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ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1Ο ΤΠΟΔΡΓΟ: «Οινθιήξσζε – Βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο
Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ νηθηζκώλ
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Σν παξόλ έξγν αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Παλόξκνπ – Ρνπκειή –
ηξηπηδηαλά - Αριαδέο θαη Κειηδόλη ηνπ Γήκνπ Κπινπνηάκνπ θαζώο θαη ζε βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα
ζπκβάινπλ ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγίαο ηεο.
Σν αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνύκελσλ έξγσλ πεξηιακβάλεη:
ηελ εθπόλεζε, θάζε είδνπο ζπκπιεξσκαηηθήο έξεπλαο, έθζεζεο , κειέηεο γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ,
ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνύ Κεραληθνύ ζύκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνύο
θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε,
ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε,
ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο νινθιήξσζεο,
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο αηρκήο – κε αηρκήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα
δώδεθα (12) κελώλ κε ηε ζρεηηθή παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ γηα ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα,
ππνρξέσζε έθδνζεο από ηε κεξηά ηνπ αλαδόρνπ όισλ ησλ πηζαλώλ αδεηνδνηήζεσλ (Οηθνδνκηθέο άδεηεο
θηι) εάλ απαηηεζνύλ θαζώο θαη ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζε
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία.
Δπίζεο ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε εξγαζία ή πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ηελ άξηηα θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ
πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνύκελσλ απνδόζεσλ επεμεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηηο
ηειηθέο εθξνέο θαη ηελ επεμεξγαζκέλε ηιύ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηα όζα θαζνξίδνληαη ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο θαζώο θαη κε ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη καδί κε ηελ Πξνζθνξά
ηνπ.
Ζ ΔΔΙ είλαη πθηζηάκελε θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε γήπεδν έθηαζεο 4.194,25 m2 ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ
Κπινπνηάκνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Ρίδσκα» ηεο Σ.Θ. Ρνπκειή, εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ θαη εθηόο
ΕΟΔ θαη απέρεη πεξίπνπ 2,5 km από ηνλ νηθηζκό ηνπ Παλόξκνπ.
Σν ελ ιόγσ γήπεδν βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κπινπνηάκνπ θαη ηεο
Γ.Δ. Γεξνπνηάκνπ
Σα έξγα νινθιήξσζεο - βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ ζα γίλνπλ εληόο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ γεπέδνπ.
Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα είλαη ην παξαθείκελν ξέκα θαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ηα
επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα δηαηίζεληαη θαη γηα άξδεπζε.
Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ ζα γίλνπλ νη θάησζη βαζηθέο εξγαζίεο:
Θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ κεξηζηή παξνρήο, αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο, δεμακελήο θαζίδεζεο θαη
δεμακελήο ρισξίσζεο
Θαηαζθεπή δεμακελήο βηνεπηινγέα - απνληηξνπνίεζεο όγθνπ 212 κ3
Θαηαζθεπή δεμακελήο αεξηζκνύ – εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 886 κ3

Θαηαζθεπή δύν δεμακελώλ θαζίδεζεο δηακέηξνπ 15 κέηξσλ έθαζηε
Θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο θαη ζηξαγγηδίσλ
Θαηαζθεπή δεμακελήο πάρπλζεο
Θαηαζθεπή θηηξίνπ αθπδάησζεο θαη θηηξίνπ θπζεηήξσλ
Θαηαζθεπή δεμακελώλ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λένπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ (ζηξνθνθόζθηλν, θπζεηήξεο - δίθηπα αεξηζκνύ – δηαρύηεο
αέξα ζηε λέα θαη
ζηηο πθηζηάκελεο
δεμακελέο αεξηζκνύ, αληιίεο, αλαδεπηήξεο, θπγνθεληξηθόο
δηαρσξηζηήξαο, εμνπιηζκόο θαζίδεζεο
θαη πάρπλζεο, εμνπιηζκόο απνιύκαλζεο κε UV θαη ριώξην, ζύζηεκα
θίιηξαλζεο, ει. πίλαθεο, ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, ειεθηξνινγηθά δίθηπα θιπ)
Γίθηπα κεηαθνξάο ιπκάησλ – ηιύνο – λεξνύ
Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ - βηνκεραληθά δάπεδα – θύηεπζε – θσηηζκόο
εκεηώλεηαη όηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαηά
ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ παξόληνο έξγνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ
παξάθακςε ηνπ πθηζηάκελνπ κεξηζηή παξνρήο θαη ζηελ πξνζσξηλή ζύλδεζε ησλ αγσγώλ
εηζόδνπ ιπκάησλ θαη ηνπ αγσγνύ αλαθπθινθνξίαο ηιύνο (κε επηθαλεηαθά δίθηπα) απεπζείαο
ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνβεί ζε θαζαίξεζε ηνπ κεξηζηή παξνρήο θαη ζηελ
θαηαζθεπή ησλ λέσλ δεμακελώλ θαζίδεζεο, ηεο δεμακελήο πάρπλζεο, ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο,
ηνπ θηηξίνπ θπζεηήξσλ θαη ηεο λέαο δεμακελήο αεξηζκνύ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ
δεμακελώλ θαζίδεζεο, αεξηζκνύ θαη ηνπ θηηξίνπ θπζεηήξσλ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ
ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία (ζύλδεζε κε δεμακελέο αεξηζκνύ, αλαθπθινθνξία θιπ) ν
αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε θαζαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο θαζίδεζεο, ηνπ αληιηνζηαζίνπ
αλαθπθινθνξίαο θαη ηεο δεμ. ρισξίσζεο θαη ζα θαηαζθεπάζεη ηηο δεμακελέο επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο πξηλ ηε ζέζε
ζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ κνλάδσλ.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηηο πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο θαη
παξαθάκςεηο ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ παξόληνο έξγνπ, απνηεινύλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ, δελ
επηκεηξνύληαη θαη δελ απνδεκηώλνληαη ηδηαηηέξσο, αιιά αλάγνληαη ζην ζπλνιηθό θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ.

