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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ζ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Βνξείνπ Άμνλα, βξίζθεηαη ζην
Γεξάλη ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά θαη εμππεξεηεί ηηο δεκνηηθέο ελόηεηεο Νέαο Κπδσλίαο ηνπ Γήκνπ
Υαλίσλ θαη ηηο δεκνηηθέο ελόηεηεο Πιαηαληά, Βνπθνιηώλ & Κνιπκβαξίνπ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά.
Σν 2007 νινθιεξώζεθε θαη ιεηηνύξγεζε ε πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ,
εμππεξέηεζεο

κε δπλαηόηεηα

30.000 ηζνδύλακσλ θαηνίθσλ, ελώ ζηελ αξρή ηνπ 2009 παξαδόζεθε θαη ε

δεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, νπόηε ε εγθαηάζηαζε είλαη ηθαλή λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 60.000
ηζνδύλακσλ θαηνίθσλ. Μέρξη ζήκεξα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπλδέζεσλ βξίζθεηαη ζην
παξαιηαθό ηκήκα ηνπ Βόξεηνπ Άμνλα ηνπ λνκνύ Υαλίσλ, (Κιαδηζζόο έσο Κνιπκβάξη) ελώ κε
ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ δεπηεξεπόλησλ δηθηύσλ ζα εμππεξεηεί θαη ηνπο κεγάινπο νηθηζκνύο
ηεο ελδνρώξαο (Άλσ Γαξάηζν, Άλσ Γαιαηάο, Ξακνπδνρώξη, Βνπθνιηέο, πειηά).
Λόγσ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα ηεο εμππεξεηνύκελεο πεξηνρήο, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή
κεηαβάιιεηαη αηζζεηά , αλάινγα ηελ πεξίνδν ηνπ έηνπο.
Σα ιύκαηα πνπ δέρεηαη ε εγθαηάζηαζε είλαη αζηηθά. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ππνδνρή
βνζξνιπκάησλ, νύηε βηνκεραληθώλ ιπκάησλ.
Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ είλαη απηή ηεο
ελεξγνύ ηιύνο κε παξαηεηακέλν αεξηζκό θαη ηαπηόρξνλε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε .
Ο ηειηθόο απνδέθηεο ηεο εθξνήο είλαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Γεξαλίνπ, κέζσ
ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ κήθνπο 1.120 m από ηελ αθηή.

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Δ.Δ.Λ.
Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε όια ηα
πθηζηάκελα ζηάδηα επεμεξγαζίαο.
ΔΙΟΓΟ – ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
Σα ιύκαηα θηάλνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε από ην θεληξηθό αληιηνζηάζην (Kάησ Γεξάλη), κέζσ
θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζην θξεάηην εηζόδνπ. Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνεπεμεξγαζίαο
ζηεγάδεηαη ζε έλα θηίξην 325 m² , πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα απόζκεζεο γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ
νζκώλ.
O βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο εηζόδνπ – πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη :
1. Υνλδξνεζράξεο

(ζπγθξάηεζε νγθσδώλ ζηεξεώλ)

2. Πξναεξηζκόο

(πξώηε νμπγόλσζε κέζσ δηαρπηήξσλ ζε εηδηθό θξεάηην)

3. Μεραλνθίλεηεο ζράξεο (ζπγθξάηεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ κηθξνηέξνπ κεγέζνπο
ζηεξεώλ κέζσ δύν απηόκαησλ κεραλνθίλεησλ
πεξηζηξεθόκελσλ ζραξώλ)
4. Δμάκκωζε

(θαηαθξάηεζε άκκνπ θαη άιισλ ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ ζηα 2
θαλάιηα ηνπ εμακκσηή κε ζπλερή αεξηζκό ησλ ιπκάησλ)
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5. Ληπνζπιινγή

(2 θαλάιηα εληόο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζπιινγή θαη
απνκάθξπλζε κε επηθαλεηαθό μέζηξν ησλ επηπιεόλησλ
ιηπώλ)

6. Μεηξεηήο ξνήο

(Μέηξεζε ηεο ξνήο κε αηζζεηήξα ππεξήρσλ ζε δίαπιν ηύπν
Parchall)

7. ύζηεκα απόζκεζεο

(Aπόζκεζε αέξα ρώξνπ πνπ αλαξξνθάηαη από ζύζηεκα
αεξαγσγώλ θαη δηνρεηεύεηαη ζε ρεκηθή πιπληεξίδα)

1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
O βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη :
1.2.1 Γεμακελέο αεξηζκνύ
Γύν δεμακελέο ζπλνιηθνύ όγθνπ 13.000 m3 πνπ απνηεινύλ ηελ «θαξδηά» ηεο εγθαηάζηαζεο
θαη εληόο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ από ηα ιύκαηα (αεξηζκόο) θαζώο θαη ηνπ αδώηνπ (ληηξνπνίεζε απνληηξνπνίεζε).
1.2.2 Γεμακελέο θαζίδεζεο
3

