1 είναι πολύ κοντά στην τιµή που αναφέρουν (0.11) οι 

Rittmann και Snoeyink (1984).  

Με αυτόν τον τρόπο κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί τι θα προέβλεπε το µοντέλο για 

καθένα από τα πειράµατα που προαναφέρθηκαν όσον αφορά τη συγκέντρωση όλων των 
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µορφών του αζώτου, του διαλυµένο οξυγόνο και τη προσκολληµένη ενεργή βιοµάζα στα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα. 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν προέκυψε ότι οι νιτρωδοποιητικοί 

µικροοργανισµοί δεν επηρεάζονται καθόλου από την εναλλαγή ανοξικών και αερόβιων 

συνθηκών και λειτουργούν κανονικά όταν επανέρχεται ο αερισµός τόσο για τα 

πειράµατα που έλαβαν χώρα στον CSTR όσο και σε αυτά στους αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου.  Αντίθετα οι νιτρικοποιητές και πάλι έδειξαν ότι επηρεάζονται από 

τη χρονική διάρκεια των ανοξικών συνθηκών σε µικρότερο όµως βαθµό σε σύγκριση µε 

την περίπτωση που δεν συνυπήρχαν µε τους νιτρωδοποιητές.  Αυτό το συµπέρασµα (δεν 

επηρεάζονται οι νιτρωδοποιητές) έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε άλλους ερευνητές (Turk 

και Mavinic, 1986; Katsogiannis, 2001) που έχουν αναφέρει ότι υπάρχει µία φάση 

υστέρησης στη νιτρικοποίηση (για τη διεργασία ενεργού ιλύος), δηλαδή η διεργασία 

αυτή καθυστερούσε όταν λάµβανε χώρα σε αερόβια δεξαµενή που ακολουθούσε µία 

ανοξική, οδηγώντας σε µία παροδική αλλά πάντως συστηµατική συσσώρευση νιτρωδών, 

η οποία διαρκούσε για µερικές ώρες.   

Γενικά η εξήγηση που είχε δοθεί (Turk και Mavinic, 1986) για τη συσσώρευση 

νιτρώδους αζώτου στη διεργασία της νιτροποίησης, είναι ότι οφειλόταν στην επαφή των 

κυττάρων µε υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερης αµµωνίας (5 mg/L).  Παρά ταύτα η 

συσσώρευση του νιτρώδους αζώτου δεν διατηρήθηκε επί µακρόν, εξαιτίας του 

εγκλιµατισµού των νιτρικοποιητών στην ελεύθερη αµµωνία.  Γενικά στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ερευνητών, ως προς την κρίσιµη 

συγκέντρωση της αµµωνίας για την οποία παρεµποδίζεται η νιτρικοποίηση.  Στη 

συνέχεια άλλοι ερευνητές (Yang και Alleman, 1992) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου µόνο, δε φαίνεται να αποτελεί τον κύριο 

παράγοντα για τη συσσώρευση του νιτρώδους αζώτου και ότι ο συσχετισµός της µε τη 

συγκέντρωση της ελεύθερης αµµωνίας δεν είναι αποτελεσµατικός.  Αντίθετα, η 

υδροξυλαµίνη (ενδιάµεσο προϊόν στην οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου προς 

νιτρώδες) βρέθηκε ότι παρεµποδίζει τη νιτρικοποίηση.  Η εργασία αυτή έδειξε ότι η 

παρουσία µη ιονισµένης (ελεύθερης) υδροξυλαµίνης φαίνεται να σχετίζεται σταθερά µε 

τη χαµηλή νιτρικοποιητική δραστηριότητα.  Έτσι η υδροξυλαµίνη θεωρήθηκε ότι 

αποτελεί ένα βασικό, αν όχι τον κύριο παράγοντα για τη συσσώρευση νιτρώδους αζώτου 

στα νιτροποιητικά συστήµατα. 
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Οι παραπάνω εξηγήσεις αφορούν γενικά για τη διεργασία της νιτροποίησης.  Από 

το προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής διαπιστώθηκε το φαινόµενο της 

καθυστέρησης στην κατανάλωση του νιτρώδους αζώτου χωρίς την παρουσία είτε 

ελεύθερης αµµωνίας είτε ελεύθερης υδροξυλαµίνης, πράγµα το οποίο υποδηλώνει ότι οι 

δύο αυτοί παράγοντες δεν είναι οι µόνοι οι οποίοι ευθύνονται για την συσσώρευση των 

νιτρωδών κατά τη διεργασία της νιτροποίησης.  Συγκεκριµένα για τη συσσώρευση 

νιτρώδους αζώτου κατά την εναλλαγή ανοξικών και αερόβιων συνθηκών, ενώ έχει 

παρατηρηθεί πειραµατικά (Turk και Mavinic, 1986; Katsogiannis, 2001) εντούτοις δεν 

έχει αναφερθεί κάποια ικανοποιητική εξήγηση.   

Ο επόµενος στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να διαµορφωθεί κατάλληλα 

το µοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις 5.9 – 5.13 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εµπεριέχεται η επίδραση των ανοξικών συνθηκών στα συγκεκριµένα βακτήρια.  Όπως 

προαναφέρθηκε η βασική θεώρηση που έλαβε χώρα ήταν ότι κατά τη διάρκεια των 

ανοξικών συνθηκών το ένζυµο που καταλύει την αντίδραση της νιτρικοποίησης 

υφίσταται κάποιου είδους απενεργοποίηση, µε αποτέλεσµα να επηρεάζει τον ειδικό 

ρυθµό ανάπτυξης και κατόπιν όταν το σύστηµα επανέρχεται σε αερόβιες συνθήκες ο 

ρυθµός αυτός αυξάνεται έως ότου επανέλθει στη µέγιστη τιµή του σύµφωνα µε το 

µοντέλο που έχει αναφερθεί από τους (Wang και Stephanopoulos, 1984).  Το νέο λοιπόν 

µοντέλο περιγράφεται από τις εξισώσεις 5.21 – 5.26 τον CSTR και 5.27 – 5.32 για τους 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Για το νέο αυτό µοντέλο προέκυψε η ανάγκη να 

προσδιοριστούν ξανά η σταθερά Kd  που δηλώνει τη µείωση του ειδικού ρυθµού κατά τη 

διάρκεια των ανοξικών συνθηκών, ενώ για το α που είναι ο παράγοντας 

προσαρµοστικότητας του ρυθµού µετά την επαναφορά στις αερόβιες συνθήκες δεν 

χρειάστηκε να ξαναυπολογιστεί οπότε χρησιµοποιήθηκε η τιµή που αναφέρθηκε στο 

προηγούµενο κεφαλαίο.  Η διαφορά στην τιµή του Kd των νιτρικοποιητικών 

µικροοργανισµών για την περίπτωση που ήταν αποµονωµένοι σε σχέση µε αυτή που 

συνυπήρχαν µε τους νιτρωδοποιητές είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποιους βιοχηµικούς 

παράγοντες που προκύπτουν από τη συνύπαρξη τους.  Οι προβλέψεις του µοντέλου είναι 

αρκετά ικανοποιητικές γι όλα τα πειράµατα και έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τις 

πειραµατικά προσδιοριζόµενες τιµές, γεγονός που δείχνει την αξιοπιστία του µοντέλου. 
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5.3. Συµπεράσµατα 

Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από το συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι το ότι 

οι νιτρωδοποιητικοί µικροοργανισµοί δεν επηρεάζονται από την µετάβαση από ανοξικές 

συνθήκες σε αερόβιες, ενώ αντίθετα για τους νιτρικοποιητές η επίδραση και πάλι ήταν 

εµφανής, σε µικρότερο όµως βαθµό.  Το γεγονός αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα 

για να παρακαµφθεί η νιτρικοποίηση κατά τη διεργασία της βιολογικής αποµάκρυνσης 

του αζώτου µε κατάλληλη εναλλαγή αερόβιων – ανοξικών συνθηκών, πράγµα το οποίο 

θα συµβάλλει στη µείωση του λειτουργικού κόστους της διεργασίας όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

Σηµαντικό επίσης συµπέρασµα είναι ότι µοντέλο των Topiwala και Hamer µπορεί 

να περιγράψει ικανοποιητικά τη συγκεκριµένη διεργασία για αντιδραστήρα συνεχούς 

λειτουργίας όπου λαµβάνει χώρα και ανάπτυξη µικροοργανισµών στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα, µε κατάλληλες βέβαια τροποποιήσεις, ώστε να περιγράφεται η διάχυση 

του υποστρώµατος στο βιοφίλµ που σχηµατίζεται στα τοιχώµατα, αλλά και η επίδραση 

των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς. 

Έτσι, το επόµενο βήµα είναι να χρησιµοποιηθούν τα παραπάνω αποτελέσµατα 

κατάλληλα σε ένα µοντέλο που να περιγράφει όλη τη διεργασία της αποµάκρυνσης 

αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση) µε απώτερο σκοπό να παρακαµφθεί η 

νιτρικοποίηση.  Αυτό πρέπει να γίνει επιλέγοντας κατάλληλες λειτουργικές συνθήκες, 

αλλά και κατάλληλο σύστηµα επεξεργασίας.  Στο επόµενο κεφάλαιο (6) θα επιλεχθεί ένα 

τέτοιο σύστηµα επεξεργασίας και θα γίνουν οι κατάλληλες προσοµοιώσεις 

(χρησιµοποιώντας κάποιο µοντέλο) για να δειχτεί αν υπό κατάλληλη ρύθµιση των 

λειτουργικών παραµέτρων (λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των ανοξικών συνθηκών 

στα νιτρικοποιητικά βακτήρια) µπορεί τελικά να παρακαµφθεί η νιτρικοποίηση.       
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6. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΩΝ ΑΕΡΟΒΙΩΝ – ΑΝΟΞΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.  
  

6.1. Εισαγωγή 

 

Βασικός σκοπός της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας ήταν να βελτιστοποιηθεί 

η διεργασία της ενεργού ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από τα δύο προηγούµενα κεφάλαια και αφορούν την επίδραση των ανοξικών συνθηκών 

στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Λόγω αυτής της επίδρασης είναι δυνατό 

υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας να παρακαµφθεί το στάδιο της νιτρικοποίησης για 

τη διεργασία της ενεργού ιλύος, πράγµα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους ερευνητές 

σήµερα, καθώς µειώνεται σηµαντικά το λειτουργικό κόστος της διεργασίας λόγω της 

χαµηλότερης απαίτησης για αερισµό.  Επίσης η µέθοδος αυτή (παράκαµψη της 

νιτρικοποίησης) παρουσιάζει µείωση του απαιτούµενου οργανικού φορτίου για 

απονιτροποίηση και µείωση της παραγόµενης κυτταρικής µάζας κατά την αναερόβια 

ανάπτυξη των µικροοργανισµών.  Θεωρητικά έχει υπολογιστεί ότι µειώνεται κατά 25% η 

απαίτηση σε δέκτη ηλεκτρονίων (οξυγόνο) και 40% σε δότη ηλεκτρονίων (οργανική 

πηγή)  για τη διεργασία της αποµάκρυνσης του αζώτου (Abeling και Seyfried, 1992; 

Chen et al., 1991; Katsogiannis et al., 2003; Turk και Mavinic, 1987). 

Σε παλαιότερες ερευνητικές εργασίες έχει παρατηρηθεί, ότι η ταυτόχρονη έκθεση 

σε αερόβιες και ανοξικές συνθήκες, η µειωµένη παροχή οξυγόνου, η επαφή µε ελεύθερη 

αµµωνία ή/και υδροξυλαµίνη και οι υψηλές τιµές του pH και της θερµοκρασίας έχουν 

αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  Οι 

πρακτικές όµως αυτές προϋποθέτουν υψηλού επιπέδου επίβλεψη και λεπτοµερή έλεγχο 

της διεργασίας για ρύθµιση του pH και του διαλυµένου οξυγόνου, ενώ η διατήρηση της 

θερµοκρασίας σε υψηλές τιµές είναι αρκετά ενεργοβόρα.    

Για να εξεταστεί, λοιπόν, το αν µε συγκεκριµένη ρύθµιση των λειτουργικών 

παραµέτρων (εναλλαγή ανοξικών – αερόβιων συνθηκών) ενός συστήµατος 

αποµάκρυνσης αζώτου είναι εφικτό να παρακαµφθεί η νιτρικοποίηση, επιλέχθηκε ένα 

κατάλληλο µοντέλο που περιγράφει τη διεργασία της ενεργού ιλύος και τροποποιήθηκε 
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κατάλληλα ώστε να εµπεριέχει την αρνητική επίδραση των ανοξικών συνθηκών στη 

λειτουργία των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών όπως αυτή περιγράφηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο.  Κατόπιν προσοµοιώθηκε η συγκεκριµένη διεργασία για 

διάφορες στρατηγικές λειτουργίας για τη µελέτη της επίδρασης του λόγου διάρκειας 

αερόβιας – ανοξικής φάσης.  Το µοντέλο που επιλέχθηκε ήταν το ASM3 (activated 

sludge model 3, Gujer et al., 1999), το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό (και το πιο 

πρόσφατο) και περιγράφει πλήρως αυτή τη διεργασία. 

Για να είναι εφικτή η συγκεκριµένη προσοµοίωση πρέπει να επιλεχθεί και ένας 

τύπος αντιδραστήρα στον οποίο θα λάβει χώρα, οπότε αποφασίστηκε να είναι 

αντιδραστήρας τύπου διαλείποντος έργου µε περιοδική λειτουργία (Sequencing Batch 

Reactor).  Το σύστηµα αυτό βρίσκει ιδανική εφαρµογή σε περιπτώσεις διακεκοµµένης ή 

περιοδικής παροχής αποβλήτου και σε µικρούς οικισµούς ή βιοµηχανικές µονάδες.  

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατά του συγκαταλέγονται το µικρό πάγιο και λειτουργικό 

κόστος, η µεγάλη ευελιξία στη λειτουργία του (πράγµα το οποίο είναι αναγκαίο για τη 

συγκεκριµένη προσοµοίωση) και η ευκολία στο χειρισµό του.  Επίσης έχει διαπιστωθεί 

ότι ο αντιδραστήρας αυτός έχει την εγγενή ικανότητα να λειτουργεί µε υψηλές 

συγκεντρώσεις µικροοργανισµών και σε µεγάλους χρόνους συγκράτησης στερεών 

(ηλικία λάσπης), παράµετροι οι οποίοι προωθούν τον ενδογενή µεταβολισµό και κατά 

συνέπεια την παροχή οργανικής πηγής άνθρακα κατά την απονιτροποίηση.  Όσον αφορά 

την περιοδική εφαρµογή συνθηκών νιτροποίησης και απονιτροποίησης, η λειτουργία του 

αντιδραστήρα SBR για αποµάκρυνση αζώτου βασίζεται σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, 

δηλαδή περιοδική εναλλαγή αερόβιων – ανοξικών συνθηκών στην ίδια δεξαµενή.  Άλλο 

ένα βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου τύπου αντιδραστήρα είναι η χρονικά 

εξαρτώµενη φύση της λειτουργίας του, πράγµα που τον καθιστά αρκετά ελκυστικό για 

την εφαρµογή ρύθµισης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του σε πραγµατικό χρόνο.  

Περισσότερα στοιχεία για τον SBR αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο.   

     

6.2. Αντιδραστήρας SBR. 

 

Η λειτουργία των αντιδραστήρων SBR είναι περιοδική.  Το προς επεξεργασία 

απόβλητο τροφοδοτείται συνεχώς (µέσα όµως σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) 

στον αντιδραστήρα, υφίσταται διάφορες επεξεργασίες σε µία µόνο δεξαµενή µέσα από 
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µία αλληλουχία διακριτών χρονικών περιόδων και αποµακρύνεται περιοδικά.  Είναι 

φανερό ότι ο συγκεκριµένος αντιδραστήρας παρέχει σε χρόνο ότι µία µονάδα συνεχούς 

ροής σε χώρο.  Η λειτουργία του περιλαµβάνει 5 διακριτές χρονικές περιόδους που 

συνθέτουν ένα κύκλο λειτουργίας: τη φάση πλήρωσης (fill phase) του αντιδραστήρα µε 

απόβλητο, τη φάση αντίδρασης (react phase) για την αποµάκρυνση του αζώτου, τη φάση 

καθίζησης (settle phase) για το διαχωρισµό των βιολογικών στερεών από το 

επεξεργασµένο υγρό, τη φάση απορροής (draw phase) για την αποµάκρυνση του 

επεξεργασµένου υγρού και τη φάση αδράνειας (idle phase) για την προετοιµασία του 

αντιδραστήρα µέχρι την εκκίνηση του επόµενου κύκλου λειτουργίας.  Το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα όπως προαναφέρθηκε είναι ότι η φάση αντίδρασης πραγµατοποιείται σε 

µία µόνο δεξαµενή, οπότε είναι εφικτό να καθοριστεί ανεξάρτητα ο χρόνος κατά τον 

οποίο το σύστηµα θα βρίσκεται υπό αερόβιες συνθήκες και ανοξικές συνθήκες.  Για 

παράδειγµα αν ο χρόνος αντίδρασης είναι 6 ώρες, τότε µπορεί να χωριστεί αυτό το 

διάστηµα ανάλογα µε τους επιθυµητούς στόχους (π.χ. 3 ώρες αερόβια και 3 ώρες 

ανοξική φάση).  Οι συνθήκες λειτουργίας που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριµένη εργασία 

θα αναφερθούν εκτενώς παρακάτω.   

 

6.3. Μοντέλο ASM3 

 

Παρακάτω επεξηγούνται τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο 

µοντέλο. 

 

•  SO (mg O2/ m3): Συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου. 

•  SI (mg COD/m3): Συγκέντρωση αδρανούς οργανικού υλικού. 

•  SS (mg COD/m3): Συγκέντρωση βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων. 

•  SNH (mg N/m3): Συγκέντρωση αµµωνίας και αµµωνιακού αζώτου. 

•  SN2 (mg N/m3): Συγκέντρωση αερίου αζώτου.  

•  SNO (mg Ν/m3): Συγκέντρωση νιτρώδους και νιτρικού αζώτου *. 

•  SALK (mole HCO3
-/m3): Αλκαλικότητα του αποβλήτου. 

•  ΧΙ (mg COD/m3): Συγκέντρωση αδρανών σωµατιδίων. 

•  ΧS (mg COD/m3): Συγκέντρωση αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων. 
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•  ΧΗ (mg COD/m3): Συγκέντρωση ετερότροφων οργανισµών. 

•  ΧSTO (mg COD/m3): Πολυµερές προϊόν των ετερότροφων µικροοργανισµών που 

συσσωρεύεται ενδοκυτταρικά.  

•  ΧA (mg COD/m3): Συγκέντρωση νιτροποιητών **. 

•  ΧTS (mg/m3): Συγκέντρωση ολικών αιωρούµενων στερεών. 

 

*,**: Αναφέρονται σε περίπτωση όπου η νιτροποίηση θεωρείται ως ένα στάδιο (από 

αµµωνία σε νιτρικά). 