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ΔΔΛ
Γεληθά
Ζ ΔΔΙ ζρεδηάζηεθε ώζηε λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ εμππεξέηεζε κέγηζηνπ ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ
9.500 θαηνίθσλ (θαινθαηξηλή πεξίνδνο), γηα κέγηζηε παξνρή ιπκάησλ 280 m3/hr θαη κέζε σξηαία παξνρή
150 m3hr.
Μέζνδνο επεμεξγαζίαο
Ζ εθαξκνδόκελε κέζνδνο επεμεξγαζίαο είλαη ην ζύζηεκα ηεο Δλεξγνύ Ηιύνο κε παξαηεηακέλν αεξηζκό
(ExtendedAeration) κε ηαπηόρξνλε πιήξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηιύνο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη απνληηξνπνίεζε
θαζώο θαη ε βηνινγηθή απνκάθξπλζε θσζθόξνπ.
Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο αεξόβηεο δεμακελέο (δύν πθηζηάκελεο θαη κηα λέα πνπ
ζα ιεηηνπξγεί θαη σο εμηζνξξόπεζε παξνρήο). ηελ αξρή ηεο λέαο αεξόβηαο δεμακελήο ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη
αλνμηθέο δεμακελέο απνληηξνπνίζεο.
Ωο ζύζηεκα αεξηζκνύ ζα εθαξκνζηεί ν αεξηζκόο κε δηάρπζε αέξα κέζσ δηαρπηώλ ζηαηηθνύ αεξηζκνύ .
ηε ζπλέρεηα ην αλάκεηθην πγξό ζα νδεγείηαη ζηηο δύν λέεο θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο
Ζ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη ζην παξαθείκελν ξέκα κεηά από απνιύκαλζε (UVθαη
ρισξίσζε). Δπίζεο, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ απνδέθηε θαη βάζεη ηεο ΑΔΠΟ, γίλεηαη πξόβιεςε γηα
θίιηξαλζε ησλ ιπκάησλ κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία.
Ζ γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο πιενλάδνπζαο (πεξίζζεηαο) ηιύνο ζα πεξηιακβάλεη πάρπλζε θαη κεραληθή
αθπδάησζε κέζσ θπγνθεληξηθνύ δηαρσξηζηήξα.
Ζ εγθαηάζηαζε πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο, ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ
βαζηθέο επηκέξνπο κνλάδεο:



ΔΡΓΑ ΔΙΟΓΟΤ - ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
Δζράξσζε ιπκάησλ κέζσ απηνθαζαξηδόκελνπ πεξηζηξνθηθνύ θίιηξνπ (λέν)



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
Γεμακελή Απνληηξνπνίεζεο (λέν)
Γεμακελέο Αεξηζκνύ (δύν πθηζηάκελεο – κία λέα) – εμηζνξξόπεζεο παξνρήο
Φξεάηην δηαλνκήο δεμακελώλ θαζίδεζεο (Φξεάηην κεξηζκνύ ΗΗ) λέν
Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο (λέεο)
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο (λέν)



ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΤΛΙΗ
Κνλάδα θίιηξαλζεο ηύπνπ δίζθσλ (λέν)



ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
UV (λέν)
Κνλάδα ρισξίσζεο (λέν)



ΔΡΓΑ ΓΙΑΘΔΗ ΛΤΜΑΣΩΝ
Γηάηξεηνο αγσγόο δηάζεζεο ζην ξέκα (λέν)



ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΛΤΟ
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο πεξίζζεηαο ηιύνο (λέν)
Γεμακελή Πάρπλζεο ηιύνο (λέν)
Αληιηνζηάζην παρπκέλεο ηιύνο (λέν)
Κεραληθή αθπδάησζε ηιύνο (λέν)



ΚΣΙΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (Ζ/Ε) (λέν)



ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ
Γίθηπν ύδξεπζεο (επέθηαζε)
Γίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ – άξδεπζεο (λέν)
Γίθηπν ζηξαγγηζκάησλ – αθαζάξησλ (λέν)
Έξγα δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ (λέν)