Γύν θπθιηθέο δεμακελέο δηακέηξνπ 30m θαη ζπλνιηθνύ όγθνπ 3.974,4m εληόο ησλ νπνίσλ
γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ ιπκάησλ ζε θαζαξό λεξό πνπ ππεξρεηιίδεη πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηξηηηβάζκηαο επεμεξγαζίαο (ρισξίσζε) θαη ζε ιάζπε πνπ θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα θαη κε
εηδηθό πεξηζηξεθόκελν μέζηξν νδεγείηαη ζηα αληιηνζηάζηα αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο
ιάζπεο.
1.2.3 Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο
Μέζσ ησλ αληιηώλ αλαθπθινθνξίαο κέξνο ηεο ιάζπεο από ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο
επηζηξέθεη ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ.
1.2.4 Αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ηιύνο
Οη αληιίεο πεξίζζεηαο ηιύνο (2 γηα θάζε θάζε) νδεγνύλ ηελ επηπιένλ ιάζπε πξνο ην ζηάδην
ηεο αθπδάησζεο.
1.3 ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΔΚΡΟΗ
Σν λεξό από ηε δεμακελή θαζίδεζεο νδεγείηαη ζηε δεμακελή ρισξίσζεο καηαλδξηθήο ξνήο,
όπνπ κε απηόκαηε δνζνκεηξηθή αληιία πξνζηίζεηαη Τπνρισξηώδεο Νάηξην, γηα ηελ
απνιύκαλζε ηνπ. Πξηλ ηελ έμνδν από ηε δεμακελή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο κέηξεζε ηνπ
ππνιιεηπόκελνπ ρισξίνπ θαη ην λεξό πθίζηαηαη απνρισξίσζε κε πξνζζήθε ζεηνζεηηθνύ
λαηξίνπ.
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1.4 ΑΦΤΓΑΣΩΗ ΛΑΠΗ
1.4.1 Παρπληέο
Από ηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο ε ιάζπε νδεγείηαη ζε 2 δεμακελέο πάρπλζεο.
3

Πξόθεηηαη γηα δύν θπιηλδξηθέο δεμακελέο δηακέηξνπ 8m θαη ζπλνιηθνύ όγθνπ 352 m , όπνπ ε
ιάζπε εηζέξρεηαη κε ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 1%, ζπκππθλώλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο βαξύηεηαο
θαη εμέξρεηαη πξνο ην ζηάδην ηεο αθπδάησζεο κε ζπγθέληξσζε 3 – 4,5%.
1.4.2 Σαηληνθηιηξόπξεζζεο
Ζ αθπδάησζε ηεο παρπκέλεο ιάζπεο γίλεηαη κεραληθά κε ηε ρξήζε 2 ηαηληνθηιηξνπξεζζώλ.
Ζ ιάζπε από ηνπο παρπληέο, αθνύ αλακηρζεί κε εηδηθό πνιπειεθηξνιύηε, πνπ ηε βνεζάεη λα
θξνθθπδσζεί, πεξλάεη από ηηο ηαηλίεο ησλ 2 πξεζζώλ, ζπκπηέδεηαη θαη αθπδαηώλεηαη. Ζ
ζπγθέληξσζε ηεο ιάζπεο είλαη πεξίπνπ 20% ζηεξεά θαη 80% πγξαζία. Καηά ηελ έμνδν ηεο
βηνιάζπεο από ηηο πξέζζεο πξνζηίζεηαη αζβέζηεο γηα απνιύκαλζε θαη θαιύηεξε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο.
1.5 ΛΟΙΠΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρεη επίζεο ην θηίξην δηνίθεζεο, ελώ ζηα πιαίζηα ηνπ ππό εθηέιεζε
έξγνπ « Δζσηεξηθά δίθηπα ιπκάησλ νηθηζκώλ Ξακνπδνρώξη-Βιαρεξσλίηηζζα, αγσγνί
πξνζαγσγήο ηνπο ζηνλ θύξην αγσγό ηεο ΓΔΤΑΒΑ Κνιπκβάξη –Γεξάλη θαη ελίζρπζε
ππνδνκώλ ζηα αληιηνζηάζηα Α5, Α5α θαη ζηελ Δ.Δ.Λ. Υαλίσλ Κνιπκβαξίνπ» πινπνηείηαη ην
θηίξην απνζεθώλ θαη αληιηνζηαζίνπ βηνκεραληθνύ λεξνύ.
1.5.1 Κηίξην δηνίθεζεο
Σν θηίξην δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ , εξγαζηεξίσλ, βνεζεηηθώλ
ρώξσλ θαζώο θαη ην ελεξγεηαθό θέληξν (ππνζηαζκόο Μέζεο Σάζεο) ηεο Δ.Δ.Λ.
1.5.2 Κηίξην απνζεθώλ θαη αληιηνζηαζίνπ βηνκεραληθνύ λεξνύ
Με ππό εθηέιεζε εξγνιαβία κε ηίηιν « Δζσηεξηθά δίθηπα ιπκάησλ νηθηζκώλ ΞακνπδνρώξηΒιαρεξσλίηηζζα, αγσγνί πξνζαγσγήο ηνπο ζηνλ θύξην αγσγό ηεο ΓΔΤΑΒΑ Κνιπκβάξη –
Γεξάλη θαη ελίζρπζε ππνδνκώλ ζηα αληιηνζηάζηα Α5, Α5α θαη ζηελ Δ.Δ.Λ. Υαλίσλ
Κνιπκβαξίνπ» πινπνηείηαη ην θηίξην απνζεθώλ θαη αληιηνζηαζίνπ βηνκεραληθνύ λεξνύ.

2. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ
ΛΤΔΙ
2.1

ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνύ γηα λα
δηαπηζησζεί ζε ηη βαζκό έρνπκε ππεξβάζεηο ησλ επηζπκεηώλ νξίσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ην ζέξνο ηνπ 2014.
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Μέζε θόξηηζε ζηεξεώλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ
2

ηηο κνλάδεο παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ ε κέζε θόξηηζε ζηεξεώλ είλαη 1-5 Kg/m d ζε ζρέζε
κε ηε κέζε παξνρή, ελώ ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε παξνρή ην αλώηαην επηηξεπηό όξην είλαη ηα 7
2

Kg/m d.
3

Γηα ηνπο κήλεο Ηνύιην-Αύγνπζην 2014 ε εκεξήζηα παξνρή ήηαλ ίζε κε 10.200 m /d, ε
ζπγθέληξσζε ησλ MLLS ήηαλ κεγαιύηεξε από 6500 mg/l θαη ε επηθάλεηα ησλ δεμακελώλ
2

αεξηζκνύ ππνινγίδεηαη 4333m .
Δπνκέλσο, ε θόξηηζε ζηεξεώλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ γηα ην ζέξνο ηνπ 2014 ήηαλ:
3

3

2

2

2

(10.200 m /d*6,5 KgMLSS/m )/(4333 m ) = 15,3 KgMLSS/m d>7 Kg/m d
Μέζε θόξηηζε ζηεξεώλ ζηε δεμακελή θαζίδεζεο
Ζ κέζε θόξηηζε ζηεξεώλ ζε κία δεμακελή θαζίδεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 60
2

KgSS/m d.
2

Γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη όγθν δεμακελώλ 380 m , ε κέζε θόξηηζε ζηεξεώλ ζηηο δεμακελέο
θαζίδεζεο ήηαλ:
3

3)

2

3

2

(10.200 m /d *6,5 Kg/m /(2*380 m )= 87,24 KgMLSS/m d> 60 KgSS/m d
2

Γηα λα επηηύρνπκε κέζε θόξηηζε 60 KgSS/m d ζα πξέπεη ηα ζηεξεά (MLSS) λα κεησζνύλ ζε
ηηκέο θνληά ζηα 4500mg/L, κε επηπιένλ απνκάθξπλζε ηιύνο.
Ζ απνκάθξπλζε ηιύνο από ην ζύζηεκα πεξηνξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα αθπδάησζεο ησλ 2
ηαηληνθηιηξόπξεζζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Με ηελ αύμεζε ηεο παξνρήο θαη ηνπ θνξηίνπ
θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ην ππάξρνλ ζύζηεκα αθπδάησζεο δελ επαξθεί. Δπίζεο,
παξαηεξνύληαη επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα, όπσο όηη ην ζύζηεκα ησλ ηαηληνθηιηξνπξεζζώλ
είλαη επαίζζεην ζηηο αιιαγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ηιύνο, είλαη αλαγθαίεο ζπρλέο δηαθνπέο
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ επαλαξξύζκηζή ηνπ, ν ρξόλνο δσήο ησλ ηαηληώλ είλαη πνιύ κηθξόο,
απαηηείηαη ζεκαληηθή πνζόηεηα λεξνύ γηα ηνλ ζπλερή θαζαξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
δεκηνπξγνύληαη νζκέο όηαλ ε ιάζπε δελ είλαη επαξθώο ζηαζεξνπνηεκέλε.
Με ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, εθηηκάηαη όηη απνκαθξύλνληαη από ην ζύζηεκα πεξίπνπ 160
3

