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Τεχνητοί υγροβιότοποι 

✓ Συστήματα επεξεργασίας αστικών, γεωργικών και 
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

✓ Κατάλληλα για μικρές και αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις

✓ Οι τεχνητοί υγροβιότοποι ελεύθερης επιφάνειας 
(Free water surface, FWS) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για απομάκρυνση τόσο των 
οργανικών όσο και του αζώτου

✓ Συχνά ωστόσο η απομάκρυνση αζώτου είναι 
περιορισμένη



Προοπτική

 Οι τεχνητοί υγροβιότοποι μπορούν να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα 
της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
μικρών και απομακρυσμένων κοινοτήτων

 Προϋπόθεση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός 
και κυρίως η σωστή λειτουργία σε αέναη βάση

 Η προσέγγιση που θα παρουσιάσω απαντά στο 
τι πρέπει να γίνει και πως.



Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου για την 
προσομοίωση και τον σχεδιασμό Τεχνητών 

υγροβιότοπων ελεύθερης επιφάνειας

➢ Δύο όμοιες αβαθείς δεξαμενές πιλοτικής
κλίμακας (εμβαδού 1,10m2) κατασκευάστηκαν
και λειτούργησαν παράλληλα

➢ Προκειμένου να διαλευκανθεί ο ρόλος των
φυτών

▪ Στη μία φυτεύτηκε Typha Latifolia

▪ Στην άλλη δεν έγινε φύτευση



Κάτοψη πιλοτικών δεξαμενών



Πλευρική όψη πιλοτικών δεξαμενών



Χαρακτηριστικά (μέσες τιμές) εισόδου και εξόδου

Παράμετρος
(mg /L)

Είσοδος Έξοδος
Χωρίς φυτά

Είσοδος
Με φυτά

pH 7,69 8,44 7,69
Διαλυμένο 
οξυγόνο - 9,8 4,0

Αμμωνιακό 
άζωτο 16,7 2,3 2,5

Νιτρικό άζωτο
1,0 2,6 2,3

ΤΚΝ
23,0 7,8 5,7

Οργανικό άζωτο
7,0 5,4 3,2

BOD 108 22 13

COD  176 105 36



Ανάπτυξη μοντέλου

 Χρήση πλαισίου Activated Sludge Model

 AQUASIM λογισμικό

 Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου με βάση 
τα αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων

 Πρόβλεψη πρόσληψης νερού από τα φυτά και 
ανάπτυξης φυτικής μάζας

 Ακολούθησε επαλήθευση σε εγκατάσταση 
πλήρους κλίμακας



Διεργασίες

Αερόβια ανάπτυξη ετερότροφων βακτηρίων
Αμμωνικοποίηση οργανικού αζώτου
Αερόβια ανάπτυξη αυτότροφων βακτηρίων 
(νιτροποιητικών) 
Ανάπτυξη μικροφυκών
Ανάπτυξη φυτών 



➢Επιφάνεια δεξαμενής=805m2

➢μήκος 52m × πλάτος 15,5m, βάθος=0,35m

Επαλήθευση μοντέλου σε πλήρη κλίμακα
(400 άτομα πληθυσμός, 64m3/d)

(Είσοδος: BOD5=225mg/L και TN=75mg/L)



Μετρήσεις εισόδου και εξόδου

Ημερομ
ηνία

BOD5

(εισ.)
mg/L

BOD5

(εξ.)
mg/L

TKN
(εισ.)
mg/L

TKN
(εξ.)
mg/L

NH4-N
(εισ.)
mg/L

NH4-N
(εξ.)
mg/L

NO3-N
(εισ.)
mg/L

NO3-N
(εξ)
mg/L

28/1 90 4 24,2 15,0 22,7 13,8 6,5 2,2

28/2 172 2 31,2 15,8 21,8 11,3 9,0 4,3

28/3 90 21 33,3 20,4 26,2 15,2 - -

29/4 110 5 40,6 18,4 37,1 14,7 9,7 3,0

28/5 125 24 44,8 20,5 33,2 13,8 10,0 1,9

23/6 145 18 32,6 19,8 37,5 23,7 10,2 1,8

30/7 138 17 60,5 23,9 44,6 21,1 12,9 2,9

30/8 103 10 62,1 33,2 57,2 30,7 16,9 4,7

30/9 99 24 26,6 20,8 57,7 14,2 16,8 1,8

2/11 209 24 66,6 26,6 76,1 35,5 15,5 4,3

29/11 178 27 65,3 34,5 59,5 34,7 15,5 5,3



Πολυωνυμική μορφή παροχής, βροχοπτώσεων και 
θερμοκρασίας για ένα έτος

Παροχή Qin [L/d]

Βροχόπτωση P_r [L/d]

Θερμοκρασία ατμόσφαιρας Tα [oC] 



