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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το βασικό αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η θεωρητική και πειραµατική µελέτη της προσρόφησης 

φωσφορικών αλάτων σε Phoslock
TM

. Το τελευταίο είναι ένα υλικό που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο 

παγκοσµίως προκειµένου να ελεγχθούν τα επίπεδα φωσφόρου στο πόσιµο νερό. Αρχικά εκτελέστηκαν 

πειράµατα σε στήλες, προκειµένου να προσδιοριστεί η προσροφητική ικανότητα του υλικού, και στη συνέχεια 

έγιναν προσοµοιώσεις της διεργασίας σε περιβάλλον CFD. Η απόδοση της προσρόφησης για θερµοκρασία T = 

25 
o
C υπολογίστηκε από τις προσοµοιώσεις σε 87.41%, και είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε την αντίστοιχη, 

πειραµατικώς προσδιοριζόµενη τιµή (περ. 87%). Όµως, παρατηρήθηκε µια απόκλιση της τάξης του 10%, στη 

χειρότερη περίπτωση, µεταξύ πειραµατικών δεδοµένων και θεωρητικών εκτιµήσεων, καθώς η θερµοκρασία 

µειώνεται έως 10 
o
C. Η απόκλιση αυτή µπορεί να αποδοθεί στην προσέγγιση µοναδιαίας κυψελίδας, η οποία 

έχει δειχθεί ότι υπερεκτιµά την προσροφητική ικανότητα των υλικών. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο φώσφορος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά θρεπτικά συστατικά σε συστήµατα λιµνών, λόγω της 

υπερβολικής βιοδιαθεσιµότητάς του, η οποία είναι υπεύθυνη για το φαινόµενο του ευτροφισµού. Η 

απελευθέρωσή του φωσφόρου από το ίζηµα στο νερό της λίµνης µπορεί να είναι τόσο έντονη και επίµονη ώστε 

να εµποδίζει οποιαδήποτε βελτίωση της ποιότητας των υδάτων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το οποίο σε 

µερικές περιπτώσεις είναι της τάξης των δεκαετιών [1, 4]. 

Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιείται λανθάνιο (La) για τη µείωση των φωσφορικών αλάτων, πλην όµως θα 

µπορούσε να είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, ανάλογα µε τη συγκέντρωση και τη συχνότητα 

χρήσης [5]. Αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µε την ενσωµάτωση της La στη δοµή των αργιλικών ορυκτών, όπως ο 

µπεντονίτης, όπου είναι δυνατόν να εκµεταλλευτούµε τη µεγάλη Ικανότητα Ιοντοεναλλαγής Κατιόντων (Cation 

Exchange Capacity - CEC) που έχει. Έτσι, δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 το Phoslock
TM

, από τον 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) [5]. Από τότε, πλήθος δοκιµών σε 

µικρή και µεγάλη κλίµακα, τόσο σε εργαστήρια όσο και στο πεδίο, έχουν αποδείξει ότι το Phoslock
TM

 µπορεί να 

µειώσει τη συγκέντρωση του ∆ιαλελυµένου Ενεργού Φωσφόρου (SRP) στη στήλη του νερού περισσότερο από 

97% µέσα σε 24-36 ώρες. Επιπλέον, το Phoslock
TM

 σχηµατίζει το εξαιρετικά σταθερό ορυκτό LaPO4 παρουσία 

φωσφορικών. Για ένα µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών, οι σπάνιες γαίες στην αργιλική δοµή µπορούν 

είτε να αντιδράσουν µε το φωσφορικό ανιόν στην υδάτινη φάση ή να παραµείνουν σε αυτή τη δοµή [6]. Το 

Phoslock
TM

 έχει ταξινοµηθεί ως µη επικίνδυνο υλικό παρότι µπορεί να είναι τοξικό για ορισµένους υδρόβιους 

οργανισµούς [7]. Έχει επίσης δειχθεί ότι το La µπορεί µεν να απελευθερωθεί από το υλικό αλλά σε ασήµαντες 

ποσότητες, δηλ. 0.13Ε
-3

 έως 2.3Ε
-3

 mg/L [8]. Γενικά, το Phoslock
TM

 εφαρµόζονται στην επεξεργασία ύδατος 

µέσω δύο κύριων τεχνικών: είτε σε κοκκώδη µορφή ή ως παχύ αιώρηµα το οποίο ψεκάζεται πολλαπλώς στο 

νερό [9]. 

