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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Γεωγραφική Θέση και λοιπά Στοιχεία για το Έργο

Το µελετούµενο έργο σχεδιάζεται στον οικισµό Κάτω Νευροκοπίου του ∆ήµου
Κάτω Νευροκοπίου.

Ο ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου είναι ∆ήµος του νοµού ∆ράµας. Απλώνεται σε µία
πολύ µεγάλη έκταση καταλαµβάνοντας όλο το βορειοδυτικό τµήµα του νοµού. Ο
∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου καταλαµβάνει συνολικά έκταση 872 τ.χλµ. και είναι
ο µεγαλύτερος σε έκταση δήµος της Ελλάδας. Αποτελείται από (1) µία δηµοτική
κοινότητα (Κάτω Νευροκοπίου) και από 16 τοπικές κοινότητες (Αχλαδέας,
Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, ∆ασωτού, Εξοχής, Καταφύτου, Κάτω
Βροντούς, Λευκογείων, Μικροκλεισούρας, Μικροµηλέας, Οχυρού, Παγονερίου,
Περιθωρίου, Ποταµών, Χρυσοκεφάλου) και έχει συνολικό πληθυσµό 8.026
κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ (έτος 2001). Έδρα του ∆ήµου
είναι το Κάτω Νευροκόπι.

Με την εφαρµογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραµµα
Καλλικράτης το 2011 ουδεµία µεταβολή επήλθε στο ∆ήµο.
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Η εγκατάσταση επεξεργασίας των λυµάτων (ΕΕΛ) βρίσκεται νοτιοδυτικά του
οικισµού και σε απόσταση 500 περίπου µέτρων από αυτόν.

1.2 Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης - Σκοπιµότητα του Εργου

α. Γενική αναφορά του έργου

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
του οικισµού Κάτω Νευροκοπίου του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου.

β. Υφιστάµενη κατάσταση
Σύµφωνα µε το Τ.Τ.∆., αλλά και κατόπιν αυτοψίας στελεχών της οµάδας
µελέτης, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων του Νευροκοπίου σήµερα
ουσιαστικά δεν λειτουργεί αφενός λόγω της παλαιότητας και αφετέρου λόγω της
παρωχηµένης τεχνολογίας που εφαρµόστηκε. Έτσι είναι προφανές ότι η
υφιστάµενη ανενεργή ΕΕΛ χωρίς καµία ουσιώδη επεξεργασία έχει ως
αποτέλεσµα τη διάθεση των ανεπεξέργαστων λυµάτων στον παρακείµενο
χείµαρρο, δηµιουργώντας οξύτατες οχλήσεις στο υδατικό και υπεδάφιο
περιβάλλον. Το παραπάνω πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα έντονο κατά τους
θερινούς µήνες.

Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου επέτυχε την ένταξη του έργου
στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε βάση την µε Α.Π. 171217/06-09-2011 απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ περί ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΕΛ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

γ. Προβλήµατα που θα αντιµετωπιστούν
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε την υλοποίηση του έργου θα καλυφθούν οι
παρακάτω ανάγκες:
• Θα επιλυθεί κατά ορθολογικό τρόπο το πρόβληµα της επεξεργασίας και
διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Κάτω Νευροκοπίου.
• Θα εξαλειφθεί η ρύπανση που προκαλείται από την παράνοµη κατείσδυση
των λυµάτων εντός του υπεδάφους.
• Με την επίλυση των παραπάνω πρωταρχικών προβληµάτων, θα δοθεί ώθηση
στην ανάπτυξη της περιοχής.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία – πληθυσµός σχεδιασµού

Τα µελετούµενα έργα σχεδιάζονται στον οικισµό

Κάτω Νευροκοπίου του

∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου.
Ο ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου είναι ∆ήµος του νοµού ∆ράµας. Απλώνεται σε µία
πολύ µεγάλη έκταση καταλαµβάνοντας όλο το βορειοδυτικό τµήµα του νοµού. Ο
∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου καταλαµβάνει συνολικά έκταση 872 τ.χλµ. και είναι
ο µεγαλύτερος σε έκταση δήµος της Ελλάδας. Αποτελείται από (1) µία δηµοτική
κοινότητα (Κάτω Νευροκοπίου) και από 16 τοπικές κοινότητες (Αχλαδέας,
Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, ∆ασωτού, Εξοχής, Καταφύτου, Κάτω
Βροντούς, Λευκογείων, Μικροκλεισούρας, Μικροµηλέας, Οχυρού, Παγονερίου,
Περιθωρίου, Ποταµών, Χρυσοκεφάλου) και έχει συνολικό πληθυσµό 8.026
κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ (έτος 2001). Έδρα του ∆ήµου
είναι το Κάτω Νευροκόπι.
Με την εφαρµογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραµµα
Καλλικράτης το 2011 ουδεµία µεταβολή επήλθε στο ∆ήµο.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πληθυσµιακά στοιχεία του Κάτω
Νευροκοπίου από το έτος 1951 έως το 2001 καθώς και η έκταση της σύµφωνα
µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Κ.Νευροκόπι

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2.702

2.994

2.278

2.370

2.158

2.072

Ο πραγµατικός πληθυσµός του οικισµού του Κάτω Νευροκοπίου σύµφωνα προς
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τα δεδοµένα της απογραφής του έτους 2001 ανέρχεται σε 2.072 κατοίκους.
Η κατασκευή της πρώτης φάσης των έργων προβλέπεται για την 1η 20ετία µε
εκτιµώµενο πληθυσµό 3.000 κατοίκους.

2.2 ∆ιοικητική εξάρτηση

Ο οικισµός του Κάτω Νευροκοπίου, εξαρτάται διοικητικά από την πόλη της
∆ράµας ως πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας.
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

3.1 Φιλοσοφία Σχεδιασµού Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση επεξεργασίας στην οριστική της µορφή σχεδιάζεται για να
εκπληρώνει τις παρακάτω απαιτήσεις:
•

Σύστηµα επεξεργασίας για υψηλό βαθµό καθαρισµού

•

∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων υγρών σύµφωνα µε
τους όρους της ΚΥΑ 133551/ΦΕΚ 2089/09-10-2008 µε την οποίαν
τροποποιείται το άθρο 8, παρ 1, περ. (γ) της της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής
∆ιάταξης σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό επεξεργασίας των λυµάτων.

•

Αποτελεσµατική απόσµηση των χώρων των έργων εισόδου µε καλό
εξαερισµό και συστήµατος απόσµησης

•

Χαµηλό προφίλ εγκατάστασης για µηδενική ορατότητα από τον οικισµό.

•

Λειτουργία έργων εισόδου αλλά και των έργων αφυδάτωσης ιλύος µε την
ελάχιστη απαίτηση προσωπικού για την συλλογή εσχαρισµάτων, άµµου και
ιλύος

•

Μεγάλος χρόνος αερισµού της ιλύος για πλήρη σταθεροποίησή της και
αποφυγή οσµών από την διάθεσή της.

• Χαµηλό λειτουργικό κόστος και ιδιαίτερα χαµηλό ενεργειακό κόστος µε
χρήση σύγχρονων συστηµάτων αερισµού.
• Κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης µε πλήρες αυτοµατοποιηµένο σύστηµα σε
συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τηλεµατική παρακολούθηση του έργου
από οποιανδήποτε θέση.
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• Απαίτηση του ελάχιστου δυνατού προσωπικού διοίκησης και λειτουργίας
του έργου σε συνδυασµό µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα.

3.2 Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας φάσης είναι η Οριστική Μελέτη για την
αντικατάσταση του έργου Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων του οικισµού
Κάτω Νευροκοπίου του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου.

3.3 Ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα των λυµάτων
Βασικό και ειδοποιό στοιχείο για το σχεδιασµό µιας µονάδας επεξεργασίας
λυµάτων αλλά και των έργων αποχέτευσης αποτελούν οι βασικές παραδοχές
σχεδιασµού οι οποίες συνίστανται κυρίως από τα πληθυσµιακά δεδοµένα, τα
υδραυλικά και ρυπαντικά αναµενόµενα φορτία καθώς και τα επιθυµητά ποιοτικά
όρια εκβολής.
Σύµφωνα µε την παρουσίαση των δηµογραφικών δεδοµένων και την εκτίµηση
των µελλοντικών εξελίξεων του 2ου Κεφαλαίου, ο µέγιστος ισοδύναµος
πληθυσµός αναµένεται να ανέλθει σε 3.000 κατοίκους εντός της 1ης 20ετίας από
σήµερα.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι αναµενόµενες διαφορές µεταξύ 1ης και 2ης
20ετίας είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατ' αρχήν την κατασκευή των έργων
επεξεργασίας σε δύο φάσεις εκ των οποίων η Α΄Φάση θα καλύπτει τις σηµερινές
ανάγκες του µέγιστου πληθυσµού (3.000 κάτοικοι).Είναι σαφές ότι κατά την
Α΄Φάση θα κατασκευαστούν τα αποχετευτικά δίκτυα, τα έργα προεπεξεργασίας
και επεξεργασίας ιλύος, τα έργα διύλισης και απολύµανσης καθώς και τα
κτιριακά έργα σε όλης τους την έκταση. Η διάκριση των δύο φάσεων αφορά
µόνο το τµήµα του βιολογικού αντιδραστήρα, για τον οποίον θα πρέπει να
κατασκευαστεί τώρα το 80% του όγκου του και σε δεύτερη φάση το 20%.
Ως εκ τούτου προτείνεται η κατασκευή των έργων σε δύο φάσεις, σύµφωνα µε
τις παραµέτρους σχεδιασµού της 20ετίας και 40ετίας οι οποίες φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
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ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κριτήριο

Α΄ (20ετία)

Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων

3.000

(m3/day)

480

lt/sec

5,55

(lt/sec)

9,44

kg/day

165

mg/l

343,75

kg/day

210

mg/l

437,5

kg/day

30

mg/l

62,5

kg/day

6

mg/l

12,5

Μέση παροχή
Παροχή αιχμής
Οργανικό φορτίο, BOD5
Αιωρούμενα στερεά, SS

Άζωτο, ΤΚΝ

Ολικός φώσφορος

Τα δεδοµένα που συνθέτουν τον παραπάνω πίνακα έχουν προκύψει από
βιβλιογραφικά

δεδοµένα

και

από

δεδοµένα

πραγµατικών

µετρήσεων

αντίστοιχων έργων παρόµοιων συνθηκών µε το µελετούµενο και τα οποία
λειτουργούν στην Ελλάδα εφόσον για την περιοχή δεν υπάρχουν συγκεκριµένες
µετρήσεις ρυπαντικών φορτίων.

BOD5

55 gr/κατ-ηµ

SS

70 gr/κατ-ηµ

TKN

10 gr/κατ-ηµ

P

2,0 gr/κατ-ηµ

Kολοβακτηρίδια

30 x 106/100 ml

Το άζωτο στα αστικά λύµατα κυµαίνεται σε ποσότητες από 8-12 γρ. ανά κάτοικο
και ηµέρα µε κατανοµή 60% σαν οργανικό άζωτο και 40% σαν αµµωνιακό
άζωτο.
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Ο φωσφόρος στα αστικά λύµατα κυµαίνεται από 2,0-2,5 γρ. ανά κάτοικο και
ηµέρα. Σηµαντικό ποσοστό οφείλεται στην χρήση των απορρυπαντικών.
Στα αστικά λύµατα σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και τις µετρήσεις που έχουν
γίνει το ποσοστό των εξαερώσιµων στερεών σε σχέση µε τα στερεά είναι 70%
ενώ των σταθερών στερεών αντίστοιχα είναι 30%.
Ακόµη για το σχεδιασµό θα ληφθούν:
Θερµοκρασία λυµάτων Χειµώνας: 12οC
Θέρος:

22οC

• Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων σχεδιάζονται µε τη µέση παροχή
• Οι υδραυλικοί υπολογισµοί και η διαστασιολόγηση της δεξαµενής
απολύµανσης και των έργων εισόδου θα γίνουν µε την παροχή ωριαίας
αιχµής.
• Οι δαπάνες λειτουργίας θα υπολογισθούν µε την µέση ετήσια παροχή

Ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής
Συγκέντρωση εξερχόμενου BOD5 (mg/lt)

<15

Συγκέντρωση εξερχόμενου COD (mg/lt)

<65

Συγκέντρωση εξερχόμενων ολικών αιωρούμενων στερεών (mg/lt)

<10

Συγκέντρωση εξερχόμενου ολικού αζώτου (mg/lt)

<15

Συγκέντρωση εξερχόμενου ολικών κολοβακτηριδίων (FC/100 ml)

<500

Οι απαιτήσεις εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων πρέπει να εκπληρούνται για
το 95% των δειγµάτων του 24ώρου.
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

A. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Εισαγωγή

Η εγκατάσταση πρόκειται να εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες του
Νευροκοπίου τόσο κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου όσο κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου. Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος έχει ολοκληρώσει το
έργο των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων του µελετούµενου οικισµού.
Το προτεινόµενο έργο θέτει ως βάση σχεδιασµού των µονάδων, την κάλυψη των
εκτιµώµενων αναγκών µε δυνατότητα άµεσης επέκτασης σε δεδοµένα χρονικού
ορίζοντα 40ετίας λαµβάνοντας υπόψη τους πραγµατικούς δείκτες της οικιστικής
και πληθυσµιακής ανάπτυξης, όσο και τα στοιχεία της βιοµηχανικής ανάπτυξης
και επέκτασης των βιοτεχνικών µονάδων της περιοχής.

4.2 Συνοπτική περιγραφή των µονάδων

Τα λύµατα από τον οικισµό εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας η
οποία αποτελείται από:
A.

Αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυµάτων

B.

Συµπαγές σύστηµα προεπεξεργασίας των λυµάτων αποτελούµενο από

εσχάρωση, εξάµµωση, απολίπανση και τον παρελκόµενο εξοπλισµό αποκοµιδής
και συµπίεσης των εσχαρισµάτων και της άµµου.
∆.

∆εξαµενή εξισορρόπησης – οµογενοποίησης ροής

Ε.

Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας συνιστώµενη από
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∆εξαµενή απονιτροποίησης
∆εξαµενή νιτροποίησης κινουµένων κλινών MBBR (Moving Bed Bio-Reactor)
∆εξαµενή Βιοαντιδραστήρα Μεµβρανών MBR (Membrane Bio-Reactor)
Στ.

Εργο απολύµανσης µε χλωρίωση (υποχλωριώδες Νάτριο)

Ζ.

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος

Η.

Μονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος

Θ.

Ηλεκτρολογικό σύστηµα

Ι.

Σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχων

Κ.

Κτίριο ελέγχου και λοιπές κτιριακές υποδοµές

Λ.

Λοιπά έργα εξυπηρέτησης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Τα λύµατα από τον αγωγό µεταφοράς καταλήγουν στο προκατασκευασµένο
φρεάτιο εισόδου – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. Τα λύµατα διοχετεύονται
µέσω των αντλιών ανύψωσης στη µονάδα προεπεξεργασίας όπου υφίστανται
εσχάρωση, εξάµµωση και λιποσυλλογή.
Τα προεπεξεργσµένα λύµατα καταλήγουν σε υφιστάµενη δεξαµενή για την
εξισορρόπηση και οµογενοποίησή τους. Από την δεξαµενή αυτή, µε κατάλληλα
αντλιοστάσια

τροφοδοσίας,

τα

λύµατα

παροχετεύονται

για

βιολογική

επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες τεχνολογίας αιωρούµενου βιοφιλµ ενώ η
διαύγαση του ανάµικτου υγρού πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µεµβρανών
υπερδιήθησης σε δεξαµενές, όπου είναι βυθισµένες οι µεµβράνες.
Η µέθοδος βιολογικής διεργασίας που χρησιµοποιείται δηλαδή είναι εκείνη του
M.B.M.R. (Moving Bed Membrane Reactor).
Η τεχνολογία M.B.M.R. είναι µια νέα προηγµένη µέθοδος επεξεργασίας που
µετά από εκτενή µελέτη έχει εφαρµοστεί µε απόλυτη επιτυχία σε µονάδες
επεξεργασίας λυµάτων. Η πρωτοποριακή αυτή µέθοδος είναι πιο κατάλληλη για
τις µικρού και µεσαίου µεγέθους µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, τόσο αστικών
όσο και βιοµηχανικών και συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων MBR και
Μ.Β.Β.R.
Στο σύστηµα αυτό λαµβάνουν χώρα οι διεργασίες, µείωσης του οργανικού
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φορτίου, της νιτροποίησης, της απονιτροποίησης και του διαχωρισµού των
στερεών (µε µεµβράνες). Από την έξοδο της βιολογικής βαθµίδας τύπου
M.B.M.R., τα διαυγασµένα υγρά καταλήγουν στο δοχείο συλλογής και
αποθήκευσης επεξεργασµένων ενώ στη συνέχεια τροφοδοτούνται στη µονάδα
απολύµανσης µε χλωρίωση.
Η περίσσεια ιλύος από τη δεξαµενή βύθισης µεµβρανών αποµακρύνεται
περιστασιακά και οδηγείται στο δοχείο συλλογής και εξισορρόπησης ιλύος.
Ακόλουθα, η ιλύς οδηγείται µέσω αντλίας στην µονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσής
της πριν την τελική της διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο χώρο.