3

m /d ηιύνο κέζσ ηελ αληιηώλ πεξίζζεηαο, θαη παξάγνληαη πεξίπνπ 14 m μεξήο ηιύνο.
Τπάξρεη δπλαηόηεηα λα απνκαθξύλεηαη από ην ζύζηεκα πνζόηεηα 1.500 kgDS/d (Dry Solids)
ελώ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη ε απνκάθξπλζε
4.000 kgDS/d. Λόγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ
ζηεξεώλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη επαξθήο ε νμπγόλσζε ηεο
ελεξγνύ ηιύνο, ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο ηειηθήο εθξνήο θαη εκπνδίδνληαο ηε ζσζηή
ρώλεπζε ηεο παξαγόκελεο ηιύνο. Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ε
απνκάθξπλζε ηιύνο δελ είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ
κνλάδσλ αθπδάησζεο.
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2.2

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί κία λέα κνλάδα θπγόθεληξνπ δηαρωξηζηή
αθπδάησζεο ηιύνο θαηάιιειεο δπλακηθόηεηαο, γηα λα κπνξέζεη λα πξνθπιαρηεί ε ιεηηνπξγία
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα απνθεπρζνύλ αλεπηζύκεηα θαηλόκελα ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ ζηεξεώλ.

3. ΓΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΩΡΙΣΗ
ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη ε απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα ηνπ θπγόθεληξνπ δηαρσξηζηή θαζώο θαη
νη ώξεο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνύληαη αλά εβδνκάδα. Γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε έρνπλ ιεθζεί
ππόςε ηα ζηνηρεία από ηελ κειέηε γηα ην ζρεδηαζκό ηεο Φάζεο ΗΗ ηνπ βηνινγηθνύ, ε νπνία
3

είλαη ζε ιεηηνπξγία ζήκεξα θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα δέρεηαη κέγηζηε παξνρή 16.000m /d
ιπκάησλ θαη λα εμππεξεηεί 60.000 ηζνδύλακνπο θαηνίθνπο.
Πίλαθαο 1: Γεδνκέλα θαη ππνινγηζκνί δηαζηαζηνιόγεζεο Φπγόθεληξνπ Γηαρσξηζηή

ΓΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΩΡΙΣΗ
ΓΙΑ 16000 m3/d
ΦΑΗ ΦΑΗ
Δ.Δ.Λ. Ι
ΙΙ
ΦΟΡΣΙΑ ΔΚΡΟΗ
BOD Kg/d
ΟΓΚΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ AEΡΗΜΟΤ m³
SS εθξνή (mg/l)

320
13000
20

160
6500
20

160
6500
20

16000
380
6080

8000

8000

3040

3040

10000
13000
10,0
12,5
5760
0,75
4320
4000

10000
13000
10,0
12,5
2880

10000
13000
10,0
12,5
2880

2160
2000

2160
2000

160
1600
13,0
11993
1499
2501

80
800
6,5
5996
750
1250

80
800
6,5
5996
750
1250

ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΡΟΗ
3

Qmax (m /d)
BOD (mg/l) εηζξνήο
BOD (kg/d)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΠΗ
SSw πεξίζζεηαο ηιύνο (mg/l)
SSπαρ παρπκέλεο ηιύνο mg/l
Αζβέζηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο %
SSαθ αθπδαησκέλεο ηιύνο %
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΜΔΝΖ ΜΑΕΑ BOD kg/d
ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΑΠΖ
ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ ΛΑΠΖ kg/d
ΠΔΡΗΔΗΑ ΛΑΠΖ kgSS/d
3

Qw(m /d) πεξίζζεηαο ηιύνο(real)
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ ΠΔΡΗΔΗΑ kgSS/day(real)
Όγθνο αθπδ.& αζβεζη. Ηιύνο m³/day
ΒΑΡΟ ΛΑΠΖ ΥΩΡΗ ΑΒΔΣΖ (kg) (εηβ. βάξνο=1,025 kg/l)
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ ΑΦΤΓΑΣΩΖ kgSS/day(real)
ΓSS (kg/day) (ζηεξεα πνπ πξεπεη λα απνκαθξπλζνύλ αθόκα)
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ΓΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΣΗ
Ώξεο Λεηηνπξγίαο Φπγνθεληξεηή/week

35
800

Γπλακηθόηεηα Φπγνθεληξεηή kg/h

4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ηνλ Πίλαθα 2 θαίλνληαη ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο κνλάδαο
αθπδάησζεο κε θπγόθεληξν δηαρσξηζηή.
Πίλαθαο 2: Γεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ζρεδηαζκνύ

Δθαξκνγή
Σύπνο ηιύνο
Δίδνο πγξώλ απνβιήησλ
Ώξεο ιεηηνπξγίαο
πγθέληξσζε ηξνθνδνηνύκελεο ιάζπεο
VSS/DSS
Μέγηζηε παξνρή κνλάδαο θπγνθεληξεηή
Φόξηηζε ζηεξεώλ κνλάδαο θπγνθεληξεηή
Μέγηζηε θαηαλάισζε πνιπειεθηξνιύηε
Ξεξόηεηα
Καηαθξάηεζε ζηεξεώλ

