
Παραγωγή Λάσπης

Τεχνική Τεκµηρίωση Έκδοση 1 Μάιος 2013
1

Με τον όρο λάσπη (s l u dge) , σε πρακτι κό επίπεδο,

συνήθως περι γράφοντα ι τα , σε µορφή υγρού ή

ηµ ιστερεού υγρού υπολείµµατα της

πρωτοβάθµ ιας ή δευτεροβάθµ ιας βιολογικής

επεξεργασίας των λυµάτων , ε ίτε πρόκει τα ι γι α

κεντρ ι κές Εγκαταστάσει ς Επεξεργασίας Λυµάτων

(ΕΕΛ) είτε πρόκει τα ι γι α αποκεντρωµένα

συστήµατα επεξεργασίας. Τα υπολείµ µατα αυτά

είνα ι ι δ ιαίτερα προβληµατικά ως προς την

αποθήκευσή τους, την επεξεργασίας τους, την

αποµάκρυνσή τους από τη µονάδα και την

τελική τους διάθεση , καθώς:

1 . αποτελούνται κυρίως από εκείνες τις ουσίες και τα

συστατικά που προκαλούν οχλήσεις στα

ανεπεξέργαστα λύµατα,

2. το τµήµα της λάσπης που προέρχεται από τη βιολογική

επεξεργασία των λυµάτων αποτελείται στην ουσία

από την οργανική ύλη των λυµάτων, σε άλλη

µορφή , µε αποτέλεσµα να προκαλεί και αυτό

παρόµοιες οχλήσεις όταν βιοαποικοδοµείται και,

3. µόνο ένα µικρό ποσοστό της λάσπης είναι στερεή

ύλη , ενώ το υπόλοιπο είναι νερό.

Ειδ ι κότερα στα αποκεντρωµένα συστήµατα

διαχείρισης λυµάτων , βασικό κρι τήριο

επιλογής ενός συστήµατος αποτελεί η ποσότητα

της παραγόµενης λάσπης (πρέπει να είναι

όσο το δυνατόν µ ικρότερη ) και η ευκολία

διαχείρισής της . Η συνήθης πρακτι κή , ελλείψει

πρακτι κών δυνατοτή των για την εγκατάσταση και

τη λει τουργία ενός συστήµατος επεξεργασίας της

λάσπης, είνα ι η άντληση από βυτιοφόρο όχηµα

και η µεταφορά της σε κεντρική ΕΕΛ . Συνεπώς

ο στόχος στα αποκεντρωµένα συστήµατα είνα ι η

ελαχιστοποίηση αφενός της παραγόµενης

ποσότητας λάσπης και αφετέρου της

συχνότητας εκκένωσης .

Σε πρακτι κό επίπεδο, ο όρος λάσπη

συµπερι λαµβάνει τα στερεά (sol i ds) και τα

βιοστερεά (biosol i ds) που προκύπτουν κατά τι ς

δ ι εργασίες επεξεργασίας των λυµάτων. Η λάσπη

βρίσκετα ι σε µορφή υγρού ή ηµ ιστερεού υγρού

που τυπικά περι έχει από 0, 25% - 1 2% στερεά

κατά βάρος . Ο όρος λάσπη συνήθως

αναφέρεται και στη συγκεκριµένη δι εργασία

επεξεργασίας των λυµάτων κατά την οποία

παράγεται π.χ. πρωτοβάθµ ια λάσπη , λάσπη

βιολογικής επεξεργασίας (ενεργή λάσπη) ,

δευτεροβάθµ ια λάσπη (από τη δεξαµενή

δευτεροβάθµ ιας καθίζησης) , κλπ .

Τα τελευ ταία χρόνια χρησι µοποι είτα ι ι δ ι α ίτερα και

ο όρος βιοστερεά καθώς τα στερεά αυτά είνα ι

οργανι κά προϊόντα που θα µπορούσαν να

επαναχρησιµοποιηθούν, π.χ. στη γεωργία,

µετά από την κατάλληλη επεξεργασία, βάσει

ορισµένων κρι τηρίων αναφορικά µε την

ποιότητά τους . Στο πλαίσι ο αυτό ο όρος λάσπη

αναφέρετα ι στο υπόλει µ µα της επεξεργασίας των

λυµάτων πρι ν από την εφαρµογή των κρι τηρίων

ποιότη τας για τον χαρακτηρισµό τους ως

β ιοστερεά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν

είνα ι σαφής η επίτευξη των κρι τηρίων αυτών

χρησι µοποι είτα ι γενι κά ο όρος στερεά.

Σε ένα σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων υπάρχουν

αρκετές πηγές παραγωγής λάσπης, µε
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διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά

χαρακτηριστικά .

