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Biologiczne oczyszczanie

Ścieki 

Substancje pokarmowe

związki organiczne, N-NH4

Akceptor elektronów:

O2, N-NO3, N-NO2,

zw. organiczne

nowe komórki

energia

Produkty:

CO2, CH4 , N-NO3, N-NO2, N2

BAKTERIA
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Złoże biologiczne

• Posiada wypełnienie

• Na wypełnieniu tworzy się błona 

biologiczna

złoża 
biologiczne

z wypełnieniem 
ruchomym

zalewane zraszane

z wypełnieniem 
stałym

tarczowe zawieszone
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Przemiany azotu w procesach oczyszczania ścieków

NITRYFIKACJA
Dwie grupy fizjologiczne bakterii: 
1. Nitrosomonas, Nitrosococcus, 

Nitrosospira, Nitrosolobus, 
Nitrosovibrio; 

2. Nitrobacter, Nitrospira

DENITRYFIKACJA
Alcaligenes, 
Pseudomonas, 
Hyphomicrobium, 
Bacillus, Paracoccus

ANAMMOX (anaerobic ammonia oxidation)
Bakterie prowadzące Anammox należą do 5 rodzajów: 
Brocadia, Kuenenia, Scalindua, Anammoxoglobus, Jettenia.
Najważniejsze enzymy znajdują się w organellum
komórkowym zwanym anamoksosomem. 

www.biochemsoctrans.org
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Zasada działania ogrzewania mikrofalowego

a) Materiał transparentny
b) Materiał odbijający mikrofale
c) Materiał absorbujący mikrofale 

Generowanie ciepła w wyniku oscylacji cząsteczek 
posiadających moment dipolowy

Widmo fal elektromagnetycznych
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Reaktor z mikrofalowym systemem ogrzewania

Komora osadowa z 
kierownicami przepływu

Reaktor z Mikrofalowym 
Systemem Ogrzewania

Ruszt podtrzymujący 
wypełnienie



Reaktor z mikrofalowym systemem 
ogrzewania

Schemat reaktora z mikrofalowym systemem ogrzewania. 1 – sekcja dolna reaktora, 2 –

komora wewnętrzna, 3 – komora środkowa, 4 – komora zewnętrzna, 5 – łapacz osadu, 6 -

rura centralna, 7 – dopływ ścieków, 8 – odpływ ścieków, 9 – czerpnia pompy 

recyrkulacyjnej, 10 – koryta rozprowadzające ścieki, 11 – generatory mikrofalowe



Ogrzewania mikrofalowe złoża biologicznego

Schemat pracy generatorów mikrofal ogrzewających ociekowe złoże biologiczne. 1 – kolor

zielony generator mikrofalowy pracujący, 2 – kolor czerwony generator mikrofalowy

wyłączony, 3 – zraszacz obrotowy dostarczający ścieki.
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