Αθπδάηωζε ηιύνο
Πεξίζζεηα παρπκέλεο ηιύνο
Αζηηθά ιύκαηα
7 hours/day
5 days/week
12,5-20 g/l
75-80%
≥40 m3/h
800 kg DS/h
10 kg/tonDS
≥20%
≥95%

5. ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΩΡΙΣΗ
Ο εμνπιηζκόο ηεο λέαο κνλάδαο αθπδάησζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ρώξν ηνπ θηηξίνπ
απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθνύ λεξνύ ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α., ελώ ε αθπδαησκέλε ηιύο
ζα απνξξίπηεηαη κέζσ ησλ θνριηνκεηαθνξέσλ ζε εμσηεξηθό ρώξν επί ζηαζκεπκέλνπ
θνξηεγνύ ή εηδηθνύ θάδνπ ζπιινγήο.
ην ρέδην 1 θαίλεηαη ε ελδεηθηηθή δηάηαμε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο
αθπδάησζεο ζην θηίξην απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθνύ λεξνύ ηεο Δ.Δ.Λ. ελώ ζην ρέδην 2
θαίλνληαη (ζην νηθόπεδν ηεο Δ.Δ.Λ) ηα έξγα αθπδάησζεο ηιύνο, θαηαζθεπαζκέλα θαη
πξνηεηλόκελα.

6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΩΡΙΣΗ
ΑΦΤΓΑΣΩΗ ΙΛΤΟ
Ο λένο εμνπιηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο αθπδάησζεο ζπγθξνηείηαη από ηηο παξαθάησ
επηκέξνπο κνλάδεο:


Αληιίεο ηιύνο



πγθξόηεκα παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιύηε



Φπγόθεληξνο δηαρωξηζηήο
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Κεθιηκκέλνη θνριηνκεηαθνξείο απνκάθξπλζεο ηιύνο



Γηάηαμε απνκάθξπλζεο ηιύνο



Γηάηαμε απνκάθξπλζεο ζηξαγγηδίωλ



Ηιεθηξηθόο πίλαθαο

Αλαιπηηθά γηα ηα παξαπάλω :
1. Αληιίεο ηιύνο
Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θπγνθεληξεηή κε ηελ παρπκέλε ηιύ, ζα εγθαηαζηαζνύλ 2 αληιίεο (κία
ζε ιεηηνπξγία θαη κία εθεδξηθή) θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, παξνρήο
ηνπιάρηζηνλ 40 m³/h πνπ ζα ξπζκίδεηαη κε inverter. Οη αληιίεο ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο
δηθιείδεο απνκόλσζεο ηεο ξνήο θαη αληεπίζηξνθεο βαιβίδεο. ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο ηεο
ηιύνο ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξνκαγλεηηθό παξνρόκεηξν.
Οη αληιίεο είλαη ηύπνπ ζεηηθήο εθηόπηζεο θαηάιιειεο γηά δηαθίλεζε ηιύνο ειάρηζηεο παξνρήο
40 m3/h (βιέπε παξάγξαθν 4.3.5 Σεύρνπο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ)
2. πγθξόηεκα παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιύηε
Θα εγθαηαζηαζεί έλα ζπγθξόηεκα πξνπαξαζθεπήο πνιπειεθηξνιύηε, κε δπλακηθόηεηα
δηάιπζεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε κέγηζηε θαηαλάισζε, ηνπιάρηζηνλ 3.000 ιίηξσλ.
Θα απνηειείηαη από ηξία δηακεξίζκαηα, ζην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείηαη
ειεθηξνθίλεηνο κεραληθόο αλαδεπηήξαο. Σν ζπγθξόηεκα ζα δέρεηαη ζηεξεό πνιπειεθηξνιύηε
ζε ζθόλε θαη ε ππνδνρή ζα γίλεηαη ζε ρνάλε ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 25kg (1 ζαθθί
πνιπειεθηξνιύηε). Θα ππάξρεη δνζνκεηξηθόο θνριίαο ηεο ζθόλεο πνιπειεθηξνιύηε κε
ειεθηξνληθά ξπζκηδόκελε παξνρή.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ππθλό δηάιπκα πνιπειεθηξνιύηε (γαιάθησκα) κε
δνζνκεηξηθή αληιία ηνπνζεηεκέλε επί ηεο κνλάδαο.
ηα ηξία δηακεξίζκαηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεηξά ε πξνδηάιπζε, ε σξίκαλζε θαη ε
ηξνθνδνζία ηνπ δηαιύκαηνο πξνο ηνλ θπγνθεληξεηή.
Σα δηακεξίζκαηα ζα δηαζέηνπλ ηθαλό όγθν, βάλλεο αδεηάζκαηνο θαη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ
πςειήο θαη ρακειήο ζηάζκεο. Σν ζπγθξόηεκα ζα ηξνθνδνηείηαη κε πόζηκν λεξό κέζσ
ειεθηξνβάλλαο κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο παξνρήο θαη πίεζεο ηνπ λεξνύ, γηα ηελ παξαγσγή
δηαιύκαηνο κε αξαίσζε ηνπιάρηζηνλ 0,5%. Σν ζπγθξόηεκα ζα δηαζέηεη απηόλνκν ειεθηξηθό
πίλαθα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ζα είλαη από νπνηνδήπνηε πιηθό κε
απνδεδεηγκέλε αληνρή θαη θαηαιιειόηεηα ζε δηαιύκαηα πνιπειεθηξνιύηε θαη δηαβξσηηθό
πεξηβάιινλ, όιεο νη ζσιελώζεηο από PVC ελώ όια ηα βξερόκελα θηλνύκελα κεηαιιηθά κέξε
από αλνμείδσην ράιπβα.
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Σν ζπγθξόηεκα ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν πόζηκνπ λεξνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α. γηα ηελ ηξνθνδνζία
ηνπ θαη κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ εθθέλσζε θαη ηελ ππεξρείιηζε ηνπ.
Γηα