Πρόκει τα ι γι α τα στερεά συστατικά των

λυµάτων που καθι ζάνουν στι ς δεξαµενές

πρωτοβάθµ ιας επεξεργασίας . Σε ένα τυπικό

σύστηµα ενεργού ι λύος, όπου η δεξαµ ενή

πρωτοβάθµ ιας επεξεργασίας ακολουθείτα ι από τη

δεξαµ ενή αερισµού και τη δεξαµ ενή

δευ τεροβάθµ ιας καθίζησης, το ξηρό βάρος των

στερεών της πρωτοβάθµ ιας λάσπης µπορεί να

είναι έως και το 50% του ολικού βάρους των

στερεών που παράγονται στη δι εργασία .

Τυπι κά, ο όγκος της παραγόµ ενης λάσπης

κυµαίνετα ι µ εταξύ 2 , 5 – 3, 5 l i t/m3 λυµάτων . Η

ολι κή συγκέντρωση στερεών στην πρωτοβάθµ ια

λάσπη κυµαίνετα ι τυπι κά µ εταξύ 2% - 7% .

Συνήθως έχει γκρι χρώµα και είναι γλοιώδης .

Βιοαποικοδοµείται πολύ εύκολα και γρήγορα

µ ε αποτέλεσµα την παραγωγή δυσάρεστων

οσµών αν αποθηκευθεί χωρίς περαι τέρω

επεξεργασία.

Σε ορισµ ένα αποκεντρωµένα συστήµατα

επεξεργασίας, η πρωτοβάθµ ια επεξεργασία

επι τελείτα ι σε µ ι α σηπτική δεξαµενή στην οποία

πλέον της καθίζησης των στερεών λαµβάνει

χώρα και η αναερόβια χώνευση , µε

παράλληλη µείωση του όγκου της λάσπης, και

τη σταθεροποίησή της . Ανάλογα µ ε τη

δ ιαστασιολόγηση της σηπτι κής δεξαµ ενής, η

εκκένωση της λάσπης µπορεί να συντελείται

µ ια φορά ανά 2 – 6 έτη ενώ η λάσπη

παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση BOD5 και

στερεών και σηµαντι κές συγκεντρώσει ς λιπών –

ελαίων, άµµου και παθογόνων µ ι κροοργανισµών

και είνα ι ι δ ι α ίτερα δύσοσµη .

Η δευτεροβάθµ ια λάσπη παράγετα ι κατά τι ς

δι εργασίες βιολογικής επεξεργασίας των

λυµάτων σε µονάδες αιωρούµ ενης β ι οµάζας

(παρατεταµ ένου αερισµού ή SBR) ,

προσκολληµ ένης β ι οµάζας µ ε σταθερά πληρωτι κά

υλι κά, περιστρεφόµενους β ι ολογι κούς δίσκους

κλπ. Σε µονάδες που διαθέτουν πρωτοβάθµ ια

επεξεργασία, η λάσπη που παράγετα ι είνα ι

καθαρά β ιολογι κή , µ ε την έννο ια της παραγωγής

της κατά την κατανάλωση των διαλυτών και µη

οργανικών συστατικών των λυµάτων από τα

βακτήρια , ενώ περι έχει κα ι τα στερεά εκείνα που

δεν αποµακρύνθηκαν κατά την πρωτοβάθµ ια

καθίζηση . Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει

προηγηθεί β ι ολογι κή επεξεργασία, η

δευ τεροβάθµ ια λάσπη θα περι έχει ανόργανα

συστατι κά όπως άµµο, ίνες κ. α . .

Η λάσπη από µονάδες τεχνολογίας ενεργού ι λύος

έχει τυπι κά καφέ χρώµα και είναι ι ξώδης

( fl occu l en t) . Βιοαποικοδοµείται γρήγορα , κα ι σε

καλή κατάσταση έχει µ ια γή ινη οσµή . Μαύρο

χρώµα υποδει κνύει την επικράτηση σηπτικών

συνθηκών και συνοδεύετα ι από παραγωγή

έντονων οσµών .

Η λάσπη από µονάδες τεχνολογίας

προσκολληµ ένης β ι οµάζας έχει τυπι κά καφέ

χρώµα , ε ίνα ι ι ξώδης και δεν συνοδεύεται από

έντονες οσµές . Γενι κά βιοαποικοδοµείται πιο

αργά σε σχέση µ ε τη λάσπη που παράγετα ι σε

άλλα συστήµατα επεξεργασίας.

Ανάλογα µε την τεχνολογία βιολογικής

επεξεργασίας, η ποσότητα της λάσπης το

ποσοστό των στερεών σε αυτη διαφέρει .