 

Το ASM3 περιλαµβάνει µόνο τις µικροβιακές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στη 

διεργασία της ενεργού ιλύος και όχι τις χηµικές (αυτές περιγράφονται στο ASM2).  Πιο 

συγκεκριµένα οι διεργασίες αυτές είναι η υδρόλυση, η αερόβια και η ανοξική 

αποθήκευση του εύκολα βιοαποδοµήσιµου υποστρώµατος, η αερόβια και ανοξική 

ανάπτυξη των ετερότροφων οργανισµών, η αερόβια και ανοξική ενδογενής αναπνοή, 

καθώς και η αερόβια και ανοξική ενδογενής αναπνοή των προϊόντος προς αποθήκευση. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο (εξισώσεις θα αναφερθούν παρακάτω) χρησιµοποιήθηκε 

σχεδόν αυτούσιο για τη βελτιστοποίηση µε τη διαφορά ότι το στάδιο της νιτροποίησης 

δεν περιγράφεται ως διεργασία ενός σταδίου, αλλά δύο (νιτρωδοποίηση και 

νιτρικοποίηση).  Οµοίως και για την απονιτροποίηση έχει γίνει διακριτοποίηση σε δύο 

στάδια, δηλαδή σε όλες τις διεργασίες της απονιτροποίησης για τους απονιτροποιητικούς 

µικροοργανισµούς να λαµβάνονται υπόψη τόσο τα νιτρώδη όσο και τα νιτρικά (και όχι 

το άθροισµα τους όπως περιγράφεται από το ASM3), όπως έχει προταθεί από άλλους 

ερευνητές (Libelli et al, 2001).  Μια ακόµα προσθήκη στο υπάρχον µοντέλο είναι και η 

επίδραση των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς (στον 

ειδικό ρυθµό ανάπτυξης)  όπως αυτή περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, οπότε όπου υπάρχει (στις εξισώσεις του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3) η 

µεταβλητή του ειδικού ρυθµού νιτρικοποίησης (µnb) αντιστοιχεί σε αυτή που αναφέρεται 

η εξίσωση 4.71 και κατόπιν έχει προστεθεί στο συγκεκριµένο µοντέλο και αυτή η 

εξίσωση (4.71).  Λόγω της πολυπλοκότητας του µοντέλου οι εξισώσεις που περιγράφουν 

τις παραπάνω διεργασίες παρατίθενται µε τη µορφή πίνακα (Πίνακας 6.1.α και 6.1.β).  

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρονται οι διεργασίες που περιγράφει το µοντέλο (20 
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διεργασίες), ενώ στην πρώτη γραµµή είναι οι µεταβλητές (12 µεταβλητές) καθώς και οι 

ρυθµοί της κάθε διεργασίας (13η  στήλη).  Σε κάθε στήλη (12 στήλες των µεταβλητών), 

υπάρχουν οι στοιχειοµετρικοί συντελεστές που προκύπτουν για κάθε µεταβλητή 

λαµβάνοντας υπόψη τα ισοζύγια για το COD, το άζωτο και τα ιοντικά φορτία.   

Η διαφορά των µεταβλητών του τροποποιηµένου µοντέλου µε το ASM3 έγκειται 

στο ότι: 

• έχει θεωρηθεί ότι υπάρχει επάρκεια αλκαλικότητας (οπότε η  µεταβλητή SALK δεν 

λαµβάνεται υπόψη). 

• η µεταβλητή SNO που εκφράζει το άθροισµα νιτρωδών και νιτρικών έχει χωριστεί 

σε δύο τις SNO2 και SNO3 αντίστοιχα για τη συγκέντρωση των νιτρωδών και 

νιτρικών. 

• η µεταβλητή xTS (συγκέντρωση ολικών αιωρούµενων στερεών) είναι µεταβλητή 

που βοηθάει στην παρακολούθηση του συστήµατος και δεν εξαρτώνται οι 

υπόλοιπες µεταβλητές από αυτή.        

 

Για να γίνει κατανοητό το πώς προκύπτουν οι διαφορικές εξισώσεις από τον πίνακα 

(6.1) θα δοθεί ένα παράδειγµα.   Η µεταβλητή του παραδείγµατος θα είναι η XSTO που 

εκφράζει το πολυµερές προϊόν των ετερότροφων µικροοργανισµών που συσσωρεύεται 

ενδοκυτταρικά.. Για κάθε διεργασία θα πολλαπλασιάζεται ο στοιχειοµετρικός 

συντελεστής (αν υπάρχει αλλιώς θεωρείται µηδέν) που βρίσκεται στη στήλη της XSTO επί 

το ρυθµό της διεργασίας που υπάρχει στην 13η στήλη.  Έτσι από την πρώτη γραµµή 

(aerobic storage of COD) προκύπτει ο όρος: 

2,OSTOY .
H

OO

O

SS

S
STO X

KS
S

KS
Sk

++
 

        

       οπότε θα ισχύει ότι (οµοίως για όλες τις γραµµές): 
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Κάνοντας το ίδιο πράγµα και για τις υπόλοιπες µεταβλητές προκύπτουν αναλυτικά 

οι εξισώσεις του συγκεκριµένου µοντέλου.  
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Πίνακας 6.1.α  Περιγραφή των εξισώσεων του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3. 

Συστατικό, i 
→ 

 
∆ιεργασία, j 
↓ 

XI  XS XH XSTO XNS XNb SI SS SO SNH4 SNO2 SNO3 Ρυθµός διεργασίας, ρj, ρj ≥ 0 
(Mi l-3 Τ-1) 
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Πίνακας 6.1.β  Περιγραφή των εξισώσεων του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3.  

Συστατικό, i → 
 
∆ιεργασία, j ↓ 

XI  XS XH XSTO XNS XNb SI SS SO SNH4 SNO2 SNO3 Ρυθµός διεργασίας, ρj, ρj ≥ 0 
(Mi l-3 Τ-1) 
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6.4. Συνθήκες προσοµοίωσης µε το τροποποιηµένο µοντέλο ASM3 

 

Όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριµένη προσοµοίωση έλαβε χώρα για ένα 

αντιδραστήρα διαλείποντος έργου µε περιοδική λειτουργία (SBR). Το απόβλητο που 

χρησιµοποιήθηκε για να επεξεργαστεί από το συγκεκριµένο σύστηµα είχε 

χαρακτηριστικά «µεσαίας ισχύος» (medium typical composition), όπως αυτά 

αναφέρονται από τους Metcalf και Eddy (1991) για ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2 (οι µονάδες έχουν µετατραπεί από mg/L σε gCOD/m3 

για τις µεταβλητές που αναφέρονται σε άνθρακα). 

 

Πίνακας 6.2  Χαρακτηριστικά του αποβλήτου που χρησιµοποιήθηκε στην προσοµοίωση 
Metcalf και Eddy (1991). 

Παράµετρος 

(gCODm-3) ή (gNm-3)  

Τιµή 

XI  (gCODm-3) 50 

XS (gCODm-3)        145 

XH (gCODm-3)        55 

XNB (gCODm-3)       0 

XNS (gCODm-3)        0 

XSTO  (gCODm-3) 0 

SI (gCODm-3)   60 

SS (gCODm-3) 190 

SNH4 (gNm-3)  ** 25 

SNO2 (gNm-3) 0 

SNO3 (gNm-3) 0 

SO (gΟ2m-3) 0 

    

** Το ολικό άζωτο του αποβλήτου είναι 40 mg/L, αλλά ως ελεύθερη αµµωνία 

αναφέρονται τα 25, ενώ τα υπόλοιπα 15 εκφράζουν το οργανικό άζωτο.  Στο ισοζύγιο 

του αζώτου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των συντελεστών του πίνακα 6.1 

χρησιµοποιήθηκε η τιµή του ολικού αζώτου.  
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Στη συνέχεια χρειάζονται οι τιµές για τις σταθερές που εµφανίζονται στις εκφράσεις 

των ρυθµών όλων των διεργασιών.  Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι τιµές αυτές, 

όπως προτείνονται από τους Gujer et al (1999) που ανέπτυξαν το ASM3 (όσες από αυτές 

έχουν προσδιοριστεί από την παρούσα διατριβή για τους συγκεκριµένους 

µικροοργανισµούς χρησιµοποιούνται ως έχουν).  

 

Πίνακας 6.3.α. Τιµές για τις σταθερές του µοντέλου (Gujer et al., 1999; παρούσα διατριβή). 
 

Σταθερά Τιµή 

YSTO,O2 0.85 

YSTO,NO 0.80 

YH,O2 0.63 

YH,NO 0.54 

iNSS 0.03 

iTSBM 0.90 

iNBM 0.086 

iXS 0.75 

iNXS 0.04 

iNSI 0.01 

iTSXI 0.75 

iNXI 0.02 

fSI 0 

fI 0.2 

iNSS 0.03 

iTSXS 0.75 

iTSSTO 0.60 

KH 3 

KX 1 

kSTO 5 

KSTO 1 

KO 0.2 

KS 2 
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Πίνακας 6.3.β. Τιµές για τις σταθερές του µοντέλου (Gujer et al., 1999; παρούσα διατριβή). 
 

Σταθερά Τιµή 

nNO 0.6 

KNO3 0.5 

KNO2 0.5 

KNH 0.01 

mH 2 

bH,O2 0.2 

bH,NO 0.1 

bSTO,O2 0.2 

bSTO,NO 0.1 

bNs,O2 0.03 

bNs,NO 0.01 

bNb,O2 0.03 

bNb,NO 0.01 

mNs 0.20 

mNb 0.19 

YA1 (σε COD) 0.3266 

YA2 (σε COD) 0.3266 

YXO1 (σε COD) 0.1051 

YXO2 (σε COD) 0.213 

KA,O 0.45 

KA,O2 0.83 

KA,NH 1.82 

KA,NO2 0.24 

Koa 0.01 

Kd (ο χρόνος σε days) 0.9504 

adelay (ο χρόνος σε days) 3.744 

SO2d  7.40 

KLO2a (ο χρόνος σε days) 1296 
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Ο αντιδραστήρας SBR θεωρήθηκε ότι είχε λειτουργικό όγκο ενός λίτρου και 

12ωρο* κύκλο λειτουργίας.  ∆ηλαδή η φάση τροφοδοσίας διαρκεί τριάντα λεπτά, η 

αντίδραση δέκα ώρες, η καθίζηση µία ώρα, η απορροή και η αδράνεια συνολικά 

δεκαπέντε λεπτά.  Τα υπόλοιπα δεκαπέντε λεπτά αποτελούν την τελική φάση αντίδρασης 

η οποία λαµβάνει χώρα πριν την καθίζηση έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν επίπλευση 

κατά τη φάση της καθίζησης λόγω της απονιτροποίησης.  Επίσης πρέπει να αναφερθεί 

ότι η τροφοδοσία (και η απορροή αντίστοιχα) του συστήµατος για κάθε κύκλο 

λειτουργίας αποφασίστηκε να είναι 500 ml (50% συνολικού όγκου).  Ένα ακόµα 

δεδοµένο είναι η ηλικία λάσπης η οποία θεωρήθηκε ίση µε 15 ηµέρες, τιµή η οποία είναι 

συνήθης για τέτοιου είδους συστήµατα. 

Η φάση αντίδρασης για τη συγκεκριµένη διεργασία όπως έχει προαναφερθεί έπρεπε 

να χωριστεί σε ένα αερόβιο και ένα ανοξικό κοµµάτι για να επιτευχθεί τόσο η 

νιτροποίηση και η απονιτροποίηση, όσο και η αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου.  Ο 

σκοπός της συγκεκριµένης προσοµοίωσης ήταν να παρακαµφθεί αν ήταν δυνατόν το 

δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης (νιτρικοποίηση) επιλέγοντας κατάλληλη εναλλαγή 

αερόβιων – ανοξικών συνθηκών λόγω της αρνητικής επίδρασης που παρουσιάζουν οι 

νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί σε τέτοιου είδους αλλαγές.  Ο Κατσογιάννης (2001) 

αναφέρει στη διδακτορική του διατριβή ότι είχε παρατηρήσει πειραµατικά για αυτή την 

διεργασία, χρησιµοποιώντας τον ίδιο τύπο αντιδραστήρα για 4 ώρες φάση αντίδρασης, 

µε λόγο διάρκειας αερόβιας – ανοξικής φάσης 1:3 (συνολικά  1 ώρα αερόβια και 3 ώρες 

ανοξική) παράκαµψη του σταδίου της νιτρικοποίησης.  Η φάση αντίδρασης αναλυτικά 

είχε την εξής στρατηγική (3 ζεύγη αερόβιας – ανοξικής φάσης): 

 

Φάση αντίδρασης:  20’Αer – 60’An – 20’Αer – 60’An – 20’Αer – 60’An 

Αer: αερόβια φάση  

An: ανοξική φάση 

Έτσι λοιπόν για τη συγκεκριµένη προσοµοίωση επιλέχθηκε η φάση αντίδρασης να 

αποτελούταν από 3 ζεύγη αερόβιας – ανοξικής φάσης.  

 

* Οι πρώτες προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν για 6ωρο και 8ωρο κύκλο 

λειτουργίας αλλά µε τις συγκεκριµένες κινητικές παραµέτρους δεν επιτεύχθηκε το 

επιθυµητό αποτέλεσµα γι αυτό αποφασίστηκε 12ωρος κύκλος λειτουργίας. 
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∆ιατηρώντας λοιπόν τρία ζεύγη αερόβιας – ανοξικής αντίδρασης 

πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις σύµφωνα µε το τροποποιηµένο µοντέλο για 

διάφορους λόγους διάρκειας των δύο φάσεων.  Στον πίνακα 6.4 φαίνονται όλες οι 

συνθήκες για τις οποίες έλαβαν χώρα προσοµοιώσεις.  

 

Πίνακας 6.4.  ∆ιάρκεια αερόβιας – ανοξικής φάσης για τις διάφορες προσοµοιώσεις  
(3 ζεύγη αερόβιας – ανοξικής). 

 
∆ιάρκεια αερόβιας φάσης 

(ώρες) 

∆ιάρκεια ανοξικής φάσης 

(ώρες) 

Λόγος 

(αερόβια φάση)/(φάση 

αντίδρασης)  

0.5 9.5 0.05 

1.5 8.5 0.15 

2.5 7.5 0.25 

3.5 6.5 0.35 

4.5 5.5 0.45 

5.5 4.5 0.55 

6.5 3.5 0.65 

7.5 2.5 0.75 

8.5 1.5 0.85 

9.5 0.5 0.95 

 

 

 

Τέλος στον πίνακα 6.5 αναφέρονται οι αρχικές τιµές που δόθηκαν στις µεταβλητές 

του µοντέλου έτσι ώστε να αρχίσει η προσοµοίωση, οι οποίες ήταν οι ίδιες για όλες τις 

περιπτώσεις. 
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Πίνακας 6.5. Αρχικές τιµές των µεταβλητών του µοντέλου. 
Μεταβλητή Αρχική τιµή προσοµοίωσης 

ΧΙ 100 

SS 0.01 

ΧS 0.01 

ΧH 3000 

ΧNS 100 

ΧNB 100 

SO 0.01 

SNH4 0.01 

SNO2 0.01 

SNO3 0.01 

XSTO 200 

SI 0.01 

mNB 0.19 

 

6.5. Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων µε το τροποποιηµένο µοντέλο ASM3 

Με τη βοήθεια του λογισµικού Matlab έλαβαν χώρα οι προσοµοιώσεις που 

προαναφέρθηκαν για το τροποποιηµένο µοντέλο ASM3 το οποίο περιέχει και την 

επίδραση των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Οι 

µεταβλητές ήταν συνολικά 13 και το κριτήριο για να περατωθεί η προσοµοίωση ήταν οι 

τιµές που θα προέκυπταν για αυτές τις µεταβλητές (τιµές που θα είχαν στη φάση της 

απορροής) στον τελευταίο κύκλο λειτουργίας να διέφεραν έως το πολύ 0.5 % από αυτές 

του αµέσως προηγούµενου κύκλου. 

Έτσι για κάθε ένα λόγο (αερόβιας προς συνολικής φάσης πίνακας 6.4) που 

προσοµοιώθηκε, προέκυψαν 14 διαγράµµατα (13 µεταβλητές και το διάγραµµα του 

όγκου του αντιδραστήρα), όπου φαίνεται η πορεία της κάθε µεταβλητής έως ότου το 

σύστηµα καταλήξει στην «οιονεί» µόνιµη κατάσταση.  Όλα αυτά τα διαγράµµατα 

παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτηµα.  Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τιµές των 

µεταβλητών που προέκυψαν για την «οιονεί» µόνιµη κατάσταση κάθε λόγου που 

εξετάστηκε.  Το σχήµα 6.1.α αντιστοιχεί στη µεταβλητή ΧNS που εκφράζει τη 

συγκέντρωση των νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών στο συγκεκριµένο σύστηµα.  
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Αυτό που προκύπτει από το συγκεκριµένο διάγραµµα είναι ότι για λόγους αερόβιας προς 

συνολική φάση αντίδρασης µικρότερους του 0.45, η τιµή της παραµέτρου αυτής 

µειώνεται σηµαντικά και φτάνει έως και το µηδενισµό πράγµα το οποίο δεν είναι 

καθόλου επιθυµητό.  Αυτό είναι λογικό διότι όσο µειώνεται ο χρόνος που διαρκεί η 

αερόβια επεξεργασία τόσο µειώνεται η ικανότητα νιτρωδοποίησης που είναι αυστηρά 

αερόβια διεργασία.  Οπότε βέλτιστη λειτουργία γι αυτή την παράµετρο θα αναµένεται 

για λόγους άνω του 0.35 όπου η συγκέντρωση των συγκεκριµένων βακτηρίων δείχνει να 

λαµβάνει τιµή στην περιοχή των 120 g COD/m3.  Η συγκεκριµένη παράµετρος είναι 

αλληλένδετη µε τη ΧNΒ (συγκέντρωση των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών) καθώς 

το δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης ακολουθεί το πρώτο και όποια µεταβολή συµβαίνει 

θα έχει άµεση επίδραση.  Έτσι στο σχήµα 6.1.β φαίνεται η διακύµανση της µεταβλητής 

αυτής, όπου για τιµές του λόγου 0.45 η συγκέντρωση των νιτρικοποιητικών βακτηρίων 

τείνει στο µηδέν.  ∆ηλαδή στο συγκεκριµένο σύστηµα υπό αυτές τις συνθήκες 

λειτουργίας παρατηρείται το φαινόµενο της έκπλυσης αυτού του είδους των 

µικροοργανισµών, πράγµα επιθυµητό καθώς για να υπάρχει παράκαµψη της 

νιτρικοποίησης πρακτικά πρέπει να µην υπάρχουν τα συγκεκριµένα βακτήρια στη µόνιµη 

κατάσταση του συστήµατος.  Πρέπει να αναφερθεί όµως ότι για τις τιµές του λόγου 0.25 

και κάτω δεν υπάρχουν ούτε νιτρωδοποιητικοί µικροοργανισµοί (Σχήµα 6.1.α) που 

σηµαίνει ότι δεν λειτουργεί η όλη διεργασία της νιτροποίησης.  Άρα από τα δύο αυτά 

διαγράµµατα (Σχήµα 6.1.α και 6.1.β) προκύπτει ότι η κρίσιµη περιοχή όπου ίσως να 

παρακάµπτεται η νιτρικοποίηση είναι για τιµές λόγου 0.35 και 0.45, όπου δεν υπάρχουν 

νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί σε αντίθεση µε τους νιτρωδοποιητικούς.  Η 

συγκεκριµένη πληροφορία θα πιστοποιηθεί και από τα διαγράµµατα των συγκεντρώσεων 

του αµµωνιακού, του νιτρώδους και του νιτρικού αζώτου που θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια. Έτσι στο σχήµα 6.1.γ παρατίθενται οι τιµές για τη συγκέντρωση του 

αµµωνιακού αζώτου, όπου φαίνεται ότι για τιµές λόγου κάτω από 0.25 η νιτρωδοποίηση 

περιορίζεται σηµαντικά (δεν είναι επαρκής ο αερισµός) και δεν λαµβάνει χώρα 

κατανάλωση της αµµωνίας, ενώ για τιµές µεγαλύτερες του 0.45 υπάρχει πλήρης 

αποµάκρυνση.  Στην κρίσιµη περιοχή του 0.35 όπου έχει παρατηρηθεί «ξέπλυµα» των 

νιτρικοποιητών η αµµωνία δεν καταναλώνεται πλήρως (µένουν γύρω στα 12 mg/L), 

πράγµα που σηµαίνει ότι παρόλο που έχει παρακαµφθεί η νιτρικοποίηση υπάρχει ακόµα 

κάποιος περιορισµός στη νιτρωδοποίηση η οποία είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη 
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σηµαντικής ποσότητας της αµµωνίας στην απορροή του συστήµατος που περιβαλλοντικά 

δεν είναι αποδεκτό.  Οπότε ο καταλληλότερος λόγος φαίνεται να είναι αυτός µε τιµή 0.45 

όπου και η συγκέντρωση της αµµωνίας είναι χαµηλά και παρακάµπτεται η 

νιτρικοποίηση.  Στο σχήµα 6.1.δ φαίνονται οι τιµές της συγκέντρωσης του νιτρώδους 

αζώτου όπου στην κρίσιµη περιοχή των 0.35 και 0.45 είναι πολύ µικρές, πράγµα που 

δείχνει ότι και η απονιτροποίηση λειτουργεί ικανοποιητικά.  Ακόµα στο σχήµα 6.1.ε 

υπάρχουν οι τιµές για το νιτρικό άζωτο, όπου για λόγο µεγαλύτερο του 0.55 γίνεται 

αντιληπτό ότι υπάρχει κινητικός περιορισµός της απονιτροποίησης άρα και συσσώρευση 

νιτρικού αζώτου στην απορροή του συστήµατος.  Για τιµές λόγου κάτω του 0.45 δεν 

εµφανίζονται νιτρικά όπως και αναµένετο σύµφωνα µε αυτά που προέκυψαν από τα 

προηγούµενα διαγράµµατα.  Το σχήµα 6.1.στ αντιστοιχεί στην τιµή του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης, ο οποίος, όπως είναι φυσιολογικό µειώνεται µε µείωση του λόγου. 