Εκτίμηση της θερμοκρασίας του νερού
(ενεργειακό ισοζύγιο)
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•Ti θερμοκρασία εισόδου[oC]
•Twater θερμοκρασία νερού στη δεξαμενή[oC]
•Ta θερμοκρασία σην ατμόσφαιρα[oC]
•f συντελεστής μεταφοράς τυπικά 0,5 [m/d]
•AP επιφάνεια δεξαμενής[m2]
•Qin παροχή εισόδου [m3/d]



E=Qin+P_r-Qplants (ισοζύγιο νερού), ανακυκλοφορία Qrec=0,5E [L/d]
1. Αυξημένη παροχή τους θερινούς μήνες
2. Χαμηλή βροχόπτωση
3. Μεγάλη εξατνισοδιαπνοή τους θερινούς μήνες
4. Χαμηλή παροχή εξόδου

Παροχές εισόδου και εξόδου σε ετήσια βάση
(με αρχικό βάρος φυτών mpo=1,41 τόνων)



Προβλέψεις μοντέλου



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Απαιτούμενα δεδομένα

•Ετήσια διακύμανση παροχής

•Χαρακτηριστικά αποβλήτου
(περιεχόμενο σε οργανικά και άζωτο)

•Προδιαγραφές διάθεσης από νομοθεσία

•Κλιματικά δεδομένα σε ετήσια βάση           
(βροχόπτωση και θερμοκρασία ατμόσφαιρας)



Στόχοι σχεδιασμού

•Προσδιορισμός της απαιτούμενης επιφάνειας για 
να εξασφαλίζεται απορροή εντός προδιαγραφών

•Αρχική φύτευση(αρχικό βάρος φυτών)

•Ποσότητα φυτών που πρέπει να κοπούν ετησίως



Παράδειγμα σχεδιασμού

400 πληθυσμιακό ισοδύναμο

Qin=48,000 [L/d] παροχή εισόδου

Στην είσοδο: 
•500 [mgBOD5/L]

•Αμμωνιακό άζωτο 60 [mgΝ/L]

•Οργανικό άζωτο40 [mgΝ/L]

•Νιτρικό άζωτο 0 [mgΝ/L]

Qrain βροχόπτωση

Ta θερμοκρασία ατμόσφαιρας

▪Προδιαγραφές απορροής
BOD5= 25mg/L and TN= 15mg/L

(Οδηγία ΕΕ 1991/271/EEC)

2115.4033362.005611.407512.1 23  tteteQrain

8246.8032439.000067924.0061618.2 23

_
 ttteT

polyna



Εξάρτηση μέσων ετήσιων τιμών BOD5 και TΚN από την 
επιφάνεια

A mpo E_min mpo_max E_min

ha g_plants L/d g_plants L/d

0.4 2,19E+06 1,86E+04 3,380,340 ≈0
0.4 3,69E+06 -4,90E+03

0.4 4,69E+06 -2,06E+04

0.4ha 1.2ha



Διακύμανση παροχών για A=0,4ha

E≈0

water balance

E = Qin+Rain–Qplants



Σχεδιασμός για επίτευξη προδιαγραφών
(ποιότητα εκροής: BOD5<25mg/L and TN<15mg/L)

•Μία δεξαμενή πρέπει να είναι 1,2 ha για να επιτευχθεί και 
επαρκής απομάκρυνση αζώτου

•Ολική απαίτηση 0,8ha αν χρησιμοποιηθούν δύο διαδοχικές 
δεξαμενές, η πρώτη με φυτά (mpo_max1 = 3,38t_plants) και η 
δεύτερη χωρίς φυτά. 

•Στην έξοδο:
BOD5_1 =25mg/L and TN_1 =46,0mg/L

BOD5_2 <1mg/L and TN_2 =14,7mg/L



Διαδοχικές λεκάνες 
A1=0,4ha (με φυτά) and A2=0,4ha (χωρίς φυτά)  

Ισοζύγιο νερού στη λεκάνη 1

E1 = Qin+Rain1–Qplants1

Ισοζύγιο νερού στη λεκάνη 2 

E2 = E1+Rain2



3,4 τόνοι φυτών πρέπει να φυτευτούν αρχικά

64 τόνοι πρέπει να κόβονται ετησίως

Μεταβολή της φυτικής μάζας στην πρώτη δεξαμενή



Το πρόγραμμα DOMUS_CW στα 
πλαίσια του Interreg Balkan-
Mediterranean

 Στα πλαίσια του προγράμματος θα 
αναβαθμιστούν και θα βελτιστοποιηθούν 
δύο υγροβιότοποι, ένας στο Πλουτοχώρι
Ηλείας και ένας στη Χολέτρια της 
επαρχίας Πάφου στην Κύπρο. 

 http://www.interreg-
balkanmed.eu/approved-project/17/





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

http://www.hwa.gr/