Η µαθηµατική προσοµοίωση θεωρείται γενικά ένα ισχυρό εργαλείο για την πλήρη κατανόηση της φυσικής και 

της χηµείας που εµπλέκονται στις διαδικασίες µείωσης των φωσφορικών µε χρήση Phoslock
TM

. Επιπλέον, η 

υπολογιστική ρευστοδυναµική (CFD) µπορεί να είναι χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση πολύπλοκων συστηµάτων 

που αφορούν στη ροή ρευστού και στις διαδικασίες µεταφοράς θερµότητας και µάζας. Τα υφιστάµενα 

µαθηµατικά µοντέλα που αφορούν στην προσρόφηση φωσφορικών από Phoslock
TM

 δεν περιλαµβάνουν τις 

απαιτούµενες λεπτοµέρειες για τις διεργασίες και τα φαινόµενα που πραγµατικά λαµβάνουν χώρα. Έτσι, ο 

κύριος στόχος αυτής της µελέτης είναι η πειραµατική και η θεωρητική διερεύνηση της διαδικασίας 

προσρόφησης φωσφορικών από Phoslock
TM

, µιας και το τελευταίο αποτελεί εργαλείο που χρησιµοποιείται 

ολοένα και περισσότερο για τον έλεγχο του φωσφόρου σε καταστάσεις ευτροφισµού. Έτσι, πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου εργαστηριακής κλίµακας, προκειµένου να προσδιοριστεί η 

αποτελεσµατικότητα του υλικού σχετικά µε την προσρόφηση φωσφορικών, ενώ υλοποιήθηκαν και 

προσοµοιώσεις που οδήγησαν σε βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας αποµάκρυνσης. Τέλος, µελετήθηκε η 

επίδραση της θερµοκρασίας στην πρόσληψη φωσφόρου. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Αρχικά παρασκευάστηκε τυπικό φωσφορικό διάλυµα 50 mg / λίτρο, µε διάλυση 0.2197 g ΚΗ2ΡΟ4 (Merck, 

99.5% καθαρότητα) σε 1.0 λίτρο απιονισµένου νερού. Οι ισόθερµες προσρόφησης προσδιορίστηκαν µε δείγµα 

0.02 gr Phoslock
TM

 ενώ χρησιµοποιήθηκαν 50 ml υδατικών διαλυµάτων φωσφορικών µε αρχικές συγκεντρώσεις 

που κυµαίνονταν από 0.05 έως 5 mg / L. Τα πειράµατα διεξήχθησαν επί 3 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου (25 ± 

1◦C) και σε pΗ = 7. Μετά την ισορροπία, το αιώρηµα διαχωρίστηκε µε φυγοκέντρηση και η συγκέντρωση (Ce) 

µετρήθηκε µε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο [10] χρησιµοποιώντας ένα φασµατοφωτόµετρο Lambda 25 UV/VIS 

(Perkin-Elmer). Το όριο προσδιορισµού της αναλυτικής µεθόδου ήταν 0.01 mg 
3

4PO−
 / λίτρο.The ποσό που 

προσροφάται (QE) υπολογίστηκε από τη διαφορά µεταξύ της αρχικής συγκέντρωσης (C0) και της συγκεντρώσης 

σε ισορροπία. Παρασκευάστηκαν επίσης δείγµατα χωρίς προσροφητικό προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 

µάρτυρες. Τα κινητικά δεδοµένα για τη προσρόφηση φωσφορικού άλατος από Phoslock
TM

 µελετήθηκαν σε 

χρόνους επαφής που κυµαίνονται µεταξύ 15 και 250 λεπτών και χρησιµοποιώντας βελτιστοποιηµένες συνθήκες: 

pΗ = 7, συγκέντρωση φωσφορικών 0.1 mg / L, δόση προσροφητικού 0.02 g, και θερµοκρασία 25 ± 1◦C [11]. 