4.3 ∆ιάγραµµα ροής

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το διάγραµµα ροής της εγκατάστασης :
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Είσοδος

∆εξαµενή

Βιολογικό αντιδραστήρας

∆εξαµενή µεµβρανών

λυµάτων –

εξισορρόπησης –

MBBR

MBR

Προεπεξεργασία

αντλιοστάσιο

αντλιοστάσιο

ανύψωσης

τροφοδοσίας

Απολύµανση
Τελική

Αντλιοστάσιο
ανακλυκλοφορίας &
περίσσειας ιλύος

Αφυδάτωση
Αφυδατωµένη
Γραµµή ιλύος

Ιλύς προς

Γραµµή λυµάτων

Σχήµα 1.

∆ιάγραµµα ροής προτεινόµενης µεθόδου επεξεργασίας αστικών λυµάτων οικισµού Κάτω Νευροκοπίου
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4.4 ∆εδοµένα της εγκατάστασης

Τα δεδοµένα σχεδιασµού της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων παρουσιάζονται
στον ακόλουθο Πίνακα.

Παράµετρος

µονάδα

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

Πληθυσµός

κατ.

3.000

4.000

l/p.d

160

160

m3/d

480

640

l/s

5,55

7,41

l/s

9,44

12,59

g/p.d

55

55

kg/d

165

220

mg/l

343,75

343,75

g/p.d

70

70

kg/d

210

280

mg/l

437,5

437,5

g/p.d

10

10

kg/d

30

40

mg/l

62,5

62,5

g/p.d

2

2

kg/d

6

8

mg/l

12,5

12,5

Παροχές
Ειδική παροχή λυµάτων
Μέση παροχή
Παροχή αιχµής

Φορτία

Οργανικό Φορτίο BOD

Αιωρούµενα στερεά SS

Αζωτο Ν

Φωσφόρος Ρ

Όσον αφορά τις απαιτήσεις εξόδου, τα επεξεργασµένα προς διάθεση λύµατα θα
έχουν σε όλες τις φάσεις λειτουργίας τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Το 95% των
δειγµάτων θα βρίσκεται στα παρακάτω όρια.

18

Παράµετρος

Μονάδα

Συγκέντρωση

BOD5

mg/l

< 15

SS

mg/l

< 10

Ολικό άζωτο

mg/l

< 10

ΜΡΝ/100 ml

≤ 500

Ολικά κολοβακτηριοειδή

Το 95% των δειγµάτων θα βρίσκεται στα παραπάνω όρια. Η συγκέντρωση της
αφυδατωµένης λάσπης θα είναι ≥ 18%.
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

4.5 Α/Σ Εισόδου και ανύψωσης
Τα λύµατα του δικτύου προσάγονται µε αγωγό βαρύτητας στο υφιστάµενο Α/Σ
εισόδου. Εντός του δοµικού µέρος του Α/Σ, αφού πρώτα καθαριστεί και
επισκευαστεί, θα αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισµού του. Ειδικότερα το
Α/Σ αυτό θα εξοπλιστεί µε δύο (2) µη εµφράξιµες υποβρύχιες φυγοκεντρικές
αντλίες, εκ των οποίων η µία εφεδρική, µε αυτόµατα εναλλασσόµενη λειτουργία
για την οµοιόµορφη φθορά τους. Έκαστη θα έχει δυναµικότητα 50 m3/h, δηλαδή
ικανή να καλύπτει και τη Β (τελική) Φάση. Επίσης θα εγκατασταθεί και το
σύνολο του παρελκοµένου εξοπλισµού όπως προβλέπεται από τα Τεύχη
∆ηµοπράτησης.
Τα λύµατα στη συνέχεια ανυψώνονται προς το συγκρότηµα προεπεξεργασίας
λυµάτων για τη συνδυασµένη εσχάρωση – εξάµµωση – λιποσυλλογή.

4.6 Προεπεξεργασία Λυµάτων
Η προεπεξεργασία των λυµάτων λαµβάνει χώρα σε αυτόνοµο κλειστό
συγκρότηµα τύπου compact. Συγκεκριµένα, τα λύµατα αντλούνται από το νέο
αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης και τροφοδοτούνται στην είσοδο του compact
συγκροτήµατος συνδυασµένης προεπεξεργασίας, το οποίο εδράζεται στη στέψη
της δεξαµενής εξισορρόπησης.
Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας συνδυάζει τις κάτωθι λειτουργίες:
• Εσχάρωση και συµπίεση των εσχαρισµάτων,
• Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισµάτων σε κάδο,
• ∆ιαχωρισµό, πλύση και αφυδάτωση της άµµου,
• Εξαγωγή και απόρριψη της άµµου σε κάδο,
• Αποµάκρυνση λιπών & ελαίων,
• Εξαγωγή και απόρριψη των λιπών & ελαίων σε δοχείο.
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Το συγκρότηµα δεν απαιτεί ειδικές δοµικές κατασκευές και εκτεταµένη
εγκατάσταση, ενώ είναι έτοιµο για λειτουργία σε πολύ σύντοµο χρόνο από την
παράδοσή του.
Τα εισερχόµενα στο συγκρότηµα λύµατα εσχαρίζονται στα 6mm και
συµπιέζονται διαµέσου αυτοκαθαριζόµενου κοχλιωτού κόσκινου. Ο καθαρισµός
της επιφάνειας εσχαρισµού από τα εσχαρίσµατα γίνεται µέσω οδοντωτής
διάταξης που εισέρχεται στις ραβδώσεις. Ένας κεκλιµένος κοχλίας χωρίς άξονα
(τύπου shaftless) ανυψώνει τα εσχαρίσµατα, τα οποία συγχρόνως συµπιέζονται
πριν απορριφθούν σε κάδο.
Το τµήµα εσχάρωσης του συγκροτήµατος είναι εφοδιασµένο µε στατική
χονδροεσχάρα παράκαµψης (διάκενο 15mm) για την αντιµετώπιση περιπτώσεων
αιφνίδιας έµφραξης ή µηχανικής βλάβης της αυτόµατης εσχάρας.
Τα λύµατα, απαλλαγµένα από τα φερτά στερεά (εσχαρίσµατα), περνούν στο
θάλαµο εξάµµωσης και λιποσυλλογής, όπου πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός
της άµµου (σωµατίδια > 200 µm) και των λιπών & ελαίων.
Η άµµος συλλέγεται στον πυθµένα της δεξαµενής, όπου ένας οριζόντιος κοχλίας
χωρίς άξονα που ολισθαίνει σε ανοξείδωτες ράβδους προωθεί την άµµο σε
δεύτερο κεκλιµένο κοχλία. Ο κεκλιµένος κοχλίας αφαιρεί την άµµο από τη
δεξαµενή και συγχρόνως την αφυδατώνει.
Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των οργανικών υλικών και της άµµου,
καθώς και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των λιπών & ελαίων,
διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού. Για την τροφοδοσία
αέρα χρησιµοποιούνται διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή
εµφράξεων.
Το τµήµα εξάµµωσης-λιποσυλλογής περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς θαλάµους,
στον πρώτο από τους οποίους γίνεται η καθίζηση της άµµου, ενώ στο δεύτερο η
επίπλευση των λιπών & ελαίων. Λόγω της εφαρµοζόµενης ροής

αέρα,

δηµιουργείται στα λύµατα µία σπειροειδής κίνηση, η οποία οδηγεί τα λίπη &
έλαια στο κανάλι επίπλευσης.
Το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε επιφανειακό ξέστρο, το οποίο παίρνει κίνηση
από ηλεκτροµειωτήρα στροφών. Το ξέστρο οδηγεί τα λίπη & έλαια στον
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ενσωµατωµένο θάλαµο συλλογής επιπλεόντων, από όπου οδηγούνται µέσω
αντλίας τύπου έκκεντρου κοχλία στον κάδο συλλογής των εσχαρισµάτων.
Για τον έλεγχο και συντήρηση της διάταξης, προβλέπονται κατάλληλα
ανοιγόµενα καπάκια σε όλες τις απαιτούµενες θέσεις της διάταξης. Τέλος, η
διάταξη φέρει ενσωµατωµένο τοπικό πίνακα ισχύος και αυτοµατισµού, από τον
οποίο ελέγχεται η λειτουργία της ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες επιµέρους
µονάδες επεξεργασίας.
Η εγκατάσταση συγκροτηµάτων συνδυασµένης προεπεξεργασίας λυµάτων
προτιµάται κυρίως εξαιτίας των κάτωθι συγκριτικών πλεονεκτηµάτων έναντι των
συµβατικών έργων εισόδου:
• Της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων στην περιοχή του έργου, αφού
πρόκειται για κλειστά συστήµατα που δεν έχουν οσµές ή αισθητικές
επιπτώσεις στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής του έργου,
• Της µικρής έκτασης που απαιτούν, αφού πρόκειται για συµπαγείς
µονάδες που συνδυάζουν πολλές λειτουργίες,
• Της δυνατότητας αυτόνοµης-αυτόµατης λειτουργίας,
• Της άµεσης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις για εργασίες πεδίου.
Για την εξάµµωση θα εγκατασταθεί φυσητήρας τύπου περιστρεφόµενων
πτερυγίων (rotary vane), κατάλληλης δυναµικότητας.
Η

άµµος

και

τα

εσχαρίσµατα

συλλέγονται

σε

µεταλλικούς

κάδους

απορριµµάτων, οι οποίοι τοποθετούνται στο επίπεδο του εδάφους πλευρικά του
κάθε συγκροτήµατος, και αποµακρύνονται µε κατάλληλο απορριµµατοφόρο
όχηµα.
Τα λίπη & ελαία συλλέγονται σε ειδικό δοχείο από το οποίο οδηγούνται στον
κάδο εσχαρισµάτων µέσω αντλίας τύπου έκκεντρου κοχλία, παροχής λειτουργίας
περί τα 1 m3/h.
Στη συνέχεια τα λύµατα οδηγούνται στη µονάδα λεπτοεσχάρωσης τύπου
στοφοκόσκινου µε οπές διαµέτρου σύµφωνης µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή των µεµβρανών και σε κάθε περίπτωση όχι µεγαλύτερης από
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1mm.
Τέλος, τα προεπεξεργασµένα και λεπτοκοσκινισµένα λύµατα καταλήγουν µε
βαρύτητα στην υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης.

4.7 Εξισορρόπηση λυµάτων – αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής
βαθµίδας
Όπως προαναφέρθηκε, τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε βαρύτητα
στην υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε
«υγρές» διαστάσεις 14.50 x 6.00 x 3.00 m (L x W x H) και ωφέλιµο όγκο
αποθήκευσης 261m3. Το δοµικό µέρος της δεξαµενής υφίσταται. O επιλεγόµενος
ωφέλιµος όγκος αντιστοιχεί σε ~ 40% της µέσης ηµερήσιας παροχής Β’ Φάσης
του Έργου (640 m3/d).
Η χρήση της δεξαµενής εξισορρόπησης αποσκοπεί στην εξοµάλυνση των
ηµερήσιων υδραυλικών και ρυπαντικών διακυµάνσεων των εισερχόµενων
λυµάτων, στην επαρκή ανάµιξή τους για την αποτροπή της καθίζησης στερεών
και την παραγωγή ενός επαρκώς οµογενοποιηµένου (οµοιόµορφου) ρεύµατος
τροφοδοσίας προς την ακολουθούσα βαθµίδα βιολογικής επεξεργασίας και,
τέλος, στον προαερισµό των λυµάτων, για την αποτροπή της δηµιουργίας
σηπτικών συνθηκών και τη συνεπακόλουθη παραγωγή δύσοσµων ουσιών.
Για την οµογενοποίηση και των προαερισµό των λυµάτων, εγκαθίσταται εντός
της δεξαµενής εξισορρόπησης ένας (1) αεριστήρας τύπου venturi jet,
δυναµικότητας αέρα τουλάχιστον 110 Ν m3/h στα 3.00 m.
Η δεξαµενή εξισορρόπησης των λυµάτων είναι εξοπλισµένη µε τρία ζεύγη
φυγοκεντρικών αντλιών αντλίες, (µία από κάθε ζεύγος εφεδρική), µε αυτόµατα
εναλλασσόµενη λειτουργία για την οµοιόµορφη φθορά τους. Έκαστο ζεύγος θα
τροφοδοτεί και το αντίστοιχο συγκρότηµα βιολογικής επεξεργασίας κατάντη.
Για το λόγο αυτό η δυναµικότητα έκαστης αντλίας θα είναι 10m3/hr σε
κατάλληλο µανοµετρικό ώστε να τροφοδοτεί απευθείας το αντίστοιχο
συγκρότηµα.
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Για την προστασία της συνολικής λειτουργίας της Μ.Ε.Λ. έναντι
απρόβλεπτων

πληµµυρικών

φαινόµενων,

προβλέπεται

στη

δεξαµενή

εξισορρόπησης η ύπαρξη υπερχείλισης υψηλής στάθµης, µέσω της οποίας η
υπερβάλλουσα ροή οδηγείται στην έξοδο της Ε.Ε.Λ

4.8 Βιολογική Επεξεργασία Λυµάτων
Γενική περιγραφή της τεχνολογίας MBBR-IFAS
Για τη βιολογική επεξεργασία των λυµάτων, επιλέχθηκε η καινοτόµος
τεχνολογία

του

υβριδικού

αντιδραστήρα

αιωρούµενης-προσκολληµένης

βιοµάζας MBBR-IFAS, σε συνδυασµό µε τη χρήση µεµβρανών για τη διαύγαση
ανάµικτου υγρού (βιοαντιδραστήρες µεµβρανών – M.B.R.) τα βασικά
χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους που
ακολουθούν. Αρχικά, γίνεται σύντοµη αναφορά στο πρώτο ήµισυ του
ακρωνυµίου MBBR-IFAS, δηλαδή στην τεχνολογία MBBR, ενώ, στη συνέχεια,
επεξηγείται ο όρος IFAS. Τέλος, γίνεται και η αναφορά στην µέθοδο των
βιοαντιδραστήρων µεµβρανών (M.B.R.) δηλαδή στη χρήση µεµβρανών για το
διαχωρισµό του ανάµικτου υγρού.
 Ανάλυση διεργασίας M.B.B.R.
Η

βασική

επιδίωξη

πίσω

από

την

ανάπτυξη

της

τεχνολογίας

του

βιοαντιδραστήρα κινούµενης κλίνης (Moving Bed BioReactor, MBBR) είναι η
ταυτόχρονη εκµετάλλευση-αξιοποίηση των προτερηµάτων των διεργασιών
αιωρούµενης (suspended) και προσκολληµένης (attached) βιοµάζας, χωρίς
ωστόσο να ενσωµατώνονται οι αδυναµίες τους (Odegaard et al., 1994). Έτσι, σε
αντίθεση µε άλλες διεργασίες αποκλειστικά προσκολληµένης βιοµάζας (π.χ.
διαβρεχόµενα

φίλτρα,

περιστρεφόµενοι

βιοδίσκοι,

αντιδραστήρες

ρευστοποιηµένης κλίνης κλπ), η µέθοδος MBBR αξιοποιεί το σύνολο του όγκου
του αντιδραστήρα για ανάπτυξη της βιοµάζας, χωρίς να αντιµετωπίζει
προβλήµατα «κενών» χώρων και βραχυκυκλώµατος ροής (short-circuiting).
Επιπλέον, τα συστήµατα MBBR είναι αυτοκαθαριζόµενα και εµφανίζουν
χαµηλές απώλειες πίεσης. Σε αντίθεση µε τους συµβατικούς αντιδραστήρες
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αιωρούµενης

ενεργού

ιλύος,

τα

συστήµατα

MBBR

δεν

απαιτούν

ανακυκλοφορία βιοµάζας. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας τη βιοµάζα να
αναπτυχθεί υπό τη µορφή λεπτών βιολογικών στιβάδων (βιοφίλµ) στην
επιφάνεια ειδικά σχεδιασµένων πλαστικών φορέων υποστήριξης (βιοφορείς) µε
τους

οποίους

πληρώνεται

ο

αντιδραστήρας.

