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Ανάκτηςη Θρεπτικών υςτατικών από το Τγρό Απόρρευμα Αναερόβιασ Χώνευςησ Τγρών
Αποβλήτων Βιομηχανίασ Σροφίμων μζςω Καινοτόμων Σεχνολογιών με Μεμβράνεσ
Η πξόθιεζε

Οη ηερλνινγίεο

Η εθαξκνγή ηεο Αλαεξόβηαο Χώλεπζεο (ΑΧ) γηα ηελ
επεμεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ, όπσο
νη κνλάδεο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (π.ρ.
ηπξνθνκεία, γαιαθηνβηνκεραλίεο) θαη ηα ζθαγεία. Σα
ζπγθεθξηκέλα

απόβιεηα

έρνπλ

πςειό

πξσηετληθό

πεξηερόκελν θαη ε επεμεξγαζία ηνπο νδεγεί ζε εθξνέο κε
πςειέο ζπγθεληξώζεηο ακκσληαθνύ αδώηνπ (Ν-ΝΗ₃), θαη

Οη ηερλνινγίεο κεκβξαλώλ πξνζθέξνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηνπ έξγνπ, επεηδή είλαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο θαη ελδείθλπληαη γηα έλα
επξύ θάζκα δηαρσξηζκώλ.
Πξόθεηηαη λα δηεξεπλεζνύλ δύν ελαιιαθηηθέο δηεξγαζίεο κεκβξαλώλ:

Ι. υνδυαςμζνη καταβφθιςη με απόςταξη διαμζςου
μεμβράνησ (membrane distillation-MD)

θσζθόξνπ (Ρ-ΡΟ₄).
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

Υγρό Κλάςμα
ΑΧ

MD

Ανάκτηςη NH3

Νερό για
Επαναχρηςιμοποίηςη

Διάλυμα οξζοσ

Άλασ P-PO₄

μετάβαςη από τη γραμμική…

…ςτην κυκλική οικονομία

Οη ζηόρνη ηνπ έξγνπ


Η δηεξεύλεζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο αλάθηεζεο
ζξεπηηθώλ

κε

δύν

ελαιιαθηηθέο

δηεξγαζίεο

κεκβξαλώλ,

ζε

εξγαζηεξηαθή θιίκαθα.


Ο ζρεδηαζκόο θαη ε θαηαζθεπή ελόο πξωηόηππνπ πηινηηθνύ

ΙΙ. Νανοδιήθηςη ή αντίςτροφη ώςμωςη χαμηλήσ πίεςησ
(nanofiltration-NF / ultra low pressure reverse osmosisULPRO)

ζπζηήκαηνο κε ηε βέιηηζηε ηερλνινγία θαη ε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο

ηνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθό πεξηβάιινλ (ΜΠΘΖΘΟ Α.Ε.).


Η ζύλζεζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ιηπαζκάηωλ από
αλαθηεκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε
επηιεγκέλεο θαιιηέξγεηεο.



Η επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ έξγνπ, ε
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δεκηνπξγία επλντθώλ ζπλζεθώλ πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηνπο ηειηθνύο
ρξήζηεο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
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