Στο σχήµα 6.2 παρουσιάζονται οι τιµές για τις υπόλοιπες παραµέτρους του 

συστήµατος.  Έτσι το σχήµα 6.2.α αντιστοιχεί στη µεταβλητή XI που εκφράζει τη 

συγκέντρωση των αδρανών σωµατιδίων.  Από το συγκεκριµένο διάγραµµα προκύπτει ότι 

για λόγους αερόβιας προς συνολική φάση µεγαλύτερους του 0.45 η τιµή αυτής της 

παραµέτρου τείνει να σταθεροποιηθεί στην περιοχή των 1250 g COD/m3.  Στο σχήµα 

6.2.β µπορεί να παρατηρηθεί η διακύµανση της παραµέτρου SS (συγκέντρωση 

βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων), η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο 

λόγος, αλλά παρατηρώντας την κλίµακα προκύπτει ότι είναι αµελητέα ποσότητα, οπότε 

επιτυγχάνεται στο συγκεκριµένο σύστηµα και πλήρη αποµάκρυνση του SS κάτι που είναι 

επιθυµητό.  Στη συνέχεια (Σχήµα 6.2.γ), παρουσιάζεται η συγκέντρωση των 

ετερότροφων οργανισµών ΧΗ η οποία όπως είναι αναµενόµενο όσο αυξάνεται η διάρκεια 

του αερισµού τόσο µειώνεται.  Αυτό συµβαίνει γιατί όταν υπάρχει παρατεταµένος 

αερισµός (περισσότερος από αυτόν που απαιτείται για την οξείδωση των οργανικών 

υποστρωµάτων) οι ετερότροφοι µικροοργανισµοί αυτοοξειδώνονται µε αποτέλεσµα το 

«θάνατο» άρα και τη µείωση στη συγκέντρωση τους.  Η ίδια παρατήρηση προκύπτει και 

για τη συγκέντρωση του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο 

εσωτερικό των κυττάρων ΧSTO (Σχήµα 6.2.δ).   Για το διαλυµένο οξυγόνο δεν 

παρουσιάζεται κάποιο σχήµα καθώς η τιµή του πάντα είναι µηδέν στην απορροή, όπως 

και για τη συγκέντρωση του αδρανούς υλικού που έχει την τιµή 60 για όλες τις τιµές των 

λόγων.  
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Σχήµα 6.1. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), αµµωνιακού αζώτου (γ), νιτρώδες αζώτου (δ) 

νιτρικού αζώτου (ε) και του ειδικού ρυθµού νιτρικοποίησης (στ). 
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Σχήµα 6.2. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις τη 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των ετερότροφων οργανισµών ΧΗ (γ), του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που 

αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων ΧSTO (δ) και των αργά βιοαποδοµήσιµων 

υποστρωµάτων. 
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Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από όλες τις προσοµοιώσεις είναι ότι για την 

τιµή του λόγου αερόβιας προς συνολική φάση της αντίδρασης ίση µε 0.45 παρατηρήθηκε 

ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος µε παράκαµψη του σταδίου της 

νιτρικοποίησης, πράγµα το οποίο ήταν και ο στόχος της συγκεκριµένης βελτιστοποίησης.  

Έτσι στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαγράµµατα (Σχήµα 6.3, 6.4 και 6.5) 

για τις µεταβλητές του συστήµατος για τη συγκεκριµένη τιµή του λόγου, για να φανεί 

όλη η πορεία του συστήµατος από τις αρχικές συνθήκες έως τη µόνιµη κατάσταση.   

  
                    (α)                                                                      (β)                        

 
                        (γ)                                                                  (δ) 

 

Σχήµα 6.3. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις τη 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.45. 
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                     (α)                                                                  (β) 

  
                     (γ)                                                                  (δ) 

  
                      (ε)                                                                  (στ) 

Σχήµα 6.4. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (ζ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.45. 
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                     (α)                                                                  (β) 

 

 

 
                                                            (γ) 

 

Σχήµα 6.5. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις του 

αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων ΧSTO 

(α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού νιτρικοποίησης 

(γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.45. 

 

 

6.6. Ανάλυση αποτελεσµάτων - Συµπεράσµατα 

 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσοµοιώσεις που έλαβαν χώρα 

για τη διεργασία της ενεργού ιλύος χρησιµοποιώντας αντιδραστήρα διαλείποντος έργου 
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µε περιοδική λειτουργία (SBR).  Το µοντέλο το οποίο χρησιµοποιήθηκε ήταν µια 

τροποποίηση του ASM3 έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη το φαινόµενο της επίδρασης 

των ανοξικών συνθηκών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Από τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο προέκυψε το 

συµπέρασµα πως µε κατάλληλη ρύθµιση των λειτουργικών παραµέτρων του 

συγκεκριµένου συστήµατος µπορεί να επιτευχθεί παράκαµψη του σταδίου της 

νιτρικοποίησης και ταυτόχρονα να πραγµατοποιείται σχεδόν πλήρης βιολογική 

αποµάκρυνση του αζώτου µε απόδοση µεγαλύτερη του 95%.  Για να εξαχθούν αυτά τα 

αποτελέσµατα επιλέχθηκε 12ωρος κύκλος λειτουργίας µε φάση αντίδρασης 10 ωρών, 

στην οποία η καταλληλότερη αναλογία αερόβιας – ανοξικής φάσης, ήταν 4.5 ώρες 

αερόβια και 5.5 ανοξική.  Οι δύο αυτές φάσεις είχαν χωριστεί σε τρία διαφορετικά ζεύγη 

(~3.33 ώρες περίπου το κάθε ζεύγος), απλά διατηρούταν πάντα αυτή η αναλογία.  Πρέπει 

επίσης να αναφερθεί ότι υπό αυτές τις λειτουργικές συνθήκες δεν υπήρξε πρόβληµα ούτε 

στην κατανάλωση του COD και οι συγκεντρώσεις που υπολογίστηκαν για την απορροή 

του συστήµατος είναι στα επιτρεπτά όρια. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς όπως έχει 

προαναφερθεί η παράκαµψη της νιτρικοποίησης απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους 

ερευνητές τα τελευταία χρόνια κυρίως για λόγους λειτουργικού κόστους.  Η 

συγκεκριµένη µέθοδος (εκµετάλλευση του φαινοµένου της υστέρησης των 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών κατά την εναλλαγή από ανοξικές συνθήκες σε 

αερόβιες) έχει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα 

καθώς δεν είναι αναγκαίο να αλλαχθούν βασικές λειτουργικές παράµετροι όπως το pH, η 

θερµοκρασία και η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου, αλλαγές οι οποίες απαιτούν 

λεπτοµερή έλεγχο (άρα και πιο δύσκολα εφαρµόσιµες).           
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7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙΙΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΤΡΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΝΙΤΡΩ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 
7.1. Εισαγωγή 

 

Η επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών στο περιβάλλον µελετάται τα τελευταία 

χρόνια και έχει διαπιστωθεί, ότι αυτά ενέχουν κίνδυνο, τόσο για τους ανθρώπους, όσο 

και για τους υπόλοιπους ζώντες οργανισµούς.  Η χρήση των φαρµακευτικών ουσιών τα 

τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, πράγµα το οποίο αυξάνει την ανάγκη για µελέτη της 

επίδρασης των ουσιών αυτών κατά τη διοχέτευση τους στους υδάτινους αποδέκτες και 

στα εδάφη (Dietrich et al., 2002).  Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.2, ένα 

ποσοστό των φαρµακευτικών ενώσεων ή των µεταβολιτών τους καταλήγει στα αστικά 

απόβλητα και κατά συνέπεια στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας.  Οι συγκεκριµένες 

ουσίες λόγω του ότι είναι ειδικά κατασκευασµένες για βιολογική δράση αντιστέκονται 

στην αποδόµηση από τους µικροοργανισµούς και πολλές φορές επηρεάζουν και τη 

λειτουργία τους (Gartiser et al., 1994; Giulani et al., 1996).  Έτσι µπορούν να διαφύγουν 

από τις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας σχεδόν ανέπαφες είτε µε τη µορφή των υγρών 

επεξεργασµένων λυµάτων είτε ως «λάσπη» που καταλήγει στους χώρους υγειονοµικής 

ταφής ή χρησιµοποιείται ως βελτιωτικό εδαφών. 

Για τις φαρµακευτικές ουσίες έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν αρκετά είδη 

µικροοργανισµών, οπότε είναι πιθανόν να επιδρούν αρνητικά και στην ευαίσθητη 

διεργασία της νιτροποίησης.  Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότερες από τις 

εξεταζόµενες φαρµακευτικές ουσίες δεν βιοαποδοµούνται κάτω από τις αερόβιες 

συνθήκες που επικρατούν στη διεργασία ενεργού ιλύος (Stamatelatou et al., 2003, 

Richardson and Brown, 1985, ∆ρίλλια, 2005), πράγµα που σηµαίνει ότι καθ’όλη τη 

διεργασία αυτή (άρα και στη νιτροποίηση) αν τυχόν υπάρχουν, παραµένουν ανέπαφες.  

Εποµένως είναι ιδιαίτερα σηµαντική η µελέτη της τύχης και των επιπτώσεων που έχουν 

οι ουσίες αυτές και στα δύο στάδια της νιτροποίησης, τη νιτρικοποίηση και τη 
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νιτρωδοποίηση.  Μέχρι σήµερα υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για την επίδραση των 

φαρµακευτικών ουσιών σε αυτή τη διεργασία. 

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη 

µελέτη για την τύχη και την επίδραση επτά φαρµακευτικών ουσιών, που 

χρησιµοποιούνται ευρέως για την αντιµετώπιση ασθενειών,  στη διεργασία της 

νιτροποίησης.  Οι ουσίες αυτές είναι η καρβαµαζεπίνη (carbamazepine), το  

διχλωφενακικό νάτριο (diclofenac sodium), η σουλφαµεθοξαζόλη (sulfamethoxazole ), η 

οφλοξακίνη (ofloxacin), το χλωφιβρικό οξύ (clofibric acid), η προπρανολόλη 

(propranolol) και η τριχλωζάνη (triclosan).  Αρχικά επιλέχθηκαν οι  κατάλληλες 

αναλυτικές µέθοδοι για τη µέτρηση των ανωτέρω φαρµακευτικών ουσιών και στη 

συνέχεια έλαβαν χώρα πειράµατα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, όπου και 

εξετάστηκε η επίδραση τους στους νιτρικοποιητικούς και τους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς.  Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν κατάλληλα µοντέλα για να 

περιγράψουν την επίδραση των συγκεκριµένων ουσιών σε αυτά τα είδη των 

µικροοργανισµών.  

 

 

7.2. Μελέτη της επίδρασης των φαρµακευτικών ουσιών στους νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς 

 

7.2.1. Αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν 

 

     Από τους αντιδραστήρες στους οποίους είχαν αποµονωθεί τα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια µεταφερόταν βιοµάζα (κάθε φορά που διεξαγόταν ένα καινούργιο πείραµα) σε 

τέσσερις κωνικές φιάλες λειτουργικού όγκου 250ml η καθεµία, δηµιουργώντας έτσι 

τέσσερις αερόβιους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Στη συνέχεια οι αντιδραστήρες 

τοποθετούνταν σε υδατόλουτρο που διατηρούσε τη θερµοκρασία σταθερή στους 25°C.  

Στους αντιδραστήρες τοποθετούνταν 100ml βιοµάζας (που περιείχε τα βακτήρια) και 

κατόπιν προσθέτονταν κατάλληλο θρεπτικό µέσο όπως έχει προαναφερθεί.  Τέλος στους 

αντιδραστήρες προσθέτονταν κάποια από τις φαρµακευτικές ουσίες σε συγκέντρωση 

διαφορετική σε κάθε αντιδραστήρα.  Οι συγκεντρώσεις του φαρµάκου ήταν 2, 6 και 10 

mg/L, ενώ ο τέταρτος αντιδραστήρας λειτουργούσε ως «τυφλό» (αντιδραστήρας 
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ελέγχου). Σκοπός των πειραµάτων αυτών, ήταν η µελέτη της επίδρασης των 

φαρµακευτικών ουσιών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς. Μετά την 

προσθήκη των φαρµάκων, και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µετρούταν η τιµή του 

νιτρώδους αζώτου. 

 

7.2.2. Αποτελέσµατα  

 

Στο σχήµα 7.1 παρουσιάζεται η επίδραση της φαρµακευτικής ουσίας οφλοξακίνης 

στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.1.  Επίδραση της οφλοξακίνης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 
Είναι εύκολο να παρατηρηθεί ότι για συγκεντρώσεις της οφλοξακίνης µεγαλύτερες 

των 2 mg/L, προκύπτει µία σηµαντική παρεµπόδιση στο ρυθµό κατανάλωσης των 

νιτρωδών, η οποία αυξάνει µε αύξηση της συγκέντρωσης της φαρµακευτικής ουσίας.  

Αντίθετα για τη συγκέντρωση 2mg/L οι πειραµατικές µετρήσεις συµφωνούν απόλυτα µε 

τον αντιδραστήρα ελέγχου (τυφλό), πράγµα που υποδηλώνει την απουσία κάποιας 

επίδρασης. 
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Στη συνέχεια (Σχήµα 7.2) παρατίθεται το αντίστοιχο διάγραµµα για την επίδραση 

της σουλφαµεθοξαζόλης. 
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Σχήµα 7.2.  Επίδραση της σουλφαµεθοξαζόλης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

Και σε αυτό το διάγραµµα γίνεται αντιληπτό ότι η σουλφαµεθοξαζόλη επηρεάζει το 

ρυθµό οξείδωσης των νιτρωδών για συγκεντρώσεις φαρµακευτικής ουσίας µεγαλύτερης 

των 2 mg/L.  Βέβαια και στα 2 mg/L υπάρχει µία ελάχιστη µείωση στο ρυθµό.  Για τη 

µεγαλύτερη συγκέντρωση που εξετάστηκε (10 mg/L) φαίνεται ότι το δεύτερο 

πειραµατικό σηµείο µάλλον περιέχει σηµαντικό πειραµατικό σφάλµα. 

Στο σχήµα 7.3 παρουσιάζεται η επίδραση της καρβαµαζεπίνης όπου δεν φαίνεται να 

παρεµποδίζει µε κάποιο τρόπο τον ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών για όλες τις 

συγκεντρώσεις που δοκιµάστηκαν.  Οµοίως και για το διχλωφενακικό νάτριο (Σχήµα 

7.4) δεν παρατηρείται κάποια σηµαντική επίδραση αν και προς τα τελευταία πειραµατικά 

σηµεία υπάρχει µία µικρή διαφορά.  Όσον αφορά την προπρανολόλη (Σχήµα 7.5) και 

πάλι η επίδραση είναι αρκετά µικρή έως αµελητέα.  Για την επίδραση του χλωφιβρικού 

οξέος (Σχήµα 7.6) το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει κάποια 

παρεµπόδιση καθώς οι µεταβολές που παρατηρούνται στους ρυθµούς συµβαίνουν και 

στον αντιδραστήρα ελέγχου όπου δεν έχει προστεθεί φαρµακευτική ουσία, ενώ η 

καµπύλη των (10 mg/L) ελάχιστα διαφέρει από αυτή του αντιδραστήρα ελέγχου για τα 

πρώτα πειραµατικά σηµεία.  Τέλος για την τριχλωζάνη η παρεµπόδιση που παρατηρείται 
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στο αντίστοιχο διάγραµµα (Σχήµα 7.7) είναι πλήρης για όλες τις εξεταζόµενες 

συγκεντρώσεις.        
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Σχήµα 7.3.  Επίδραση της καρβαµαζεπίνης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.4.  Επίδραση του διχλωφενακικού νατρίου στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.5.  Επίδραση της προπρανολόλης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.6.  Επίδραση του χλωφιβρικού οξέος στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.7.  Επίδραση της τριχλωζάνης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

Συµπερασµατικά η τριχλωζάνη φαίνεται να έχει την µεγαλύτερη επίδραση στα 

νιτρικοποιητικά βακτήρια, ενώ ακολουθούν η οφλοξακίνη και η σουλφαµεθοξαζόλη.  Οι 

υπόλοιπες 4 ουσίες που εξετάστηκαν είτε επηρεάζουν λίγο, είτε καθόλου το ρυθµό 

κατανάλωσης των νιτρωδών. 

Από τα συγκεκριµένα πειράµατα στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου δεν 

µπορεί να αναδειχθεί αν η επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών επηρεάζει µόνιµα το 

ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών ή είναι ένα περιστασιακό φαινόµενο, όπου κάποια 

στιγµή οι µικροοργανισµοί εγκλιµατίζονται στην παρουσία της ουσίας και 

επαναλειτουργούν κανονικά (αντιστρεπτότητα στην παρεµπόδιση).  Γι αυτό το λόγο 

επιλέχθηκε η τριχλωζάνη (η οποία παρουσίασε τη µεγαλύτερη παρεµπόδιση) και 

χρησιµοποιήθηκε ένας αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας για να εξεταστεί εάν ο 

τυχών επηρεασµός των νιτρικοποιητικών βακτηριών είναι µακροπρόθεσµος.  