Λόγω

της

µεγάλης

«προστατευµένης» (εσωτερικής) ειδικής επιφάνειάς τους, οι βιοφορείς
αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη υψηλών συγκεντρώσεων
δραστικής βιοµάζας. Η πυκνότητα των βιοφορέων είναι ~ 1.00 g/cm3,
επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη κίνησή τους στον υγρό όγκο του αντιδραστήρα.
Οι βιοφορείς συγκρατούνται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα µέσω ειδικών
διατάξεων κοσκίνων ή εσχαρών.
Σε αερόβια συστήµατα MBBR, η κίνηση των βιοφορέων εξασφαλίζεται µέσω
της ανάδευσης που προκαλείται από τη διάχυση αέρα, συνήθως µέσω διαχυτών
χονδρής φυσαλίδας. Σε ανοξικά συστήµατα MBBR, από την άλλη, η κίνηση των
βιοφορέων επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλων µηχανικών αναδευτήρων.
Η δηµιουργία έντονων (τυρβωδών) συνθηκών ανάµιξης στο εσωτερικό των
αντιδραστήρων MBBR είναι ιδιαίτερης σηµασίας, όχι µόνο για την
αποτελεσµατική µεταφορά των διαφόρων υποστρωµάτων (οργανικές ενώσεις,
οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) στην επιφάνεια των βιοφορέων, αλλά και για
τη διατήρηση ενός κατά το δυνατόν οµοιόµορφου και λεπτού βιοφίλµ (µέχρι 200
µm). Το µικρό πάχος των βιολογικών στιβάδων που αναπτύσσονται στην
επιφάνεια των βιοφορέων ευνοεί τη βαθύτερη διείσδυση των υποστρωµάτων στο
εσωτερικό τους και, εποµένως, την πληρέστερη κατανάλωσή τους.
Συγκεντρωτικά, η τεχνολογία MBBR εµφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήµατα σε
σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα ενεργού ιλύος:
• Ανεξάρτητος έλεγχος του υδραυλικού χρόνου παραµονής και του µέσου
χρόνου παραµονής βιοµάζας (ηλικία ιλύος) λόγω της παρουσίας της
προσκολληµένης βιοµάζας και της συγκράτησής της στο εσωτερικό του
αντιδραστήρα (ανυπαρξία φαινοµένων έκπλυσης βιοµάζας),
• ∆υνατότητα λειτουργίας σε υψηλότερες τιµές λόγου τροφής προς
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µικροοργανισµούς (food to microorganism ratio, F/M) λόγω της
επίτευξης υψηλών συγκεντρώσεων προσκολληµένης βιοµάζας,
• ∆υνατότητα επιλογής µεταξύ βιοφορέων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά
(υλικό κατασκευής, µέγεθος, πυκνότητα, εσωτερική ειδική επιφάνεια,
αντοχή κλπ),
• ∆υνατότητα επιλογής του ποσοστού πλήρωσης του αντιδραστήρα µε
βιοφορείς,
• ∆υνατότητα ανάπτυξης εξειδικευµένης βιοµάζας για αποµάκρυνση
οργανικού άνθρακα, νιτροποίηση και απονιτροποίηση σε συστήµατα
MBBR που διαµορφώνονται ως πολλαπλοί αντιδραστήρες στη σειρά,
• Μη ανάγκη για ανακυκλοφορία ιλύος λόγω της παρουσίας της βιοµάζας
σε αποκλειστικά προσκολληµένη µορφή,
• Μειωµένη

παραγωγή

περίσσειας

ιλύος

ένεκα

της

διαφορετικής

αναπτυξιακής και µεταβολικής δραστηριότητας της προσκολληµένης
βιοµάζας σε σχέση µε την αιωρούµενη βιοµάζα,
• Μειωµένες απαιτήσεις χώρου λόγω των µειωµένων αναγκών σε όγκο
αντίδρασης (ταχύρυθµες διεργασίες) και σε όγκο διαύγασης (λιγότερα
στερεά προς διαχωρισµό),
• ∆υνατότητα µετασκευής (retrofitting) ή/και επέκτασης ήδη υπαρχόντων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας µέσω της προσθήκης βιοφορέων στις
υφιστάµενες

δεξαµενές

για

ενίσχυση-επιτάχυνση

της

βιολογικής

δραστηριότητας.
Συµπληρωµατικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ο έλεγχος και η λειτουργία της
µεθόδου MBBR είναι σχετικά απλός. Επειδή τα προβλήµατα εµφράξεων
αποφεύγονται και η βιοµάζα συγκρατείται αποτελεσµατικά στο εσωτερικό του
αντιδραστήρα, η ανάγκη για συχνό καθαρισµό των µονάδων ελαχιστοποιείται.
Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, η µέθοδος MBBR ευνοεί την ανάπτυξη
εξειδικευµένων µικροβιακών πληθυσµών στην επιφάνεια των βιοφορέων
ανάλογα µε τον εκάστοτε τύπο του αντιδραστήρα (αερόβιος, ανοξικός,
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αναερόβιος) και τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στο εσωτερικό
του. Έχει επιβεβαιωθεί πειραµατικά ότι οι µετρούµενοι ρυθµοί νιτροποίησης και
απονιτροποίησης σε συστήµατα MBBR είναι κατά πολύ υψηλότεροι από
εκείνους που επιτυγχάνονται σε συµβατικά συστήµατα ενεργού ιλύος (Odegaard
et al., 2006).
 Ανάλυση διεργασίας M.B.B.R. – IFAS
Η µέθοδος MBBR µπορεί να επεκταθεί ώστε να λειτουργήσει ως υβριδικός
αντιδραστήρας, δηλαδή ως αντιδραστήρας που εµπερικλείει βιοµάζα τόσο σε
προσκολληµένη όσο και σε αιωρούµενη µορφή. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα
υβριδικά συστήµατα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αναφέρονται
ως IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge).
Στα συστήµατα MBBR-IFAS, η προσκολληµένη βιοµάζα αποτελεί πάντοτε το
µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής βιοµάζας του αντιδραστήρα. Έτσι, ενώ στα
συµβατικά συστήµατα αιωρούµενης ενεργού ιλύος η συγκέντρωση των ολικών
αιωρούµενων στερεών του µικτού υγρού (MLSS) κυµαίνεται συνήθως µεταξύ
2000-4500 mg/L ή και περισσότερο, στα συστήµατα MBBR-IFAS, η
συγκέντρωση των MLSS δεν ξεπερνά συνήθως τα 3000 mg/L (Sen & Randall,
2008).
Επίσης, το ποσοστό ανακυκλοφορίας ιλύος που απαιτείται για τη διατήρηση της
επιθυµητής συγκέντρωσης αιωρούµενης βιοµάζας στους αντιδραστήρες τύπου
MBBR-IFAS είναι µικρό, συνήθως ≤ 50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε
συµβατικούς αντιδραστήρες ενεργού ιλύος κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 70-100%
ή και περισσότερο.
 Ανάλυση διεργασίας M.B.M.R. (µικτή διεργασία)
Τα τελευταία χρόνια, µεγάλη απήχηση παρουσιάζει µία άλλη υβριδική σύνδεση
των νέων αυτών τεχνολογιών, η οποία συνδυάζει τα οφέλη του προσκολληµένου
αιωρούµενου βιολογικού φιλµ µε εκείνα της χρήσης µεµβρανών για τη διαύγαση
του ανάµικτου υγρού, δηλαδή οι βιοαντιδραστήρες µεµβρανών (M.B.R.).
Ως γνωστόν, η µέθοδος των βιοαντιδραστήρων µεµβρανών βασίζεται στις αρχές
του συστήµατος ενεργού ιλύος µε τη µόνη διαφορά να έγκειται στον τρόπο
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διαχωρισµού του ανάµικτου υγρού από τη βιοµάζα. Πιο συγκεκριµένα, ενώ
στα

συµβατικά

συστήµατα

ενεργού

ιλύος,

ο

διαχωρισµός

αυτός

πραγµατοποιείται σε δεξαµενές καθίζησης µε τη βοήθεια της βαρύτητας, στα
συστήµατα µεµβρανών, η διεργασία αυτή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια
µεµβρανών. Οι µεµβράνες παρέχουν ένα φυσικό εµπόδιο στην ροή των
εµπεριεχοµένων αιωρούµενων στερεών αφήνοντας το καθαρό νερό να εξέλθει.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα
ενεργού ιλύος αναλύονται στη συνέχεια.
Η κύρια παράµετρος που ελέγχει την αποδοτικότητα ενός συστήµατος ενεργού
ιλύος είναι ο λόγος F/M (Food/Microorganisms):
F
Q⋅S
=
M V ⋅X

όπου:
Q και S: είναι η παροχή και η συγκέντρωση σε υπόστρωµα (BOD) των
εισερχοµένων λυµάτων
V και X: είναι ο όγκος και η συγκέντρωση των µικροοργανισµών του
βιοαντιδραστήρα.
Όσο µικρότερος είναι ο παραπάνω λόγος τόσο µεγαλύτερη είναι και η απόδοση
του συστήµατος (µέχρι ενός σηµείου που η περαιτέρω µείωσή του δεν επιφέρει
πλέον αισθητά αποτελέσµατα). ∆εδοµένου ότι η παροχή και η συγκέντρωση του
οργανικού φορτίου στην είσοδο του βιοαντιδραστήρα είναι συγκεκριµένες, η
µόνη περίπτωση µείωσης του παραπάνω λόγου είναι είτε η αύξηση του όγκου
του βιοαντιδραστήρα (µε όλα τα τεχνικο-οικονοµικά µειονεκτήµατα που
δηµιουργεί) είτε η αύξηση της συγκέντρωσης των µικροοργανισµών σε αυτόν
(συνδυασµός αύξησης απόδοσης και µείωσης απαιτήσεων έργων ΠΜ).
Το τελευταίο δεν είναι δυνατό σε µία συµβατική εγκατάσταση ενεργού ιλύος
διότι η ταχύτητα καθιζήσεως της παραγόµενης βιοµάζας µειώνεται δραστικά µε
την αύξηση της συγκέντρωσης αυτής δηµιουργώντας περαιτέρω προβλήµατα
στην καθίζηση της τελευταίας. Ωστόσο, µε τη χρήση µεµβρανών αντί δεξαµενών
καθίζησης για το διαχωρισµό του ανάµικτου υγρού είναι εφικτή η αύξηση της
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συγκέντρωσης των µικροοργανισµών στο ανάµικτο υγρό, διατηρώντας
συγκεκριµένες υδροδυναµικές συνθήκες στις µεµβράνες και µηδενίζοντας έτσι
την επίδραση της αύξησης της βιοµάζας στη διαύγαση του υγρού. Έτσι το πρώτο
σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η αύξηση της αποδοτικότητας σε
συνδυασµό µε τη µείωση του απαιτούµενου ωφέλιµου όγκου και κατά συνέπεια
και έκτασης.
∆ύο άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της περιγραφόµενης τεχνολογίας είναι τα
εξής:
1. Το είδος των βακτηρίων και µικροοργανισµών που παραµένουν στο
σύστηµα δεν εξαρτάται πλέον από την ικανότητά τους να δηµιουργούν
βιολογικούς φλόκους και να καθιζάνουν. Στο σύστηµα M.B.R., όλα τα
είδη που αναπτύσσονται στον βιοαντιδραστήρα έχουν τον ίδιο χρόνο
παραµονής που δεν είναι άλλος από την ηλικία ιλύος.
2. Το ίδιο ισχύει και για τα κολλοειδή και τις µακροµοριακές ενώσεις, οι
οποίες ενώ δεν µπορούσαν να καθιζάνουν στη δεξαµενή καθίζησης, τώρα
διατηρούνται στο σύστηµα αφού δεν διαπερνούν τους πόρους των
µεµβρανών. Έτσι και αυτές διατηρούνται στο σύστηµα όσο και ο χρόνος
ηλικίας της ιλύος.
Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά µεταξύ
συστηµάτων ενεργού ιλύος και M.B.R. µε την ίδια ηλικία ιλύος. Έτσι στα
τελευταία, αφενός υπάρχει πολύ µεγαλύτερος πληθυσµός και ποικιλία ενεργών
µικροοργανισµών

στο

σύστηµα,

αφετέρου

ακόµη

και

οι

δύσκολα

βιοαποδοµούµενες ενώσεις παραµένουν πολύ περισσότερο στο σύστηµα και
τελικά αποδοµούνται.
Συνδυάζοντας

τελικά

τα

οφέλη

των

παραπάνω

µεθόδων

βιολογικής

επεξεργασίας, προκύπτει ένα σύστηµα ευέλικτο (αφού υπάρχει η δυνατότητα
αυξοµείωσης του ποσοστού πλήρωσης των βιολογικών δεξαµενών) αλλά
παράλληλα µε ιδιαίτερα αυξηµένη την ασφάλεια στο θέµα απόδοσης και τελικού
προϊόντος (αφού οι µεµβράνες εξασφαλίζουν το φυσικό εµπόδιο στα ρυπαντικά
φορτία που δεν αποδοµήθηκαν, όπως τα υπολειπόµενα αιωρούµενα στερεά).
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Προτεινόµενη βαθµίδα βιολογικής επεξεργασίας

Για την επιλογή της µεθόδου βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων, ελήφθησαν
υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
• Η

δυνατότητα

αξιόπιστης

αντιµετώπισης

σηµαντικών

εποχικών

αυξοµειώσεων στο υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο των προς
επεξεργασία λυµάτων, όπως παρατηρούνται συνήθως στην πράξη σε
µικρούς οικισµούς και κοινότητες,
• Η σηµαντική εξοικονόµηση όγκου βιοαντιδραστήρων και δεξαµενών
δευτεροβάθµιας καθίζησης,
• Η χαµηλή παραγωγή περίσσειας ιλύος προς απόρριψη,
• Η δυνατότητα σταδιακής αύξησης της δυναµικότητας επεξεργασίας,
• Ο µέγιστος δυνατός αυτοµατισµός στη λειτουργία,
• Η ευκολία στην παρακολούθηση και ρύθµιση των διαφόρων λειτουργικών
παραµέτρων,
• Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσµή, θόρυβος κλπ)
στη γειτονική περιοχή του Έργου.
Τα προαναφερθέντα κριτήρια επιβάλλουν την εφαρµογή µιας ευέλικτης,
συµπαγούς (compact) και εύκολα επεκτάσιµης λύσης. Κάτι τέτοιο µπορεί να
επιτευχθεί στο βέλτιστο βαθµό όταν οι διάφορες υποµονάδες που συγκροτούν τη
βιολογική βαθµίδα της Μ.Ε.Λ. αντιστοιχούν σε συµπαγή προκατασκευασµένα
συγκροτήµατα επεξεργασίας µε τη µορφή και τις διαστάσεις ISO-standard
containers (εµπορευµατοκιβώτια).
Ως εκ τούτου, για την παρούσα εφαρµογή, προτείνεται η χρησιµοποίηση
συµπαγών προκατασκευασµένων συγκροτηµάτων βιολογικής επεξεργασίας που
στηρίζονται στην τεχνολογία M.B.M.R.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων σχεδιασµού της βιολογικής βαθµίδας του
οικισµού Κάτω Νευροκοπίου θα εγκατασταθούν τρεις (3) ανεξάρτητες
ισοδύναµες γραµµές βιολογικής επεξεργασίας (Γ.Β.Ε.) που θα λειτουργούν
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εν παραλλήλω.
Κάθε επιµέρους Γ.Β.Ε. αποτελείται από ένα ανεξάρτητο κλειστό συµπαγές
συγκρότηµα βιολογικής επεξεργασίας τύπου MBMR το οποίο µπορεί να
τροφοδοτείται µε έως και 200 m3 λυµάτων περίπου την ηµέρα.
Κάθε συγκρότηµα θα αποτελείται από µια αυτόνοµη µονάδα που έχει τη µορφή
και τις διαστάσεις ISO-standard container. Τα συγκροτήµατα θα είναι
διαµερισµατοποιηµένα και χρησιµοποιούν πολλαπλούς βιοαντιδραστήρες που
λειτουργούν υπό καθεστώς εµβολικής ροής (plug flow), οι οποίοι έχουν ως
γνωστό µεγαλύτερη απόδοση από τους αντιδραστήρες πλήρως αναµεµιγµένης
ροής (complete-mix flow). Οι χρησιµοποιούµενοι αντιδραστήρες ενσωµατώνουν
µε έξυπνο και αποδοτικό τρόπο όλα τα επιµέρους στάδια-διεργασίες που
απαιτούνται για τον επιθυµητό βαθµό βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων.
Επιπλέον, τα συγκροτήµατα περιλαµβάνουν-ενσωµατώνουν όλο τον αναγκαίο
µηχανολογικό εξοπλισµό, καθώς επίσης και τα όργανα και συστήµατα ελέγχου
& παρακολούθησης της λειτουργίας τους.
Για τη µέτρηση της παροχής τροφοδοσίας της βιολογική βαθµίδας της
εγκατάστασης, χρησιµοποιείται παροχόµετρο ηλεκτροµαγνητικού τύπου, το
οποίο εγκαθίσταται στον αγωγό κατάθλιψης των αντλιών τροφοδοσίας των
λυµάτων.
Τέλος, η τροφοδότηση οξυγόνου στα αερόβια διαµερίσµατα αντίδρασης των
συµπαγών συγκροτηµάτων θα γίνεται µέσω λοβοειδών φυσητήρων αερισµού.