∆ιεξήχθησαν πειράµατα σε θερµοκρασίες 5, 15, 25 και 35◦C για να εκτιµηθεί η επίδραση της θερµοκρασίας 

στην προσρόφηση. Όλα τα πειράµατα διεξήχθησαν εις διπλούν. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Για τις ανάγκες των προσοµοιώσεων της προσρόφησης, δηµιουργήθηκε ένα µαθηµατικό µοντέλο, ανάλογο της 

µοναδιαίας κυψελίδας (unit-cell) [12]. Έτσι, θεωρήθηκε πως όλοι οι κόκκοι Phoslock
TM

 καταβυθίζονται στο 

διάλυµα µε την ίδια ταχύτητα οπότε το προσροφητικό υλικό λειτουργεί ως µια «κουρτίνα» που βυθίζεται µε 

σταθερή ταχύτητα. Κατά συνέπεια, το πορώδες µπορεί να προσεγγιστεί θεωρώντας διδιάστατη εκδοχή για τη 

γεωµετρία ως εξής 
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όπου iR  είναι η ακτίνα της σφαίρας i , bedR  είναι η ακτίνα της κλίνης (= 0.0631 m) και gN  είναι το πλήθος 

των κόκκων. Θεωρώντας πως οι ακτίνες των κόκκων είναι όλες ίσες (δηλ, iR R= = σταθ.), το πλήθος gN  

µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

 

3

7156592 grains
4

3

g

m
N

Rπ

= =         (2) 

 

Υποθέτωντας οµοιόµορφη κατανοµή των κόκκων στην επιφάνεια του ρευστού χωρίς να υπάρχει επαφή µεταξύ 

τους, διαρείται η επιφάνεια σε 
g

N  το πλήθος κυβικές µοναδιαίες κυψελίδες, µια εκάστη των οποίων περιέχει 

έναν σφαιρικό στερεό κόκκο, τοποθετηµένο στο κέντρο της. Πρέπει να σηµειωθεί πως οι διαστάσεις του 

εξωτερικού κύβου ρυθµίζονται έτσι ώστε το πορώδες της κυψελίδας να ισούται µε αυτό του πραγµατικού 

µέσου. Η θεµελιώδης ιδέα πίσω από την θεώρηση αυτή είναι η αναπαράσταση του συνολικού µέσου από την 

µοναδιαία κυψελίδα, όχι µόνο από γεωµετρικής άποψης αλλά και σε επίπεδο διεργασιών που λαµβάνουν χώρα 

(Σχήµα 1). Συνεπώς, πρέπει να επιλυθεί το πρόβληµα της ροής και της µεταφοράς µάζας µε αντίδραση, στον 

χώρο που καταλαµβάνει το ρευστό εντός της κυψελίδας. Θεωρείται έτσι πως ο κενός χώρος εντός της κυψελίδας 

καταλαµβάνεται από ένα Νευτώνειο ρευστό το οποίο ρέει σε συνθήκες στρωτής ροής και το οποίο περιέχει µια 

διαλελυµένη ουσία, η οποία αντιδρά ετερογενώς στη διεπιφάνεια ρευστού/στερεού, δηλ. όταν έρθει σε επαφή µε 

τον κόκκο. Η αντίδραση αυτή περιγράφει επαρκώς έναν µηχανισµό ρόφησης σε συγκεκριµένες συνθήκες πίεσης 

και θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της µοναδιαίας κυψελίδας. 

 

Εδώ, η διαλελυµένη ουσία είναι το φωσφορικό άλας 
3

4
PO

−
, το οποίο διαχέεται και συνάγεται στη ρευστή φάση 

έως ότου συναντήσει την στερεή επιφάνεια του Phoslock
TM

, όπου προσροφάται σε συνθήκες σχετικά χαµηλής 

θερµοκρασίας. Πιο συγκεκριµένα, η ετερογενής αντίδραση που λαµβάνει χώρα είναι η: 
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η οποία θεωρείται πρώτης τάξεως, οπότε ο ρυθµός της δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: 
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όπου ( )
c

k T  είναι η κινητική σταθερά, T  η θερµοκρασία, 
3

4
PO

C −  η συγκέντρωση του φωσφορικού άλατος, 
a

E  η 

ενέργεια ενεργοποίησης και R η παγκόσµια σταθερά των αερίων.  