Έτσι, λειτουργήθηκε αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας για αρκετές µέρες για να 

είναι εφικτό να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για το είδος της παρεµπόδισης της 

συγκεκριµένης φαρµακευτικής ουσίας.  Χρησιµοποιήθηκαν δύο αντιδραστήρες συνεχούς 

λειτουργίας (ο ένας ως αντιδραστήρας ελέγχου) µε λειτουργικό όγκο 550 ml ο καθένας 

και υδραυλικό χρόνο παραµονής ίσο µε 12 ηµέρες.  Η τροφοδοσία ήταν όµοια µε αυτή 

που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.  Οι νιτρικοποιητικοί µικροοργανισµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από αντιδραστήρα όπου διατηρούνταν αυτού του είδους τα 
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βακτήρια και είχαν πραγµατοποιηθεί τα πειράµατα διαλείποντος έργου.  Ο πρώτος 

αντιδραστήρας λειτούργησε ως αντιδραστήρας ελέγχου, δηλαδή δεν προστέθηκε 

τριχλωζάνη στην τροφοδοσία του, ενώ αντίθετα στον άλλο προστέθηκε η φαρµακευτική 

ουσία µε αρχική συγκέντρωση 1 mg/L.  Μετά τη δέκατη µέρα λειτουργίας η 

συγκέντρωση στην τροφοδοσία αυξήθηκε στα 5 mg/L και στη συνέχεια σε 10 mg/L για 

τις 5 τελευταίες ηµέρες του συγκεκριµένου πειράµατος.  Το προφίλ του νιτρώδους 

αζώτου για τους δύο αντιδραστήρες φαίνεται στο σχήµα 5.8. 
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Σχήµα 7.8.  Μακροπρόθεσµη αντίδραση της τριχλωζάνης στα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια σε αντιδραστήρα CSTR. 

 

Από το σχήµα 7.8 προκύπτει ότι η τριχλωζάνη προκαλεί παρεµπόδιση κατά τις 

πρώτες µέρες που προστέθηκε στην τροφοδοσία του CSTR, παρόλο που η ποσότητα 

ήταν µικρή (1 mg/L), πράγµα το οποίο έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα πειράµατα τα 

οποία είχαν πραγµατοποιηθεί στους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.  Στη συνέχεια 

όµως φαίνεται πως οι µικροοργανισµοί κατάφεραν να φτιάξουν τους µηχανισµούς 

εκείνους που ήταν απαραίτητοι για να αντεπεξέλθουν στην επίδραση που τους 

προκάλεσε η συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία και έτσι ακόµα και όταν η τροφοδοσία 

περιείχε 10 mg/L τριχλωζάνη, η παρεµπόδιση είχε εξαφανιστεί.  Ο ‘‘εγκλιµατισµός’’ των 

µικροοργανισµών στις συνθήκες που τους επιβάλλονται είναι συχνό φαινόµενο.  
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Προϋπόθεση για την διαδικασία αυτή είναι να µην επέρχονται ζωτικής σηµασίας 

µεταβολές στην λειτουργία τους από την τοξική ουσία. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι για όλα τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε τις 

φαρµακευτικές ουσίες δεν παρατηρήθηκε πειραµατικά κάποιου είδους µείωση στη 

συγκέντρωση των φαρµακευτικών ουσιών πράγµα που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα 

που παρουσιάζουν οι ουσίες αυτές κατά την αερόβια επεξεργασία (∆ρίλλια, 2005).  

 

 

7.2.3. Μοντελοποίηση της παρεµπόδισης των φαρµακευτικών ουσιών στους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς 

 

Η παρεµπόδιση που προκάλεσαν η οφλοξακίνη, η σουλφαµεθοξαζόλη και η 

τριχλωζάνη στο ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών µοντελοποιήθηκε µε βάση το µη 

ανταγωνιστικό µοντέλο παρεµπόδισης (non – competitive) όπως αυτό περιγράφεται στην 

εξίσωση 1.19.  ∆ηλαδή:  

( ) 







++

µ
=µ

I
S

max

K
I1SK

S
 

 

όπου  I : η συγκέντρωση του παρεµποδιστή 

KI: ο συντελεστής παρεµπόδισης 

µmax : ο µέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης υποστρώµατος 

S: η συγκέντρωση του υποστρώµατος 

KS: η σταθερά ηµι - κορεσµού 

 

Για τη συγκεκριµένη περίπτωση, η παραπάνω εξίσωση θα πάρει την εξής µορφή: 

 

( ) IK
K

CK
C

rr
I

I

NOS

NOmax
NONO

2

2

22 ++
=                               (7.1) 

όπου  max
NO2

r  : ο ρυθµός κατανάλωσης για µηδενική συγκέντρωση παρεµποδιστή.  
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Για τις συγκεντρώσεις του νιτρώδους αζώτου που πραγµατοποιήθηκαν τα 

πειράµατα ο όρος CNO2/(CNO2+KNO2) τείνει προς την µονάδα αφού CNO2>>ΚNO2 . Έτσι η 

7.1 παίρνει την εξής µορφή: 

 

I
Kr

1
r

1
r

1

I
max
NO

max
NONO 222

+=  (7.2) 

 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης 7.2 µπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής 

παρεµπόδισης KI και ο µέγιστος ρυθµός κατανάλωσης, κάνοντας το διάγραµµα 
2NOr

1  σε 

σχέση µε τη συγκέντρωση του παρεµποδιστή Ι.  Η κλίση του διαγράµµατος αυτού δίνει 

τον όρο  (
I

max
NO Kr

1

2

) και η τεταγµένη είναι ίση µε max
NO2

r
1 , οπότε µπορούν να προσδιοριστούν 

οι παράµετρες αυτοί.  Έτσι για την παρεµπόδιση που προέκυψε από την οφλοξακίνη και 

τη σουλφαµεθοξαζόλη αντιστοιχεί το σχήµα 7.9. 
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Σχήµα 7.9.  Προσδιορισµός των κινητικών παραµέτρων KI και του µέγιστου 

ρυθµού κατανάλωσης για την παρεµπόδιση της οφλοξακίνης (α) και της 

σουλφαµεθοξαζόλης (β). 

 

Από το παραπάνω σχήµα προκύπτει ότι ο µέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης για 

την περίπτωση της οφλοξακίνης είναι 0.833 (mg NO2-N/mg biomass)d-1 και αντίστοιχα 
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για την σουλφαµεθοξαζόλη είναι 0.871 (mg NO2-N/mg biomass)d-1.  Οµοίως οι σταθερές 

παρεµπόδισης για τις δύο αυτές φαρµακευτικές ουσίες είναι 11.92 και 11.48 mg ουσίας 

/L.  Επίσης για την τριχλωζάνη η παρεµπόδιση ήταν πλήρης όπως προαναφέρθηκε και ο 

συντελεστής παρεµπόδισης που προέκυψε ήταν ίσος µε 0.045 mg/L.   

 

7.2.4. Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

Στις παραπάνω παραγράφους περιγράφηκε η επίδραση που παρουσιάζουν οι 

φαρµακευτικές ουσίες καρβαµαζεπίνη, διχλωφενακικό νάτριο, σουλφαµεθοξαζόλη, 

οφλοξακίνη, χλωφιβρικό οξύ, προπρανολόλη και η τριχλοζάνη στους νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς.  Όπως διαπιστώθηκε από τα συγκεκριµένα πειράµατα τη µεγαλύτερη 

παρεµπόδιση παρουσίασε η τριχλωζάνη και κατόπιν τα αντιβιοτικά οφλοξακίνη και 

σουλφαµεθοξαζόλη για τα πειράµατα µικρής χρονικής διάρκειας.  Οι υπόλοιπες 

φαρµακευτικές ουσίες δεν φάνηκε να παρεµποδίζουν µε κάποιο τρόπο τη συγκεκριµένη 

διεργασία.  Για την τριχλωζάνη έλαβε χώρα και πείραµα σε αντιδραστήρα συνεχούς 

λειτουργίας (µακράς χρονικής διάρκειας) όπου προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα 

συγκεκριµένα βακτήρια µακροπρόθεσµα δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα µε τη 

συγκεκριµένη ουσία. 

Η τριχλωζάνη λοιπόν όπως προαναφέρθηκε παρουσίασε τη µεγαλύτερη 

παρεµπόδιση για τα πειράµατα διαλείποντος έργου.  Είναι γνωστό ότι η τριχλωζάνη 

χρησιµοποιείται για την αντιβακτηριακή της δράση σε σαπούνια, στοµατικά διαλύµατα 

και γενικά σε είδη υγιεινής και εποµένως ο σκοπός που κατασκευάζεται είναι για να 

παρεµποδίζει την ανάπτυξη µιας µεγάλης ποικιλίας βακτηρίων.   Άλλοι ερευνητές έχουν 

αναφέρει ότι ανάµεσα στα βακτήρια αυτά είναι και τα αναερόβια βακτήρια που 

αναπτύσσονται στο στόµα, στα πόδια και σε άλλα σηµεία του σώµατος (Jones et al., 

2000).  Οι Regos et al (1979) αναφέρουν ότι σε µικρές συγκεντρώσεις η τριχλωζάνη δεν 

προκαλεί καταστροφή του κυττάρου αλλά επιδρά στην κατανάλωση θρεπτικών από τα 

βακτήρια. Ένας ακόµα ερευνητής (Φουντουλάκης, 2005) παρατήρησε ότι για την 

περίπτωση ενός αναερόβιου αντιδραστήρα, η προσθήκη συγκέντρωσης 10 mg/l 

προκάλεσε µία πρόσκαιρη επίδραση στα αναερόβια βακτήρια, που µε την πάροδο 

κάποιου χρονικού διαστήµατος εξαλείφθηκε, πράγµα το οποίο αντιστοιχεί απόλυτα µε 

αυτά που παρατηρήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη µε διαφορετικούς όµως 



 276

µικροοργανισµούς.  Η επανάκαµψη των µικροοργανισµών µπορεί να οφείλεται στην 

ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών άµυνας. 

Για την οφλοξακίνη η επίδραση πιθανόν να οφείλεται στην προσροφητική 

ικανότητα αυτής της ουσίας σε σχέση µε τις άλλες.  Η προσρόφηση όπως αναφέρθηκε 

στο σχήµα 2.1 είναι ένας τρόπος που πιθανολογείται ότι επιδρούν οι ουσίες αυτές στους 

µικροοργανισµούς λόγω των αλληλεπιδράσεων µε τις βιολογικές µεµβράνες (Schreier et 

al., 2000).  Το σηµείο δράσης των ουσιών αυτών στους οργανισµούς είναι συνήθως η 

κυτταρική µεµβράνη άρα σηµαντικό χαρακτηριστικό της ουσίας για το τι επίδραση θα 

έχει είναι και η προσροφητική ικανότητα.  Η ∆ρίλλια (2005) µετά από πειράµατα που 

έκανε για τη µελέτη της προσροφητικής ικανότητας των ουσιών αυτών στην αερόβια ιλύ, 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η οφλοξακίνη, λόγω του ισχυρά υδροφοβικού της 

χαρακτήρα, προσροφάται ισχυρότερα από τις υπόλοιπες φαρµακευτικές ουσίες (ίδιες µε 

την παρούσα µελέτη) στην αερόβια ιλύ, πράγµα το οποίο ισχύει και για τα εδάφη. 

Βέβαια η ενεργός ιλύς δεν αποτελείται µόνο από νιτρικοποιητικά βακτήρια αλλά και από 

άλλα οργανικά στερεά, οπότε το συγκεκριµένο συµπέρασµα είναι απλά µία ένδειξη για 

τα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τόσο η οφλοξακίνη όσο και η σουλφαµεθοξαζόλη 

ανήκουν στην κατηγορία των αντιβιοτικών και είναι οι µόνες ουσίες πέρα από την 

τριχλωζάνη που παρουσίασαν κάποιου είδους επίδραση στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες ουσίες που έδειξαν κάτι αξιοσηµείωτο.  Τα αντιβιοτικά όπως 

έχει αναφερθεί έχουν µια διαφορετική επίδραση, επειδή τα βακτήρια είναι ο οργανισµός-

στόχος των αντιβιοτικών.  Όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.1 το σηµείο δράσης των 

αντιβιοτικών µπορεί να είναι είτε το κυτταρικό τοίχωµα, είτε η κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, είτε διάφορες βιοσυνθετικές διεργασίες (π.χ. πρωτεινοσύνθεση, DNA, RNA), 

γι αυτό το λόγο πιθανώς να επιδρούν αρνητικά στα συγκεκριµένα βακτήρια.  Πρέπει 

όµως να τονιστεί ότι οι συγκεντρώσεις οι οποίες εξετάστηκαν για τις φαρµακευτικές 

ουσίες δεν είναι σε καµία περίπτωση στην ίδια τάξη µεγέθους µε αυτές που υπάρχουν 

στο περιβάλλον σήµερα, πράγµα που υποδηλώνει ότι η διεργασία της νιτρικοποίησης δεν 

θα επηρεάζεται άµεσα. 
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7.3.    Μελέτη της επίδρασης των φαρµακευτικών ουσιών στους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς 

 

Όµοια πειράµατα διεξήχθησαν και για να φανεί η επίδραση των φαρµακευτικών 

ουσιών στους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Στα συγκεκριµένα πειράµατα οι 

συνθήκες ήταν οι ίδιες µόνο που ως περιοριστικό υπόστρωµα πλέον θεωρείτο η αµµωνία.  

Οι φαρµακευτικές ουσίες που εξετάστηκαν ήταν οι ίδιες µε τις προηγούµενες εκτός της 

τριχλωζάνης µε την οποία προέκυψε πρόβληµα στον προσδιορισµό του αµµωνιακού 

αζώτου καθώς παρεµβαλλόταν στη φωτοµετρική µέθοδο που χρησιµοποιούταν.  Ακόµα 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεντρώσεις των φαρµακευτικών ουσιών που εξετάστηκαν 

ήταν 0, 2, 6, 10 και 30 mg/L, δηλαδή χρησιµοποιήθηκαν 5 αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου.   

 

7.3.1.    Αποτελέσµατα 

Στο σχήµα 7.10 φαίνεται η επίδραση της σουλφαµεθοξαζόλης στο ρυθµό 

κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου.  Εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει µία 

παρεµπόδιση στους  νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς, η οποία φαίνεται να 

αυξάνεται µε αύξηση της συγκέντρωσης της σουλφαµεθοξαζόλης.  Παρ’ όλ’ αυτά ακόµα 

και στη συγκέντρωση των 30 mg/L δεν παρουσιάστηκε πλήρης παρεµπόδιση.  Η 

συγκέντρωση των πτητικών στερεών (VSS) βρέθηκε ίση µε 225 mg/L.  Πρέπει να 

αναφερθεί και εδώ ότι οι συγκεντρώσεις για όλες τις φαρµακευτικές ουσίες µετρήθηκαν 

στην αρχή και το τέλος του κάθε πειράµατος και παρέµειναν αµετάβλητες. 

Στη συνέχεια (Σχήµα 7.11) παρατίθεται η επίδραση που προκαλεί η οφλοξακίνη στα 

νιτρωδοποιητικά βακτήρια.  Στο συγκεκριµένο διάγραµµα, για τις συγκεντρώσεις της 

οφλοξακίνης από 2 – 10 mg/L, δεν παρατηρείται αξιοσηµείωτη παρεµπόδιση, παρά µόνο 

στη συγκέντρωση των 30 mg/L.  Στο συγκεκριµένο πείραµα η συγκέντρωση των 

πτητικών στερεών ήταν ίση µε 96 mg/L.  
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Σχήµα 7.10.  Επίδραση της σουλφαµεθοξαζόλης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.11.  Επίδραση της οφλοξακίνης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η επίδραση του διχλωφενακικού νατρίου στα 

νιτρωδοποιητικά βακτήρια, όπου εύκολα γίνεται αντιληπτό πως µε αύξηση της 

συγκέντρωσης της φαρµακευτικής ουσίας αυξάνεται και η παρεµπόδιση που 
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προκαλείται.  Ακόµη και στα 2 mg/L η καθυστέρηση στο ρυθµό κατανάλωσης του 

αµµωνιακού αζώτου είναι ορατή.  Η συγκέντρωση των πτητικών στερεών γι αυτό το 

πείραµα ήταν 90 mg/L. 
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Σχήµα 7.12.  Επίδραση του διχλωφενακικού νατρίου στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

 

Η επόµενη φαρµακευτική ουσία που εξετάστηκε ήταν η καρβαµαζεπίνη (Σχήµα 

7.12).  Και αυτή η ουσία παρουσίασε σηµαντική επίδραση στο ρυθµό κατανάλωσης του 

αµµωνιακού αζώτου ακόµα και στη συγκέντρωση των 2 mg/L.  Τα πτητικά στερεά γι 

αυτό το πείραµα προσδιορίστηκαν στα 184 mg/L. 

Το σχήµα 7.13 αντιστοιχεί στην επίδραση της προπρανολόλης στους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς όπου και εκεί φαίνεται ότι και αυτή η ουσία 

επιδρά αρνητικά για συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 2 mg/L.  Τα πτητικά στερεά για το 

συγκεκριµένο πείραµα ήταν 215 mg/L. 

Τέλος στα σχήµατα 7.14 και 7.15 φαίνεται η επίδραση του χλωφιβρικού οξέος και 

της καρβαµαζεπίνης.  Και αυτές οι ουσίες παρουσιάζουν σηµαντική επίδραση στη 

λειτουργία των συγκεκριµένων βακτηρίων για όλα τις συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν.  

Τα πτητικά στερεά βρέθηκαν ίσα µε 94 και 184 mg/L αντίστοιχα. 
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Σχήµα 7.13.  Επίδραση της προπρανολόλης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.14.  Επίδραση του χλωφιβρικού οξέος στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 7.15.  Επίδραση της καρβαµαζεπίνης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια 

 

7.3.2. Μοντελοποίηση της παρεµπόδισης των φαρµακευτικών ουσιών στους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς 

Η παρεµπόδιση που προκάλεσαν οι φαρµακευτικές ουσίες στο ρυθµό κατανάλωσης 

του αµµωνιακού αζώτου µοντελοποιήθηκε όπως και προηγουµένως µε βάση το µη 

ανταγωνιστικό µοντέλο παρεµπόδισης (non – competitive) όπως αυτό περιγράφεται στην 

εξίσωση 1.19.  Για τη συγκεκριµένη περίπτωση η εξίσωση 1.19 θα πάρει την εξής 

µορφή: 
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33 ++
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Για τις συγκεντρώσεις του αµµωνιακού αζώτου που πραγµατοποιήθηκαν τα 

πειράµατα ισχύει ότι ο όρος CNΗ3/(CNΗ3+KNΗ3) τείνει προς την µονάδα αφού 

CNΗ3>>ΚNΗ3 . Έτσι η 7.3 παίρνει την εξής µορφή: 
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Με τη βοήθεια της εξίσωσης 7.4 µπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής 

παρεµπόδισης KI και ο µέγιστος ρυθµός κατανάλωσης, κάνοντας το διάγραµµα 
3NHr

1  σε 

σχέση µε τη συγκέντρωση του παρεµποδιστή Ι και προσδιορίζοντας την κλίση του 

διαγράµµατος αυτού και την τεταγµένη.  Στον πίνακα 7.1 παραθέτονται οι τιµές για τους 

ρυθµούς κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου για όλες τις συγκεντρώσεις των 

φαρµακευτικών ουσιών που εξετάστηκαν. 