Τεχνική περιγραφή του συγκροτήµατος βιολογικής επεξεργασίας
Το συµπαγές συγκρότηµα βιολογικής επεξεργασίας θα περιλαµβάνει τα κάτωθι
διακριτά διαµερίσµατα:
• Ανοξικό

διαµέρισµα

αντίδρασης

MBBR-IFAS

για

προηγηθείσα

απονιτροποίηση (προαπονιτροποίηση),
• 1ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης MBBR-IFAS για κύρια αποµάκρυνση
οργανικού άνθρακα,
• 2ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης MBBR-IFAS για συµπληρωµατική
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αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και νιτροποίηση,
• 3ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης MBBR-IFAS για ολοκλήρωση της
αποµάκρυνσης οργανικού άνθρακα και συµπληρωµατική νιτροποίηση,
• ∆ιαµέρισµα διαύγασης µε µεµβράνες (Membrane Bio-Reactor – MBR)
για διαχωρισµό αιωρούµενων στερεών από την επεξεργασµένη εκροή,
• ∆ιαµέρισµα µηχανοστασίου για εγκατάσταση του µηχανολογικού
εξοπλισµού και του ηλεκτρολογικού πίνακα ελέγχου.

Ανοξικό διαµέρισµα αντίδρασης
Στο ανοξικό διαµέρισµα αντίδρασης λαµβάνει χώρα προαπονιτροποίηση (predenitrification) των λυµάτων. Για το σκοπό αυτό, το νιτροποιηµένο µικτό υγρό
ανακυκλοφορείται από το 3ο αερόβιο διαµέρισµα στο τµήµα εισόδου του
ανοξικού διαµερίσµατος, όπου αναµιγνύεται µε το ρεύµα τροφοδοσίας των
λυµάτων-βοθρολυµάτων από τη δεξαµενή εξισορρόπησης. Η ανάµιξη εντός του
ανοξικού διαµερίσµατος θα πραγµατοποιείται µέσω υποβρύχιου αναδευτήρα
οριζόντιας ροής τύπου προπέλας.
Η ταχύτητα περιστροφής της έλικας του αναδευτήρα θα ρυθµίζεται µέσω
µετατροπέα

συχνότητας

στροφών

(inverter).

Ο

αναδευτήρας

είναι

εγκατεστηµένος σε κατάλληλο βάθος στο τµήµα εισόδου του ανοξικού
διαµερίσµατος και στηρίζεται σε κυλινδρική ράβδο-οδηγό καθέλκυσης και
ανέλκυσής του. Τέλος, ο αναδευτήρας περιβάλλεται από κατάλληλο µεταλλικό
προστατευτικό πλέγµα για την αποφυγή της καταστροφή των βιοφορέων από την
περιστροφική δράση της έλικας.
Οι ετερότροφοι απονιτροποιητικοί µικροοργανισµοί µετατρέπουν υπό ανοξικές
συνθήκες (DO < 0,50 mg/L) τα ανακυκλοφορούµενα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3-) σε
αέριο άζωτο (Ν2) µε ταυτόχρονη σηµαντική κατανάλωση βιοδιασπώµενου COD
από το «φρέσκο» ρεύµα τροφοδοσίας και παραγωγή αλκαλικότητας (η οποία εν
µέρει αντισταθµίζει την κατανάλωση αλκαλικότητας από τη νιτροποίηση και τη
χηµική κατακρήµνιση του φωσφόρου).
Η ανακυκλοφορία των νιτρικών γίνεται µέσω κατάλληλης φυγοκεντρικής
αντλίας εγκατεστηµένης εντός του µηχανοστασίου.
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Επειδή τα ετερότροφα βακτήρια που έχουν τη δυνατότητα να ανάγουν τα
νιτρικά σε µοριακό άζωτο εµφανίζουν αργούς ρυθµούς ανάπτυξης, απαιτείται
σχετικά υψηλός χρόνος παραµονής ιλύος (SRT) για την ανάπτυξη και διατήρηση
σηµαντικής συγκέντρωσης απονιτροποιητικής βιοµάζας. Έτσι, επειδή η ηλικία
της αιωρούµενης βιοµάζας του συγκροτήµατος είναι µικρή, θεωρούµε ότι η
απονιτροποίηση

πραγµατοποιείται

σχεδόν

αποκλειστικά

από

την

προσκολληµένη βιοµάζα.
Το ανοξικό διαµέρισµα είναι πληρωµένο σε µέγιστο ποσοστό 60% µε ειδικό
πλαστικό υλικό (βιοφορείς) που µπορεί να κινείται ελεύθερα στο διαθέσιµο υγρό
όγκο. Το υλικό πλήρωσης προσφέρει ιδιαίτερα µεγάλη «ενεργό» ειδική
επιφάνεια για την ανάπτυξη βιοφίλµ (> 500 m2/m3), εξασφαλίζοντας έτσι τη
συσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων ετερότροφης προσκολληµένης βιοµάζας
στο εσωτερικό του αντιδραστήρα.
Οι βιοφορείς συγκρατούνται εντός του ανοξικού διαµερίσµατος µέσω διάταξης
εσχάρας µε κατάλληλο άνοιγµα οπών. Το απονιτροποιηµένο υγρό και η
αιωρούµενη βιοµάζα, από την άλλη, συνεχίζουν τη ροή τους στο διπλανό
διαµέρισµα του συγκροτήµατος µέσω της προαναφερθείσας εσχαροδιάταξης που
εµφανίζει χαµηλή πτώση πίεσης.

Πρώτο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης
Στο 1ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο
ποσοστό της αποδόµησης του οργανικού φορτίου των λυµάτων (BOD5 και
COD). Ένα µέρος του οργανικού φορτίου οξειδώνεται απευθείας προς διοξείδιο
του άνθρακα (CO2) και νερό προς κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των
µικροοργανισµών, ενώ ένα άλλο µέρος ενσωµατώνεται στη συντιθέµενη βιοµάζα
(αφοµοίωση).
Το διαµέρισµα είναι πληρωµένο σε ποσοστό περίπου 65% µε το προαναφερθέν
ειδικό πλαστικό υλικό, ενώ η αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου
πραγµατοποιείται τόσο από την αιωρούµενη βιοµάζα, όσο και από το βιοφίλµ.
Λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης του βιοφίλµ έναντι των αιωρούµενων
στερεών, το µεγαλύτερο ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικών παρατηρείται στην
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επιφάνεια των βιοφορέων.
Στο 1ο αερόβιο διαµέρισµα γίνεται ο έλεγχος της συγκέντρωσης διαλυµένου
οξυγόνου στο µικτό υγρό µέσω βυθιζόµενου αισθητήρα DO οπτικούφθορισµοµετρικού τύπου.

∆εύτερο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης
Το οργανικό φορτίο που περιέχεται στην εκροή του 1ου αερόβιου διαµερίσµατος,
καταναλώνεται περαιτέρω στο 2ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης. Η διεργασία
είναι ίδια µε αυτή που περιγράφηκε προηγουµένως.
Πέραν της συµπληρωµατικής αποδόµησης του οργανικού φορτίου, στο δεύτερο
αερόβιο διαµέρισµα λαµβάνει χώρα και νιτροποίηση των λυµάτων. Η
νιτροποίηση είναι µία διεργασία δύο σταδίων, όπου σε πρώτη φάση το
αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν) οξειδώνεται σε νιτρώδες άζωτο (ΝΟ2-Ν), ενώ, σε
δεύτερη φάση, το ΝΟ2-Ν οξειδώνεται σε νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν). Και στα δύο
στάδια της νιτροποιητικής διεργασίας λαµβάνει χώρα σηµαντική κατανάλωση
διαλυµένου οξυγόνου και αλκαλικότητας. Η διεργασία πραγµατοποιείται από
κατάλληλους αυτότροφους µικροοργανισµούς (νιτροποιητές) που χρησιµοποιούν
ως πηγή άνθρακα για τη σύνθεση νέου κυτταρικού υλικού το διαλυµένο στα
λύµατα CO2.
Επειδή οι νιτροποιητές εµφανίζουν αργούς ρυθµούς ανάπτυξης, απαιτείται
αρκετά υψηλός χρόνος παραµονής ιλύος για την ανάπτυξη και διατήρηση
σηµαντικής συγκέντρωσης νιτροποιητικής βιοµάζας. Έτσι, επειδή η ηλικία της
αιωρούµενης βιοµάζας του συγκροτήµατος είναι µικρή, θεωρούµε ότι η
νιτροποίηση πραγµατοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από την προσκολληµένη
βιοµάζα. Το διαµέρισµα πληρώνεται σε ποσοστό περί το 65% µε το
προαναφερθέν ειδικό πλαστικό υλικό, στην επιφάνεια του οποίου αναπτύσσεται
το βιοφίλµ που είναι υπεύθυνο για τη νιτροποίηση.

Τρίτο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης
Στο 3ο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης ολοκληρώνεται η αποµάκρυνση του
οργανικού φορτίου και η νιτροποίηση των λυµάτων. Οι διεργασίες είναι ίδιες µε
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αυτές που περιγράφηκαν προηγουµένως. Από το θάλαµο αυτό αναρροφά η
αντλία ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού.
Στο διαµέρισµα αυτό γίνεται επίσης η δοσοµέτρηση του αντιδραστηρίου
κροκίδωσης για να επιτευχθεί η χηµική αποφωσφόρωση των λυµάτων. Το
προστιθέµενο δ/µα χλωριούχου πολυαργιλίου (Poly-Aluminum Chloride, PACl)
αντιδρά µε τα φωσφορικά ιόντα (PO43-) που περιέχονται στο µικτό υγρό, µε
αποτέλεσµα το σχηµατισµό δυσδιάλυτων φωσφορικών αλάτων του αργιλίου και
την παράλληλη κατανάλωση αλκαλικότητας. Το χλωριούχο πολυαργίλιο
επιλέγεται ως αντιδραστήριο χηµικής κατακρήµνισης έναντι των συνήθων
κροκιδωτικών του σιδήρου πρώτον γιατί απαιτεί µικρότερες δόσεις προσθήκης
και παράγει µικρότερες ποσότητες χηµικής λάσπης για το ίδιο ποσοστό
αποµάκρυνσης PO43- και, δεύτερο, γιατί καταναλώνει µικρότερες συγκεντρώσεις
αλκαλικότητας των λυµάτων.
Η προκύπτουσα χηµική λάσπη γίνεται µέρος των αιωρούµενων στερεών του
µικτού υγρού (MLSS), αυξάνει δε σηµαντικά τη συγκέντρωση των αδρανών (µη
«ενεργών») στερεών στο εσωτερικό των βιοαντιδραστήρων. Τελικά, τα
παραγόµενα χηµικά στερεά συγκαθιζάνουν µε τα υπόλοιπα αιωρούµενα στερεά
(βιολογικά και µη) στο ακόλουθο διαµέρισµα διαύγασης και αποµακρύνονται
από το σύστηµα µέσω της διεργασίας απόρριψης λάσπης.

∆ιατάξεις συγκράτησης βιοφορέων
Κάθε διαµέρισµα (βιοαντιδραστήρας) διαχωρίζεται από άλλο µε στιβαρό
µεταλλικό τοιχίο, στο επάνω µέρος του οποίου υπάρχουν κατάλληλα
σχεδιασµένα «παράθυρα» (ανοίγµατα) που φέρουν εσχαρωτές διατάξεις (σήτες)
κατάλληλης διαµέτρου, κατασκευασµένες από αλουµίνιο. Οι διατάξεις αυτές θα
είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν την ανεµπόδιστη και µε
µικρές απώλειες

ροή των λυµάτων από τον ένα θάλαµο στον άλλο χωρίς

εµφράξεις, καθώς αυτοκαθαριζόνται µε την ροή των φυσαλίδων αέρα.

Σύστηµα αερισµού και διάχυσης αέρα
Ο αέρας (οξυγόνο) που απαιτούν οι αερόβιοι αντιδραστήρες παροχετεύεται
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διαµέσου δίλοβων φυσητήρων και κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. Για τη
διάχυση της αναγκαίας ποσότητας αέρα σε κάθε διαµέρισµα, χρησιµοποιείται
κατάλληλα διαστασιολογηµένο δίκτυο σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, το
οποίο οδηγεί σε σωληνωτούς διαχύτες χονδρής φυσαλίδας, επίσης από
ανοξείδωτο χάλυβα. Η διάταξη των εν λόγω διαχυτών στον πυθµένα των
βιοαντιδραστήρων γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε η πίεση σε αυτούς να
εξισορροπείται και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανοµή αέρα (circuit pipenetwork) στο σύνολο του υγρού όγκου αντίδρασης. Καθώς οι φυσαλίδες αέρα
κινούνται ανοδικά, εξαναγκάζονται να περάσουν ανάµεσα από τους ελεύθερα
κινούµενους βιοφορείς, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ένας υψηλός ρυθµός
µεταφοράς οξυγόνου (Oxygen Transfer Rate, OTR).

∆ιαµέρισµα διαύγασης – δεξαµενή µεµβρανών
Στο διαµέρισµα ταχείας διαύγασης πραγµατοποιείται διαχωρισµός των
αιωρούµενων στερεών από την επεξεργασµένη εκροή. Στα αιωρούµενα προς
διαχωρισµό στερεά συµπεριλαµβάνεται και το βιοφίλµ που αποκολλάται από την
επιφάνεια των βιοφορέων λόγω των µεταξύ τους συγκρούσεων και των
αναπτυσσόµενων δυνάµεων διάτµησης από την εισαγωγή του αέρα.
Στο θάλαµο αυτό το υγρό διαχωρίζεται µε τη βοήθεια βυθισµένων µεµβρανών
τύπου επίπεδων πλακών. Οι µεµβράνες προσφέρουν ένα φυσικό εµπόδιο στην
ροή των εµπεριεχόµενων αιωρούµενων στερεών παράγοντας µία υψηλής
ποιότητας (αντίστοιχη τριτοβάθµιας επεξεργασίας) διηθηµένη εκροή, ενώ
παράλληλα συµπυκνώνουν το ανάµικτο υγρό (σε βιοµάζα) σε επίπεδα άνω των
12-15gMLSS/l.
Μέρος της βιοµάζας αυτής ανακυκλοφορεί στην είσοδο (µε πολύ µικρότερους
λόγους ανακυκλοφορίας από τους συνήθεις των συµβατικών συστηµάτων) ενώ
το υπόλοιπο αποµακρύνεται παροδικά ως περίσσεια ιλύος προς τη δεξαµενή
συλλογής και πάχυνσής της.
Η διήθηση του υγρού πραγµατοποιείται από την εξωτερική πλευρά των
µεµβρανών προς το εσωτερικό τους και από εκεί καταλήγει µέσω µικροσωλήνων
σε κεντρικό συλλεκτήριο καθαρού. Η φίλτρανση πραγµατοποιείται µε τη
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βοήθεια αντλίας, η οποία αντλεί από τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό των
µεµβρανών και καταθλίβει στην παρακείµενη προκατασκευασµένη δεξαµενή
χλωρίωσης. Η συγκέντρωση στερεών στη δεξαµενή των µεµβρανών είναι
µεταξύ 1.2 – 1.5% DS.

∆οσοµέτρηση αντιδραστηρίου αποφωσφόρωσης
Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος χλωριούχου πολυαργιλίου (PACl) στο 3ο αερόβιο
διαµέρισµα του συγκροτήµατος, χρησιµοποιείται µία (1) αντλία διαφραγµατικού
τύπου, δυναµικότητας 0,0060 – 6.0 L/h, µέγιστου µανοµετρικού 10 bar. Η
παροχή της αντλίας θα ρυθµίζεται µέσω εξωτερικού αναλογικού σήµατος 4-20
mA. Η αντλία του PACl εγκαθίσταται στο κτίριο των χηµικών της Μ.Ε.Λ.
Για την αποθήκευση και την απαιτούµενη 10ήµερη επάρκεια του δ/τος PACl,
επιλέγεται ένα (1) κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο από γραµµικό πολυαιθυλένιο
(LMDPE), χωρητικότητας 500 L. Το εν λόγω δοχείο τοποθετείται στο κτίριο των
χηµικών της Μ.Ε.Λ.