Οι διεργασίες µεταφοράς µπορούν να περιγραφούν σε µόνιµη κατάσταση ως εξής: 

 

Συνέχεια: ( ) 0Uρ∇⋅ =         (5) 

Μεταφορά ορµής: ( )UU Pρ τ
=
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Μετάδοση θερµότητας: ( )
i

Uh qρ∇⋅ = −∇⋅       (7) 

Μεταφορά µάζας: ( ) ( )
i i i

UY D Yρ ρ ω
•

∇ ⋅ = ∇ ⋅ ∇ +      (8) 

 

όπου U  είναι το διάνυσµα της ταχύτητας, ρ η πυκνότητα του ρευστού, P η πίεση, τ  ο τανυστής των 

διατµητικών τάσεων και 
i

h  η ενθαλπία σχηµατισµού του στοιχείου i. Η ροή θερµότητας q  δίνεται ως: 
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όπου k είναι η θερµική αγωγιµότητα, η οποία υπολογίζεται από την κινητική θεωρία των αερίων, και Ns είναι το 

πλήθος των στοιχείων. Η µαζική παροχή iJ  του στοιχείου i δίνεται ως: 
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i i i i
J UY D Yρ ρ= − ∇          (10) 

 

όπου Yi είναι το κλάσµα µάζας του στοιχείου και Di ο συντελεστής διάχυσής του στο µείγµα. Τέλος, ω
•

 είναι ο 

ρυθµός παραγωγής ή κατανάλωσης του στοιχείου i λόγω των αντιδράσεων. 

Η µακροσκοπική απόδοση του Phoslock
TM

 όσον αφορά στην προσρόφηση των φωσφορικών περιγράφεται από 

την απόδοση προσρόφησης, λ, η οποία είναι ένας αδιάστατος συντελεστής που προκύπτει από τον λόγο του 

ρυθµού προσρόφησης ως προς τον ρυθµό εισαγωγής ουσίας στο σύστηµα: 

 

( ) ( )
( )

3 3

4 4

3

4

inlet outlet

inlet

S S

S

PO PO

PO

C U ndS C U ndS

C U ndS
λ

− −

−

−
=
∫∫ ∫∫

∫∫
      (11) 

 

όπου n  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα, κάθετο στην επιφάνεια που συµβαίνει η προσρόφηση. 

Για τις ανάγκες των προσοµοιώσεων, αγνοήθηκε η επίδραση της βαρύτητας και θεωρήθηκε στρωτή ροή για το 

οµογενές µείγµα, του οποίου οι τιµές για την πυκνότητα, το ιξώδες, τη θερµική αγωγιµότητα και τους 

συντελεστές διάχυσης υπολογίστηκαν από την τυπική θεώρηση των στοιχείων και των διεργασιών, ενώ η ειδική 

θερµότητα προέκυψε µε προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα JANAF. Για τις ανάγκες των προσοµοιώσεων 

θεωρήθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για την αντίδραση [13]: Ea=2044.75 kJ/mole, pH=7, kc,0=6000 m
3
/s 

kg, συγκέντρωση µείγµατος στην είσοδο 20 mg ανά λίτρο ύδατος. 

Όσον αφορά στις συνοριακές συνθήκες, θεωρήθηκε πίεση 1 atm στην επιφάνεια εξόδου και κάθετη ταχύτητα 

1.6x10
-4

 m/s στην είσοδο, όπως άλλωστε µετρήθηκαν πειραµατικά. Πέραν αυτών, θεωρήθηκαν µηδενικές 

θερµικές ροές και µαζικές παροχές στα τοιχώµατα και στην έξοδο, ενώ η θερµοκρασία εισόδου ρυθµίστηκε 

στους 273 K. 