 

Πίνακας 7.1. Ειδικοί ρυθµοί κατανάλωσης των νιτρωδοποιητικών βακτηρίων για κάθε 

συγκέντρωση για όλες τις φαρµακευτικές ουσίες (mg NH3-N/mg biomass h-1)  

Συγκέντρωση 

Φαρµακευτική 

ουσία 

 

0 

(mg/L) 

 

2 

(mg/L) 

 

6 

(mg/L) 

 

10 

(mg/L) 

 

30 

(mg/L) 

Σουλφαµεθοξαζόλη 0.027 0.026 0.020 0.015 0.007 

Οφλοξακίνη 0.027 0.027 0.024 0.022 0.015 

∆ιχλωφενακικό 

νάτριο 

0.027 0.023 0.021 0.019 0.013 

Προπρανολόλη 0.027 0.027 0.023 0.020 0.015 

Χλωφιβρικό οξύ 0.026 0.025 0.018 0.013 0.005 

Καρβαµαζεπίνη 0.026 0.023 0.018 0.015 0.009 

  

Με βάση τους ρυθµούς αυτούς προσδιορίστηκαν οι παράµετροι του µοντέλου 

παρεµπόδισης (µέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης και σταθερά παρεµπόδισης) 

Πίνακας 7.2, µε τη βοήθεια των διαγραµµάτων 
3NHr

1  σε σχέση µε τη συγκέντρωση του 

παρεµποδιστή Ι (Σχήµα 7.16).  Η προσαρµογή ήταν αρκετά ικανοποιητική για όλες τις 

ουσίες πράγµα που υποδηλώνει ότι η επιλογή του συγκεκριµένου µοντέλου για να 

περιγραφεί αυτού του είδους η παρεµπόδιση ήταν σωστή 
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Σχήµα 7.16.  ∆ιαγράµµατα για τον προσδιορισµό των παραµέτρων του µοντέλου (α) 

σουλφαµεθοξαζόλη, (β) οφλοξακίνη, (γ) διχλωφενακικό νάτριο, (δ) προπρανολόλη, (ε) 

χλωφιβρικό οξύ και (στ) καρβαµαζεπίνη. 
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Πίνακας 7.2. Μέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης και σταθερά παρεµπόδισης για τις 

φαρµακευτικές ουσίες στα πειράµατα µε τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς.  

Φαρµακευτική ουσία Μέγιστος ειδικός ρυθµός 

κατανάλωσης max
NH3

r  

(mg NH3-N/mg biomass h-1) 

KI 

(mg/L) 

Σουλφαµεθοξαζόλη 0.032 8.46 

Οφλοξακίνη 0.028 33.40 

∆ιχλωφενακικό νάτριο 0.026 30.70 

Προπρανολόλη 0.027 34.49 

Χλωφιβρικό οξύ 0.034 5.65 

Καρβαµαζεπίνη 0.026 14.84 

 

 

7.3.3. Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

Από τα πειράµατα που περιγράφηκαν προηγουµένως για την επίδραση των 

φαρµακευτικών ουσιών στους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς προέκυψε ότι το 

χλωφιβρικό οξύ είχε τη µεγαλύτερη επίδραση στο ρυθµό κατανάλωσης του αµµωνιακού 

αζώτου. Ακολουθεί η σουλφαµεθοξαζόλη και η καρβαµαζεπίνη, ενώ οι υπόλοιπες τρεις 

ουσίες παρουσίασαν περίπου την ίδια επίδραση. 

∆υστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που να αναφέρεται σε παρεµπόδιση 

των νιτρωδοποιητικών βακτηρίων από τις φαρµακευτικές ουσίες, οπότε δεν είναι τόσο 

εύκολο να δοθεί µία πλήρης εξήγηση για το µηχανισµό του φαινοµένου αυτού.  Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη γενοτοξικολογική 

επίδραση των ουσιών στους υδρόβιους µικροοργανισµούς και στα φύκη.  Οι 

φαρµακευτικές ουσίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις οµάδες  ανάλογα µε την 

επίδραση που έχουν στους οργανισµούς.  Η πρώτη κατηγορία είναι αυτές που 

παρουσιάζουν τοξικότητα, όπως και όλες οι υπόλοιπες ξενοβιοτικές ουσίες, µε επίδραση 

στα κύτταρα και στους οργανισµούς.  Τα αντιβιοτικά ανήκουν σε µία διαφορετική 

κατηγορία, γιατί τα βακτήρια είναι ο συνήθης στόχος των ουσιών αυτών, οπότε στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση οι µηχανισµοί παρεµπόδισης είναι πιο πολύπλοκοι.  Στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν οι ουσίες που διαταράσσουν τη λειτουργία των ορµονών του 

ενδοκρινολογικού συστήµατος των οργανισµών, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις 

µπορούν να αντικαταστήσουν και τα οιστρογόνα. 

Τα χηµολιθότροφα βακτήρια που οξειδώνουν την αµµωνία (νιτρωδοποιητές) 

χρησιµοποιούν ενέργεια για να αναπτυχθούν, η οποία προκύπτει από την οξείδωση της 

αµµωνίας σε νιτρώδη (Wood et al., 1986).  Η οξείδωση αυτή λαµβάνει χώρα όπως έχει 

προαναφερθεί (Παράγραφος 1.8.3) σε δύο στάδια: πρώτα λαµβάνει χώρα η οξείδωση της 

αµµωνίας σε υδροξυλαµίνη µε τη βοήθεια του ενζύµου της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης 

(Hollocher et al., 1981) και στη συνέχεια η υδροξυλαµίνη οξειδώνεται περαιτέρω σε 

νιτρώδη µε τη βοήθεια της οξειδωαναγωγάσης της υδροξυλαµίνης (Andersson and 

Hooper, 1983).  Στο σχήµα 7.17 υπενθυµίζεται η δοµή των φαρµακευτικών ουσιών που 

χρησιµοποιήθηκαν για να είναι εφικτό να δοθεί µία πιθανή εξήγηση για τους λόγους που 

ευθύνονται για την παρεµπόδιση.  Γενικά η παρεµπόδιση της οξείδωσης της αµµωνίας 

αποδίδεται, όπως αναπτύχθηκε και στο αντίστοιχο κοµµάτι της θεωρίας, στο ένζυµο της 

αµµωνιακής µονοοξυγενάσης.   

 Η σουλφαµεθοξαζόλη όπως έχει προαναφερθεί, είναι ένα αντιβιοτικό που ανήκει 

στα σουλφαµίδια.  Όπως φαίνεται στο σχήµα 7.17 έχει δύο γειτονικά άτοµα αζώτου και 

ένα δεσµό C-SO2-NH, ο οποίος σύµφωνα µε αυτά που έχουν αναπτυχθεί στην 

παράγραφο 1.8.3 (Hyman et al., 1990) είναι πολύ πιθανό να ευθύνεται για την 

παρεµπόδιση της αµµωνιακής µονοοξυγενάσης.  Επίσης  και η αµινοµάδα –NH2 που 

υπάρχει στο δεύτερο δακτύλιο ίσως να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενεργότητα της 

αµµωνιακής µονοοξυγενάσης, όπως έχει παρατηρηθεί για την 3 άµινο – 1,2,4 τριαζόλη 

(Σχήµα 1.2).  Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για την παρεµπόδιση που προκάλεσε η 

καρβαµαζεπίνη, η οποία είναι παρόµοια σε µέγεθος µε τη σουλφαµεθοξαζόλη και έχει 

επίσης οµάδα –NH2 στο δεύτερο δακτύλιο.  Επίσης η καρβαµαζεπίνη έχει δύο γειτονικά 

άτοµα αζώτου (όχι µέσα στο δακτύλιο) τα οποία µπορεί κατά κάποιο τρόπο να 

επηρεάζουν την αµµωνιακή µονοοξυγενάση.  Για το διχλωφενακικό νάτριο, ο ένας 

δακτύλιος ενώνεται µε τον άλλο, µέσω µίας οµάδας -NH, δοµή η οποία ,µπορεί να 

θεωρηθεί ως µη συµπληρωµένη  φαινοθειαζίνη, της οποία 18 παράγωγα έχουν αναφερθεί 

(Bourlioux et al., 1992) ότι έχουν αντιµικροβιακή ικανότητα λόγω της αλογονοµάδας 

που υπάρχει στο βασικό δακτύλιο.  Το διχλωφενακικό νάτριο έχει επίσης δύο άτοµα 
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χλωρίου, το οποίο είναι ένα στοιχείο µε αντιβακτηριακή δράση.  Οι ερευνητές Dastidar 

et al (2000) ανέφεραν ότι το διχλωφενακικό νάτριο είναι ουσία µε σηµαντική 

αντιβακτηριακή δράση, η οποία βασίζεται σε παρεµπόδιση της σύνθεσης του DNA.  Η 

οφλοξακίνη είναι ένα αντιβιοτικό το οποίο επηρεάζει και τα κατά  Gram-αρνητικά και τα 

κατά Gram-θετικά είδη βακτηρίων, ωστόσο η δοµή της είναι αρκετά πολύπλοκη, πράγµα 

το οποίο δεν βοηθάει στο να αποδοθεί κάποια συσχέτιση της παρεµπόδισης µε τη δοµή 

της.  Ο τρόπος που επηρεάζει τα βακτήρια είναι στην αναπαραγωγή του DNA.  Η 

προπρανολόλη έχει επίσης την οµάδα –ΝΗ, η οποία, όπως έχει προαναφερθεί, µπορεί να 

ευθύνεται για την παρεµπόδιση.  Τέλος, το χλωφιβρικό οξύ έχει µία καρβοξυλοµάδα και 

ένα άτοµο χλωρίου, οµάδες οι οποίες έχουν προαναφερθεί ότι δρουν παρεµποδιστικά για 

τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς. 

Ένας επίσης συσχετισµός της παρεµπόδισης των φαρµακευτικών ουσιών µπορεί να 

γίνει µε τις σταθερές οξύτητας (Πίνακας 7.3). Για παράδειγµα το χλωφιβρικό οξύ που 

έχει την µικρότερη σταθερά οξύτητας παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη παρεµπόδιση.  Η 

προπρανολόλη και η οφλοξακίνη είναι οι ουσίες που έχουν τις µεγαλύτερες σταθερές 

οξύτητας και τη µικρότερη παρεµπόδιση (µεγαλύτερες σταθερές παρεµπόδισης, Πίνακας 

5.2).  Το διχλωφενακικό νάτριο είναι η µόνη ουσία που δεν συµβαδίζει µε αυτή τη 

συσχέτιση.   

 

Πίνακας 7.3. Σταθερές οξύτητας των φαρµακευτικών. 

 

Φαρµακευτική ουσία 

 

logKow 

 

pKa 

Καρβαµαζεπίνη 2.45 7 

∆ιχλωφενακικό νάτριο 4.51 4 

Σουλφαµεθοξαζόλη 0.89 5.6 

Οφλοξακίνη 0.39 8.3 

Χλωφιβρικό Οξύ 2.57 2.5 

Προπρανολόλη 3.48 9.5 
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Σχήµα 7.17.  ∆οµή των φαρµακευτικών ουσιών (α) καρβαµαζεπίνη, (β) διχλωφενακικό 

νάτριο, (γ) σουλφαµεθοξαζόλη, (δ) οφλοξακίνη, (ε) χλωφιβρικό οξύ και (στ) προπρανολόλη. 

 

 

7.4.    Συµπεράσµατα  

 

Στις αρχές του κεφαλαίου αυτού παρουσιάστηκαν τα πειράµατα όπου µελετήθηκε η 

επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Οι 

φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την µελέτη ήταν η 

σουλφαµεθοξαζόλη, το χλωφιβρικό οξύ, το διχλωφενακικό νάτριο, η καρβαµαζεπίνη, η 

προπρανολόλη, η τριχλωζάνη και η οφλοξακίνη.  Εκεί προέκυψε ότι η τριχλωζάνη 

παρουσίασε τη µεγαλύτερη παρεµπόδιση και ακολούθησαν η σουλφαµεθοξαζόλη και η 
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οφλοξακίνη.  Οι υπόλοιπες τρεις ουσίες δεν φάνηκε να επιδρούν µε κάποιο τρόπο στη 

λειτουργία των νιτρικοποιητικών βακτηρίων.  Οι σταθερές παρεµπόδισης που 

υπολογίστηκαν µε τη βοήθεια του συναγωνιστικού µοντέλου ήταν 0.045, 11.42 και 11.98 

mg/L για την τριχλωζάνη, τη σουλφαµεθοξαζόλη και την οφλοξακίνη αντίστοιχα.  Για 

την τριχλωζάνη διενεργήθηκε και ένα πείραµα µακράς χρονικής διάρκειας για να 

ελεγχθεί αν η επίδραση είναι ένα παροδικό φαινόµενο, δηλαδή αν υπάρχει 

αντιστρεπτότητα.  Έτσι, βρέθηκε ότι, µετά την πάροδο κάποιων ηµερών, η παρεµπόδιση 

παύει να υφίσταται, πράγµα που υποδηλώνει ότι οι συγκεκριµένοι µικροοργανισµοί 

ανέπτυξαν κάποιο αµυντικό µηχανισµό που τους βοήθησε να αντιµετωπίσουν την 

παρουσία της τριχλωζάνης.  Έτσι, προκύπτει το συµπέρασµα για τη συγκεκριµένη ουσία 

ότι δεν επηρεάζει µακροπρόθεσµα τη λειτουργία των νιτρικοποιητών.  Για τα 

νιτρικοποιητικά βακτήρια προέκυψε το συµπέρασµα ότι ίσως να επηρεάζονται από τις 

αντιβιοτικές ουσίες αφού από όλες τις κατηγορίες των φαρµακευτικών ουσιών που 

δοκιµάστηκαν µόνο αυτή η κατηγορία φάνηκε να επηρεάζει τη λειτουργία τους.  Επίσης 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεντρώσεις οι οποίες βρέθηκαν να παρεµποδίζουν τους 

ρυθµούς κατανάλωσης υποστρώµατος, είναι αρκετά µεγάλες σε σχέση µε αυτές που 

υπάρχουν σήµερα στο περιβάλλον για τις συγκεκριµένες φαρµακευτικές ουσίες, πράγµα 

που τις καθιστά ακίνδυνες για τη συγκεκριµένη διεργασία. 

Αντίστοιχα, για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς διεξήχθησαν παρόµοια 

πειράµατα για να εξεταστεί και πάλι η επίδραση των φαρµακευτικών ουσιών στη 

λειτουργία τους.  Οι ουσίες που εξετάστηκαν ήταν οι ίδιες, µε εξαίρεση την τριχλωζάνη, 

η οποία παρεµβαλλόταν στις µετρήσεις για τον προσδιορισµό του αµµωνιακού αζώτου 

και γι αυτό αποφασίστηκε να εξαιρεθεί.  Σε αντίθεση µε τη µελέτη για τους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, οι συγκεκριµένες ουσίες είχαν µεγαλύτερη 

επίδραση, καθώς όλες φάνηκε να παρεµποδίζουν µε κάποιο τρόπο.  Βέβαια πρέπει να 

τονιστεί ότι το εύρος των συγκεντρώσεων που δοκιµάστηκε ήταν µεγαλύτερο σε σχέση 

µε πριν καθώς έφτανε µέχρι 30 mg/L.  Οι σταθερές παρεµπόδισης που προσδιορίστηκαν 

µε τη βοήθεια του µοντέλου, βοήθησαν να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τη µεγαλύτερη 

επίδραση είχαν το χλωφιβρικό οξύ και η σουλφαµεθοξαζόλη.  Η καρβαµαζεπίνη επέδειξε 

σηµαντική επίσης παρεµπόδιση ενώ ακολούθησαν οι υπόλοιπες τρεις µε παρόµοια 

επίδραση.  Επίσης, φάνηκε να υπάρχει µία σχέση της σταθεράς της οξύτητας µε την 

παρεµπόδιση που προκάλεσαν αυτές οι ουσίες.  Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι και γι αυτές 
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τις ουσίες οι συγκεντρώσεις οι οποίες βρέθηκαν να παρεµποδίζουν είναι µεγαλύτερες 

από αυτές που συνήθως απαντώνται στο περιβάλλον.   
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8. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙΙΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΝΙΤΡΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΝΙΤΡΩ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

8.1. Εισαγωγή 

Η βιολογική επεξεργασία της πλειονότητας των βιοµηχανικών αποβλήτων συνήθως 

λαµβάνει χώρα στις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας των αστικών λυµάτων.  Έτσι είναι 

αναµενόµενο ότι πολλές ξενοβιοτικές ουσίες θα εισέρχονται σε αυτές τις µονάδες, µε 

αποτέλεσµα να είναι πιθανό να επηρεάζονται κάποιες ευαίσθητες διεργασίες όπως η 

νιτροποίηση.  Μία ξενοβιοτική ουσία καθώς εισέρχεται σε µία τέτοια µονάδα µπορεί: (α)  

να προσροφηθεί στα οργανικά στερεά ή και στη βιολογική λάσπη, (β) να εκροφηθεί ως 

αποτέλεσµα κάποιας αντίδρασης κατά την προσρόφηση, (γ) να αποδοµηθεί είτε χηµικά 

είτε βιολογικά, (δ) να εξατµιστεί ή (ε) να εξέλθει από την επεξεργασία παραµένοντας 

αµετάβλητη.  Είναι λοιπόν προφανές ότι τέτοιου είδους ουσίες συµµετέχουν άλλοτε 

ενεργά και άλλοτε όχι στις διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας, οπότε είναι 

αναγκαίο να εξεταστεί η τυχόν επίδρασή τους στους νιτρικοποιητικούς και 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς.      

Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης 

χαρακτηριστικών και κρίσιµων περιβαλλοντικά χηµικών ουσιών από διάφορες 

κατηγορίες ρυπαντών που απαντώνται σε µικρές συγκεντρώσεις στα αστικά λύµατα στη 

βιολογική δράση νιτρωδοποιητικών και νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. Τέτοιες 

ουσίες περιλαµβάνουν επιφανειοδραστικές ουσίες όπως τα γραµµικά 

αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS), γαλακτωµατοποιητές όπως οι αιθοξυλικές 

αλκυλοφαινόλες (ΑPEs), φθαλικές ενώσεις όπως οι φθαλικοί εστέρες (DEHP) και 

πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAHs).  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη 

µελέτη 5 ξενοβιοτικών ουσιών που επιλέχθηκαν µε σκοπό να αντιπροσωπεύουν τις 

παραπάνω κατηγορίες.  Οι ουσίες αυτές ήταν τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά 

άλατα (LAS), ο διαιθυλ (2-εξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP), το φαινανθρένιο, η 

αιθοξυλική εννεοφαινόλη (NPEO) και η εννεοφαινόλη (ΝΡ). Στη συνέχεια 
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χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα µοντέλα για να προβλέπουν την επίδραση των 

συγκεκριµένων ουσιών σε αυτά τα είδη των µικροοργανισµών.   