ηε

δπλαηόηεηα

πεξαηηέξσ

αξαίσζεο

ηνπ

δνζνκεηξνύκελνπ

δηαιύκαηνο

ηνπ

πνιπειεθηξνιύηε έσο θαη 0,1% ζα πξνβιεθζεί ζύλδεζε έγρπζεο λεξνύ, ζε θαηάιιειν
ζεκείν ησλ ζσιήλσλ ηξνθνδνζίαο ηνπ δηαιύκαηνο.
Γηά ηελ αλαιπηηθή πξνδηαγξαθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (βιέπε παξάγξαθν 6.3.1 Σεύρνπο
Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ)
Γηα ηε ηξνθνδόηεζε ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ πνιπειεθηξνιύηε ζηνλ θπγνθεληξεηή ζα
ηνπνζεηεζνύλ 2 αληιίεο (κία ζε ιεηηνπξγία θαη κία εθεδξηθή) θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
εθαξκνγή, παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 3000 lt/h πνπ ζα ξπζκίδεηαη κε inverter. Θα δηαζέηνπλ
αληεπίζηξνθεο βαιβίδεο θαη βάλλεο απνκόλσζεο εθαηέξσζελ. ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ
πνιπειεθηξνιύηε ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξνκαγλεηηθό παξνρόκεηξν.
Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ γαιαθηώκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε αληιία δπλακηθόηεηαο
9-45 lt/h.
Οη αληιίεο είλαη δνζνκεηξηθέο ζεηηθήο εθηόπηζεο ηύπνπ έθθεληξνπ θνριία θαηάιιειεο γηά
δηαθίλεζε δηαιύκαηνο πνιπειεθηξνιύηε ηθαλόηεηαο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 3000 lt/h (βιέπε
παξάγξαθν 4.3.7 Σεύρνπο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ)
3. Φπγόθεληξνο δηαρωξηζηήο
Ο θπγνθεληξεηήο ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ ησλ αληιηώλ πεξίζζεηαο παρπκέλεο ηιύνο θαη έρεη
ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :


VSS/DSS =75-80%



Φόξηηζε ζηεξεώλ: 800kg/h



Μέγηζηε πδξαπιηθή παξνρή ≥40 m /h



πγθέληξσζε ζηεξεώλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιύ: >20%



Απώιεηεο ζηεξεώλ ζηα ζηξαγγίδηα: <5%

3

Ο θπγνθεληξεηήο εγθαζίζηαηαη πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε, κέζσ εηδηθώλ αληηθξαδαζκηθώλ
ειαζηηθώλ ζηεξηγκάησλ,ώζηε νη θξαδαζκνί λα κελ μεπεξλνύλ ηα 4mm/sec θαηά ISO 10816-1.
Ζ έληαζε ηνπ ζνξύβνπ δελ ζα μεπεξλά ηα 85 dB(A) ζε απόζηαζε ελόο κέηξνπ αθηηληθά από
ην ζπγθξόηεκα θάησ από ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κέγηζηε ηαρύηεηα
ηπκπάλνπ).
Ο θπγόθεληξνο δηαρσξηζηήξαο ζα απνηειείηαη από πεξηζηξεθόκελν θπγνθεληξηθό ηύκπαλν
πνπ εζσηεξηθά ζα θέξεη θνριία πεξηζηξεθόκελν καδί κε ην ηύκπαλν. Ζ είζνδνο ηεο πξνο
αθπδάησζε ιάζπεο ζην ηύκπαλν ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνύ νκόθεληξνπ ζσιήλα εηζόδνπ πνπ
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ζα απνξξίπηεη ηε ιάζπε θαη’ αξρήλ ζην εζσηεξηθό ηνπ άμνλα ηνπ θνριία. Από ην εζσηεξηθό
ηνπ άμνλα ηνπ θνριία ε ιάζπε ζα πεξλά κέζσ ησλ νπώλ ζην εμσηεξηθό ηνπ θνριία
Γηα ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο βιέπε παξάγξαθν 6.3.2 Σεύρνπο Σερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ
4. Απνκάθξπλζε ηιύνο
Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο από ηνλ θπγνθεληξεηή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
3