Ανακυκλοφορία ανάµικτου υγρού
Για την ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού από τον 3ο αερόβιο αντιδραστήρα
στην είσοδο του ανοξικού διαµερίσµατος του συγκροτήµατος, χρησιµοποιείται
µία (1) φυγοκεντρική αντλίας ξηρής λειτουργίας, δυναµικότητας 30 m3/h. H εν
λόγω αντλία είναι εγκατεστηµένη στο µηχανοστάσιο του συγκροτήµατος, ενώ η
επιλεγείσα

παροχή

ανακυκλοφορίας

νιτρικών

παρακολουθείται

µε

ηλεκτροµαγνητικό µετρητή παροχής, οι ενδείξεις του οποίου µεταφέρονται µέσω
του PLC του συγκροτήµατος στο κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης της
λειτουργίας της Μ.Ε.Λ.

Ανακυκλοφορία & απόρριψη λάσπης
Ένα µικρό µέρος της λάσπης που συσσωρεύεται στον πυθµένα του
διαµερίσµατος, όπου είναι βυθισµένες οι µεµβράνες, ανακυκλοφορείται στην
είσοδο του ανοξικού διαµερίσµατος αντίδρασης προκειµένου να διατηρηθεί η
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επιθυµητή

συγκέντρωση

αιωρούµενων

στερεών

στο

εσωτερικό

του

συγκροτήµατος. Η πλεονάζουσα λάσπη (συµπυκνωµένο ανάµικτο υγρό όπου
βρίσκονται βυθισµένες οι µεµβράνες) απορρίπτεται από το συγκρότηµα ως
περίσσεια ιλύς.
Η διαδικασία ανακυκλοφορίας & απόρριψης ιλύος γίνεται µέσω µίας (1) αντλίας
τύπου έκκεντρου κοχλία και αντίστοιχων ηλεκτροβαλβίδων. Η αντλία ιλύος
είναι ρυθµιζόµενης παροχής λειτουργίας, δυναµικότητας 14 m3/h. Τόσο η αντλία
όσο και οι ηλεκτροδικλείδες βρίσκονται εντός του µηχανοστασίου του
συγκροτήµατος.
Η παροχή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης ιλύος παρακολουθείται από το PLC, οι
ενδείξεις του οποίου µεταφέρονται µέσω αυτού στο σύστηµα SCADA
παρακολούθησης της λειτουργίας της Μ.Ε.Λ. Η ενεργοποίηση της αντλίας και
των δικλείδων για ανακυκλοφορία ή απόρριψη της λάσπης γίνεται αυτόµατα
µέσω ρυθµίσεων στο πρόγραµµα του PLC του συγκροτήµατος ώστε να
επιτυγχάνεται η ζητούµενη ηµερήσια ανακυκλοφορία & αποµάκρυνση ιλύος.
Όλες οι παράµετροι (ρυθµίσεις PLC) καθώς και οι ενδείξεις των οργάνων
εµφανίζονται στο SCADA, από όπου και µπορούν να ρυθµιστούν.

Μηχανοστάσιο συγκροτήµατος
Όλος ο σχετικός µε την βιολογική επεξεργασία εξοπλισµός εκτός των
φυσητήρων αερισµού, καθώς επίσης και ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου θα
βρίσκονται στο ένα άκρο του συγκροτήµατος και εντός κατάλληλα
διαµορφωµένου µεταλλικού οικίσκου που αποτελεί µέρος της όλης κατασκευής.
Ως εκ τούτου, στο µηχανοστάσιο του συγκροτήµατος εγκαθίσταται ο κάτωθι
εξοπλισµός:
• Αντλία ανάµικτου υγρού,
• Αντλία ανακυκλοφορίας & απόρριψης ιλύος,
• Ηλεκτροκίνητες δικλείδες,
• Ελεγκτής οργάνου µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου,
• Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος & αυτοµατισµού µε τα απαραίτητα
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όργανα.
Όλος ο εξοπλισµός θα είναι πλήρως προ-εγκατεστηµένος και συνδεδεµένος
υδραυλικά και ηλεκτρολογικά.

Φυσητήρες αέρα
Για την κάλυψη των αναγκών αερισµού των τριών συγκροτηµάτων της
βιολογικής βαθµίδας της Μ.Ε.Λ. εγκαθίστανται

τέσσερις (4) φυσητήρες σε

λειτουργία και δύο (2) εφεδρικοί, δηλαδή 50% εφεδρεία. Οι φυσητήρες θα
εγκατασταθούν σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό κτήριο (blower room), θα
ελέγχονται από το PLC και θα οδηγούνται από µετατροπέα συχνότητας, ενώ θα
λειτουργούν ανά ζεύγη σε κυκλική εναλλαγή.
Η παροχή οξυγόνου στους αερόβιους αντιδραστήρες της βιολογικής βαθµίδας
ελέγχεται διαµέσου µετρητή συγκέντρωσης διαλυµένου οξυγόνου (DO) που
εγκαθίσταται στο 1ο αερόβιο διαµέρισµα του συγκροτήµατος.

Η τιµή του

διαλυµένου οξυγόνου εντός των αντιδραστήρων παρακολουθείται και ελέγχεται
συνεχώς ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη τροφοδοσία αέρα ελέγχοντας τους
φυσητήρες και τις ηλεκτροδικλείδες στο δίκτυο παροχέτευσης αέρας του κάθε
συγκροτήµατος ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες διεργασίας.
Θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) δίλοβοι φυσητήρες εκ των οποίων οι δύο θα
είναι εφεδρικοί, έκαστος δυναµικότητας 700 Nm3/h @ 325 mbar.
Η παροχή του κάθε φυσητήρα θα µεταβάλλεται µέσω µετατροπέα συχνότητας
εγκατεστηµένου στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Το ζεύγος των φυσητήρων που σε δεδοµένη στιγµή θα βρίσκεται σε λειτουργία,
θα εξυπηρετεί και τα τρία παράλληλα συγκροτήµατα βιολογικής επεξεργασίας,
τροφοδοτώντας τον αέρα σε καταθλιπτικό αγωγό ονοµαστικής διαµέτρου DN
200, από τον οποίο θα αναχωρούν τέσσερις κλάδοι, έκαστος για την
εξυπηρέτηση ενός συγκροτήµατος βιολογικής επεξεργασίας. Η µέτρηση της
παροχής αέρα σε κάθε κλάδο θα γίνεται µέσω αντίστοιχου παροχόµετρου
µεταβλητής διατοµής (ροτάµετρο). Καθένας από τους κλάδους,

θα είναι

εξοπλισµένος µε ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας, αναλογικής
ρύθµισης µέσω σήµατος 4-20 mA.
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Κάθε µονάδα βιολογικής επεξεργασίας είναι εξοπλισµένη µε ένα όργανο
µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου. Η ρύθµιση της τροφοδοσίας αέρα κάθε
συγκροτήµατος θα γίνεται µε βάση τη µέτρηση οξυγόνου από τον αντίστοιχο
µετρητή και την ανάλογη µεταβολή της θέσης της αντίστοιχης δικλείδας
τροφοδοσίας, έτσι ώστε να επιτρέπει την τροφοδοσία µεγαλύτερης ή µικρότερης
ποσότητας αέρα.
Στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας αέρα, κοντά στην κατάθλιψη των
φυσητήρων, θα εγκατασταθεί ένα αναλογικό όργανο µέτρησης της πίεσης του
αέρα. Με βάση τη µέτρηση του οργάνου, θα γίνεται από το PLC η ανάλογη
ρύθµιση της παροχής του φυσητήρα µε µεταβολή των στροφών από το
µετατροπέα συχνότητας. Έτσι, όταν δεν υπάρχει µεγάλη απαίτηση σε αέρα και οι
δικλείδες αέρα δεν επιτρέπουν την παροχή προς τις µονάδες επεξεργασίας, η
πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό ανεβαίνει και το σύστηµα αυτόµατα χαµηλώνει
την παροχή του φυσητήρα, προσαρµόζοντας έτσι την παροχή στις εκάστοτε
στιγµιαίες απαιτήσεις.

4.9 Αφυδάτωση Περίσσειας Ιλύος
Η περίσσεια ιλύς (βιολογική και χηµική) που παράγεται από τα συγκροτήµατα
βιολογικής επεξεργασίας οδηγείται µέσω των αντίστοιχων αντλιών απόρριψης
ιλύος σε δεξαµενή προσωρινής αποθήκευσης κατασκευασµένη από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Η εν λόγω δεξαµενή θα έχει ωφέλιµο όγκο αποθήκευσης περί τα
64m3.
Σύµφωνα µε τους Αναλυτικούς Υγιεινολογικούς Υπολογισµούς, η µέγιστη
ηµερήσια απόρριψη περίσσειας ιλύος ανέρχεται σε 23,87 m3/d και, ως εκ τούτου,
η χωρητικότητα της δεξαµενής ιλύος δύναται να καλύψει µε άνεση τις ανάγκες
προσωρινής αποθήκευσης ιλύος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η δεξαµενή ιλύος είναι
εφοδιασµένη µε υπερχείλιση ασφαλείας µέσω της οποίας εκτρέπεται το
περιεχόµενό της στη δεξαµενή εξισορρόπησης.
Από τη δεξαµενή ιλύος, η αναµεµιγµένη συλλεχθείσα ιλύς τροφοδοτείται στη
µονάδα µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης µέσω δύο (2) αντλιών τύπου
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έκκεντρου κοχλία (1D + 1S), έκαστη δυναµικότητας 7.50 m3/h.
Η διάταξη της µονάδας µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης θα είναι τέτοια που
εγκαθιστά το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών εντός ειδικά
διαµορφωµένου ISO-standard container 20 ft (εµπορευµατοκιβώτιο µήκους 6.00
m). Το container της αφυδάτωσης ιλύος διαθέτει θερµοµόνωση και φωτισµό,
ενώ αποσµείται από µονάδα ενεργού άνθρακα. Το container εδράζεται σε πλάκα
από σκυρόδεµα και χωροθετείται παραπλεύρως της δεξαµενής συλλογής ιλύος.
Το επιλεγόµενο συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, θα µπορεί να
επεξεργάζεται το σύνολο της παραγόµενης πλεονάζουσας ιλύος σε εξάωρη
ηµερήσια και πενθήµερη εβδοµαδιαία λειτουργία για την παραγωγή ιλύος της Α’
Φάσης του Έργου.
Συγκεκριµένα, εντός του container της αφυδάτωσης, εγκαθίσταται ο κάτωθι
εξοπλισµός:
• Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος από τη δεξαµενή αποθήκευσης,
• Μηχανικά αναδευόµενο δοχείο συσσωµάτωσης ιλύος,
• Μονάδα προετοιµασίας δ/τος πολυηλεκτρολύτη,
• Αντλίες δοσοµέτρησης δ/τος πολυηλεκτρολύτη,
• ∆ιάταξη µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης λάσπης τύπου κοχλιωτής
πρέσας,
• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας.
Πριν από την είσοδό του στην κοχλιοπρέσα, το ρεύµα τροφοδοσίας λάσπης
υφίσταται συσσωµάτωση µε προσθήκη δ/τος κατιονικού πολυηλεκτρολύτη στο
εσωτερικό ενός (1) µηχανικά αναδευόµενου κυλινδρικού δοχείου (flocculator)
από ανοξείδωτο χάλυβα, όγκου 100 L.
Για την προετοιµασία του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, εγκαθίσταται µία (1)
αυτόµατη µονάδα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, δυναµικότητας 600 L/h.
Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, επιγέγονται δύο (2)
εµβολοφόρες αντλίες διαφράγµατος (1D + 1S), έκαστη µέγιστης παροχής
λειτουργίας 176 L/h (διάλυµα Poly 2.0%).
Από το δοχείο κροκίδωσης, η συσσωµατωµένη λάσπη τροφοδοτείται µέσω
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αγωγού PVC στην είσοδο κοχλιωτής διάταξης µηχανικής πάχυνσηςαφυδάτωσης, µέγιστης παροχής τροφοδοσίας 5.00 m3/h @ 1,0% DS.
Η διάταξη πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος είναι κοχλιωτού τύπου και αποτελεί µία
κλειστή διάταξη, η οποία εγκαθίσταται σε υπερυψωµένη βάση εντός του ειδικά
διαµορφωµένου container.
Η ιλύς τροφοδοτείται στο ένα άκρο της και εξέρχεται αφυδατωµένη από το άλλο
άκρο της.
Η κοχλιωτή διάταξη πάχυνσης-αφυδάτωσης φέρει στο κάτω µέρος της λεκάνη
συγκέντρωσης στραγγιδίων και φλάντζα για την σύνδεση του υδραυλικού
δικτύου αποµάκρυνσης των στραγγιδίων.
Στην έξοδο της κοχλιοπρέσας, η αφυδατωµένη ιλύς παραλαµβάνεται από
σύστηµα κοχλιών µεταφοράς µέσω του οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε
µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων, οι οποίοι βρίσκονται εξωτερικά του
container αφυδάτωσης. Η αφυδατωµένη πίτα λάσπης αναµένεται να έχει
περιεκτικότητα σε στερεά ίση µε 18.0 ± 0,2% DS.
Οι κοχλίες ανύψωσης και απόρριψης της αφυδατωµένης λάσπης, καθώς επίσης
και οι κάδοι συλλογής της πίτας λάσπης, εγκαθίστανται χωροθετούνται δίπλα
στο container αφυδάτωσης.

4.10 Απολύµανση Εκροής
Η δευτεροβάθµια (βιολογικά επεξεργασµένη) εκροή από κάθε ανεξάρτητο
συγκρότηµα καταλήγει διά βαρύτητας σε αντίστοιχο υπερυψωµένο ορθογωνικό
φρεάτιο από σκυρόδεµα. Οι «υγρές» διαστάσεις κάθε φρεατίου είναι 0,60 x 0,60
x 1,90 m (L x W x H). Τα τρία επιµέρους φρεάτια επικοινωνούν υδραυλικά
µεταξύ τους µέσω υπεδάφιου αγωγού (Φ125 και Φ160, PVC), ενώ το σύνολο της
συλλεγόµενης δευτεροβάθµιας εκροής τροφοδοτείται διά βαρύτητας µέσω
υπεδάφιου αγωγού (Φ250, PVC) σε µαιανδρική δεξαµενή χλωρίωσης
κατασκευασµένης από οπλισµένο σκυρόδεµα ωφέλιµου όγκου ίσο µε 48m3.
Συγκεκριµένα αποτελείται από 6 µαιάνδρους µήκους 6,7m και πλάτους 1m
έκαστος µε συνολικό βάθος ροής ίσο µε 1,20m.
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Από τη δεξαµενή χλωρίωσης, η τελική εκροή οδηγείται µέσω υπερχείλισης σε
φρεάτιο αποχλωρίωσης, απ όπου γίνεται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων
της τελικής επεξεργασµένης εκροής για την αξιολόγηση της απόδοσης
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και τη διακρίβωση της τήρησης των επιθυµητών ορίων
εξόδου. Από το φρεάτιο αυτό, η τελική επεξεργασµένη εκροή καταλήγει µέσω
υπεδάφιου αγωγού (Φ400, PE) στον αποδέκτη.
Η προσθήκη του δ/τος υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται µέσω δοσοµετρικής
αντλίας τύπου διαφράγµατος, δυναµικότητας 0,0060 – 6.0 L/h. Η παροχή της
αντλίας θα ρυθµίζεται µέσω εξωτερικού αναλογικού σήµατος 4-20 mA.
Η αντλία χλωρίωσης εγκαθίσταται στον οικίσκο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. Για
την αποθήκευση και την απαιτούµενη 10ήµερη διάρκεια του αντιδραστηρίου
χλωρίωσης επιλέγεται µία (1) κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή από γραµµικό
πολυαιθυλένιο (LMDPE), ωφέλιµου όγκου 1200 L.
Για την προσθήκη του δ/τος µεταδιθειώδους νατρίου επιλέγεται µία (1)
δοσοµετρική αντλία τύπου διαφράγµατος, δυναµικότητας 0,0060 – 0,6 L/h. Η
παροχής της αντλίας θα ρυθµίζεται µέσω εξωτερικού αναλογικού σήµατος 4-20
mA. Η αντλία αποχλωρίωσης εγκαθίσταται στο κτίριο των χηµικών της Ε.Ε.Λ.
Για

την

αποθήκευση

και

την

απαιτούµενη

10ήµερη

επάρκεια

του

αντιδραστηρίου αποχλωρίωσης επιλέγεται µία (1) κατακόρυφη κυλινδρική
δεξαµενή από γραµµικό πολυαιθυλένιο, ωφέλιµου όγκου 100 L.
Για τη διάλυση του µεταδιθειώδους νατρίου εγκαθίσταται στο φρεάτιο
αποχλωρίωσης ένας (1) κατακόρυφος αναδευτήρας χαµηλής περιστροφικής
ταχύτητας.