 

 

8.2. Πειραµατική διαδικασία 

 

Η πειραµατική διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 6 

καθώς και πάλι χρησιµοποιήθηκαν αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. Αρχικά για τους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς οι συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν ήταν και πάλι 

0, 2, 6, και 10 mg/L, αλλά σε µερικές ουσίες, λόγω της µεγάλης επίδρασης σε αυτά τα 

επίπεδα συγκεντρώσεων, προέκυψε η ανάγκη να εξεταστούν και µικρότερες 

συγκεντρώσεις.  Για τους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς οι συγκεντρώσεις που 

εξετάστηκαν ήταν 0, 0.5, 1, 2, 6 και 10 mg/L αντίστοιχα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι 

συγκεκριµένες ουσίες είχαν πολύ µικρή διαλυτότητα στο νερό, γι αυτό και 

χρησιµοποιήθηκε µεθανόλη ως διαλύτης για να κατασκευαστούν πρότυπα µε 

συγκέντρωση ξενοβιοτικής ουσίας 10 g/L.  Ο αντιδραστήρας ελέγχου κάθε φορά περιείχε 

και αυτός ίση ποσότητα µεθανόλης µε αυτή που υπήρχε µέσα στον αντιδραστήρα µε 

ξενοβιοτική ουσία 10 mg/L για να αποφευχθεί η εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων 

λόγω της παρουσίας της µεθανόλης. 

Ακόµα πρέπει να αναφερθεί ότι για τη συγκεκριµένη κατηγορία ουσιών 

διεξήχθησαν και άλλα πειράµατα όπου εξετάστηκε η επίδραση τους στους 

συγκεκριµένους νιτροποιητικούς µικροοργανισµούς που περιέχονταν στην ενεργό ιλύ 

(δεν ήταν αποµονωµένοι).  ∆ηλαδή σε 200 ml ενεργού ιλύος σε αντιδραστήρες 

διαλείποντος έργου προστίθετο η ξενοβιοτική ουσία σε συγκεντρώσεις 0, 2, 6, και 10 

mg/L και το κατάλληλο υπόστρωµα για τους νιτρικοποιητικούς (-ΝΟ2) και τους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς (-NH3).  Αυτά τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν 

διότι όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, οι ουσίες αυτές έχουν την ικανότητα να 

προσροφώνται στην ιλύ σε µεγάλο βαθµό και επειδή τα στερεά της ενεργού ιλύος έχουν 

τη µορφή κροκίδων (flocks) υπάρχει µεγάλη πιθανότητα οι νιτροποιητικοί 

µικροοργανισµοί (5% των οργανικών στερεών της ενεργού ιλύος) να «προστατεύονται» 
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λόγω της προσρόφησης στα άλλα οργανικά στερεά και να επηρεάζονται πολύ λιγότερο 

απ’ ό,τι αν ήταν αποµονωµένοι.    

   

8.3. Μελέτη της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στους νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς 

 

8.3.1. Αποτελέσµατα 

 

Στο σχήµα 8.1 (α) φαίνεται η επίδραση του διαιθυλ (2-εξυλ) φθαλικού εστέρα 

(DEHP) στα νιτρικοποιητικά βακτήρια.  Είναι εµφανές ότι για συγκεντρώσεις άνω των 2 

mg/L, υπάρχει παρεµπόδιση στο ρυθµό κατανάλωσης των νιτρωδών, η οποία όµως είναι 

παραπλήσια και για τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις ξενοβιοτικής ουσίας που εξετάστηκαν.  

Έτσι, έλαβε χώρα και ένα ακόµα πείραµα για το DEHP µε µικρότερες συγκεντρώσεις (0, 

0.2, 0.6, 1.0, 1.4 και 1.8 mg DEHP/L), ούτως ώστε να είναι δυνατό να εξαχθεί ένα 

ασφαλές συµπέρασµα για το ποιες συγκεντρώσεις είναι αυτές στις οποίες αρχίζει να 

εµφανίζεται η παρεµπόδιση στη λειτουργία των νιτρικοποιητικών βακτηρίων.  Στο 

σχήµα 8.1 (β) µπορεί να παρατηρηθεί ότι ακόµα και για 0.2 mg/L DEHP υπάρχει µία 

µικρή επίδραση. 
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Σχήµα 8.1.  Επίδραση του DEHP στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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Η επόµενη ουσία που εξετάστηκε ήταν η εννεοφαινόλη (ΝΡ), όπου και σε αυτή την 

περίπτωση πραγµατοποιήθηκαν δύο πειράµατα, καθώς για συγκεντρώσεις άνω των 2 

mg/L ξενοβιοτικής ουσίας η παρεµπόδιση ήταν αρκετά µεγάλη, όπως προκύπτει και από 

το σχήµα 8.2 (α).  Έτσι, οι συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν στο δεύτερο πείραµα ήταν 0, 

0.2, 0.4, 0.8, 1.2 και 1.6 NP mg/L (Σχήµα 8.2.β) όπου και παρατηρήθηκε σηµαντική 

µείωση του ρυθµού κατανάλωσης του υποστρώµατος ακόµα και για τη συγκέντρωση 0.2 

mg/L.  Τα πτητικά στερεά του πρώτου πειράµατος (Σχήµα 8.1.α) βρέθηκαν ίσα µε 14 

mg/L ενώ του δεύτερου (Σχήµα 8.1.β) ήταν 49 mg/L.  Γενικότερα η εννεοφαινόλη είχε 

σηµαντική επίδραση στα νιτρικοποιητικά βακτήρια για όλες τις συγκεντρώσεις που 

εξετάστηκαν. 
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    Σχήµα 8.2.  Επίδραση της εννεοφαινόλης (NP) στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

Στο σχήµα 8.3 παρουσιάζεται η επίδραση της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης (NPEO) 

όπου εύκολα γίνεται αντιληπτό πως για συγκεντρώσεις άνω των 2 mg/L οι ρυθµοί 

κατανάλωσης του υποστρώµατος εµφανίζουν σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε τον 

αντιδραστήρα όπου δεν είχε προστεθεί ξενοβιοτική ουσία (0 mg/L). Τα πτητικά στερεά 

στο συγκεκριµένο πείραµα ήταν 41 mg/L.  Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και 

για το φαινανθρένιο (Σχήµα 8.4) όπου για τις συγκεντρώσεις των 6 και 10 mg/L υπήρξε 

µία σηµαντική επίδραση στα νιτρικοποιητικά βακτήρια, ενώ αντίθετα για αυτή των 2 

mg/L η επίδραση ήταν µικρή.  Τα πτητικά στερεά γι αυτό το πείραµα ήταν 38 mg/L.  
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Τέλος τα LAS δεν φάνηκε να επιδρούν σηµαντικά στη λειτουργία των συγκεκριµένων 

βακτηρίων (Σχήµα 8.5). 
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Σχήµα 8.3.  Επίδραση της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης (NPEO) στα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια. 
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Σχήµα 8.4.  Επίδραση του φαινανθρενίου στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 



 295

0 10 20 30 40
0

10

20

30

40

50

60

 

 

N
O

- 2-
N

  (
m

g/
L)

Time (h)

  Control
  2 mg/L 
  6 mg/L 
  8 mg/L 
 10 mg/L

 

Σχήµα 8.5.  Επίδραση των LAS στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 

 

Από τις 5 ξενοβιοτικές ουσίες που εξετάστηκαν προέκυψε το συµπέρασµα ότι ο 

νιτρικοποιητικός ρυθµός επηρεάζεται ακόµα και για συγκεντρώσεις της τάξης των 0.2 

mg/L για την εννεοφαινόλη και το DEHP και άνω των 2 mg/L για τις υπόλοιπες ουσίες.  

Γενικότερα πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχέση µε τις φαρµακευτικές ουσίες, τα 

συγκεκριµένα ξενοβιοτικά φαίνεται να παρουσιάζουν µεγαλύτερη επίδραση στα 

νιτρικοποιητικά βακτήρια.  

 

 

8.3.2. Μοντελοποίηση της παρεµπόδισης των ξενοβιοτικών ουσιών στους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς 

 

Για να µοντελοποιηθεί η παρατηρούµενη παρεµπόδιση χρησιµοποιήθηκε και πάλι 

το µη ανταγωνιστικό µοντέλο όπως αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 7.2.3.  Για το 

διαιθυλ (2-εξυλ) φθαλικό εστέρα (DEHP) το µοντέλο αυτό δεν µπορεί να περιγράψει 

ικανοποιητικά την παρεµπόδιση που προέκυψε, διότι όπως φαίνεται και από το σχήµα 

8.1 (α) για τις συγκεντρώσεις ξενοβιοτικής ουσίας άνω των 2 mg/L η παρεµπόδιση είναι 
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περίπου η ίδια, πράγµα που σηµαίνει ότι η σταθεράς παρεµπόδισης που θα προσδιοριστεί 

από το µοντέλο µε τη βοήθεια του σχήµατος 8.1 (β) θα περιέχει σηµαντικό σφάλµα, 

καθώς παρόλο που αυξάνεται η συγκέντρωση της ξενοβιοτικής ουσίας η παρεµπόδιση 

παραµένει στα ίδια επίπεδα και δεν είναι πλήρης. 

   Για την εννεοφαινόλη (NP) υπολογίστηκαν οι ειδικοί ρυθµοί κατανάλωσης 

υποστρώµατος και για τα δύο πειράµατα και κατόπιν µε τη βοήθεια της εξίσωσης 7.2 

µπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής παρεµπόδισης KI και ο µέγιστος ρυθµός 

κατανάλωσης, κάνοντας το διάγραµµα 
−
2NO

r
1  σε σχέση µε τη συγκέντρωση της 

εννεοφαινόλης (Σχήµα 8.6) και προσδιορίζοντας την κλίση του διαγράµµατος αυτού και 

την τεταγµένη.  Στον πίνακα 8.1 παραθέτονται οι τιµές για τους ρυθµούς κατανάλωσης 

του νιτρώδους αζώτου για την εννεοφαινόλη και για τα δύο πειράµατα.  Έτσι λοιπόν ο 

συντελεστής παρεµπόδισης KI βρέθηκε ίσος µε 1.465 mg NP /L, ενώ αντίστοιχα ο 

µέγιστος ειδικός ρυθµός κατανάλωσης ήταν 0.566 (mg −
2NO /mg biomass)d-1. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την αιθοξυλική εννεοφαινόλη (NPEO).  

Από το σχήµα 8.7 προκύπτει συντελεστής παρεµπόδισης ίσος µε 1.5 (mg −
2NO /mg 

biomass)d-1.  Για το φαινανθρένιο επίσης προέκυψε συντελεστής παρεµπόδισης ίσος µε 

5.28 mg/L σύµφωνα µε το µη ανταγωνιστικό µοντέλο (Σχήµα 8.8).  Για τα LAS, η µικρή 

παρεµπόδιση που παρατηρείται δεν µπορεί να περιγραφεί από το µη ανταγωνιστικό 

µοντέλο καθώς η αύξηση της παρεµπόδισης δεν είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του 

παρεµποδιστή. 
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Πίνακας 8.1. Ειδικοί ρυθµοί κατανάλωσης για την εννεοφαινόλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 

(mg/L) 

Ειδικός ρυθµός κατανάλωσης 

r 

 

r-1 

0 0.782 1.278 

0.2 0.472 2.119 

0.4 0.428 2.336 

0.8 0.329 3.0368 

1.2 0.309 3.231 

1.6 0.243 4.110 

2 0.247 4.0456 

6 0.118 8.4997 

8 0.089 11.218 

10 0.070 14.221 
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Σχήµα 8.6.  ∆ιάγραµµα για προσδιορισµό του συντελεστή παρεµπόδισης για NP. 
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Σχήµα 8.7.  ∆ιάγραµµα για προσδιορισµό του συντελεστή παρεµπόδισης για 

NPEO. 
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Σχήµα 8.8.  ∆ιάγραµµα για προσδιορισµό του συντελεστή παρεµπόδισης για 

φαινανθρένιο 

 

8.3.3. Μελέτη της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στη νιτρικοποίηση  σε ενεργό 

ιλύ  

 

Όπως προαναφέρθηκε εξετάστηκε και η επίδραση των ουσιών αυτών στη διεργασία 

της νιτρικοποίησης σε ενεργό ιλύ.  Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να φανεί αν η 

προσρόφηση των ξενοβιοτικών ουσιών στα στερεά είναι ο καθοριστικός παράγοντας που 

υποδηλώνει την επίδραση που θα παρουσιάζουν.  ∆ηλαδή αν το φαινόµενο της 

παρεµπόδισης δεν εξαρτάται µόνο από τη συγκέντρωση της ουσίας αλλά και από τα 

στερεά που υπάρχουν στο διάλυµα.  Για την ενεργό ιλύ, έχει αναφερθεί (Hallin et al., 

2005) ότι µόλις το 5% των πτητικών στερεών αποτελούν οι νιτροποιητικοί 

µικροοργανισµοί, οπότε υποθέτοντας ότι η προσρόφηση της ξενοβιοτικής ουσίας 

λαµβάνει χώρα σε όλα τα πτητικά στερεά ανεξαιρέτως προκύπτει ότι η «έκθεση» των 

νιτροποιητικών µικροοργανισµών στον παρεµποδιστή θα είναι αρκετά µικρότερη, άρα 

και η επίδραση σαφώς χαµηλότερη.  Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι για τις εξεταζόµενες 
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ουσίες έχει αναφερθεί ότι βιοαποδοµούνται κατά τη δευτεροβάθµια επεξεργασία, πράγµα 

που επίσης θα συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση της παρεµπόδισης. 

Έτσι, λοιπόν, στο σχήµα 8.9 φαίνονται τα προφίλ της κατανάλωσης των νιτρωδών 

από τους µικροοργανισµούς της ενεργού ιλύος.  Όπως φαίνεται και από το συγκεκριµένο 

διάγραµµα η παρεµπόδιση που προκαλούσε το DEHP παύει να υφίσταται.  Τα πτητικά 

στερεά στο συγκεκριµένο πείραµα ήταν 1.88 g/L.  Μετρώντας στην αρχή και στο τέλος 

του πειράµατος την συγκέντρωση του DEHP τόσο στην υγρή όσο και στην στερεή φάση 

παρατηρήθηκε µερική βιοαποδόµηση της τάξης του 35, 44 και 51 % για τα πειράµατα 

που περιείχαν 10, 6 και 2 mg DEHP /L αντίστοιχα.  Η προσρόφηση του DEHP αλλά και 

για όλες τις ουσίες που εξετάστηκαν στα στερεά ήταν πλήρης γι αυτού του είδους τα 

πειράµατα.    
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Σχήµα 8.9.  Επίδραση του DEHP στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 

 

Και για την εννεοφαινόλη η «προστασία» που παρείχε η ενεργός ιλύ στους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς ήταν µεγάλη, µε αποτέλεσµα να µην εµφανίζεται 

κάποιου είδους επίδραση, όπως φαίνεται στο σχήµα 8.10.  Και γι αυτή την ουσία 

παρατηρήθηκε µερική βιοαποδόµηση της τάξης των 25 – 37 % ανάλογα µε την αρχική 

συγκέντρωση.  Τα πτητικά στερεά γι αυτό το πείραµα ήταν 1.98 g/L.  
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Ακριβώς τα ίδια παρατηρήθηκαν και για την αιθοξυλική εννεοφαινόλη (Σχήµα 

8.11.α) και για το φαινανθρένιο (8.11.β).  Τα πτητικά στερεά γι αυτά τα πειράµατα ήταν 

2.14 και 2.02 g/L, ενώ η βιοαποδόµηση ήταν της τάξης του 42 – 58 % και 53 – 72 % 

αντίστοιχα.  Αντίθετα για τα LAS (Σχήµα 8.12) δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στην 

επίδραση ανάµεσα στα δύο πειράµατα, οπότε η ενεργός ιλύς δεν παρέχει κάποιου είδους 

προστασία στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. Τα πτητικά ήταν 1.86 g/L και η βιοαποδόµηση 

που παρατηρήθηκε ήταν της τάξης του 58 – 79 %.    

0 10 20 30 40
0

20

40

60

80

100

120

 

 

N
O

- 2-N
  (

m
g/

L)
  

Time (h)

 Control 
  2  mg/L 
  6  mg/L  
 10 mg/L 

 

Σχήµα 8.10.  Επίδραση της εννεοφαινόλης στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 
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Σχήµα 8.11.  Επίδραση της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης (α) και του φαινανθρενίου 

(β) στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 
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Σχήµα 8.12.  Επίδραση των LAS στα νιτρικοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 

 

 

8.3.4. Ανάλυση αποτελεσµάτων  

 

Στις παραπάνω παραγράφους περιγράφηκε η επίδραση που παρουσιάζουν πέντε 

ξενοβιοτικές ουσίες, τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS), ο διαιθυλ (2-

εξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP), το φαινανθρένιο, η αιθοξυλική εννεοφαινόλη (NPEO) 

και η εννεοφαινόλη (ΝΡ) στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Όπως 

διαπιστώθηκε από τα συγκεκριµένα πειράµατα τη µεγαλύτερη παρεµπόδιση 

παρουσίασαν η εννεοφαινόλη και η αιθοξυλική εννεοφαινόλη, καθώς είχαν και το 

µικρότερο συντελεστή παρεµπόδισης (1.47 και 1.5 mg/L) σύµφωνα µε το µη 

ανταγωνιστικό µοντέλο παρεµπόδισης.  Το φαινανθρένιο επίσης είχε αξιοσηµείωτη 

επίδραση µε συντελεστή παρεµπόδισης 5.28 mg/L.  Οµοίως και το DEHP φάνηκε να 

παρεµποδίζει σχεδόν σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις, µε τη διαφορά όµως πως 

για 6 mg/L και άνω η παρεµπόδιση φαίνεται να τείνει σε µία µέγιστη τιµή.  Τα LAS δεν 

φάνηκε να επιδρούν σηµαντικά στα νιτρικοποιητικά βακτήρια. 
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 Η εννεοφαινόλη έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι είναι τοξική για πολλούς 

µικροοργανισµούς (Bokern et al., 1997; Granmo et al., 1989; Lussier et al., 2000) πράγµα 

το οποίο επιβεβαιώνεται και µε τη παρούσα µελέτη για την περίπτωση των 

νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  Η εννεοφαινόλη όπως έχει προαναφερθεί είναι µία 

επιφανειοδραστική ουσία, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα επιδρά στα κύτταρα των 

µικροοργανισµών µε κάποιο µηχανισµό αλληλεπιδράσεων µε τις κυτταρικές µεµβράνες 

και γι αυτό είναι πιθανό να επηρεάζει τη λειτουργία τους.  Η αιθοξυλική εννεοφαινόλη 

από την άλλη, επίσης ανήκει στα µη ιοντικά επιφανειοδρατικά όπως και η εννεοφαινόλη, 

και έτσι µπορεί να υποτεθεί πως ο µηχανισµός δράσης είναι παρόµοιος, γι αυτό και 

έχουν παραπλήσιο συντελεστή παρεµπόδισης.  Επιπρόσθετα οι Volkering et al (1998) 

έχουν αναφέρει ότι τα µη ιοντικά επιφανειοδραστικά παρεµποδίζουν τόσο την µεταφορά 

του υποστρώµατος στα βακτήρια, όσο και την ανάπτυξη του κυττάρου αλλάζοντας τη 

διαπερατότητα της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης.   