Tα ιύκαηα από ηνπο νηθηζκνύο– κέζσ αληιηνζηαζίσλ θαη θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ - νδεγνύληαη ήδε ζηελ
είζνδν ηεο ΔΔΙ.
Σα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζηε κνλάδα εζράξσζεο πνπ ζα απνηειείηαη από έλα απηνθαζαξηδόκελν
ζηξνθνθόζθηλν κε δηάθελα 1-2 mm. Θα ππάξρεη δηάηαμε παξάθακςεο ηνπ θόζθηλνπ, όπνπ ζε πεξίπησζε
βιάβεο, ηα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζηελ δεμακελή εηζόδνπ.
Σα εζραξίζκαηα ζα ζπιιέγνληαη από ρνάλε θαη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο ζα νδεγνύληαη ζε θάδνπο
απόξξηςεο.
ηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο θαη από θεη ζηελ λέα δεμακελή
αεξηζκνύ. Από ηε λέα δεμακελή αεξηζκνύ, ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηα ιύκαηα λα νδεγνύληαη είηε ζηηο
πθηζηάκελεο δεμακελέο είηε ζην θξεάηην κεξηζκνύ Η.
Ωο ζύζηεκα αεξηζκνύ πξνβιέπεηαη ε δηάρπζε αέξα κέζσ ζηαηηθώλ δηαρπηώλ αεξηζκνύ.
Από ηηο δεμακελέο αεξηζκνύ ηα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζην θξεάηην κεξηζκνύ Η θαη ζηε ζπλέρεηα ζην θξεάηην
ηεο θαζίδεζεο (θξεάηην κεξηζκνύ ΗΗ), πνπ ζα θαηαλέκεη ηελ παξνρή ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο.
Σν επεμεξγαζκέλν λεξό, ζα νδεγείηαη ζηνλ πξώην ζάιακν ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλνπ
λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ αληιηώλ ζηε κνλάδα θίιηξαλζεο, πνπ ζα απνηειείηαη από ηξεηο ζπζηνηρίεο
θίιηξσλ ηύπνπ δίζθσλ.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη απνιύκαλζε κέζσ UV θαη κε θπζηθή ξνή ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη
ζην δεύηεξν ζάιακν ηεο Γεμακελήο Δπεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα ρισξίσζε.
Από ην δεύηεξν ζάιακν ηεο δεμακελήο, ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο ζην παξαθείκελν ξέκα κε θπζηθή
ξνή θαζώο θαη ε άξδεπζε ηνπ ρώξνπ ηεο ΔΔΙ.
Από ηηο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ε ηιύο ζα κεηαθέξεηαη ζην αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο.
Ζ ηιύο κέζσ αληιηώλ ζα αλαθπθινθνξεί ζηηο αλνμηθέο δεμακελέο , ελώ ε πεξίζζεηα κέζσ αληιηώλ
ζπγθξνηεκάησλ ζα νδεγείηαη πξνο ηε κνλάδα πάρπλζεο-αθπδάησζεο.

Ζ κνλάδα πάρπλζεο - αθπδάησζεο πεξηιακβάλεη θπθιηθή αλαδεπόκελε δεμακελή ζπγθέληξσζεο ηεο ηιύνο,
ζύζηεκα αθπδάησζεο κε θπγθνθεληξηθό δηαρσξηζηή θαη ζύζηεκα παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο
πνιπειεηξνιύηε. Γηα ηε ζηέγαζε ηεο κνλάδαο κεραληθήο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο θαη ηνπ βνεζεηηθνύ
εμνπιηζκνύ πξνβιέπεηαη θηίξην (κε κεγάια αλνίγκαηα γηα θπζηθό αεξηζκό), ελώ ε απόξξηςε ηεο
αθπδαησκέλεο ηιύνο ζα γίλεηαη ζε εκηππαίζξην ρώξν ζηνλ νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη πξόζβαζε θνξηεγνύ
νρήκαηνο.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηξαγγηζκάησλ από ηε κνλάδα αθπδάησζεο θαηαζθεπάδεηαη δίθηπν ζηξαγγηδίσλ πνπ
θαηαιήγεη ζην αληιηνζηάζην ζηξαγγηζκάησλ. Δθεί νδεγνύληαη θαη ηα ζηξαγγίζκαηα από ηνλ παρπληή πιίνο.
Κέζσ απηνύ ηα ζηξαγγίζκαηα ζα επηζηξέθνπλ ζηελ είζνδν ηεο ΔΔΙ.
Σν Ζ/Ε ζα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη ν Γεληθόο Πίλαθαο ηεο κνλάδαο.
Γίπια ζην ρώξν ησλ Γεμακελώλ Αεξηζκνύ ζα θαηαζθεπαζηεί θηήξην γηα ηελ ζηέγαζε ησλ θπζεηήξσλ.