4.11 ∆ιάθεση των επεξεργασµένων υγρών
Από τη δεξαµενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, τα επεξεργασµένα υγρά θα
καταλήγουν σε παρακείµενο ρέµα µέσω του υφιστάµενου βαρυτικού αγωγού, ή
για την άρδευση των γειτονικών εκτάσεων ή ακόµα και για την άρδευση του
πρασίνου της Ε.Ε.Λ.
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4.12 Φρεάτιο Στραγγιδίων
Τα υγρά στραγγίδια που παράγονται από τη µηχανική διαχείριση της περίσσειας
ιλύος (αφυδάτωση ιλύος και πλύσιµο κοχλιωτής πρέσας) συλλέγονται διά
βαρύτητας σε υπόγειο ορθογωνικό φρεάτιο από σκυρόδεµα, το οποίο
χωροθετείται πλησίον του container της αφυδάτωσης και έχει «υγρές»
διαστάσεις 1,50 x 1,20 x 1,15 m (L x W x D). Στο φρεάτιο αυτό, καταλήγουν
επίσης και τα λύµατα του προσωπικού από το κτίριο διοίκησης της Μ.Ε.Λ. µέσω
κατάλληλου υπεδάφιου αγωγού (Φ160, PVC).
Τα συλλεγόµενα στραγγίδια επιστρέφονται στη δεξαµενή εξισορρόπησης της
εγκατάστασης µέσω δύο (2) υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών (1D + 1S),
έκαστη δυναµικότητας 17.90 m3/h στα 5.74 m.

4.13 Έργα Υποδοµής
Κτιριακά έργα
Για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Έργου, και σε άµεση συνάφεια µε
τη γενικότερη φιλοσοφία του, θα εγκατασταθούν προκατασκευασµένες
κτηριακές εγκαταστάσεις τύπο ISOBOX µε πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική
εγκατάσταση.
Ο πρώτος οικίσκος, αποτελεί το κτίριο φυσητήρων & αποθήκευσης χηµικών, θα
περιλαµβάνει δε τους κάτωθι χώρους:
• Χώρο εγκατάστασης φυσητήρων αερισµού, µε περσιδωτό παράθυρο και
διπλές πόρτες
• Χώρο εγκατάστασης των δοχείων αποθήκευσης χηµικών (FeCl3, NaOCl
και Νa2S2O5) και των σχετικών δοσοµετρικών αντλιών, µε περσιδωτό
παράθυρο και µονή πόρτα.
Ο δεύτερος οικίσκος αποτελεί το κτήριο διοίκησης - γραφείου, περιλαµβάνει δε
τους κάτωθι χώρους:
• Γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης, µε WC και νιπτήρα.
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• Χώρος εγκατάστασης πίνακα χαµηλής τάσης, µε τα σχετικά πεδία
αναχωρήσεων και µεταγωγή.
Ο τρίτος οικίσκος αποτελεί το κτήριο ενέργειας, περιλαµβάνει δε τους κάτωθι
χώρους:
• Χώρος εγκατάστασης H/Z, µε κατάλληλα ανοίγµατα για την ψύξη του
κινητήρα και πεδίο µεταγωγής.
• Χώρος γενικού πίνακα διανοµής – γενικός πίνακας χαµηλής τάσης
(Γ.Π.Χ.Τ.)
Στις παραγράφους που ακολουθούν, γίνεται µια συνοπτική αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των οικίσκων τύπου ISOBOX.
Κατασκευή σκελετού - Τοιχοποιίες
Οι εξωτερικοί τοίχοι και η οροφή είναι κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά
πάνελ πολυουρεθάνης, αποτελούµενα από δύο ελαφρώς διαµορφωµένα
ελάσµατα γαλβανισµένης και βαµµένης λαµαρίνας, χρώµατος λευκού, βαµµένα
αµφίπλευρα και µόνωση πολυουρεθάνης.
Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σύνθετες γαλβανισµένες και
βαµµένες διατοµές, το δε δάπεδο φέρει ενισχυµένες διατοµές από βαµµένους
κοιλοδοκούς βαρέως τύπου.
Οι υδρορροές καθώς και όλα τα συµπληρωµατικά µεταλλικά µέρη είναι
κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, για προστασία από τη
διάβρωση.
Πόρτες - Παράθυρα
Όλα τα κουφώµατα είναι κατασκευασµένα από λευκού χρώµατος αλουµίνιο.
Τα εξωτερικά θυρόφυλλα είναι κατασκευασµένα από θερµοµονωτικά πάνελ
όµοια της εξωτερικής τοιχοποιίας και κάσα λευκού αλουµινίου. Επίσης φέρουν
κλειδαριές ασφαλείας και τρεις µεντεσέδες.
Τα παράθυρα είναι κατασκευασµένα από λευκό αλουµίνιο και είναι επάλληλα
συρόµενα. Φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατοµές για πλήρη στεγανότητα
καθώς και κλειδαριές.
Ηλεκτρική εγκατάσταση
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση µελετάται και κατασκευάζεται αναλόγως της
χρήσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η καλωδίωση γίνεται µε εξωτερικά πλαστικά κανάλια και περιλαµβάνει
ηλεκτρικό πίνακα µε αυτόµατους ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ διαρροής, εξωτερική
πρίζα τροφοδοσίας, φωτιστικά σώµατα φθορισµού, πρίζες σούκο, διακόπτες και
στοιχεία ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής.
Υδραυλική εγκατάσταση
Η υδραυλική εγκατάσταση αποτελείται από σωλήνες χαλκού επιµελώς
βαµµένους σε λευκό χρώµα (για τις παροχές) και PVC (για τις αποχετεύσεις).
Περιλαµβάνει νιπτήρα µε καθρέπτη, κουζίνα µε νεροχύτη inox και κάτω
ντουλάπι, λεκάνη

τουαλέτας

πλήρη. Όλα

τα

στοιχεία

είναι πλήρως

τοποθετηµένα, συνδεδεµένα και ελεγµένα από το εργοστάσιο.
Η κατασκευή τοποθετείται σε απολύτως επίπεδη επιφάνεια από οπλισµένο
σκυρόδεµα.
Κατασκευή σκελετού - Τοιχοποιίες
Οι εξωτερικοί τοίχοι και η οροφή είναι κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά
πάνελ πολυουρεθάνης, αποτελούµενα από δύο ελαφρώς διαµορφωµένα
ελάσµατα γαλβανισµένης και βαµµένης λαµαρίνας, χρώµατος λευκού, βαµµένα
αµφίπλευρα και µόνωση πολυουρεθάνης πάχους 40 mm.
Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σύνθετες γαλβανισµένες και
βαµµένες διατοµές, το δε δάπεδο φέρει ενισχυµένες διατοµές από βαµµένους
κοιλοδοκούς βαρέως τύπου.
Οι υδρορροές καθώς και όλα τα συµπληρωµατικά µεταλλικά µέρη είναι
κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, για προστασία από τη
διάβρωση.
∆άπεδο
Το δάπεδο αποτελείται από γαλβανισµένες διατοµές, επενδύεται µε φύλλα
υγροµονωµένου ξύλου πάχους 18 mm, εξωτερικά προστατευµένο, και τέλος µε
φύλλα σκληρού πλαστικού βινυλίου συγκολληµένο µε ακρυλική κόλλα.
Πόρτες - Παράθυρα
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Όλα τα κουφώµατα είναι κατασκευασµένα από λευκού χρώµατος αλουµίνιο.
Τα εξωτερικά θυρόφυλλα είναι κατασκευασµένα από θερµοµονωτικά πάνελ
όµοια της εξωτερικής τοιχοποιίας και κάσα λευκού αλουµινίου. Επίσης φέρουν
κλειδαριές ασφαλείας και τρεις µεντεσέδες.

Τα παράθυρα είναι κατασκευασµένα από λευκό αλουµίνιο και είναι επάλληλα
συρόµενα. Φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατοµές για πλήρη στεγανότητα
καθώς και κλειδαριές.
Ηλεκτρική εγκατάσταση
Η ηλεκτρική εγκατάσταση µελετάται και κατασκευάζεται αναλόγως της χρήσης
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η
καλωδίωση γίνεται µε εξωτερικά πλαστικά κανάλια και περιλαµβάνει ηλεκτρικό
πίνακα

µε αυτόµατους ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ διαρροής, εξωτερική πρίζα

τροφοδοσίας, φωτιστικά σώµατα φθορισµού, πρίζες σούκο, διακόπτες και
στοιχεία ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής.
Υδραυλική εγκατάσταση
Η υδραυλική εγκατάσταση αποτελείται από σωλήνες χαλκού επιµελώς
βαµµένους σε λευκό χρώµα (για τις παροχές) και PVC (για τις αποχετεύσεις).
Περιλαµβάνει νιπτήρα µε καθρέπτη, κουζίνα µε νεροχύτη inox και κάτω
ντουλάπι, λεκάνη

τουαλέτας

πλήρη. Όλα

τα

στοιχεία

είναι πλήρως

τοποθετηµένα, συνδεδεµένα και ελεγµένα από το εργοστάσιο.
Η κατασκευή τοποθετείται σε απολύτως επίπεδη µπετονένια επιφάνεια.

4.14 ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
Προβλέπεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων.
Ειδικότερα προβλέπεται:
•

Η κατασκευή της οδοποιίας για πρόσβαση σε όλες τις µονάδες, µε
χαλίκι 3Α και σύµφωνα µε το σχέδιο γενικής διάταξης της µελέτης.

•

Η διαµόρφωση για την απορροή των οµβρίων µε κατάλληλες κλίσεις
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σε όλο το οικόπεδο.
•

Το δίκτυο εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΥΜΑΤΩΝ

-

ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΑΙ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Παράµετροι σχεδιασµού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα δεδοµένα σχεδιασµού της εγκατάστασης φαίνονται
στον πίνακα που ακολουθεί:
Παράµετρος

µονάδα

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

Πληθυσµός

κατ.

3.000

4.000

l/p.d

160

160

m3/d

480

640

l/s

5,55

7,41

l/s

9,44

12,59

g/p.d

55

55

kg/d

165

220

mg/l

343,75

343,75

g/p.d

70

70

kg/d

210

280

mg/l

437,5

437,5

g/p.d

10

10

kg/d

30

40

mg/l

62,5

62,5

Παροχές
Ειδική παροχή λυµάτων
Μέση παροχή
Παροχή αιχµής

Φορτία

Οργανικό Φορτίο BOD

Αιωρούµενα στερεά SS

Αζωτο Ν
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Φωσφόρος Ρ

g/p.d

2

2

kg/d

6

8

mg/l

12,5

12,5

Οι απαιτήσεις εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων πρέπει να εκπληρούνται για
το 95% των δειγµάτων του 24ώρου.
Αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η
επαναχρησιµοποίηση για άρδευση.

Κριτήρια σχεδιασµού
Τα βασικά κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου συστήµατος επεξεργασίας
λυµάτων, δεδοµένων των απαιτήσεων και της µεθόδου επεξεργασίας, θα είναι:
1. Η εξασφάλιση των όρων διάθεσης (χαρακτηριστικών εκροής), που
αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο.
2. Το χαµηλό λειτουργικό κόστος.
3. Η απλότητα του συστήµατος στην λειτουργία και η ελαχιστοποίηση των
απαιτήσεων σε εξειδικευµένο προσωπικό για τη

λειτουργία και

συντήρηση του έργου.
4. Η απουσία περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσµές, θόρυβος, αισθητική,
κλπ.), και ένταξη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το όριο θορύβου
στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης, δεν θα ξεπερνά τα 60dB (A).
5. Η ευελιξία σε αυξοµειώσεις του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτιού που
είναι αναπόφευκτες λόγω των έντονων πληθυσµιακών αιχµών στην
περιοχή µελέτης.
6. Τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης, όπως µορφολογία
εδάφους, επιφάνεια εγκατάστασης, κλιµατολογικές συνθήκες
7. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
8. Η ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης έκτασης για την εγκατάσταση του
συστήµατος, καθώς και των έργων υποδοµής.
9. Η ποιότητα, η βιοµηχανική στάθµη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
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προσφερόµενου εξοπλισµού.

Yγιειονολογικοί Υπολογισµοί
∆εδοµένα σχεδιασµού βαθµίδας βιολογικής επεξεργασίας
Στο παρόν κείµενο, γίνεται διαστασιολόγηση µονάδας βιολογικής επεξεργασίας
αστικών λυµάτων σύµφωνα µε την πρωτοποριακή και αξιόπιστη τεχνολογία
IFAS-MBBR, η οποία χρησιµοποιεί τόσο αιωρούµενη βιοµάζα, όσο και βιοµάζα
προσκολληµένη στην επιφάνεια ελεύθερα κινούµενων πλαστικών φορέων
(βιοφορείς) µε τη διαύγαση του ανάµικτου υγρού να πραγµατοποιείται µε τη
βοήθεια µεµβρανών υπερδιήθησης. Όλοι υγιεινολογικοί υπολογισµοί, βάσει των
οποίων διαστασιολογήθηκε η βαθµίδα βιολογικής επεξεργασίας, στηρίχθηκαν
στα δεδοµένα που περιέχονται στον κάτωθι πίνακα.

Πίνακας 1. ∆εδοµένα σχεδιασµού βαθµίδας βιολογικής επεξεργασίας
Παράµετρος

Μονάδα

Τιµή

Μέση Ηµερήσια Παροχή

m3/d

480

Μέση Ωριαία Παροχή

m3/h

20

Ωριαία Παροχή Αιχµής (Ά Φάσης)

m3/h

34

Θερµοκρασία (Χειµώνας)

o

15.0

Θερµοκρασία (Καλοκαίρι)

o

C

22.0

Φορτίο TSS

kg/d

210

Συγκέντρωση TSS

mg/L

437,5

VSS/TSS (Πτητικά προς Ολικά Στερεά)

%

70

Συγκέντρωση VSS

mg/L

306,25

Φορτίο BOD5

kg/d

165

Συγκέντρωση BOD5

mg/L

343,75

Συγκέντρωση TSS στην εκροή

mg/L

< 10

Συγκέντρωση BOD5 στην εκροή

mg/L

< 15

C
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Τεκµηρίωση σχεδιασµού
Πραγµατοποιήθηκαν υγιεινολογικοί υπολογισµοί για τη διαστασιολόγηση των
βιολογικών δεξαµενών. Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν µε την
ηµερήσια παροχή σχεδιασµού.
Η

µεθοδολογία

υπολογισµού

για

τους

υγιεινολογικούς

υπολογισµούς

παρουσιάζεται αναλυτικά και τεκµηριώνεται µε την χρησιµοποιηθείσα σχετική
βιβλιογραφία. ∆εδοµένου ότι χρησιµοποιείται η καινοτόµος τεχνολογία IFASMBBR, παρατίθεται στη συνέχεια και η βιβλιογραφία της µεθοδολογίας αυτής,
µε την οποία στοιχειοθετείται και η επιλογή των παραµέτρων σχεδιασµού.
Για το σχεδιασµό της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας, χρησιµοποιήθηκαν τα
ακόλουθα συγγράµµατα:
1. Metcalf & Eddy, 2003. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and
Reuse”, McGraw-Hill International, 4th Edition
2. Στάµου, Α.Ι., Βογιατζής, Ζ.Σ., 2004. Βασικές Αρχές και Σχεδιασµός
Συστηµάτων Επεξεργασίας Αποβλήτων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, B'
Έκδοση, Αθήνα
Η µεθοδολογία σχεδιασµού της κυρίως επεξεργασίας (δευτεροβάθµια βιολογική
επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες M.B.M.R.) που εφαρµόστηκε, βασίζεται στις
αρχές

σχεδιασµού ενεργού ιλύος

και

προσκολληµένης

βιοµάζας

που

αναπτύσσονται από τους Metcalf & Eddy, αλλά και σε σχετικά δηµοσιευµένα
άρθρα, όπως:
1. Daude, D., and Stephenson, T., 2003. Moving bed biofilm reactors: a
small-scale treatment solution, Water Sci & Tech. 48 (11-12), 251-257,
IWA Publishing
2. Odegaard, Η., 2006. Innovations in wastewater treatment: the moving bed
biofilm process, Water Sci. & Tech. 53 (9), 17-33, IWA Publishing
3. Rusten, B., Hellstrom, B.G., Hellstrom, F., Sehested, O., Skjelfoss, E., and
Svendsen, B., 2000. Pilot testing and preliminary design of moving bed
biofilm reactors for nitrogen removal at the FREAVR wastewater
treatment plant, Water Sci. & Tech. 41 (4-5), 13-20, IWA Publishing
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4. Dulkadiroglu, H., Cokgor, E.U., Artan, N., and Orhon, D., 2005. The
effect of temperature and sludge age on COD removal and nitrification in
a moving bed sequencing batch biofilm reactor, Water Sci. & Tech. 51
(11-12), 95-103, IWA Publishing
5. Johnson, C.H., Page, M.W., and Blaha, L., 2000. Full scale moving bed
biofilm reactor results from refinery and slaughter house treatment
facilities, Water Sci. & Tech. 41 (4-5), 401-407, IWA Publishing
6. Ahi, R.M., Leiknes, T., and Odegaard, H., 2006. Tracking particle size
distributions in a moving bed biofilm membrane reactor for treatment of
municipal wastewater, Water Sci. & Tech. 53 (7), 33-42, IWA Publishing
7. Gaul, T., Marker, S., and Kunst, S., 2005. Start-up of moving bed biofilm
reactors for deammonitrification: the role of hydraulic retention time,
alkalinity and oxygen supply, Water Sci. & Tech. 52 (7), 127-133, IWA
Publishing
8. Odegraad, H., Rusten, B., and Westrum, T., 1994. A new moving bed
biofilm reactor – applications and results, Water Sci. & Tech. 29 (10-11),
157-165, IWA Publishing

Μονάδα

δευτεροβάθµιας

επεξεργασίας

αιωρούµενης – προσκολληµένης

µε

υβριδικό

αντιδραστήρα

βιοµάζας µε διαύγαση σε δεξαµενές

µεµβρανών (M.B.M.R.)