Για την αριθµητική επίλυση του συζευγµένου προβλήµατος µεταφοράς χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

πεπερασµένων όγκων και ο αλγόριθµος SIMPLEC (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations 

Consistent) για την πίεση. Οι τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακα 1. Στις 

προσοµοιώσεις χρησιµοποιήθηκε ένας υπολογιστής HP Compaq 6000 Pro MT PC µε επεξεργαστή Intel® Core 

™2 Duo CPU E7500 στους 2.93GHz και µνήµη 2GB RAM. ∆εδοµένου ότι η απαιτούµενη ακρίβεια ήταν 

τουλάχιστον της τάξης 10
-4

 για όλες τις εµπλεκόµενες ποσότητες, ο χρόνος που απαιτήθηκε για να υπάρξει 

σύγκλιση ήταν περίπου 10 λεπτά, δηλ. περίπου 150 επαναλήψεις.  

 

Πίνακας 1. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στις προσοµοιώσεις. 
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(προσέγγιση Bruggeman) ,i eff i
D D

τε=  [14] 

   

∆αιδαλώδες 
( )

2

1

3

1

1 1

τ
ε

=

− −

 [15] 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η κινητική της προσρόφησης των φωσφορικών σε Phoslock
TM

 και πιο 

συγκεκριµένα, το ποσό των προσροφηµένων φωσφορικών αλάτων, όπως µετρήθηκε πειραµατικά, ως 

συνάρτηση του χρόνου. Φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος της προσρόφησης λαµβάνει χώρα τα πρώτα 50 

λεπτά. Όσο αυξάνεται ο χρόνος, ο ρυθµός µεταβολής της αποµάκρυνσης µειώνεται και µετά τα 100 λεπτά 

γίνεται σχεδόν αµελητέος, ενώ περίπου στα 120 λεπτά η ρόφηση εµφανίζει ισορροπία. Οι υψηλοί ρυθµοί 

προσρόφησης που παρατηρούνται στην αρχή των πειραµάτων µπορούν να αποδοθούν στον πολύ χαµηλό 

κορεσµό της ενεργής επιφάνειας σε προσροφηµένα φωσφορικά, οπότε δηµιουργούνται µεγάλες βαθµίδες 

συγκέντρωσης πλησίον της επιφάνειας. Με την πάροδο του χρόνου οι βαθµίδες αυτές µειώνιονται ενώ, 

παράλληλα, εµφανίζονται φαινόµενα ενδοµοριακής διάχυσης, παράγοντες που από κοινού οδηγούν σε βαθµιαία 

ελάττωση της προσρόφησης.  

 
Σχήµα 2. Ισόθερµη προσρόφησης φωσφορικών σε Phoslock

ΤΜ
 µε αρχική συγκέντρωση 0.1 mg/L, pH=7.0, και 

T=25 °C. 

 

Στα Σχήµατα 3α και 3β παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσµατα σε µικροσκοπική κλίµακα, τα οποία προέρχονται 

από τις προσοµοιώσεις. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για τις χωρικές κατανοµές της συγκέντρωσης των 

αντιδρόντων (Σχήµα 3α) και των προϊόντων (Σχήµα 3β). Είναι προφανές ότι οι βαθµίδες συγκέντρωσης 

εµφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή της επιφάνεις που προσροφά, ενώ οι περιοχές που εµφανίζουν µεγάλες 

συγκεντρώσεις αντιδρόντων χαρακτιρίζονται από µικρές συγκεντρώσεις προϊόντων, και αντιστρόφως. Η 

µέγιστη συγκέντρωση προϊόντος εµφανίζεται στο σηµείο στασιµότητας, όπου δεν υπάρχει συναγωγή, οπότε 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να παρασυρθεί από το ρεύµα το φωσφορικό και να διαφύγει από την κυψελίδα. 

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η συµφωνία των προσοµοιώσεων µε τις πειραµατικές µετρήσεις όσον αφορά στη 

προσροφητική ικανότητα: η απόδοση της προσρόφησης εκτιµήθηκε 87.41% θεωρητικά έναντι περίπου 87% που 

µετρήθηκε πειραµατικά.  