Η επίδραση του DEHP µπορεί εύκολα να εξηγηθεί καθώς εµπεριέχεται στη λίστα µε 

τις πιο επικίνδυνες ουσίες “Priority Hazardous Substances” αλλά και στην ευρωπαϊκή 

λίστα “European Risk Assessment” (Council Regulation EEC, 793/93).  Η 

ανθεκτικότητα, η ικανότητα για βιοσυσσώρευση, η τοξικότητα και ενδοκρινολογικές 

επιδράσεις, είναι φαινόµενα τα οποία έχουν αναφερθεί ότι προκαλεί η συγκεκριµένη 

ουσία (Fromme et al., 2002; Moore, 2000).  Για το φαινανθρένιο επίσης έχουν 

πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες όπου εξετάστηκε η επίδρασή του στη νιτροποίηση.  Οι 

Rathbone et al. (1998) ανέφεραν ότι η διεργασία της νιτροποίησης παρεµποδιζόταν 

σηµαντικά µε την ύπαρξη του φαινανθρενίου και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να επιδρούν στον τύπο και την ποσότητα των ενζύµων ή και 

στη σύσταση του µικροβιακού πληθυσµού.  Πιο πρόσφατα οι Sverdrup et al. (2002) 

ανέφεραν ότι η νιτροποίηση (σε εδάφη) παρεµποδιζόταν σηµαντικά από την παρουσία 

του φαινανθρενίου σε συγκεντρώσεις 250  mg/Kg ξηρού βάρους.  Επίσης έδειξαν ότι ο 

βαθµός κατά τον οποίο συσσωρεύονται κάποιες ουσίες (όπως το φαινανθρένιο) στις 

βιολογικές µεµβράνες εξαρτάται από τη λιποφιλικότητα.  Η λιποφιλικότητα και η 

τοξικότητα είναι άµεσα συσχετιζόµενες για ουσίες που επιδρούν τοξικά µε µη 

εξειδικευµένο µηχανισµό δράσης.  Αυτές οι ουσίες διαλύονται στις κυτταρικές 

µεµβράνες και παρεµβάλλονται στη ρευστότητα και τη λειτουργία τους. 
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Οι επιδράσεις που είχαν οι εξεταζόµενες ουσίες στα αποµονωµένα νιτρικοποιητικά 

βακτήρια δεν υφίσταντο στα βακτήρια που εµπεριέχοντο στην ενεργό ιλύ όπως ήταν 

αναµενόµενο λόγω της µεγαλύτερης συγκέντρωσης πτητικών στερεών, άρα και 

διαφορετικής κατανοµής της ουσίας αλλά και λόγω της βιοαποδόµησης που 

παρατηρήθηκε για όλα τα ξενοβιοτικά.  Μόνο τα LAS φάνηκε να δρουν µε κάποιο 

διαφορετικό µηχανισµό, ο οποίος δεν επηρεάζεται άµεσα από την προσρόφηση, καθώς 

στην ενεργό ιλύ επέδειξαν παρόµοια συµπεριφορά.  Ίσως έτσι εξηγείται και η διαφορά 

στην επίδραση µε την εννεοφαινόλη και την αιθοξυλική εννεοφαινόλη παρόλο που 

ανήκουν και οι δύο ουσίες στα επιφανειοδραστικά.                  

 

8.4. Μελέτη της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς 

 

8.4.1. Αποτελέσµατα 

 

Για να διερευνηθεί η επίδραση των συγκεκριµένων ξενοβιοτικών ουσιών στους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς πραγµατοποιήθηκαν παρόµοια πειράµατα µε αυτά 

που έλαβαν χώρα για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς.  Η διαφορά ήταν στις 

αρχικές συγκεντρώσεις ξενοβιοτικής ουσίας, όπου πλέον ήταν 0.5, 1, 2, 6 και 10 mg/L.  

Στο σχήµα 8.13 παρατίθεται το προφίλ κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου για την 

περίπτωση των LAS, όπου εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί ότι η παρεµπόδιση στο ρυθµό 

κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου αύξανε µε αύξηση της συγκέντρωσης των LAS.  

Ακόµα και στην περίπτωση των 0.5 mg/L έλαβε χώρα κάποια επίδραση, ενώ για 

συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 6 mg/L υπήρξε σχεδόν ολική παρεµπόδιση.  Η 

συγκέντρωση των πτητικών στερεών γι αυτό το πείραµα ήταν 18 mg/L, ενώ τα LAS 

µετρήθηκαν στην αρχή και στο τέλος του πειράµατος και δεν παρατηρήθηκε κάποια 

αποδόµηση.  Τα LAS ήταν στη στερεή φάση σε ποσοστό 80 – 100 % ανάλογα µε την 

αρχική συγκέντρωση. 
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Σχήµα 8.13.  Επίδραση των LAS στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

 

     Στο σχήµα 8.14 φαίνεται η επίδραση της εννεοφαινόλης στο ρυθµό 

κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου.  Και σε αυτή την περίπτωση η παρεµπόδιση ήταν 

σχεδόν ολοκληρωτική για τις συγκεντρώσεις των 6 και των 10 mg/L, ενώ για αυτή των 

0.5 mg/L υπήρξε σηµαντική επίδραση για τις πρώτες 72 ώρες η οποία όµως έπαψε να 

υφίσταται µέχρι το τέλος του πειράµατος.  Η πλήρης παρεµπόδιση για συγκεντρώσεις 

εννεοφαινόλης άνω των 6 mg/L υποδηλώνει ότι η καλλιέργεια είχε κορεστεί από την NP, 

οπότε η περαιτέρω προσθήκη ουσίας δεν έχει νόηµα.  Το µεγαλύτερο µέρος της ουσίας 

και πάλι ήταν στη στερεή φάση, αλλά σαν ποσοστό η προσρόφηση ήταν µικρότερη 

καθώς η συγκέντρωση των πτητικών στερεών σε αυτό το πείραµα ήταν 10 mg/L. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η αιθοξυλική εννεοφαινόλη και όπως προκύπτει από το 

σχήµα 8.15 επιδρά και αυτή σηµαντικά στη λειτουργία των νιτρωδοποιητικών 

βακτηρίων.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν παρατηρήθηκε πλήρης παρεµπόδιση του 

ρυθµού για κάποια από τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις.  Η συγκέντρωση της ουσίας και 

πάλι παρέµεινε σταθερή καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων.  Τη πτητικά στερεά ήταν 

13.5 mg/L.    
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Σχήµα 8.14.  Επίδραση της εννεοφαινόλης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 
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Σχήµα 8.15.  Επίδραση της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης στα νιτρωδοποιητικά 

βακτήρια. 

 

 



 307

Το DEHP ήταν η επόµενη ουσία που µελετήθηκε και όπως φαίνεται στο σχήµα 8.16 

η παρεµπόδιση είναι σχεδόν πλήρης για τις συγκεντρώσεις των 6 και 10 mg/L, ενώ 

ακόµα και για τα 0.5 mg/L η επίδραση ήταν σηµαντική.  Η συγκέντρωση των πτητικών 

στερεών σε αυτό το πείραµα ήταν 20 mg/L και πάλι δεν παρατηρήθηκε βιοαποδόµηση 

της ουσίας. 
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Σχήµα 8.16.  Επίδραση του DEHP στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

 

Η επίδραση του φαινανθρένιου όπως φαίνεται και στο σχήµα 7.17 είναι πιο 

πολύπλοκης µορφής από ότι οι προηγούµενες ουσίες.  Μέχρι την 38η ώρα του 

πειράµατος σχεδόν όλες οι συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν προκάλεσαν σηµαντική 

παρεµπόδιση στο ρυθµό κατανάλωσης του αµµωνιακού αζώτου, η οποία όµως έπαψε να 

υφίσταται για το υπόλοιπο του πειράµατος.  Η συγκέντρωση της συγκεκριµένης ουσίας 

δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια του πειράµατος, γεγονός που µάλλον υποδηλώνει ότι τα 

νιτρωδοποιητικά βακτήρια εγκλιµατίστηκαν στην παρουσία του φαινανθρενίου και 

επανήλθε η λειτουργία τους κανονικά µετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού 

διαστήµατος.  Η συγκέντρωση των πτητικών στερεών για το συγκεκριµένο πείραµα ήταν 

22 mg/L.    
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Σχήµα 8.17.  Επίδραση του φαινανθρενίου στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια. 

 

 

8.4.2. Μοντελοποίηση της παρεµπόδισης των ξενοβιοτικών ουσιών στους 

νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς 

 

Για τη µοντελοποίηση της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στα 

νιτρωδοποιητικά βακτήρια χρησιµοποιήθηκε και πάλι το µη ανταγωνιστικό µοντέλο 

όπως αυτό περιγράφηκε στην παράγραφο 7.2.3.  Για την εννεοφαινόλη το µοντέλο αυτό 

δεν µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά την παρεµπόδιση που προέκυψε, διότι όπως 

φαίνεται και από το σχήµα 8.14 για τη συγκέντρωση ξενοβιοτικής ουσίας των 0.5 mg/L η 

παρεµπόδιση αρχικά είναι µεγαλύτερη και στην πορεία µειώνεται πράγµα που δεν 

συµφωνεί µε το συγκεκριµένο µοντέλο.  Επίσης για το φαινανθρένιο όπως 

προαναφέρθηκε η επίδραση είναι αντιστρεπτή (αρχικά παρεµποδίζει και µετά όχι), οπότε 

και πάλι το συγκεκριµένο µοντέλο δεν µπορεί να περιγράψει το συγκεκριµένο 

φαινόµενο.  Για τις υπόλοιπες τρεις ουσίες το µη ανταγωνιστικό µοντέλο προβλέπει 

ικανοποιητικά τις επιδράσεις στους ρυθµού για όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις 

(Σχήµα 8.18).  Έτσι για τα LAS προκύπτει ότι ο συντελεστής παρεµπόδισης είναι ίσος µε 
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2.06 mg LAS /L, ενώ για την αιθοξυλική εννεοφαινόλη και το DEHP είναι 2.67 και 0.57 

mg/L αντίστοιχα.  

   

0 2 4 6 8 10
0

50

100

150

200

250

 

 

1/
r N

H
3

LAS  (mg/L)

Y = 34.96684 - 18.65598*I
R2= 0.9865

(α)

0 2 4 6 8 10
0

50

100

150

200

250

 

 

Y = 43.37501 - 13.83393*I
R2= 0.9803

1/
r N

H
3

NPEO  (mg/L)
(β)

 

0 2 4 6 8 10
0

200

400

600

800

 

 

Y = 37.23363 - 67.28052*I
R2= 0.9892

1/
r N

H
3

DEHP  (mg/l)
(γ)

 
Σχήµα 8.18.  ∆ιάγραµµα για προσδιορισµό του συντελεστή παρεµπόδισης για LAS 

(α), για αιθοξυλική εννεοφαινόλη (β) και για DEHP (γ). 
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8.4.3. Μελέτη της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στη νιτρωδοποίηση  σε ενεργό 

ιλύ  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη 

µελέτη για το εάν η ενεργός ιλύ «προστατεύει» τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια λόγω της 

προσρόφησης των ξενοβιοτικών ουσιών σε αυτή.  Έτσι για τα LAS (Σχήµα 8.19) είναι 

φανερό ότι η επίδραση στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια που εµπεριέχονται στην ενεργό 

ιλύ δεν είναι τόσο µεγάλη όσο αύτη που παρατηρήθηκε στα αποµονωµένα. Παρ’όλ’ αυτά 

δεν παύει να υφίσταται, όπως είχε παρατηρηθεί για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια.  Τα 

πτητικά στερεά γι αυτό το πείραµα ήταν 2 g/L και η βιοαποδόµηση που παρατηρήθηκε 

ήταν από 64 – 85 % ανάλογα την αρχική συγκέντρωση των LAS.  Από το συγκεκριµένο 

διάγραµµα επίσης φαίνεται ότι µετά την 16η ώρα του πειράµατος οι ρυθµοί κατανάλωσης 

του αµµωνιακού αζώτου αλλάζουν ακόµα και στον αντιδραστήρα ελέγχου, πράγµα το 

οποίο όπως έχει αναφερθεί (Jansen and Winther-Nielsen 1993; King and Painter, 1986; 

Wood et al., 1981), είναι ένα βασικό µειονέκτηµα για τα πειράµατα µε µη 

αποµονωµένους µικροοργανισµούς, καθώς η ιλύς αλλάζει µε τη πάροδο του χρόνου.      
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Σχήµα 8.19.  Επίδραση των LAS στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 
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Η επόµενη ουσία που εξετάστηκε ήταν η εννεοφαινόλη (Σχήµα 8.20) όπου και πάλι 

η επίδραση στη λειτουργία των νιτρωδοποιητικών βακτηρίων είναι σηµαντική και λίγο 

µειωµένη σε σχέση µε τα αποµονωµένα βακτήρια.  Τα πτητικά στερεά ήταν 2 g/L, ενώ η 

µείωση στην τιµή της συγκέντρωσης της εννεοφαινόλης κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος ήταν της τάξης του 31 – 45 %. 
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Σχήµα 8.20.  Επίδραση της εννεοφαινόλης στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια σε 

ενεργό ιλύ. 

Παρόµοια συµπεράσµατα προέκυψαν και για την αιθοξυλική εννεοφαινόλη (Σχήµα 

8.21) όπου και πάλι είναι εµφανής η επίδραση στο ρυθµό κατανάλωσης του αµµωνιακού 

αζώτου.  Τα πτητικά στερεά γι αυτό το πείραµα ήταν  1.95 g/L ενώ παρατηρήθηκε και 

βιοαποδόµηση της τάξης 41 – 63%.  Για τις υπόλοιπες δύο ουσίες, το DEHP (Σχήµα 

8.22) και το φαινανθρένιο (Σχήµα 7823) η παρεµπόδιση δεν έπαψε να υφίσταται, λόγω 

της ύπαρξης της ενεργού ιλύος, απλά µειώθηκε σε κάποιο βαθµό.  Τα πτητικά στερεά γι’ 

αυτά τα πειράµατα ήταν 2 και 2.05 g/L αντίστοιχα, ενώ η αποδόµηση ήταν της τάξης του 

30 – 55% για το DEHP και 50 – 70% για το φαινανθρένιο. 
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Σχήµα 8.21.  Επίδραση της αιθοξυλικής εννεοφαινόλης στα νιτρωδοποιητικά 

βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 
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Σχήµα 8.22.  Επίδραση του DEHP στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια σε ενεργό ιλύ. 
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Σχήµα 8.23.  Επίδραση του φαινανθρενίου στα νιτρωδοποιητικά βακτήρια σε 

ενεργό ιλύ. 

 

8.4.4. Ανάλυση αποτελεσµάτων  

 

Γενικά οι συγκεκριµένες πέντε ξενοβιοτικές ουσίες φάνηκε να έχουν µεγαλύτερη 

επίδραση στους νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς παρά στους νιτρικοποιητικούς.  

Αυτή η άποψη ενισχύεται και από τα πειράµατα που έλαβαν χώρα στην ενεργό ιλύ τα 

οποία έδειξαν ότι τόσο η προσρόφηση όσο και η βιοαποδόµηση των ουσιών δεν 

«εξαφανίζει» την παρεµπόδιση που προκαλούν όπως συµβαίνει µε τους νιτρικοποιητές. 

Πιο συγκεκριµένα για τα LAS έχει διεξαχθεί µία παρόµοια έρευνα από τους Brandt 

et al. (2001) όπου εξετάστηκαν 4 είδη νιτρωδοποιητικών βακτηρίων για το αν αποδοµούν 

την ουσία αυτή και βρέθηκε ότι το γένος Nitrosomonas (Nitrosomonas europae και 

Nitrosococcus mobilis) δεν τα αποδοµούσαν, ενώ οι Nitrosospira multiformis και 

Nitrosospira sp. Strain AV αποµάκρυναν το 12 και 42 % των LAS που είχε προστεθεί 

αρχικά (για συγκεντρώσεις <3 mg/L).  Έτσι µπορεί να υποτεθεί ότι τα βακτήρια που 

έχουν αποµονωθεί στη συγκεκριµένη µελέτη ανήκουν στο γένος Nitrosomonas.  Στην 

ίδια εργασία (Brandt et al., 2001) παρατηρήθηκε πλήρης παρεµπόδιση για όλους τους 
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νιτρωδοποιητικούς µικροοργανισµούς που εξετάστηκαν για συγκεντρώσεις των LAS από 

5 έως 15 mg/L, τιµές οι οποίες είναι πολύ κοντά µε αυτές που προέκυψαν από την 

παρούσα µελέτη.  Όσο για το µηχανισµό που επιδρούν τα LAS στα νιτρωδοποιητικά 

βακτήρια η εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι όµοια µε αυτή που αναφέρθηκε για τους 

νιτρικοποιητές. 

Για την εννεοφαινόλη η παρεµπόδιση που παρατηρήθηκε ήταν αρκετά µεγαλύτερη 

από αυτή των LAS παρόλο που και οι δύο ουσίες ανήκουν στα επιφανειοδραστικά.  Οι 

συγκεκριµένοι µικροοργανισµοί έχουν αποµονωθεί από τη µονάδα βιολογικής 

επεξεργασίας στην πόλη της Πάτρας, όπου σε µετρήσεις που έλαβαν χώρα από άλλους 

ερευνητές του εργαστηρίου µας βρέθηκε ότι στην είσοδο της δευτεροβάθµιας 

επεξεργασίας η συγκέντρωση των LAS ήταν ίση µε 8 mg/L ενώ της εννεοφαινόλης 0.05 

mg/L.  Έτσι είναι πολύ πιθανό οι νιτρωδοποιητές να έχουν «εγκλιµατιστεί» κατά κάποιο 

τρόπο στα LAS, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται λιγότερο από ότι µε την εννεοφαινόλη. 

Για την αιθοξυλική εννεοφαινόλη αυτό που µπορεί να προστεθεί σε σχέση µε αυτά 

που έχουν ειπωθεί για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, είναι ότι η επίδραση 

της είναι µικρότερη από αυτή της απλής εννεοφαινόλης, πράγµα το οποίο όµως έχει 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία από διάφορους ερευνητές (Yoshimura et al 1986; Naylor 

1995), οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η απλή µορφή της εννεοφαινόλης είναι 

περίπου 10 φορές πιο τοξική από την αιθοξυλική. 

Το DEHP φάνηκε να προκαλεί το µεγαλύτερο πρόβληµα στη λειτουργία των 

νιτρωδοποιητικών µικροοργανισµών, καθώς ο συντελεστής παρεµπόδισης που 

προσδιορίστηκε ήταν ο µικρότερος και κάτω του ενός mg.  Έτσι µπορεί αν ειπωθεί ότι 

δικαίως είναι στις λίστες µε τις πιο επικίνδυνες ουσίες. 

Η σηµαντικότερη παρατήρηση του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι ότι η ενεργός 

ιλύς δεν προσφέρει «προστασία» όπως θα αναµενόταν στους νιτρωδοποιητικούς 

µικροοργανισµούς γεγονός το οποίο ίσως να εξηγείται από τη διαφορετική θέση που 

πιθανόν να καταλαµβάνουν τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια στην «βιοκροκκίδα» (floc) σε 

σχέση µε τα νιτρικοποιητικά και έτσι να είναι περισσότερο «εκτεθειµένα» σε αυτές τις 

ουσίες.       

 

 

8.5. Συµπεράσµατα 
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Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο εξετάστηκε η επίδραση πέντε ξενοβιοτικών ουσιών, 

που έχουν βρεθεί στα λύµατα, σε αποµονωµένες καλλιέργειες νιτρικοποιητικών και 

νιτρωδοποιητικών βακτηρίων και στις διεργασίες της νιτρικοποίησης και 

νιτρωδοποίησης στην ενεργό ιλύ.  Τα ξενοβιοτικά αυτά ανήκουν σε τρεις πολύ γνωστές 

κατηγορίες τα επιφανειοδραστικά, τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες και τους 

φθαλικούς εστέρες.  Στον πίνακα 8.2 παρατίθενται οι συντελεστές παρεµπόδισης που 

προσδιορίστηκαν µε τη βοήθεια του µη ανταγωνιστικού µοντέλου (για όσες ουσίες ήταν 

εφικτό) και για τα δύο είδη µικροοργανισµών. 