Γενι κά, η ποσότη τα της δευ τεροβάθµ ιας λάσπης

κυµαίνετα ι µ εταξύ 1 5 – 20 l i t/m3 λυµάτων . Σε

µονάδες ενεργού ιλύος η τιµή περι εκτικότητας

στερεών κυµαίνεται µεταξύ 0 ,4% - 1 , 5% , ενώ σε

βιολογικά φίλτρα η αντίστοιχη διακύµανση

είναι µεταξύ 1 % - 4% .

Σε περίπτωση χρήσης χηµ ι κών στη µονάδα

επεξεργασίας, γι α την καθίζηση και την

αποµάκρυνση ορισµένων συστατικών των

λυµάτων , παράγοντα ι χηµ ι κές λάσπες. Τυπικό

παράδειγµα χρήσης χηµ ικών αποτελεί η

χηµ ική καθίζηση του φωσφόρου µε την

εφαρµογή ασβέστη (l ime) . Σε ορισµ ένες

περιπτώσει ς κα ι ανάλογα µ ε τη θέση προσθήκης
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των χηµ ι κών, η χηµ ι κή λάσπη µπορεί να

αναµ ει χθεί µ ε τη δευ τεροβάθµ ια β ι ολογι κή λάσπη .

Οι τυπι κές τι µ ές παραγωγής χηµ ι κής λάσπης στην

τρ ι τοβάθµ ια επεξεργασία των λυµάτων

κυµαίνοντα ι µ εταξύ 25 – 30 l /m3 λυµάτων .

Επιπλέον ποσότη τες λάσπης παράγοντα ι ,

ανάλογα και µε τη διαµόρφωση του

συστήµατος επεξεργασίας των λυµάτων, κατά

τον εσχαρισµό , κατά την εξάµµωση , καθώς

επίσης και δ ι άφορες ποσότητες λιπών – ελαίων

και άλλων επιπλεόντων στερεών .

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της

παραγόµενης λάσπης , από διάφορες πηγές,

παρουσιάζοντα ι στον Π ίνακα 1 . Η δυσκολία

διαχείρισης της βιολογικής λάσπης αποτελεί

έναν επιπλέον παράγοντα για τον οποίο σε

αποκεντρωµένα συστήµατα πρέπει να

ελαχιστοποιηθεί η παραγόµενη ποσότητά της .

Ο ι ποσότητες λάσπης, για διάφορες µεθόδους

επεξεργασίας, που πρέπει να αποµακρυνθούν

παρουσιάζοντα ι στον Π ίνακα 2 .

Σύµφωνα µε τα δεδοµ ένα του Π ίνακα 2 , η λύση

συστηµάτων προσκολληµ ένης β ι οµάζας φαίνετα ι

να είνα ι η βέλτιστη δυνατή αναφορικά µε το

κρι τήριο της παραγωγής λάσπης , ενώ η

εγκατάσταση συστηµάτων µε σταθερά σύγχρονα

πληρωτικά υλικά τύπου υφάσµατος, επι τρέπει

την πρακτική εκµηδένιση της παραγωγής

λάσπης κατά τη βιολογική επεξεργασία . Αυ τό

οφείλετα ι στον ακριβή έλεγχο και

δοσοµέτρηση της υδραυλικής και οργανικής

φόρτισης µ ε στόχο την επικράτηση συνθηκών

ενδογενούς αναπνοής (endogenous

resp i rati on ) κατά την οποία τα κύτταρα

(βιοµάζα) στην ουσία τρέφονται από άλλα

κύτταρα και όχι από την οργανική ύλη , που

θα είχε ως συνέπεια την παραγωγή επιπλέον

βιοµάζας (λάσπης) .

Στην περίπτωση αυτή , µ οναδι κή υποχρέωση

αποτελεί η διαχείριση (σχετικά εύκολη ) της

πρωτοβάθµ ιας λάσπης που παράγεται σε µ ια

σηπτική δεξαµενή , της οποίας ο παραγόµενος

όγκος µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου

λόγω της αναερόβιας χώνευσης της , σε

αντίθεση µε µ ια συµβατική δεξαµενή

πρωτοβάθµ ιας επεξεργασίας (καθίζησης) ,

όπου ο παραγόµενος όγκος είναι γραµµ ική

συνάρτηση του χρόνου .

Αντίθετα, τα συστήµατα ενεργού ι λύος και ο ι

δ ι άφορες παραλλαγές τους, συνοδεύονται από

υψηλή / µέτρια παραγωγή λάσπης, που

ιδιαίτερα σε αποκεντρωµένα συστήµατα,

αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, τόσο λόγω

του όγκου της όσο και της απαραίτητης

συχνότητας εκκένωσης της .

Πίνακας 1 : Ποιοτικά χαρακτηριστικά λάσπης

Πίνακας 2: Ποσοτικά χαρακτηριστικά λάσπης
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