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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα αποκζματα του φωςφόρου μειϊνονται ραγδαία ενϊ ταυτόχρονα αυξάνεται θ ηιτθςι, γεγονόσ 
που αναμζνεται να οδθγιςει ςτθν ζλλειψθ του ςτα επόμενα 100 χρόνια. Είναι επομζνωσ επιτακτικι 
θ ανάγκθ για τθν εξοικονόμθςθ, ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςι του, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Οι τεχνολογίεσ που εφαρμόηονται για τθν απομάκρυνςθ του φωςφόρου διακρίνονται ςε φυςικζσ, 
όπωσ είναι οι διεργαςίεσ μεμβρανϊν, χθμικζσ ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται θ κατακριμνιςθ και 
θ προςρόφθςθ και βιολογικζσ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ ανάκτθςθσ των 
PO4

3- από τθ δευτεροβάκμια εκροι εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων.   
Προκαταρκτικι διερεφνθςθ και εργαςτθριακά πειράματα ζδειξαν ότι είναι αδφνατθ θ ανάκτθςθ των 
PO4

3- με τθ μορφι ςτρουβίτθ. Από τθν άλλθ είναι γνωςτι θ χθμικι ςυγγζνεια των PO4
3- με τα 

υδροξφ-οξείδια του ςιδιρου (FeOOH). Έτςι, ςτθν εργαςία αυτι μελετικθκε θ δυνατότθτα 
ςυγκζντρωςθσ των PO4

3- που υπάρχουν ςτα επεξεργαςμζνα λφματα τθσ εγκατάςταςθσ ΑΙΝΕΙΑ του Ν. 
Θεςςαλονίκθσ, ςε κλίνθ προςρόφθςθσ FeOOH, θ ανάκτθςι τουσ με αλκαλικι αναγζννθςθ τθσ κλίνθσ 
και θ παραλαβι τουσ ωσ ςτερεό φωςφορικό άλασ από το ρεφμα αναγζννθςθσ.  
Η προςροφθτικι ικανότθτα των FeOOH, GFH, Bayoxide, AquAsZero και τθσ ρθτίνθσ Pyrolite, 
προςδιορίςκθκε μζςω των ιςόκερμων προςρόφθςθσ. Η προςρόφθςθ PO4

3- ςτα FeOOH 
περιγράφεται καλφτερα από το μοντζλο Langmuir, ενϊ θ μζγιςτθ προςροφθτικι ικανότθτα που 
προςδιορίςκθκε ςε περιβάλλον αποςταγμζνου νεροφ ςε pH 7 ιταν  Qmax=90,9 mg PO4

3-/gads, ενϊ θ 
αντίςτοιχθ προςροφθτικι ικανότθτα ςε περιβάλλον προςομοιωμζνου φυςικοφ νεροφ (NSFI) ιταν  
Qmax=47,6 mg PO4

3-/gads. Οι τιμζσ αυτζσ ιταν ενκαρρυντικζσ για τθν εφαρμογι των FeOOH ςε 
μικροκλίνεσ προςρόφθςθσ (Rapid Small Scale Column Tests) με εφαρμογι επεξεργαςμζνων λυμάτων 
από τθ δευτεροβάκμια εκροι, ϊςτε αφενόσ να προςδιοριςκεί θ προςροφθτικι ικανότθτά τουσ ςτο 
περιβάλλον εφαρμογισ και αφετζρου να διερευνθκεί θ δυνατότθτα αναγζννθςισ τουσ. Η 
προςροφθτικι ικανότθτα του AquAsZero ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ ιταν 20 mg PO4

3-/gπροςρ. για 
υπολειμματικι ςυγκζντρωςθ 5 mg PO4

3-/L. Οι ςτιλεσ αναγεννικθκαν με επιτυχία ςε pH=12,6 (0,015 
Ν NaOH) και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκαν ξανά για τουλάχιςτον 5 κφκλουσ φόρτωςθσ με μικρζσ 
απϊλειεσ ςτθν προςροφθτικι ικανότθτα. Τα PO4

3- του ρεφματοσ αναγζννθςθσ ανακτικθκαν ςτθ 
ςυνζχεια ωσ φωςφορικό αςβζςτιο, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. 
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