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ΑποτελÝσμοτα:
ΞÞρανση και παστερßωση λυμοτολüσπηò. Μεßωση δυσüρεστων οσμþν. ΔÝσμευση βαρÝων

μετüλλων, ΕξουδετÝρωση οξÝων. ΑποσκλÞρυνση νεροý. ΕξουδετÝρωση βοκτηριδßων,
πορασßτων, παθογüνων μ ι κροοργανισμþν.

Το Cao|im εßνοι Ýγο καυστικü, ολκαλικü προ'ýν το οποßο οποτελεß την κολýτερη λýση για
την επεξεργοσßο οστικþν κοι βιομηχανικþνλυμüτων. ΣυγκεκριμÝνο η χρÞση του Caolim Ýχει
τα εξÞò βασικü πλεονεκτÞμοτο:

Ι, Στοθεροποßηση, οφυδÜτωση κοι μεßωσητου üγκου τηòλυμοτολüσπηò

2. ΑποσýνθεσηοργοwκÞò ýληò

3. ΕξυγßονσητηòλÜσπηò(οπομüκρυνσηποθογüνων,βοκτηριδßων,ιþν,ποροσßτων)

4, Μεßωση τηò ενοχλητικηò οσμÞò.

Το Caolim, οποτελεß προßüν εξειδικευμÝνηò διεργασßαò, πýρωσηò οσβεστüλιθου σε ειδικÞ
υψικüμινο με συγκεκριμÝνεò συνθÞκεò. Το Caolim, εßναι οξεßδιο του οσβεστßου με πλÞρωò
ελεγχüμενη οντιδραστικüτητο (εικüνεò: / - 2).

Εξυγßονση λυματολÜσπηò
Η χρÞση του caolim στην επεξεργοσßο τηò λυμοτολüσπηò προκολεß δýο βοσικü φοινüμενο

για την εξυγßονση τηò:

ΑýξησητουρΗ(> Ι2)
Η προσθÞκη του Caolim δημιουργεß αλκαλικü περιβüλλον
με ρΗ μεγολýτερο του Ι2, το οποßο δεν επιτρÝπει τον

πολλοπλοσιασμü των μικροοργανισμþν

CaO + Η,0 - Ca(OH), + Ι5 kcal

ρΗ = -Iog t(H)-] = -log [(οΗ)/ι0 '']

Αýξηση τηò θερμοκρασßαò ( > 55"C)
Κατü την ονüμιξη Caolim με νερü δημιουργεßται πλÞρωò

ελεγχüμενη εξþθερμη οντßδροση.
CaO + Η,0 - Ca(OH), + Ι5 kcal

Με την. κοτüλληλη δοσολογßα Caolim μποροýμε νο
πετýχουμε θερμοκρασßεò μεγαλýτερεò των 55'C, γιο
περισσüτερεò απü 2 þρεò, γεγονüò το οποßο οποτελεß την
προýπüθεση γιο την εξοφüνιση üλων των ποθογüνων
οργανισμþν (παστερßωση λυ μοτολÝσπηò) (εικüνο: 3).

Η αýξηση του ρΗ τηò λüσπηò προκολεß αλκολικÞ υδρüλυση η οποßα κοταστρÝφει το
πρωτεßνικü κυττορικü τοιχþμοτο των ποθογüνων οργονισμþν και ενζýμων. Επßσηò,
κοτοστρÝφει το νουκλεΤκü οξÝα (RNA και DNA) κοι το συστοτικü των κυττüρων των
υδατονθρüκων κοι λιπιδßωγ.

Η οýξηση τηò θερμοκρασßοò (θερμüλυση) καταστρÝφει ολοκληρωτικü την ýπορξη των

μικροοργανισμþν, οδρονοποιþνταò το Ýνζυμα των ποθογüνων κοι ουξüνονταò την οσμωτικÞ
πßεση των βιολογικþν κυττÜρων (εικüνεò: 4- Ι 0).

Ιßεßωση των οσμþν με το Caolim
Οι ενοχλητικÝò οσμÝò στο λýματο προκολοýντοι απü τιò ποροκüτω ενþσειò:
- Ανüργονεò κοι οργονικÝò θειοýχεò ενþσειò H,S, CrHrSH, (CH,)rS, (CH3),S,, (CH,),S,
- Ενþσειò αμμωνßοò
- Πτητικü λιπαρü οξÝο
Με ρΗ>Ι2 κοι θερμοκροσßα > 55"C, δημιουργεßτοι κοι ελευθερþνετοι ομμωνßο (ΝΗ,),

επßσηò ελευθερþνεται τριμεθυλομßνη η οποßα διοσπüτοι απü την οφυδüτωση των πολυμερþν
που χρησιμοποιοýγτοι γιο την διεργοσßο κοι δεν επιτρÝπετοι η δημιουργßα τπητικþν θειοýχων
ενþσεωγ, με αποτÝλεσμα να μην υπüρχει ενοχλητικÞ οσμÞ στο τελικü προßüν τηò
επεξεργοσßαò.

Πελοτολüγιο:
{Ýχρ* Ιτεξεργ**ßαq Ιιμ*;*ν *τò*λ;ια1 {Κ*ηΨ}:Το caolim χρησιμοποιεßτοι εκενþò με πλÞρη επιτυχßο στην Ψυπüλειο.

&'*ß*Ιß{*: ΚÝ*&Τ':γ*ß *ξ::Αt*§'ξ*r:Το προßüντο μοò χρησιμοποιοýντοι επιτυχþò, με πλÞρη μεßωση των δυσüρεστων οσμþν.

*ß*t*Γ'1*: {Ý*ÝΡ':§§: ξl}Χ'&ßß*§&ß: Πολý σýντομο θο ξεκινÞσει η επεξεργοσßο τηò λυματολüσπηò με το caolim.