Χαρακτηριστικά σχεδιασµού
Μετά την αρχική τους προ-επεξεργασία (λεπτοεσχάρωση, εξάµµωση και
λιποσυλλογή),

τα

λύµατα

συλλέγονται

διά

βαρύτητας

σε

δεξαµενή

εξισορρόπησης. Από εκεί, τα προ-επεξεργασµένα λύµατα οδηγούνται µε
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άντληση στη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Επιλέγεται υβριδικό σύστηµα
τύπου M.B.M.R., που προκύπτει από το συγκερασµό της καινοτόµου µεθόδου
Αντιδραστήρων Κινούµενης Κλίνης µε Βιο-µεµβράνες (Moving Bed Biofilm
Reactor, MBBR) και της επίσηςς καινοτόµου µεθόδου βιοαντιδραστήρων
µεµβρανών (M.B.R.). Ως εκ τούτου, το επιλεχθέν σύστηµα επεξεργασίας τύπου
M.B.M.R. στηρίζεται στην

από κοινού χρησιµοποίηση αιωρούµενης

(suspended) και προσκολληµένης (attached) βιοµάζας στον αντιδραστήρα.
Η βιολογική επεξεργασία σχεδιάζεται για τη µέση ηµερήσια παροχή των
480m3/d (παροχή σχεδιασµού).
Μελετώνται τρεις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας υψηλού ρυθµού τύπου
MBMR, οι οποίες περιλαµβάνουν ζώνες

απονιτροποίησης και αερισµού

ακολουθούµενες από δεξαµενή βύθισης µεµβρανών.
Το προτεινόµενο σύστηµα στηρίζεται σε µία καινοτόµο µέθοδο επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων, που συνδυάζει τα οφέλη των συστηµάτων αιωρούµενης
βιοµάζας µε εκείνα των συστηµάτων προσκολληµένης βιοµάζας. Πρόκειται για
βιολογικούς αντιδραστήρες στους οποίους αιωρείται ειδικό πληρωτικό υλικό που
δρα ως φορέας ανάπτυξης της βιοµάζας υπό τη µορφή λεπτής βιολογικής
στοιβάδας (βιολογικό «φιλµ»). Με την εµφύσηση αέρα ή µε κατάλληλο
µηχανισµό ανάδευσης, το πληρωτικό υλικό διατηρείται εν αιωρήσει εντός των
δεξαµενών αερισµού. Βιοµάζα αναπτύσσεται επίσης σε καθαρά αιωρούµενη
µορφή, αλλά η προσκολληµένη βιοµάζα κυριαρχεί. Έτσι, ουσιαστικά, η
συνολική διεργασία διαιρείται σε δύο υποσυστήµατα, ένα υποσύστηµα
αιωρούµενης βιοµάζας και ένα προσκολληµένης βιοµάζας.
Οι βιοχηµικές διεργασίες λαµβάνουν χώρα και στα δύο υποσυστήµατα, µε εκείνο
του βιολογικού «φιλµ» να κυριαρχεί. Με βάση αυτή την υποδιαίρεση, οι
παράµετροι σχεδιασµού του συνολικού συστήµατος προκύπτουν από το
συνυπολογισµό των αντιστοίχων παραµέτρων κάθε υποσυστήµατος. Έτσι, για τη
µεν αιωρούµενη βιοµάζα, ισχύουν όλα τα κριτήρια σχεδιασµού του τυπικού
συστήµατος ενεργού ιλύος, για το δε βιολογικό «φιλµ», ισχύουν οι βασικές
παράµετροι σχεδιασµού των συστηµάτων προσκολληµένης βιοµάζας. Τελικά,
όπως αποδεικνύεται και από την προαναφερθείσα βιβλιογραφία, οι παράµετροι-
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κριτήρια σχεδιασµού του συστήµατος προκύπτουν από τις βασικές
παραµέτρους της αιωρούµενης βιοµάζας προσαυξηµένες λόγω της ανάπτυξης
του βιολογικού «φιλµ» στο φορέα ανάπτυξης, ενώ προστίθενται επιπλέον και
ορισµένες κρίσιµες παράµετροι σχεδιασµού συστηµάτων προσκολληµένης
βιοµάζας.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, φαίνονται τα κριτήρια σχεδιασµού της µονάδας
βιολογικής επεξεργασίας, καθώς και οι τιµές των αντίστοιχων παραµέτρων,
ούτως ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή ποιότητα επεξεργασµένων λυµάτων.

Πίνακας 2. Παράµετροι σχεδιασµού – Χαρακτηριστικά έκαστης µονάδας
βιολογικής επεξεργασίας τύπου IFAS-MBBR
Παράµετρος

Μονάδα

Τιµή

Παροχή σχεδιασµού

m3/d

160

Εισερχόµενο φορτίο TSS

kg/d

70

Συγκέντρωση TSS

mg/L

437,50

Εισερχόµενο φορτίο BOD5

kg/d

55

Συγκέντρωση BOD5

mg/L

343,75

Μέσο ποσοστό πλήρωσης αντιδραστήρα

%

60

Ειδική ενεργή επιφάνεια πληρωτικού υλικού

m2/m3

500

m2

11.000

hr

5,5

g BOD5/m2.d

5

mg/L

2.500

Συνολική ενεργή επιφάνεια µέσου για το
επιλεγµένο µέσο ποσοστό πλήρωσης
Μέσος υδραυλικός χρόνος παραµονής στη
δεξαµενή αερισµού
Μέγιστη οργανική φόρτιση επιφάνειας φορέα
ανάπτυξης βιοµάζας
Συγκέντρωση MLSS στο ανάµικτο υγρό (για
το υποσύστηµα αιωρούµενης βιοµάζας)

Σηµειώνεται ότι όσον αφορά τη µέγιστη επιφανειακή οργανική φόρτιση του
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υβριδικού αντιδραστήρα, υπερκαλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις σχεδιασµού
που ορίζουν µέγιστες τιµές στην περιοχή 7-10 g BOD5/m2.d.

Υποσύστηµα αιωρούµενης βιοµάζας
Ηλικία λάσπης
Στα υβριδικά συστήµατα τύπου IFAS για επεξεργασία αστικών λυµάτων, ένεκα
της παρουσίας της προσκολληµένης βιοµάζας, είναι δυνατή η λειτουργία σε
µικρές ηλικίες (Solids Retention Time, SRT) αιωρούµενης βιοµάζας ακόµη και
σε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση
των µονάδων ως προς την επιθυµητή αποµάκρυνση BOD.

Παραγωγή ιλύος
Η ειδική παραγωγή λάσπης, SPdc,BOD, υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
(1 − 0.2) × 0.17× 0.75× t
×F 

X
SS, dim T 
SS,ZB
SP
= 0.75+ 0.6×
−

dC,BOD 
C
1 + 0.18× t
×F
BOC,ZB
SS, dim T

,

σε kg SS/kg ΒOD

όπου:
CBOD,ZB = συγκέντρωση βιολογικά απαιτούµενου οξυγόνου στην είσοδο, 343,75
mg/L
ΧSS,ZB = συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών στην είσοδο, 437,50 mg/L
tSS,dim = ηλικία λάσπης για οξείδωση BOD στο υποσύστηµα αιωρούµενης
βιοµάζας, 2 d
FΤ = συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας, FT = 1.072 (T – 15)
Η ηµερήσια παραγωγή λάσπης SPdc, υπολογίζεται από τη σχέση:
SPdc = Bd,BOD,Z x SPdc,BOD, σε kg SS/d
όπου :
Bd,BOD,Ζ = φορτίο BOD στην είσοδο, 165 kg/d
SPdc,BOD = ειδική παραγωγή λάσπης, kg SS/kg ΒOD
Με αντικατάσταση των τιµών στις παραπάνω σχέσεις, προκύπτει:
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Τιµή
Παράµετρος

Μονάδα
Χειµώνας

Θέρος

SPd,C,BOD

kg SS/kg BOD

1,30

1,26

SPd,C

kg SS/d

189

182

Όγκος δεξαµενής αερισµού
O όγκος της δεξαµενής αερισµού, δίνεται από τη σχέση:
M
SS,BB
V
=
BB
MLSS

, σε m3

όπου:
ΜSS,BB =

συνολική

ποσότητα

αιωρούµενων

στερεών

στη

δεξαµενή

αερισµού, kg
MLSS =

συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών στο µικτό υγρό, που

επιλέγεται ίση µε 2.5 kg/m3
Η ποσότητα στερεών στη δεξαµενή αερισµού, υπολογίζεται από την παρακάτω
σχέση:
ΜSS,BB = SRT x SPd,C x FSS
όπου FSS το κλάσµα της βιοµάζας που βρίσκεται σε αιωρούµενη µορφή στη
δεξαµενή αερισµού (= 1 - 0.6 = 0.4, για ποσοστό πλήρωσης του αντιδραστήρα µε
βιοφορείς κατά 60%).
Με αντικατάσταση τιµών στους παραπάνω τύπους, προκύπτει:
Παράµετρος

Μονάδα
3

Τιµή
Χειµώνας

Θέρος

MLSS

kg/m

2,5

2,5

Mss,BB

kg

185,64

179,93

VBB

m3

74,25

71,97

Για τη συνέχεια, θεωρούµε συνολικό ωφέλιµο όγκο δεξαµενών αερισµού για το
σύνολο των τριών προκατασκευασµένων µονάδων ίσο µε 94,50m3, που όπως
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φαίνεται είναι επαρκές για το σύνολο της παραπάνω εισερχόµενης παροχής.

Ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου
Το διαλυτό ΒOD5 στην έξοδο της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας, BOD5,S,AN,
υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
2
5,ZB
BOD
=
5, S, AN k × VSS × MLSS × 1000 × t
+ BOD5,ZB
hyd
BOD

όπου:
BOD5,S,AN = διαλυτό BOD5 εξόδου, mg/L
BOD5,ZB = BOD εισόδου, 343,75 mg/L
k = βιοκινητική σταθερά, 6 L/d
VSS = λόγος πτητικών προς ολικά αιωρούµενα στερεά στη βιολογική βαθµίδα,
0.75
MLSS =

συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών στις δεξαµενές βιολογικής

επεξεργασίας, που λαµβάνεται ίση µε 2.5 kg/m3, τόσο για το χειµώνα όσο και για
το καλοκαίρι
thyd = υδραυλικός χρόνος παραµονής στη δεξαµενή αερισµού, d
Είναι:
thyd = V / Q
όπου:
V = όγκος δεξαµενής αερισµού (για το σύνολο των τριών συγκροτηµάτων
βιολογικής επεξεργασίας), 94,50 m3
Q = µέση ηµερήσια παροχή λυµάτων (συνολική), 480 m3/d
Mε αντικατάσταση, προκύπτει:
thyd = 0,19 d = 4,57 h (για την αερόβια ζώνη)
Το αδιάλυτο BOD5,Χ,AN που οφείλεται στα αιωρούµενα στερεά, δίνεται από τη
σχέση :
BOD5,Χ,AN = 0.65 x 1.42 x 0.68 x SSAN, σε mg/L
όπου:
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SSAN =

αιωρούµενα στερεά στην έξοδο της µονάδας βιολογικής

επεξεργασίας, 35 mg/L
Το συνολικό BOD5 στην έξοδο της βιολογικής επεξεργασίας, είναι ίσο µε :
BOD5,AN = BOD5,S,AN + BOD5,Χ,AN, σε mg/L
Αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις, προκύπτουν τα αποτελέσµατα του
πίνακα που ακολουθεί:
Παράµετρος

Μονάδα

Τιµή

BOD5,S,AN

mg/L

54,1

BOD5,X,AN

mg/L

21,9

BOD5,AN

mg/l

76

Επιτυγχανόµενη
BOD

αποµάκρυνση

στο

υποσύστηµα %

77,9

αιωρούµενης βιοµάζας

Απαίτηση οξυγόνου σε πραγµατικές (actual) συνθήκες
H ειδική απαίτηση οξυγόνου για την αποδόµηση των ανθρακούχων ενώσεων
είναι συνάρτηση της ηλικίας λάσπης και της θερµοκρασίας των αποβλήτων, και
δίνεται από τη σχέση:
OU

d,C,BOD

= 0.56 +

0.15 × SRT × F
T
1 + 0.17 × SRT × F
T

, σε kg O2/kg BOD5

όπου:
FT = 1.072 (T-15) , συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας
SRT = ηλικία αιωρούµενης λάσπης, 20 d
Με αντικατάσταση, προκύπτει:
Τιµή
Παράµετρος
ΟUd,c,BOD

Μονάδα
kg O2/kg BOD5

Χειµώνας

Θέρος

1,25

1,29

Η συνολική απαίτηση οξυγόνου για την αποδόµηση των ανθρακούχων ενώσεων,
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είναι:
OUd,c = BODrem x OUd,C, BOD, σε kg O2/d
Όπου BODrem το αποµακρυνόµενο οργανικό φορτίο (είσοδος - έξοδος) σε kg
BOD/d.
Με αντικατάσταση, προκύπτει:
Τιµή
Παράµετρος

Μονάδα

ΟUd,c

kg O2/d

Χειµώνας

Θέρος

197,25

203,56

H µέγιστη απαίτηση οξυγόνου, είναι:
ΟUd,max = fc x OUd,c
όπου:
OUd,max = µέγιστη απαίτηση οξυγόνου, kg O2/d
fC =

συντελεστής αιχµής για τον άνθρακα, που λαµβάνεται 1.1 το χειµώνα και

1.15 το καλοκαίρι
Με αντικατάσταση, προκύπτει η συνολική απαίτηση σε οξυγόνο από το σύστηµα
σε πραγµατικές συνθήκες (όπως αναµένεται, η µέγιστη απαίτηση αντιστοιχεί στο
θέρος):
Τιµή
Παράµετρος
ΟUd,max

Μονάδα
kg O2/d

Χειµώνας

Θέρος

226,84

234,10

Απαίτηση οξυγόνου σε πρότυπες (standard) συνθήκες
Η απαίτηση σε οξυγόνο σε πρότυπες συνθήκες προκύπτει από τη διαίρεση της
απαίτησης σε οξυγόνο σε πραγµατικές συνθήκες διά του συντελεστή διόρθωσης
Ν/Νo.
Ο συντελεστής διόρθωσης δίνεται από την ακόλουθη σχέση :
N/No =

β × Cs - C

9.17

L × α × (1.024)(T-20)
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όπου:
Ν = µεταφορά σε πραγµατικές συνθήκες πεδίου, kg O2/d
Νο = µεταφορά οξυγόνου σε πρότυπες συνθήκες, kg O2/d
β = σταθερά ίση προς 0.95, αδιάστατη
Cs = συγκέντρωση κορεσµού για καθαρό νερό σε πραγµατικές συνθήκες, mg/L
Cs = Csw x (1 - 0.11 x H)
Csw = συγκέντρωση κορεσµού σε µηδενικό υψόµετρο και θερµοκρασία Τ, mg/L
Η = υψόµετρο, km
CL = επιθυµητή συγκέντρωση οξυγόνου, 2.0 mg/L
α = σταθερά alpha factor = exp(-0.084*MLSS) = 0,43
Τ = θερµοκρασία, οC
Το µέσο υψόµετρο Η µε βάση το οποίο θα γίνουν οι υπολογισµοί είναι 550 m =
0.55 km.
Από πίνακες για επίπεδο θάλασσας και υψηλή σχετική υγρασία (µέχρι και 95%),
και για µέση θερµοκρασία λυµάτων 15οC και 20οC, προκύπτει ότι η Csw ισούται
µε 10.8 και 9.1 mg/L, αντίστοιχα.