δύν θεθιηκέλνη θνριηνκεηαθνξείο δπλακηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 4 m /h. Σν κήθνο ε θιίζε θαη ν
ηξόπνο ζύλδεζεο ησλ θνριηνκεηαθνξέσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ηεο
αθπδαησκέλεο ιάζπεο από ην θπγόθεληξν δηαρσξηζηήξα κέρξη ηνλ θάδν ζπιινγήο ή ην
θνξηεγό κεηαθνξάο ζε ύςνο απόξξηςεο ηνπιάρηζηνλ 3,5 m από ην δάπεδν ζηάζκεπζεο ηνπ
θάδνπ. Ο ηειηθόο θνριίαο ζα δηαζέηεη θαηάιιειε ρνάλε πνπ ζα πξνζαξκόδεηαη ζηελ έμνδν
ζηεξεώλ ηνπ θπγνθεληξεηή, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζηεγαλόηεηα, απνξξόθεζε θξαδαζκώλ
θαη λα απνθεύγεηαη ζπζζσκάησζε ηεο ηιύνο. Οη θνριηνκεηαθνξείο ζα είλαη θιεηζηνί, κε
ν

πεξίβιεκα από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304L, ζα έρνπλ θιίζε κηθξόηεξε από 20 , δηάκεηξν
θνριία κεγαιύηεξε από 300 mm ζα δηαζέηεη δηάηαμε απνξξνήο πγξώλ πξνο ην παξαθείκελν
θξεάηην ζηξαγγηδίσλ.
Γηα ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ησλ θνριηνκεηαθνξέσλ βιέπε παξάγξαθν

5.3.2 Σεύρνπο

Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
5. Απνκάθξπλζε ζηξαγγηδίωλ
Σα ζηξαγγίδηα από ηελ αθπδάησζε ηεο ηιύνο ζα απνκαθξύλνληαη από ηνλ θπγνθεληξεηή θαη
ζα δηαηίζεληαη ζην παξαθείκελν θξεάηην ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ην ζθνπό απηό
ζα πξνβιεθζεί θαηάιιειε δηάηαμε απνκάθξπλζεο πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην ζηόκην εμόδνπ ησλ
ζηξαγγηζκάησλ ηνπ θπγνθεληξεηή θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ζηεγαλόηεηα θαη πεξηνξηζκόο
εθιπόκελσλ νζκώλ. Ζ δηάηαμε απνκάθξπλζεο ζηξαγγηδίσλ ζα δηαζέηεη βάλα γηα ηε ιήςε
δεηγκάησλ.
6. Ηιεθηξηθόο πίλαθαο
Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο ζα ειέγρεηαη από ηνπηθό πίλαθα θαη ζα έρεη
δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ην SCADA ηεο εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηνπ πίλαθα ζα παξέρνληαη
νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο:


Έιεγρνο θπγνθεληξεηή θαη πεξηθεξεηαθνύ εμνπιηζκνύ (αληιηώλ ιάζπεο,
αληιηώλ πνιπειεθηξνιύηε, θνριηώλ)



Δθθίλεζε κνλάδαο



Γηαδηθαζία παύζεο ιεηηνπξγίαο



Λεηηνπξγία manual/auto ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνύ
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Καηαζθεπή:


Δξκάξην κε πόδηα ζηήξημεο: Βακκέλνο ράιπβαο



Μεραληθόο αεξηζκόο: Λεηηνπξγία βάζεη ζεξκνζηάηε



Πξνζηαζία: IP55

Ο ηνπηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα έρεη ελδείμεηο ησλ παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ παξακέηξσλ
ζηελ κεηώπε θαη ηε ξύζκηζε ηνπο:


Ρνπή θνριία θαη set point ξνπήο



Σαρύηεηα ηπκπάλνπ



Γηαθνξηθή ηαρύηεηα ηπκπάλνπ-θνριία



Θεξκνθξαζία εδξάλσλ ή/θαη ζηάζκε ειαίνπ

Ο ηνπηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο ζα έρεη ελδείμεηο ησλ παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ παξακέηξσλ
ζηελ κεηώπε ζε αλεμάξηεηα όξγαλα:


Παξνρή αληιίαο ιάζπεο



Παξνρή αληιίαο πνιπειεθηξνιύηε



ηεξεά ιάζπεο MLSS



Μελύκαηα θαη alarm

Γηα ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ Ζιεθηξηθνύ Πίλαθα θαη πιηθώλ πηλάθσλ βιέπε παξάγξαθν
7 Σεύρνπο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
7. Θέζε εγθαηάζηαζεο, πιηθά θαη εξγαζίεο
7.1 Θέζε εγθαηάζηαζεο
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θπγνθεληξηθνύ δηαρσξηζηήξα θαζώο θαη ηνπ θνριία κεηαθνξάο ιάζπεο
ζα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν

έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε θαη δεύηεξσλ όκνησλ

κεραλεκάησλ ζην κέιινλ.
Οη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο είλαη εγθεθξηκκέλεο από ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζην θηίξην απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθνύ
λεξνύ ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α. Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεύνληαη κε ζρέδην θάηνςεο θαη
ηνκήο ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα ηεθκεξηώλεηαη (κε πξνηεηλόκελε δηάηαμε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ) ε
δπλαηόηεηα ηεο πξνζθνξάο όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ επεθηαζηκόηεηά ηεο.
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7.2 Τιηθά θαη εξγαζίεο
Ζ εγθαηάζηαζε (εθηόο από ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θύξησλ κεραλεκάησλ) ζα
είλαη πιήξεο, δειαδή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο πδξαπιηθέο θαη
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο.
Όζνλ αθνξά ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο απαηηείηαη ε ζύλδεζε κε ην δίθηπν πεξίζζεηαο
ηιύνο,πόζηκνπ λεξνύ, βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη απνξξνήο ζηξαγγηζκάησλ από ηα ζεκεία πνπ
θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ππνδεηθλύεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.
Δπίζεο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελώζεσλ ηξνθνδνζίαο ηιύνο θαη πνιπειεθηξνιύηε
εληόο ηνπ θηηξίνπ (PVC πςειήο νλνκαζηηθήο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 10 atm).
Όζνλ αθνξά ζηηο ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ε Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α. αλαιακβάλεη ηελ ηξνθνδνζία
ηζρύνο ζηνλ Πίλαθα, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ ηζρύνο ην νπνίν ζα ζπλδέζεη ν
αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
Όιεο νη θαισδηώζεηο ζα είλαη κέζα ζε θαηάιιεια πιαζηηθά ζπηξάι από ηνλ πίλαθα κέρξη ηα
ζεκεία ηξνθνδόηεζεο. Όηαλ ππάξρνπλ δηαδξνκέο κέζα ζε ειεθηξηθέο ζράξεο δελ ππάξρεη
ηέηνηα απαίηεζε . Καισδηώζεηο ηζρύνο θαη αλαινγηθώλ ζεκάησλ ζα είλαη νπσζδήπνηε ζε
μερσξηζηά ζπηξάι. Γηα ηηο

θαισδηώζεηο αλαινγηθώλ ζεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ

ζσξαθηζκέλα θαιώδηα ηύπνπ LIYCY. Γηα ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο ηζρύνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
θαιώδηα ηύπνπ ΝΤΤ
8. Θέζε ζε Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηεο Μνλάδαο
Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηελ ππνρξέσζε
δηελέξγεηαο κηαο ηνπιάρηζηνλ επίζθεςεο εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηνλ
νίθν θαηαζθεπήο ηνπ θπγνθεληξεηή ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν
θιεζεί πξνο ην ζθνπό απηό από ηελ Τπεξεζία. Ζ επίζθεςε ζα αθνξά ηε ζέζε ηνπ
εμνπιηζκνύ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζα δηελεξγεζεί είηε από εηδηθό ηερληθό ηνπ νίθνπ
θαηαζθεπήο ηνπ θπγνθεληξηθνύ δηαρσξηζηήξα ή δηπισκαηνύρν κεραλνιόγν ή ειεθηξνιόγν ή
ρεκηθό κεραληθό κε επαξθή εκπεηξία ζηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξόκνησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ
Διιάδα. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ηεο πην πάλσ επίζθεςεο ζηελ εγθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξνο ησλ είθνζη πέληε (25) εξγαζίκωλ εκεξώλ.
Μέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ από ηε ζέζε ηεο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία, θαη ζε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ ζα επηιεγεί από ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα δηελεξγήζεη δσξεάλ (κε επίζθεςε
εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνύ από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ θπγνθεληξεηώλ) ηελ πξώηε
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θπγνθεληξηθώλ δηαρσξηζηήξσλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
ζπληήξεζεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. Καηά ηελ επίζθεςε απηή ζα εθπαηδεπηεί ην ηερληθό
πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο ζηελ πεξαηηέξσ πξνιεπηηθή πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνύ ηεο λέαο κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ηεο πην πάλσ
επίζθεςεο ζηελ εγθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ ηξηώλ (03) εξγαζίκσλ
εκεξώλ.
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ην ηεύρνο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο γηα ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο.

ρήκα 1: Θέζε θπγόθεληξνπ δηαρσξηζηή ζηελ Δ.Δ.Λ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.

Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,

Ο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΛ. 14