Δπίζεο, άλσζελ ηνπ ρώξνπ ηεο Γεμακελήο Δπεμεξγαζκέλσλ ζα θαηαζθεπαζηεί νηθίζθνο γηα ηελ θίιηξαλζε
θαη ηελ απνιύκαλζε.
Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ΔΔΛ
Μνλάδα Πξνεπεμεξγαζίαο - Δζράξσζε
Σα ιύκαηα από ηα αληιηνζηάζηα πξνζαγσγήο αθαζάξησλ ζα νδεγνύληαη ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζα ζπλδένληαη απεπζείαο ζε κνλάδα εζράξσζεο πνπ ζα απνηειείηαη από έλα απηνθαζαξηδόκελν
πεξηζηξεθόκελν θίιηξν θιεηζηνύ ηύπνπ (ζηξνθνθόζθηλν).
Ζ δπλακηθόηεηα ηεο κνλάδαο εζράξσζεο είλαη γηα κέγηζηε παξνρή ιπκάησλ 280 m3/h, ζα είλαη θιεηζηνύ
ηύπνπ πξνο απνθπγή νζκώλ θαη εθηίλαμεο ζηαγνληδίσλ ζηνλ πεξηβάιινλ ρώξν, ζα είλαη εμνινθιήξνπ από
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304.
Σα ζσκαηίδηα δηαρσξίδνληαη πάλσ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ θαη κε ηελ πεξηζηξνθή
απνκαθξύλνληαη κέζσ εηδηθήο ιεπίδαο απόμεζεο.
Ο θύιηλδξνο απνηειείηαη από ζπεηξνεηδή ειάζκαηα ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο.
Σα δηαρσξηδόκελα ζηεξεά απνκαθξύλνληαη ζρεδόλ ζηεγλά από ην μέζηξν ηνπ ηπκπάλνπ.
Σν θίιηξν δηαζέηεη επίζεο εηδηθή ζύλδεζε 1¨ (DN25) έηζη ώζηε κε ηε βνήζεηα εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο
απηόκαηνπ ςεθαζκνύ λα απνθεύγνληαη νη ηπρόλ εκθξάμεηο ησλ ζρηζκώλ.
Ζ απόξξηςε εζραξηζκάησλ ζα γίλεηαη ζε θάδν ζπιινγήο ηύπνπ απνξξηκκάησλ πόιεσο.
ε πεξίπησζε έκθξαμεο ηεο επηθάλεηαο εζραξηζκνύ ζα ππάξρεη θαηάιιειε ππεξρείιηζε αζθαιείαο, εζσηεξηθά
ηνπ θίιηξνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ηα ππεξρεηιίζκαηα ζα κπνξνύλ λα νδεγεζνύλ απεπζείαο ζηε δεμακελή.
Πξνβιέπεηαη θαηάιιειε δηάηαμε παξάθακςεο ηνπ θίιηξνπ έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκόλσζε ηνπ
ζηξνθνθόζθηλνπ ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ή βιάβεο απηνύ.
Σν ζηξνθνθόζθηλν ζα βξίζθεηαη πάλσ από ηελ δεμακελή απνληηξνπνίεζεο.
Όπνπ απαηηείηαη ζα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα, ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη θαλνληζκνί
αζθαιείαο.
ε κεδεληθέο παξνρέο ζα πξνβιεθζεί ε πιήξεο απνζηξάγγηζε ησλ θαλαιηώλ πξνο ηελ επόκελε κνλάδα
επεμεξγαζίαο.
Γεμακελέο Απνληηξνπνίεζεο
Σα ιύκαηα από ηε κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο (ζηξνθνθόζθηλν) ζα νδεγνύληαη ζηνλ πξώην ζάιακν ηεο
δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ νπήο 1x1 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππζκέλα ζα νδεγνύληαη ζην
δεύηεξν ζάιακν ηεο δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο.
Δληόο ησλ δεμακελώλ απνληηξνπνίεζεο ζα ππάξρνπλ ζπλνιηθά ηξεηο αλαδεπηήξεο (έλαο ζηνλ πξώην ζάιακν
θαη δύν ζηνλ δεύηεξν) γηα ηελ αλάκημε ησλ ιπκάησλ.
ην πξώην ζάιακν ηεο δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο ζα θαηαιήγεη επίζεο ν αγσγόο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο από
ην αληίζηνηρν αληιηνζηάζην θαζώο θαη ν αγσγόο κεηαθνξάο ζηξαγγηζκάησλ. Σν κίγκα ιπκάησλ θαη ηιύνο ζα
αλακηγλύεηαη κέζσ αλαδεπηήξσλ (όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγείηαη ζηε δεμακελή
αεξηζκνύ κέζσ νπήο 1x1πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δεύηεξνπ ζαιάκνπ ηεο δεμακελήο
απνληηξνπνίεζεο. .
Από ηε δεμακελή αεξηζκνύ, κέζσ αεξαληιίσλ (4 αεξαληιίεο) κέξνο από ηα ιύκαηα ζα κπνξνύλ λα
επηζηξέθνπλ ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο.