Αντικαθιστώντας στον παραπάνω τύπο προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα:
Τιµή
Παράµετρος
OUd,max

(µέγιστη σε

πρότυπες συνθήκες)
Συντελεστής
διόρθωσης N/No

Μονάδα

kg O2/d

---

Χειµώνας

Θέρος

453,62

492,36

0,61

0,58

Από τις παραπάνω απαιτήσεις αερισµού και λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση
των χρησιµοποιούµενων διαχυτών ανά µέτρο βάθους τους ίσο µε Ε = 6% και για
µέσο βάθος περί τα h=2,7m (βάθος υγρού σε container) προκύπτει η συνολική
µέγιστη απαίτηση φυσητήρων ίση µε:
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Qair = OUd,max /[(E*h/100)*1,024*0,23] = 685,95Nm3/hr. Επιλέγονται οι
φυσητήρες παροχής 700Nm3/hr.

Ανακυκλοφορία ιλύος
Η συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών στoν πυθµένα του διαµερίσµατος
διαύγασης υπολογίζεται σε MLSSclarifier = 12000 mg/L (1,2%). Σχεδιάζοντας τον
βιοαντιδραστήρα (δεξαµενή αερισµού) µε συγκέντρωση ανάµικτου υγρού ίση µε
MLSSbioreactor = 2500 mg/L, προκύπτει η απαιτούµενη ανακυκλοφορία ιλύος από
το λόγο Rs όπως ορίζεται παρακάτω:
Rs =

MLSSbioreactor
MLSSclarifier − MLSSbioreactor

Mε αντικατάσταση, είναι:
Rs = 0.3
Ο λόγος Rs, αντιστοιχεί σε παροχή:
Qrs = Rs x Q
Με αντικατάσταση, είναι:
Qrs = 144 m3/d
Όπου Qrs η συνολική ανακυκλοφορία. Εποµένως σε κάθε συγκρότηµα
βιολογικής επεξεργασίας η αντίστοιχη ανακυκλοφορία γίνεται περί τα 50 m3/d.

Υποσύστηµα προσκολληµένης βιοµάζας
Οι διεργασίες που πραγµατοποιούνται στο βιοφίλµ µπορούν να εκφραστούν
λαµβάνοντας υπόψη τα ισοζύγια µάζας για το υπόστρωµα (οργανικό φορτίο,
BOD) και τα ισοζύγια µάζας για τους µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται
εντός του βιοφίλµ.
Ισοζύγιο οργανικού φορτίου
Το ισοζύγιο µάζας για το οργανικό φορτίο στη διεπιφάνεια µικτού
υγρού/βιοφίλµ, εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση:
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όπου:
CinBOD =

συγκέντρωση του οργανικού φορτίου στo µικτό υγρό, 76mg/L

(BOD που δεν καταναλώθηκε από το υποσύστηµα αιωρούµενης βιοµάζας και
υπολογίστηκε στην προηγούµενη ενότητα)
ClBOD =

συγκέντρωση του οργανικού φορτίου στην έξοδο του βιοφίλµ και

τελικά του βιοαντιδραστήρα, mg/L
Α=

ενεργή επιφάνεια του βιοφίλµ που υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό

πλήρωσης (τυπικό ποσοστό 60%), τον συνολικό όγκο του βιοαντιδραστήρα (120
m3) και την προσφερόµενη «προστατευµένη» (εσωτερική) ενεργό επιφάνεια του
βιοφορέα (600 m2/m3). Bάσει αυτών, είναι: Α = 0.60 x 120 x 600 = 43.200 m2
JBODbiofilm =

ροή οργανικού φορτίου στη διεπιφάνεια µικτού υγρού/βιοφίλµ, kg

BOD/m2carrier.d
Το υπόστρωµα (οργανικό φορτίο) µεταφέρεται στο εσωτερικό του βιοφίλµ µε το
µηχανισµό της διάχυσης λόγω της βαθµίδας συγκέντρωσης στον άξονα x
(απόσταση στο εσωτερικό του βιοφίλµ) και καταναλώνεται από τη βιοµάζα που
βρίσκεται εντός του βιοφίλµ. Η σχέση που εκφράζει την παραπάνω αντίδραση,
είναι:

όπου:
DBOD = συντελεστής διάχυσης για το BOD, 0.0001 m2/d
rBOD = ταχύτητα (ρυθµός) κατανάλωσης BOD, kg BOD/m2carrier.d
Η παραπάνω διαφορική εξίσωση µπορεί να λυθεί αναλυτικά µόνο για
αντιδράσεις πρώτης και µηδενικής τάξεωςς. Ο ρυθµός κατανάλωσης, εκφράζεται
ως ακολούθως:

όπου:
CX = συγκέντρωση βιοµάζας στο βιοφίλµ, g/m2carrier
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qBODmax = µέγιστος ρυθµός κατανάλωσης οργανικού φορτίου, 9.52 g BOD/g
SS.d
ΚS = σταθερά ηµικορεσµού για το οργανικό φορτίο
Σε υψηλές συγκεντρώσεις υποστρώµατος (Ci >> Ki), η αντίδραση µπορεί να
θεωρηθεί µηδενικής τάξεως (zero order), ενώ σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις
υποστρώµατος (Κi >> Ci), η κινητική κατανάλωσης µπορεί να θεωρηθεί πρώτης
τάξεως (first order). Στην περίπτωσή µας, θεωρούµε ότι έχουµε µηδενικής
τάξεως αντίδραση ένεκα της υψηλής συγκέντρωσης υποστρώµατος (CBOD >> KS)
στο βιοφίλµ.
Η ροή του υποστρώµατος σε µερικώς διαπερατό βιοφίλµ για κινητική µηδενικής
τάξεως, εκφράζεται µε την παρακάτω σχέση:

όπου CBODl/b είναι η συγκέντρωση του υποστρώµατος στη διεπιφάνεια µικτού
υγρού/βιοφίλµ, η οποία λαµβάνεται ίση µε τη συγκέντρωση του υποστρώµατος
στο ανάµικτο υγρό (θεωρείται αµελητέα εξωτερική µεταφορά µάζας).

Ισοζύγιο ετερότροφων µικροοργανισµών
Το ισοζύγιο των ετερότροφων µικροοργανισµών (οξειδωτές οργανικών
ενώσεων) στο βιοφίλµ, µπορεί να εκφραστεί µε την ακόλουθη σχέση:

όπου:
ΥΗ = συντελεστής

ανάπτυξης

βιοµάζας

για

τους

ετερότροφους

µικροοργανισµούς στο βιοφίλµ, που λαµβάνεται ίσος µε 0.70 g SS/g BOD
CXH = συγκέντρωση

ετερότροφων

µικροοργανισµών

στο

βιοφίλµ,

που

κυµαίνεται µεταξύ 5000-6000 g/m3. Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, λαµβάνεται
η µέση τιµή των 5500 g/m3
Lf = πάχος του βιοφίλµ, που λαµβάνεται ίσο µε 180 µm (180 x 10-6 m)
O πρώτος όρος της παραπάνω σχέσης εκφράζει την παραγωγή βιοµάζας και ο
δεύτερος τη µείωση βιοµάζας λόγω αδρανοποίησης (deactivation), αποκόλλησης
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από το βιοφίλµ (detachment) και ενδογενούς αναπνοής (decay). Ο συνολικός
ρυθµός φθοράς, υπολογίζεται µε την παρακάτω σχέση:

όπου:
bαπενεργοποίησης = 0.08 d-1
bαποκόλλησης

= 0.40 d-1

bενδογενούς αναπν. = 0.32 d-1
Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις µε µοναδικούς αγνώστους τη ροή του
υποστρώµατος στο βιοφίλµ και την τελική συγκέντρωση εξόδου, υπολογίζονται
τα τελευταία µε βάση την ικανοποίηση όλων των παραπάνω εξισώσεων.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την επίλυση των
εξισώσεων.
Παράµετρος

Μονάδα

Τιµή

JBODbiofilm

g/m2.d

1.32

CBODl

g/m3

23

∆ιαύγαση ανάµικτου υγρού σε µεµβράνες υπερδιήθησης)
Για τη διαστασιολόγηση της δεξαµενής µεµβρανών λαµβάνεται υπόψη
ουσαστικά η ροή του υγρού διαµέσου των µεµβρανών (flux).
Κρατώντας µία ροή για την παροχή σχεδιασµού ίση µε 20LMH=0.48 m3/m2.day
προκύπτει

η

απαίτηση

συνολικής

εγκατάστασης

τουλάχιστον

1000m2

µεµβρανών υπερδιήθησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης συνίσταται από τα κάτωθι επιµέρους
κόστη:
Α. Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης
Β. Κόστος διαχείρισης παραγόµενης περίσσειας ιλύος
Γ. Κόστος κατανάλωσης χηµικών κι αναλωσίµων
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∆. Κόστος προσωπικού

Α. Ενεργειακή κατανάλωση
Για τον υπολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης λαµβάνονται υπόψη οι
βασικές καταναλώσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την
κάτωθι λίστα καταναλωτών και η τιµή της κιλοβατώρας ίση µε 15eurocents:
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Πίνακας Ενεργειακής κατανάλωσης µονάδας

Α/Α

1

2

3

5
6
7
8
9
10
11
12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (σηµαντικές
καταναλώσεις)
Αεριστήρας venturi-jet 110 Ν m3/h, 300
mbar
στην
υφιστάµενη
δεξαµενή
αναρρύθµισης
Αντλιοστάσιο ανύψωσης µε δύο αντλίες
(κύρια-εφεδρική) παροχής εκάστης 50
m3/h, µανοµετρικού 6,3 µετά της
ηλεκτρική
εγκατάστασης
και
του
αυτοµατισµού καθώς και όλων των
παρελκοµένων και των υποδοµών
Compact σύστηµα προεπεξεργασίας
λυµάτων INOX 304 για παροχή 15,00 l/s,
µε εσάρωση, εξάµωση, απολίπανση,
παρακαµπτήρια εσχάρα, κοχλίες και
κάδοι άµµου-εσχαρισµάτων, κλπ
Κόσκινο λεπτοεσχάρωσης (για MBR)
Σύστηµα
εξαερισµού-απόσµησης
προεπεξεργασίας
Αντλιοστάσια
τροφοδοσίας
συγκροτηµάτων MBMR
Αναδευτήρας ανοξικής ζώνης MBMR
Φυσητήρες
αερισµού
βιολογικού
αντιδραστήρα 700 Nm3/h @ 325 mbar,
µε inverters
Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρικών
Αντλία ανακυκλοφορίας - περίσσειας
ιλύος
∆οσοµετρικές
αντλίες
κροκιδωτικού
χηµικής αποφωσφόρωσης

ΕΓΚ.
ΙΣΧΥΣ
KW

ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ
ΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ
ΣΗΜΕΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9

7,2

2

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ
KWh ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
[Kwh/day]

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΕΣ
KWh ΕΤΗΣΙΩΣ
[Kwh/year]

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ,
[€/YEAR]

24

173

63.072

189.216

1,6

12

19

7.008

21.024

7

5,6

12

67

24.528

73.584

0,75

0,6

12

7

2.628

7.884

0,75

0,6

16

10

3.504

10.512

3,3

2,64

12

9

7,2

24

173

63.072

189.216

11

8,8

22

194

70.664

211.992

4,5

3,6

22

79

28.908

86.724

6,6

5,28

22

116

42.398

127.195

0,02

0,016

12

0

70

210
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13
14
15
16
17
18

∆οσοµετρικές αντλίες χλωρίου µετά των
σωληνώσεων και των παρελκοµένων
Συγκρότηµα (φυγοκεντρικό ή κοχλιωτό)
αφυδάτωσης για ιλύ 1% και απόδοση
20% σε στερεά
Συγκρότηµα
παρασκευής
πολυηλεκτρολύτη µετά των αντλιών
Κοχλίας αποµάκρυνσης αφυδατωµένης
ιλύος
Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος
Σύστηµα απόσµησης
ΣΥΝΟΛΟ

0,02

0,016

12

0

70

210

2

1,6

6

10

3.504

10.512

1,28

1,024

6

6

2.243

6.728

1,5

1,2

6

7

2.628

7.884

2,2
2
62,92

1,76
1,6

6
16

11
26

3.854
9.344
327.496

11.563
28.032
49.124
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Β. ∆ιαχείριση παραγόµενης ιλύος
Όπως έχει ήδη υπολογιστεί παραπάνω, η ηµερήσια παραγωγή στερεών σε
KgSS/day, για το χειµώνα και το θέρος θα είναι ίση µε:
Τιµή
Παράµετρος

Μονάδα

SPd,C

kg SS/d

Χειµώνας

Θέρος

189

182

Λαµβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα σε στερεά της αφυδατωµένης ιλύος ίση
µε 18% (ελάχιστη απαίτηση) προκύπτει η παρακάτω συνολική ετήσια ποσότητα
(λαµβάνοντας υπόψη για την Ελλάδα 125ηµέρες χειµώνα και 240 ηµέρες
καλοκαίρι):
Τιµή
Παράµετρος

Μονάδα

SPd,C
Αφυδατωµένη πίτα

Χειµώνας

Θέρος

kg SS/d

189

182

tn/day

1,05

1,01

125

240

Ηµέρες /έτος
Συνολική

ετήσια

αφυδατωµένη

πίτα προς διάθεση
Κόστος διαχείρισης αφυδατωµένης
πίτας

tn/year

373,92

€/tn
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€/έτος

22.435,2

Συνολικό ετήσιο κόστος
διαχείρισης παραγόµενης
αφυδατωµένης ιλύος

Γ. Κατανάλωση χηµικών
Τα χρησιµοποιούµενα χηµικά είναι :
 ∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου για την απολύµανση
 Κροκιδωτικό για την χηµική αποφωσφόρωση
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 Πολυηλεκτρολύτης για την αφυδάτωση
Οι αντίστοιχες καταναλώσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Παράµετρος

Μονάδα

Τιµή
Χειµώνας

Θέρος

∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου
Απαίτηση δοσοµέτρησης

mg/l

8

8

Χρησιµοποιούµενο διάλυµα

%

14

14

Ειδικό βάρος διαλύµατος

Kg/l

1,2

1,2

∆οσοµέτρηση διαλύµατος

Lt/hr

3,2

3,2

Ηµερήσια κατανάλωση

Lt/day

51,17

51,17

Ετήσια κατανάλωση

m3/year

Μοναδιαίο κόστος διαλύµατος

€/lt

Ετήσιο κόστος κατανάλωσης
υποχλωριώδους νατρίου

€/έτος

18,68
0,4
7.471,3

Κροκιδωτικό χηµικής αποφωσφόρωσης
ΧP,Prec (φώσφορος για χηµική
κατακρύµνιση)

Kg/day

6,4

6,4

Kατανάλωση PAC, (17,3%
Al2Ο3)

Kg/day

43,4

43,4

Πυκνότητα

kg/m3

1350

1350

Kατανάλωση PAC, (17,3%
Al2Ο3)

Lt/day

32,17

32,17

m3/year
Μοναδιαίο κόστος PAC

€/kg

Ετήσιο κόστος κατανάλωσης PAC

€/έτος

11,74
0,5
5.871

Πολυηλεκτρολύτης αφυδάτωσης
∆όση πολυηλεκτρολύτη (ξηρής
σκόνης) για αφυδάτωση λάσπης

kg/tn D.S.

Απαιτούµενη ποσότητα ξηρού
πολυηλεκτρολύτη

kg/d

Ετήσια κατανάλωση

kg /year

Μοναδιαίο κόστος
πολυηλεκτρολύτη

€/kg

Ετήσιο κόστος κατανάλωσης

€/έτος

10

10

1,89

1,82
673,9
6
4.043,6
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πολυηλεκτρολύτη
Συνολικό κόστος χηµικών –
αναλωσίµων

€/έτος

17.385,9

∆. Κόστος προσωπικού
Για τη λειτουργία της εγκατάστασης προβλέπεται το κάτωθι προσωπικό:
 Ένας χηµικός µηχανικός – διευθυντής λειτουργίας (ηµιαπασχόληση
επιτόπου του έργου)
 Ένας ειδικευµένος τεχνίτης για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
 Ένας εργάτης γενικών καθηκόντων
Το ετήσιο σύνολο του παραπάνω µισθολογικού κόστους εκτιµάται ότι ανέρχεται
σε 40.000€.
Από τα παραπάνω προκύπτει το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος ίσο µε
128.945,1€. Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή των επιµέρους
στοιχείων λειτουργικού κόστους.

Ενέργεια

Λάσπη

Χημικά

Προσωπικό
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Κ. Νευροκόπι 05 / 06 / 2018

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

O Συντάξας µηχανικός

Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
Τεχνικών Έργων

Μπεγλερίδης Ηλίας

Παπαστεργίου Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χαριζάνης ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