 

Πίνακας 8.2. Τιµές συντελεστών παρεµπόδισης των ξενοβιοτικών ουσιών για τους 

νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς. 

Ξενοβιοτική ουσία Συντελεστής παρεµπόδισης 

για νιτρωδοποιητές 

(mg/L) 

Συντελεστής παρεµπόδισης 

για νιτρικοποιητές 

(mg/L) 

LAS 2.06 * 

NP * 1.47 

NPEO 0.57 1.5 

DEHP 2.67 * 

Φαινανθρένιο * 5.28 

*∆εν ήταν εφικτό να υπολογιστεί µε το συγκεκριµένο µοντέλο. 

  

Για τα νιτρικοποιητικά βακτήρια όλες σχεδόν οι ουσίες που εξετάστηκαν 

προκάλεσαν σηµαντική παρεµπόδιση στο ρυθµό κατανάλωσης του νιτρώδους αζώτου µε 

εξαίρεση τα LAS όπου είχαν την µικρότερη παρεµπόδιση.  Τη µεγαλύτερη επίδραση 

είχαν η εννεοφαινόλη και η αιθοξυλική εννεοφαινόλη µε συντελεστές παρεµπόδισης 1.47 

και 1.50 mg/L αντίστοιχα.  Στην περίπτωση της ενεργού ιλύος οι παρεµποδίσεις έπαψαν 

να υφίστανται για όλες σχεδόν τις ουσίες (εκτός των LAS), γεγονός που υποδηλώνει ότι 

αφενός η προσρόφηση και άρα η βιοδιαθεσιµότητα των ουσιών και αφετέρου η 

βιοαποδόµηση συντέλεσαν στην εξάλειψη του φαινοµένου αυτού.  Για τα LAS είναι 

πιθανό ο µηχανισµός δράσης τους να µην εξαρτάται τόσο από την προσρόφηση. 
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Για τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια τη µεγαλύτερη επίδραση είχε το DEHP µε 

συντελεστή παρεµπόδισης ίσο µε 0.5 mg/L.  Τα LAS και οι εννεοφαινόλες (απλή και 

αιθοξυλική) παρουσίασαν επίσης αξιοσηµείωτη µείωση στο ρυθµό κατανάλωσης του 

αµµωνιακού αζώτου µε συντελεστές παρεµπόδισης 2.06 και 2.57 mg/L αντίστοιχα (για 

την εννεοφαινόλη δεν µπόρεσε να υπολογιστεί µε το υπάρχον µοντέλο).  Το 

φαινανθρένιο ήταν επίσης µία από τις ουσίες µε σηµαντική επίδραση, η οποία όµως δεν 

είχε µόνιµο χαρακτήρα και µετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος έπαψε να 

υφίσταται.  Σε αντίθεση µε τη νιτρικοποίηση η διεργασία της νιτρωδοποίησης 

επηρεάστηκε σηµαντικά ακόµα και στην ενεργό ιλύ από όλες τις εξεταζόµενες ουσίες, 

γεγονός που πιθανολογεί ότι οι συγκεκριµένοι µικροοργανισµοί εκτίθονται περισσότερο 

(βρίσκονται πιο εξωτερικά στην βιοκροκίδα σε σχέση µε τους νιτρικοποιητές.) στα 

συγκεκριµένα ξενοβιοτικά. 

Ο µηχανισµός δράσης των ουσιών αυτών στα νιτροποιητικά βακτήρια έχει να κάνει 

πιθανώς µε αλληλεπιδράσεις και αλλαγή της ρευστότητας και της διαπερατότητας της 

κυτταρικής µεµβράνης και έτσι ένζυµα όπως η αµµωνιακή µονοοξυγενάση που δρουν 

στο το εσωτερικό της µεµβράνης να επηρεάζονται άµεσα. 
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9. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκε η επίδραση που ασκούν 

φυσικοχηµικοί παράγοντες στη διεργασία της νιτροποίησης και ειδικότερα στη 

συµπεριφορά των δύο κατηγοριών αυτότροφων µικροοργανισµών που ευθύνονται για τη 

νιτροποίηση (νιτρωδοποιητικοί και νιτρικοποιητικοί) καθώς και η µαθηµατική 

µοντελοποίησή της µε σκοπό τη βελτιστοποίηση συστηµάτων που επιτυγχάνουν 

βιολογική αφαίρεση αζώτου από αστικά ή βιοµηχανικά λύµατα.  Η βελτιστοποιηµένη 

λειτουργία ενός συστήµατος αποµάκρυνσης αζώτου βασίζεται τα τελευταία χρόνια στην 

παράκαµψη του σταδίου της νιτρικοποίησης µια και οδηγεί σε σηµαντική µείωση του 

λειτουργικού κόστους της συγκεκριµένης διεργασίας.   

Προκειµένου να µπορέσει κανείς να προβλέψει κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες 

αναµένεται η ιδιαίτερα επιθυµητή αυτή συµπεριφορά, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 

κατάλληλα κινητικά µοντέλα για τους νιτρωδοποιητές και τους νιτρικοποιητές που να 

µπορούν να περιγράφουν τη συµπεριφορά τους υπό συνθήκες µεταβλητής συγκέντρωσης 

οξυγόνου.  Έτσι, µελετήθηκε η έκθεση των νιτροποιητικών µικροοργανισµών σε 

εναλλασσόµενες αερόβιες και ανοξικές συνθήκες, όπου σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία 

αναµένετο να υπήρχαν σηµαντικές επιπτώσεις στη δράση των νιτρικοποιητών.  Για το 

λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα τόσο σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας 

όσο και σε διαλείποντος έργου όπου και διαπιστώθηκε ότι οι νιτρικοποιητικοί 

µικροοργανισµοί εµφανίζουν µία φάση υστέρησης κατά την µετάβαση τους από ανοξικές 

σε αερόβιες συνθήκες σε αντίθεση µε τους νιτρωδοποιητικούς, που δε φάνηκε να έχουν 

κάποιο πρόβληµα.   

Αρχικά υπολογίστηκαν οι κινητικές παράµετροι και των δύο µικροοργανισµών και 

στη συνέχεια µοντελοποιήθηκε το φαινόµενο της υστέρησης το µοντέλο (κατάλληλα 

τροποποιηµένο) που έχουν αναφέρει οι Topiwala και Hamer, καθώς παρουσιάστηκε και 

προσκόλληση µικροοργανισµών στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας 

τόσο από τους νιτρωδοποιητές όσο και από τους νιτρικοποιητές.  Βασική θεώρηση στο 

συγκεκριµένο µοντέλο ήταν ότι κατά τη διάρκεια των ανοξικών συνθηκών το ένζυµο που 

καταλύει την αντίδραση της οξείδωσης των νιτρωδών προς νιτρικών υφίσταται κάποιου 
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είδους απενεργοποίηση, πράγµα που εκφράζεται µε µείωση στον ειδικό ρυθµό 

κατανάλωσης υποστρώµατος, η οποία παύει να εµφανίζεται κατά την εναλλαγή σε 

αερόβιο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα ο ρυθµός κατανάλωσης να επανέρχεται στην αρχική 

του τιµή, µετά το πέρας του απαραίτητου χρονικού διαστήµατος.  Οι προβλέψεις του 

ανεπτυγµένου µοντέλου ήταν αρκετά ικανοποιητικές για όλα σχεδόν τα πειράµατα που 

προσοµοιώθηκαν.  Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η συνύπαρξη των δύο 

µικροοργανισµών είχε ως αποτέλεσµα, η επίδραση των ανοξικών συνθηκών να ήταν 

µικρότερου µεγέθους στους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς σε σχέση µε την 

περίπτωση που τα συγκεκριµένα βακτήρια  ήταν αποµονωµένα. 

Στη συνέχεια και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα 

κεφάλαια 4 και 5 και αφορούν την επίδραση των ανοξικών συνθηκών στους 

νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, επιχειρήθηκε να εξεταστεί αν υπό κατάλληλες 

συνθήκες λειτουργίας σε ένα σύστηµα ενεργού ιλύος δύναται να παρακαµφθεί το στάδιο 

της νιτρικοποίησης, πράγµα το οποίο θα µειώσει σηµαντικά το λειτουργικό κόστος της 

διεργασίας.  Γι αυτό το λόγο επιλέχθηκε ένα κατάλληλο µοντέλο (ASM3), που 

περιγράφει τη διεργασία της ενεργού ιλύος για ένα αντιδραστήρα διαλείποντος έργου µε 

περιοδική λειτουργία (SBR) ο οποίος λειτουργικά είναι κατάλληλος για τη συχνή 

εναλλαγή αερόβιων – ανοξικών συνθηκών που θα δοκιµαστεί.  Το συγκεκριµένο 

µοντέλο τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να εµπεριέχει την αρνητική επίδραση των 

ανοξικών συνθηκών στη λειτουργία των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών.  Κατόπιν 

προσοµοιώθηκε η συγκεκριµένη διεργασία για διάφορες στρατηγικές λειτουργίας για τη 

µελέτη της επίδρασης του λόγου διάρκειας αερόβιας – ανοξικής φάσης.  Από τις 

προσοµοιώσεις προέκυψε ότι µε κατάλληλη ρύθµιση των λειτουργικών παραµέτρων του 

συγκεκριµένου συστήµατος µπορεί να επιτευχθεί παράκαµψη του σταδίου της 

νιτρικοποίησης και ταυτόχρονα να πραγµατοποιείται σχεδόν πλήρης βιολογική 

αποµάκρυνση του αζώτου µε απόδοση µεγαλύτερη του 95%. 

Είναι αυτονόητο ότι η βελτιστοποιηµένη λειτουργία ενός συστήµατος βιολογικής 

αφαίρεσης αζώτου βασίζεται κατά πρώτο λόγο στην βέλτιστη λειτουργία του σταδίου 

της νιτροποίησης, οπότε είναι ενδιαφέρον να µελετηθεί η συµπεριφορά των 

µικροοργανισµών που ευθύνονται για τα επιµέρους στάδια της νιτρωδοποίησης και 

νιτρικοποίησης απέναντι στην ενδεχόµενη παρουσία χηµικών ουσιών ή τοξικών 

συστατικών στα ανεπεξέργαστα λύµατα που µπορούν να δηµιουργήσουν διαταραχές ή 
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και παρεµπόδιση της συνολικής ικανότητας του συστήµατος για βιολογική αφαίρεση του 

αζώτου.  Έτσι, εξετάστηκε η επίδραση 12 ξενοβιοτικών ουσιών (7 φαρµακευτικών και 5 

άλλων ξενοβιοτικών) στους  νιτρωδοποιητικούς και νιτρικοποιητικούς 

µικροοργανισµούς.  Για τις φαρµακευτικές ουσίες προέκυψε ότι η τριχλωζάνη 

παρουσίασε τη µεγαλύτερη παρεµπόδιση και ακολούθησαν η σουλφαµεθοξαζόλη και η 

οφλοξακίνη για τους νιτρικοποιητικούς µικροοργανισµούς, ενώ για τους 

νιτρωδοποιητικούς παρατηρήθηκε µεγαλύτερη επίδραση από την πλειοψηφία των 

ουσιών που εξετάστηκαν.  Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες 5 ξενοβιοτικές ουσίες 

διαπιστώθηκε ότι προκαλούν σηµαντική παρεµπόδιση στο ρυθµό κατανάλωσης του 

νιτρώδους αζώτου (νιτρικοποιητές) µε εξαίρεση τα LAS όπου είχαν την µικρότερη 

παρεµπόδιση.  Τη µεγαλύτερη επίδραση είχαν η εννεοφαινόλη και η αιθοξυλική 

εννεοφαινόλη.  Οµοίως και τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια φάνηκε να επηρεάζονται 

σηµαντικά από αυτές τις ουσίες ακόµα και σε συγκέντρωσης της τάξης των 0.5 mg/L.  

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ακολούθησε µοντελοποίηση της επίδρασης των 

ξενοβιοτικών ουσιών χρησιµοποιώντας το µη ανταγωνιστικό µοντέλο παρεµπόδισης, το 

οποίο βοήθησε στον υπολογισµό των συντελεστών παρεµπόδισης των περισσότερων από 

τις εξεταζόµενες ουσίες. 

Ως µελλοντική εργασία θα ήταν χρήσιµο κάποιος να επικεντρωθεί στη περαιτέρω 

βελτιστοποίηση της διεργασίας της ενεργού ιλύος χρησιµοποιώντας τις σηµαντικές 

πληροφορίες που προέκυψαν από την παρούσα διατριβή, εφαρµόζοντας τες είτε σε 

πιλοτικής κλίµακας αντιδραστήρες είτε σε κάποιες διεργασίες στις οποίες θα ήταν εφικτό 

ένας τέτοιου είδους χειρισµός όπως για παράδειγµα τα συστήµατα οξειδωτικής τάφρου.  

Σηµαντικό επίσης θα ήταν να εξεταστεί και η τυχόν ευαισθησία του συγκεκριµένου 

φαινοµένου σε άλλες λειτουργικές παραµέτρους όπως για παράδειγµα η σύσταση της 

παροχής.  Τέλος θα ήταν χρήσιµο να συνδυαστεί και µε άλλες µεθόδους που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία για παράκαµψη της νιτρικοποίησης, έτσι ώστε να 

βελτιστοποιηθεί περαιτέρω η διεργασία της αποµάκρυνσης αζώτου.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Σε αυτό το κοµµάτι παρουσιάζονται τα διαγράµµατα που προέκυψαν από τις 

προσοµοιώσεις του κεφαλαίου 6.  Τα σχήµατα Π.1, Π.2 και Π.3 αναφέρονται για λόγο 

αερόβιας προς συνολικής φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.15. 

  
                                   (α)                                                                      (β) 

 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

 

  Σχήµα Π.1. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις  

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.05. 
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                                   (α)                                                                      (β) 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

  
                                   (ε)                                                                      (στ) 

Σχήµα Π.2. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.05. 
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                                   (α)                                                                      (β) 

 

 

 

 
                                                (γ) 

 

 

Σχήµα Π.3. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.05. 
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Τα σχήµατα Π.4, Π.5 και Π.6 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.15. 

 

  
                                   (α)                                                                      (β) 

 

 

 
                                   (γ)                                                                      (δ) 

 
Σχήµα Π.4. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις  

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 
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των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.15. 

 
                                   (α)                                                                      (β) 

 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

  
                                   (ε)                                                                      (στ) 

Σχήµα Π.5. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 
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νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.15. 

  
 

                                   (α)                                                                      (β) 

 

 

 

 
                                                                          (γ)                                                                       

 

 

Σχήµα Π.6. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.15. 

 

 



 326

 

 

Τα σχήµατα Π.7, Π.8 και Π.9 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.25. 

 

  
                                   (α)                                                                      (β) 

 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

 

 

Σχήµα Π.7. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις  

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.25. 
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                                   (α)                                                                      (β) 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

 

  
                                   (ε)                                                                      (στ) 

Σχήµα Π.8. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 
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νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.25. 

  
 

                                   (α)                                                                      (β) 

 

 

 
                                                                            (α)                      

 

 

Σχήµα Π.9. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.25. 
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Τα σχήµατα Π.10, Π.11 και Π.12 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.35. 

 
 

                                   (α)                                                                      (β) 

 

 
 

                                   (γ)                                                                      (δ) 

 

 

Σχήµα Π.10. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις  

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.35. 
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                                   (α)                                                                      (β) 

  
                                   (γ)                                                                      (δ) 

  
                                   (ε)                                                                      (στ) 

 

Σχήµα Π.11. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 
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νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.35. 

  
                                   (α)                                                                      (β) 

 

 

 

 
 

                                                                          (γ) 

 

 

Σχήµα Π.12. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.35. 
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Τα σχήµατα Π.13, Π.14 και Π.15 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.45. 

 

  
                    (α)                                                                      (β)                        

 
                        (γ)                                                                  (δ) 

 

Σχήµα Π.13. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.45. 
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                     (α)                                                                  (β) 

  
                     (γ)                                                                  (δ) 

  
                      (ε)                                                                  (στ) 

Σχήµα Π.14. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.45. 
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                     (α)                                                                  (β) 

 

 

 
                                                            (γ) 

 

Σχήµα Π.15. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.45. 
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Τα σχήµατα Π.16, Π.17 και Π.18 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.55. 

 

  
                                     (α)                                                                  (β) 

 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 

Σχήµα Π.16. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.55. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

  
                                     (ε)                                                                  (στ) 

 

Σχήµα Π.17. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.55. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

 

 

 
           (β) 

 
Σχήµα Π.18. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.55. 
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Τα σχήµατα Π.19, Π.20 και Π.21 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.65. 

 

 

  
                              (α)                                                                  (β) 

 

 

  
                              (γ)                                                                  (δ) 

 

 
Σχήµα Π.19. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.65. 

 



 339

 
                              (α)                                                                  (β) 

 
                              (γ)                                                                  (δ) 

 
                              (ε)                                                                  (στ) 

 

Σχήµα Π.20. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.65. 
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                              (α)                                                                  (β) 

 

 

 
            (γ) 

 
Σχήµα Π.21. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.65. 
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Τα σχήµατα Π.22, Π.23 και Π.24 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.75. 

 

  
                                     (α)                                                                  (β) 

 

 

 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 

 
Σχήµα Π.22. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.75. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

 
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 
                                     (ε)                                                                  (στ) 

Σχήµα Π.23. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.75. 
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                       (α)                                                                   (β) 

 

 
 (γ) 

 

 
Σχήµα Π.24. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.75. 
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Τα σχήµατα Π.25, Π.26 και Π.27 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.85. 

  
                                     (α)                                                                  (β) 

 

  
                                     (α)                                                                  (δ) 

 
Σχήµα Π.25. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.85. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 

  
                                     (ε)                                                                  (στ) 

Σχήµα Π.26. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.85. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

 

 

 

 
       (γ) 

 
Σχήµα Π.27. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.85. 
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Τα σχήµατα Π.28, Π.29 και Π.30 αναφέρονται για λόγο αερόβιας προς συνολικής 

φάσης αντίδρασης ίσο µε 0.95. 

  
                                     (α)                                                                  (β) 

 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 
Σχήµα Π.28. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

των αδρανών σωµατιδίων XI (α), βιοαποδοµήσιµων οργανικών υποστρωµάτων SS (β), 

των αργά βιοαποδοµήσιµων υποστρωµάτων XS (γ) και των  ετερότροφων οργανισµών 

ΧΗ (δ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.95. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

 

  
                                     (γ)                                                                  (δ) 

 
                                     (ε)                                                                  (στ) 

Σχήµα Π.29. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

νιτρωδοποιητών (α), νιτρικοποιητικών (β), οξυγόνου (γ), αµµωνιακού αζώτου (δ), 

νιτρώδες αζώτου (ε) και νιτρικού αζώτου (στ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης 

της αντίδρασης 0.95. 
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                                     (α)                                                                  (β) 

 

 
       (γ)                

 

 
Σχήµα Π.30. Πρόβλεψη του τροποποιηµένου µοντέλου ASM3 για συγκεντρώσεις 

του αδρανούς παραγόµενου προϊόντος που αποθηκεύεται στο εσωτερικό των κυττάρων 

ΧSTO (α), του αδρανούς υλικού νιτρικοποιητικών SI (β) και του ειδικού ρυθµού 

νιτρικοποίησης (γ) για λόγο αερόβιας προς συνολικής φάσης της αντίδρασης 0.95. 
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