Ιόγσ ησλ επηθξαηνπζώλ αλνμεηθώλ ζπλζεθώλ ,ζε ζπλδπαζκό κε ηε πεξίζζεηα ζηε δεμακελή απηή εύθνια
δηαζπάζηκεο βηνινγηθήο ύιεο, επλνείηαη ε αλάπηπμε εθείλσλ ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζπκβαίλεη λα έρνπλ θαη
θαιύηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζίδεζεο. Σαπηόρξνλα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κεξηθή απνληηξνπνίεζε ησλ ληηξηθώλ
(ΛΟ3) ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηελ αλαθπθινθνξνύζα ηιύ ζε ειεύζεξν άδσην ,ην νπνίν δηαθεύγεη ζηελ
αηκόζθαηξα.
Απνθεύγνληαη έηζη νη εμαηξεηηθά αλεπηζύκεηεο θαηαζηάζεηο ηεο κε ειεγρόκελεο απνληηξνπνίεζεο ε νπνία
όηαλ ζπκβαίλεη (θαη είλαη πνιύ ζύλεζεο θαηλόκελν) ζηε δεμακελή θαζίδεζεο, έρεη απνηέιεζκα λα αλπςώλεηαη
ε βηνινγηθή ηιύο από ηνλ ππζκέλα θαη λα δηαθεύγεη κε ην επεμεξγαζκέλν λεξό.
πλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ είλαη ε πνιύ θαθή πνηόηεηα ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ, ε δπζνζκία από ηε
δεμακελή θαζίδεζεο, θαζώο θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ζπληήξεζε ησλ αληιηώλ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ.
Ζ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο εθηόο ηνπ όηη επηιύεη δξαζηηθά ηα παξαπάλσ
πξνβιήκαηα, ζπλεηζθέξεη θαη ελεξγεηαθά ζηελ εγθαηάζηαζε, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ απειεπζεξνύκελνπ
από ηα ληηξηθά νμπγόλνπ, ζηε δηάζπαζε ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ.
Σν παξαγόκελν ηέινο επεμεξγαζκέλν λεξό είλαη απαιιαγκέλν ζε κεγάιν πνζνζηό (>60%) από ην άδσην πνπ
πεξηέρεηαη ζηα ιύκαηα θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη πεξηζζόηεξν απνδεθηό ζην πεξηβάιινλ.
Ο ζπλνιηθόο όγθνο ηεο δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο ζα είλαη Vdn =212 m3
Γεμακελέο Αεξηζκνύ
ηε ζπλέρεηα ην αλάκεηθην πγξό, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νδεγείηαη ζηελ λέα δεμακελή αεξηζκνύ, κέζσ
νπήο.
ηε δεμακελή απηή αλακεηγλύνληαη ηα εηζεξρόκελα ιύκαηα κε ηελ αλαθπθινθνξνύζα βηνινγηθή ηιύ.
Δπίζεο, κέζσ ξπζκηδόκελνπ ζπξνθξάγκαηνο θαη αεξαληιηώλ (8 αεξαληιίεο), ηα ιύκαηα κπνξνύλ λα
κεηαθέξνληαη ζηηο δύν πθηζηάκελεο δεμακελέο αεξηζκνύ θαη λα έρνπκε ζε ζεηξά ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ
δεμακελώλ αεξηζκνύ.
Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ είλαη :
 Ζ ζηαζεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο απμνκεηώζεηο θνξηίνπ
 Ζ ειάρηζηε παξαγσγή πεξίζζεηαο βηνινγηθήο ιάζπεο.
Σν αλάκεηθην πγξό, κέζσ αγσγνύ ζα κεηαθέξεηαη ζε θξεάηην θαη από θεη ζα νδεγείηαη ζην θξεάηην κεξηζκνύ
ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο.
Δπηιέγεηαη ζπλνιηθόο βηνινγηθά ελεξγόο όγθνο: Vελ.=Vaer.+Vdn= 1630+212=1.842m3
Όγθνο δεμακελήο αεξηζκνύ : Vaer.= 1.630m3.
Ο όγθνο απηόο θαηαλέκεηαη ζε ηξείο δεμακελέο όγθνπ 886m3 ηεο πξώηεο, 372m3 ηεο δεύηεξεο, θαη 372m3
ηεο ηξίηεο, από ηηο νπνίεο ε πξώηε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ δεμακελή εμηζνξξόπεζεο ηεο παξνρήο. Ζ
ηξνθνδνζία πξνο ηηο επόκελεο δεμακελέο θαζώο θαη ε επηινγή ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο
είηε θαη ζηηο δύν γίλεηαη κε αεξαληιίεο πνπ επξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πξώηε δεμακελή όγθνπ 886 m3
είηε κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο (ζπξνθξάγκαηα).
ηηο δεμακελέο αεξηζκνύ – εμηζ/ζεο παξνρήο γίλεηαη νμπγόλσζε ησλ ιπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνθνδνζία
ηνπο, κε ζρεηηθά ζηαζεξή παξνρή κε ηελ βνήζεηα αεξαληιηώλ ,θαη κέζσ ηνπ κεξηζηή ξνήο πξνο όπνηα από ηηο
δύν επόκελεο καηαλδξηθέο δεμακελέο επηιέγεηαη ,είηε θαη ζηηο δύν παξάιιεια , είηε πξνο όπνηα από ηηο δύν
δεμακελέο θαζίδεζεο επηιέγεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε θαη ζηηο δύν ηαπηόρξνλα.
Ο παξαπάλσ ζρεδηαζκόο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρεηξηζηή λα πξνζαξκόδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο
εύθνια ζηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πνζόηεηαο ησλ ιπκάησλ νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ιόγσ ηεο ύπαξμεο
ζηελ πεξηνρή πνιιώλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ.
Γηα ηνλ αεξηζκό ησλ ιπκάησλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ΓΑ (Γηαρύηεο ηαηηθνύ
Αεξηζκνύ), δειαδή θαηαθόξπθoη ζσιήλεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 300mm πνπ έρνπλ θαηάιιεια δηαθξάγκαηα γηα
ηελ δηάζπαζε θαη δηαζπνξά ηνπ αέξα κέζα ζηε κάδα ησλ απνβιήησλ. Ο αέξαο εηζάγεηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο
ΓΑ ππό κνξθή ρνλδξήο θπζαιίδαο. Σα δηαθξάγκαηα ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην θαηαθόξπθν ζώκα ηνπ ΓΑ
δηαζπνύλ ηηο κεγάιεο θπζαιίδεο ηνπ αέξα ζε κηθξόηεξεο, ελώ ηαπηόρξνλα ιόγσ δηαθνξάο ζην εηδηθό βάξνο
κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζην ΓΑ δεκηνπξγείηαη έληνλε ξνή θαη αλάκεημε ησλ
ιπκάησλ εληόο ηεο δεμακελήο.
Ο αεξηζκόο ησλ ιπκάησλ κε ην παξαπάλσ ζύζηεκα παξνπζηάδεη ην ζπγθξηηηθό κεγάιν πιενλέθηεκα ζε ζρέζε
κε ηνπο δηαρύηεο κεκβξάλεο είηε ηνπο θεξακεηθνύο , όηη δελ παξνπζηάδνπλ πνηέ πξνβιήκαηα εκθξάμεσλ θαη
επνκέλσο πνηέ ηελ αλάγθε γηα άδεηαζκα ησλ δεμακελώλ, εμαγσγή θαη θαζαξηζκό ηνπο ,ελώ ηαπηόρξνλα
παξνπζηάδνπλ πςεινύο ξπζκνύο νμπγόλσζεο θαη πςειή ηθαλόηεηα αλάκεημεο ζε δεμακελέο κε πςειά επίπεδα