 

  
(α) (β) 

 

Σχήµα 3. Χωρική κατανοµή της συγκέντρωσης του 
3

4
PO

−
(α) και του 

4
LaPO (β). 
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Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η επίδραση της θερµοκρασίας στην προσροφητική ικανότητα του Phoslock
TM

 . 

Φαίνεται πως οι υψηλές θερµοκρασίες (κοντά στους 35 °C) ευνοούν σηµαντικά την προσρόφηση ενώ, γενικά, η 

θερµοκρασία είναι ευνοϊκός παράγοντας για τη διεργασία, δεδοµένου ότι η προσροφητική ικανότητα αυξάνει µε 

τη θερµοκρασία. Αυτή η συµπεριφορά υπογραµµίζει τον ενδόθερµο χαρακτήρα της διεργασίας αλλά οφείλεται 

και στο ότι οι υψηλότερες θερµοκρασίες αντιστοιχούν σε µεγαλύτερους ρυθµούς αντίδρασης και ισχυρότερη 

διάχυση. Η απόκλιση µεταξύ πειραµατικών αποτελεσµάτων και προσοµοιώσεων είναι κάπως σηµαντική (της 

τάξης του 10% για T = 10 
o
C), παρόλο που για T = 25 

o
C η σύµπτωση είναι σχεδόν τέλεια. Η απόκλιση αυτή 

µάλλον οφείλεται στις ενδογενείς αδυναµίες που περιλαµβάνει η θεώρηση της µοναδιαίας κυψελίδας για τη 

µοντελοποίηση κοκκώδων µέσων [16].  

 
Σχήµα 3. Επίδραση της θερµοκρασίας στην προσρόφηση από Phoslock

ΤΜ
. 

 

Από την άλλη µεριά οι προσοµοιώσεις οδήγησαν στη βαθιά κατανόηση της διεργασίας, µέσω των αδιάστατων 

αριθµών Peclet and Damköhler που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Είναι σαφές πως η βασική οδηγούσα 

δύναµη είναι η αντίδραση, ενώ η συναγωγή είναι σηµαντικά ισχυρότερη της διάχυσης. Η συσχέτιση όλων αυτών 

εισάγει µια πεπλεγµένη συµπεριφορά στο σύστηµα, η οποία καθορίζεται από τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

διεργασιών που λαµβάνουν χώρα. Έτσι, φαίνεται πως η πλειοψηφία του φωσφορικού που προσεγγίζει την 

επιφάνει τελικώς προσορφάται, όπως υποδηλώνει ο µεγάλος αριθµός Damköhler, αλλά η ποσότητα που διαφέγει 

από την κυψελίδα είναι αρκετά µεγαλύτερη αυτής που προσεγγίζει την επιφάνεια (υψηλός Peclet).  

 

Πίνακας 2. Αδιάστατοι αριθµοί που καθορίζουν τη διεργασία. 

 

T(
o
C) Peclet = συναγωγή / διάχυση  Damköhler = αντίδραση / διάχυση  

   

5 10.90 210.60 

   

10 9.54 220.49 

   

15 8.48 230.48 

   

20 7.63 240.55 

   

25 6.94 250.71 

   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε θεωρητικά και πειραµατικά η προσρόφηση φωσφορικών σε Phoslock
TM

 , 

θεωρώντας τη διεργασία αυτή ως εργαλείο για την απόκατάση µιας λίµνης µε βεβαρυµένο περιβαλλοντικό 

δυναµικό. Συµπερασµατικά: 

1. Η προσροφητική ικανότητα του Phoslock
TM

 προσδιορίστηκε από τις προσοµοιώσεις ως 87.41 % στους 25 
o
C, 

και είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε ταα πειραµατικά ευρήµατα (~87%). 



 

 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. 

 

 

2. Η απόκλιση µεταξύ προσοµοιώσεων και πειραµάτων σε άλλες θερµοκρασίες, η οποία γίνετια περ. 10% για 10 
o
C, αποδίδεται στην κατασκευαστικές αδυναµίες της προσέγγισης µοναδιάιας κυψελίδας. 
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