ζηεξεώλ (κέρξη 25.000mg/LSS). Οη ΓΑ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελώλ ζύκθσλα κε ηα
ζρέδηα, έηζη ώζηε λα επηηπγράλνληαη αεξηζκόο θαη πιήξεο αλάδεπζε ησλ ιπκάησλ.
Ο αέξαο ζα παξέρεηαη κε θπζεηήξεο. πλνιηθά ζηελ κνλάδα ζα εγθαηαζηαζνύλ έμη θπζεηήξεο (νη δύν
εθεδξηθνί).
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κεηά ηηο δεμακελέο αεξηζκνύ, ην αλάκεηθην πγξό νδεγείηαη ζε θξεάηην θαη από θεη
κε θπζηθή ξνή κέζσ αγσγνύ (Φ400) ζην θξεάηην κεξηζκνύ ηεο ηειηθήο θαζίδεζεο (θξεάηην κεξηζκνύ ΗΗ).
Φξεάηην Μεξηζκνύ ΙΙ
Σα ιύκαηα από ηε κνλάδα αεξηζκνύ ζα νδεγνύληαη ζην θξεάηην κεξηζκνύ Η θαη ζηε ζπλέρεηα ζην θξεάηην
κεξηζκνύ ΗΗ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο κέζσ αγσγνύ Φ400 από HDPE 10atm όπνπ ε παξνρή
ηζνθαηαλέκεηαη ζηηο δύν δεμακελέο θαζίδεζεο.
Σν θξεάηην ζα πεξηιακβάλεη δύν ρώξνπο, ην ζάιακν εηζόδνπ θαη ηνπο ζαιάκνπο θόξηηζεο ησλ δεμακελώλ
θαζίδεζεο. ηνλ πξώην ζάιακν ζα επηηπγράλνληαη ζπλζήθεο εμνκάιπλζεο ηεο ξνήο έηζη ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ηζνθαηαλνκή ησλ ιπκάησλ ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο. Γηα θάζε γξακκή ζα εγθαηαζηαζεί
ζπξόθξαγκα απνκόλσζεο κε ρεηξνζηξόθαιν ρεηξηζκνύ, θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην
ράιπβα, γηα ηελ εζειεκέλε απνκόλσζε κηαο γξακκήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.
Σα ιύκαηα από ην θξεάηην κεξηζκνύ κέζσ αλεμάξηεηνπ αγσγνύ αλά γξακκή, ζα νδεγνύληαη ζηελ αληίζηνηρε
δεμακελή θαζίδεζεο.
Μνλάδα ηειηθήο θαζίδεζεο
ηελ θαζίδεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ν δηαρσξηζκόο ηεο βηνινγηθήο ηιύνο από ηα επεμεξγαζκέλα πιένλ ιύκαηα,
ηα νπνία ζα νδεγνύληαη ζηελ επόκελε κνλάδα επεμεξγαζίαο.
Θα θαηαζθεπαζηνύλ δύν θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο, Θάζε δεμακελή ζα έρεη ζπλνιηθή δηάκεηξν 15,0m θαη
πιεπξηθό ύςνο 4,0m, κε πιεπξηθό ύςνο πγξώλ 3,50m,
Oη δεμακελέο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε πεξηζηξεθόκελνπο ζαξσηέο - μέζηξα ηιύνο.
Ο ππζκέλαο ηεο θάζε δεμακελήο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο κε θιίζε ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε κεηαθνξά ηεο
θαζηδάλνπζαο ηιύνο πξνο ην θέληξν (ζεκείν εμόδνπ).
Σα ιύκαηα ζα ηξνθνδνηνύληαη ζην θέληξν θάζε δεμακελήο, κέζσ εηδηθήο δηάηαμεο εηζξνήο, πνπ ζα
αλαζηξέθεη ηελ ξνή ηνπο θαη ζα πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα. Δπεηδή ε ηαρύηεηα ξνήο ησλ ιπκάησλ
ζηε δεμακελή είλαη πνιύ κηθξή ε ηιύο ζα θαζηδάλεη. Σα δηαπγαζκέλα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη πξνο ηελ
πεξηθέξεηα ηεο δεμακελήο, όπνπ ζα ππεξρεηιίδνπλ πξνο ην πεξηθεξεηαθό θαλάιη εθξνήο – πιάηνπο 0,40m απαιιαγκέλα από ηα ζηεξεά θαη ζα θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην εθξνήο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
δεμακελήο. Από εθεί ζα νδεγνύληαη πξνο ηελ επόκελε κνλάδα επεμεξγαζίαο. ε κεδεληθέο παξνρέο
πξνβιέπεηαη πιήξεο απνζηξάγγηζε ηνπ θαλαιηνύ ζην θξεάηην εθξνήο ηεο δεμακελήο.
Σα θξεάηηα εθξνήο ησλ δύν δεμακελώλ θαζίδεζεο ζα ζπλδένληαη κέζσ αγσγώλ θαη από ην ηειηθό θξεάηην, ηα
ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζηνλ πξώην ζάιακν ηεο Γεμακελήο Δπεμεξγαζκέλνπ λεξνύ.
ην θεληξηθό ηκήκα ηεο δεμακελήο ζα δηακνξθσζεί ρνάλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ηιύνο θαη ηελ απαγσγή
ηεο κέζσ αγσγνύ, Φ200 από HDPE, πξνο ην αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο-πεξίζζεηαο ηιύνο.
Ζ εθξνή από ηελ ηειηθή θαζίδεζε ζα νδεγεζεί γηα δηύιηζε ζε θίιηξν κεραληθνύ ηύπνπ γηα ηελ θαηαθξάηεζε
ησλ αησξνύκελσλ ζηεξεώλ πξηλ ηελ απνιύκαλζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο.
Γεμακελή Δπεμεξγαζκέλνπ Νεξνύ
Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα από ηελ δεμακελή θαζίδεζε θαη κέζσ ηνπ θνηλνύ θξεαηίνπ εθξνήο, νδεγνύληαη ζηε
δεμακελή επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ κέζσ αγσγνύ.
Ζ δεμακελή Δπεμεξγαζκέλνπ λεξνύ, ζα είλαη δηκεξήο.
Ζ είζνδνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη ζηνλ πξώην ζάιακν. Από ηνλ ζάιακν απηό ζα γίλεηαη θαη
ε ηξνθνδνζία ησλ θίιηξσλ, κέζσ αληιηώλ.
ηε ζπλέρεηα, ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη γηα απνιύκαλζε ζε ζύζηεκα UV θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
πέθηνπλ ζηνλ δεύηεξν ζάιακν ηεο Γεμακελήο Δπεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, όπνπ θαη ζα ρισξηώλνληαη.
Ζ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη από ηνλ δεύηεξν ζάιακν.
Φίιηξν επεμεξγαζίαο κεραληθνύ ηύπνπ
Ζ επεμεξγαζία, πνπ αθνινπζεί κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα (βηνινγηθή) επεμεξγαζία, πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε
απνκάθξπλζε ησλ αησξνπκέλσλ ζηεξεώλ. Κε ηνλ ηξόπν απηό αθαηξνύληαη ηα πεξηζζόηεξα ζηεξεά πνύ
βξίζθνληαη ζε αηώξεζε ή ζε θνιινεηδή κνξθή θαη καδί κε ηα ζηεξεά αθαηξνύληαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ

κηθξνβίσλ θαη κέξνο ηνπ αδώηνπ θαη θσζθόξνπ. Ζ απνιύκαλζε κεηά είλαη επθνιόηεξε, νηθνλνκηθόηεξε θαη
πνιύ απνδνηηθή.
Ζ θίιηξαλζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξηαθώλ ηηκώλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ
δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηε ΘΤΑ 145116 (ΦΔΘ 354Β/2011), όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 γηα ηελ αζηηθή θαη
πεξηαζηηθή ρξήζε θαζώο θαη κε ηα νξηδόκελα σο αλώηεξα επηηξεπόκελα όξηα δηάζεζεο ζηελ απόθαζε
θαζνξηζκνύ απνδέθηε (παξαθείκελν ξέκα).
Γηα ηε θίιηξαλζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 16(δεθαέμη) θίιηξα ηύπνπ δίζθσλ 3’’
(ηξηώλ ηληζώλ) θαη δηαθέλσλ 120 mesh ηα νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηέζζεξηο ζπζηνηρίεο από 4 θίιηξα
έθαζηε.
Σα θίιηξα ζε θάζε ζπζηνηρία ζα ηξνθνδνηνύληαη κε θνηλό θνιεθηέξ από ζσιήλα ΡΔ, Φ90, 16 atm, ζα
ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια θαη ζα απνδίδνπλ ην θηιηξαξηζκέλν λεξό ζε θνιεθηέξ ίδηνπ ηύπνπ.
Θάζε θίιηξν γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζα δηαζέηεη ζύζηεκα αληίζηξνθεο πιύζεο ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη
απηόκαηα κεηά από ρξόλν πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα δηαζέηεη γξακκή
απνρέηεπζεο ε νπνία ζα νδεγείηαη ζην θξεάηην Η.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ θίιηξσλ ζα γίλεηαη κέζσ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.
Απνιύκαλζε
Ζ απνιύκαλζε ηνπ λεξνύ ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα UV ζε θαλάιη. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα δνζνκεηξηθήο
αληιίαο πξνζηίζεηαη δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ.
Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη ζηε κνλάδα UV κεηά ηελ δηύιηζε. Ζ κνλάδα ζα είλαη θιεηζηνύ
ηύπνπ. Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θιεηζηνύ αλνμείδσηνπ ζαιάκνπ (αληηδξαζηήξα) κέζα ζηνλ νπνίν ζα
βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ηνπιάρηζηνλ 15 ιπρλίεο. Σν λεξό εηζέξρεηαη κέζα ζηνλ ζάιακν, δέρεηαη ηελ
θαηάιιειε δόζε αθηηλνβνιίαο UV θαη εμέξρεηαη απνιπκαζκέλν, ρσξίο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο.
Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα, κεηά ηελ απνιύκαλζε από ηελ κνλάδα UV, εηζέξρνληαη ζηελ δεύηεξε Γεμακελή
Δπεμεξγαζκέλνπ Λεξνύ, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρισξίσζε. Ωο απνιπκαληηθό κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα
NaΟCl πεξηεθηηθόηεηαο 14% πεξίπνπ ζε ελεξγό ριώξην.
ην δεμακελή απηή ζα γίλεηαη ε δνζνκέηξεζε ηνπ δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Θξηηήξην γηα ηελ
απαίηεζε ζε ριώξην απνηειεί ε έλδεημε ππνιιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ ζην λεξό εθξνήο.
Θα εγθαηαζηαζνύλ δύν ηνπιάρηζηνλ δνζνκεηξηθέο αληιίεο, από ηηο νπνίεο ε κία εθεδξηθή, θαηάιιειεο
δπλακηθόηεηαο γηα ηελ πξνζζήθε ελεξγνύ ρισξίνπ ηνπιάρηζηνλ 8 mg/l γηα ηελ παξνρή αηρκήο. Ζ ιεηηνπξγία
ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ ζα ξπζκίδεηαη αλαινγηθά κε ηελ κέηξεζε παξνρήο θαη ζπληειεζηή αλαινγίαο ελώ
ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε ρξνλνπξόγξακκα.
Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα δνρεία ζπλνιηθήο απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ
1000 kg γηα ηελ κέζε εκεξήζηα παξνρή, θαηαζθεπαζκέλα από θαηάιιειν πιαζηηθό πιηθό θαη ζηε πεξίπησζε
ηξνθνδόηεζεο από βπηηνθόξν όρεκα κε δίθηπν απ’επζείαο πιήξσζεο. Θάζε δνρείν ζα δηαζέηεη έλδεημε
ζηάζκεο, δηάηαμε εθθέλσζεο κε ζθαηξηθή βάλα θαη έλα δεύγνο δηαθνπηώλ ρακειήο ζηάζκεο: έλαο γηα ηελ
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ, θαη έλαο δεύηεξνο γηα ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
επαλαπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δνρείνπ.
Ο εμνπιηζκόο ρισξίσζεο ζα εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ νηθίζθνπ, όπνπ ζα πξνβιεθζεί επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ
ρώξνπ.
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο & πεξίζζεηαο ηιύνο
Γηα ηελ απαηηνύκελε αλαθπθινθνξία θαη ηελ εμαγσγή ηεο πεξίζζεηαο ηιύνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπάδεηαη
θνηλό αληιηνζηάζην ηιύνο, πνπ σο δνκηθό κέξνο θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο ηεο ηειηθήο
θάζεο.
Από ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο ε ηιύο κεηαθέξεηαη ζην αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο ζην νπνίν
εηζέξρεηαη κέζσ αλεμάξηεησλ αγσγώλ.
ην αληιηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζνύλ γηα ηελ ηειηθή θάζε ηέζζεξηο ππνβξύρηεο αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο,
εθ ησλ νπνίσλ νη δύν εθεδξηθέο, δπλακηθόηεηαο 60m3/hr έθαζηε.
Οη αληιίεο ζα έρνπλ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο <1.000rpm γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ησλ ζπζζσκαηώζεσλ
ηεο βηνινγηθήο ηιύνο.
Οη αληιίεο ζα είλαη μεξνύ ηύπνπ θαη νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί απηώλ ζα ζπλδένληαη ζε θνιιεθηέξ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα νδεγείηαη είηε ζηνλ πξώην ζάιακν ηεο Γεμακελήο απνληηξνπνίεζεο είηε ζηελ θπθιηθή δεμακελή
πάρπλζεο.

Δπεμεξγαζία Ιιύνο
Από ην αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ηιύνο ε ιάζπε νδεγείηαη ζε θπθιηθή δεμακελή ηιύνο, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη
παξάπιεπξα ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο θαη ζα είλαη αλαδεπόκελε. Από εθεί κέζσ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιύνο
νδεγείηαη ζηε κνλάδα κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο.
Ζ κνλάδα Αθπδάησζεο ζα ζηεγάδεηαη ζε θηίξην κε όιν ηνλ βνεζεηηθό εμνπιηζκό ηεο, πνπ ζα θαιύπηεη εμ
αξρήο ηηο αλάγθεο ηεο ηειηθήο θάζεο. Σν θηήξην ζα έρεη πεξηκεηξηθά αλνίγκαηα γηα θπζηθό αεξηζκό.
ην θηίξην ζα ζηεγάδεηαη ν παξαθάησ εμνπιηζκόο:


ην αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο ηεο ηιύνο



ε κνλάδα κεραληθήο αθπδάησζεο



ην ζπγθξόηεκα παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιύηε



ε δηάηαμε κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο



ν ππόινηπνο βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο

Ζ κεραληθή πάρπλζε ηεο ηιύνο ζα γίλεηαη ζε θπγνθεληξηθό δηαρσξηζηήξα δπλακηθόηεηαο ηξνθνδνζίαο
ηνπιάρηζηνλ 20 m3/hr ηιύνο.
Ζ δπλακηθόηεηα θόξηηζεο ηιύνο ηνπ θπγνθεληξηθνύ δηαρσξηζηήξα ζα είλαη 20 m3/hr δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο
(κε ζπγθέληξσζε μεξώλ ζηεξεώλ 1.5%). O θπγνθεληξηθόο δηαρσξηζηήξαο ζα επηηπγράλεη αθπδάησζε ηεο
ηιύνο κέρξη πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ 20% ζε μεξά ζηεξεά θαη κε απώιεηεο ζηεξεώλ ζηα ζηξαγγίζκαηα πνπ δελ
ζα μεπεξλνύλ ην 5% ησλ εηζεξρνκέλσλ.
ύζηεκα κεηαθνξάο θαη απνθνκηδήο ηεο ηιύνο
Ζ ηιύο από ηελ έμνδν ηνπ θπγνθεληξηθνύ δηαρσξηζηή ζα νδεγείηαη ζε θεθιηκέλν κεηαθνξηθό θνριία
θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα.
Κέζσ ηνπ θνριία ε αθπδαησκέλε ιάζπε ζα αλπςώλεηαη ζε ηθαλό ύςνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απ’ επζείαο
εθθόξησζή ηεο ζε θνξηεγό όρεκα. Ο ρώξνο απόξξηςεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο ζα βξίζθεηαη εμσηεξηθά ηνπ
θηηξίνπ αθπδάησζεο, ζα είλαη εκηππαίζξηνο θαη ζηεγαζκέλνο. Γηα λα είλαη επρεξήο ε πξόζβαζε γηα ηελ
θόξησζε ηεο ηιύνο πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξνο ρώξνο ειηγκώλ γηα ηα θνξηεγά νρήκαηα.
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