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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Παρούσα Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού  στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών 
επιλογών του έργου σε σχέση με το σχήμα επεξεργασίας των των Έργων Επεξεργασίας 
Νερού του Ταμιευτήρα Ποταμών.  
Στο πλαίσιο της παρούσας έχουν συνταχθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εκθέσεις οι 
οποίες αφορούν στο σχημα επεξεργασίας της ΕΕΝ:  
 Εισηγητική Έκθεση του Έργου στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποίηθηκε 

αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού του Ταμιευτήρα Ποταμών, 
καθορισμός των πρόσθετων προς προσδιορισμό παραμέτρων και παρουσίαση των 
πλέον διαδεδομένων και κατάλληλων διαδικασιών επεξεργασίας για την 
απομάκρυνση ειδικών συστατικών.  

 1η Έκθεση Παρακολούθησης του έργου στην οποία παρουσιάστηκαν οι βασικές 
επιλογές οι οποίες αφορούσαν στη δυναμικότητα της εγκατάστασης και στο σχήμα 
επεξεργασίας έτσι όπως αυτό καθορίζεται βάσει του συνόλου πλέον των 
αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

I. Έκθεση επιλογής σχήματος επεξεργασίας (ΕΚΘ-003 3390/11.04.2018) η οποία 
περιελάμβανε την περαιτέρω αξιολόγηση επιμέρους εναλλακτικών επιλογών που 
αφορούν αφορούν στο σχήμα επεξεργασίας, και την οριστικοποίηση των τελικών 
επιλογών.   

Οι προτεινόμενες επιλογές του σχήματος επεξεργασίας εγκρίθηκαν με κάποιες 
παρατηρήσεις από την Υπηρεσία με το υπ’αριθμό Δ2-244/16.04.2018 έγγραφο. Στόχος της 
παρούσας έκθεσης είναι να συνοψίσει τα κύρια ευρύματα της διερεύνησης που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προηγούμενων εκθέσεων και να παρουσιάσει τα 
βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του οριστικοποιημένου σχήματος επεξεργασίας.  
οριστικοποιημένο σχήμα επεξεργασίας όπως αυτό διαμορφώθηκε βάσει του παραπάνω 
εγγράφου της Υπηρεσίας. 
 

 
2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον ΟΑΚ Α.Ε., η απαιτούμενη δυναμικότητα της 
ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου ανέρχεται σε 45.000 m3/d, με δυνατότητα λειτουργίας 3 
παράλληλων γραμμών επεξεργασίας, μοναδιαίας δυναμικότητας 15.000 m3/d ενώ επιπλέον 
στην αρχική φάση θα πρέπει η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει με δυναμικότητα 7.500 
m3/d. Τα δεδομένα σχεδιασμού  παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 1 Δεδομένα σχεδιασμού ΕΚΝ 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 
ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 18.000 
(7.500 με άμεση σύνδεση) 

20.900 

20 ΕΤΙΑ 22.500 30.000 
40 ΕΤΙΑ 30.000 45.000 

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου (Νοέμβριος 2017), ο 
σχεδιασμός της μονάδας επεξεργασίας νερού του ταμιευτήρα Ποταμών Αμαρίου 
προτείνεται να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη του νερού σε ποιότητα κατηγορίας 
Α3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ Β΄ 438/1986). Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, τα 
νερά κατηγορίας Α3 είναι κατάλληλα για ύδρευση μετά από προχωρημένη φυσική και 
χημική επεξεργασία και απολύμανση, π.χ. χλωρίωση μέχρι του σημείου θραύσεως (break 
point), συσσωμάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση, προσρόφηση (ενεργός άνθρακας) και 
απολύμανση (όζον, τελική χλωρίωση κλπ.).  
 
3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την αποτελεσματική επεξεργασία του νερού του ταμιευτήρα Ποταμών Αμαρίου 
επιλέγονται οι ακόλουθες διεργασίες επεξεργασίας: 
 
3.1 ΠΡΟΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 
Για την απομάκρυνση ανπιθύμητων αερίων (όπως H2S) και την οξείδωση διαλυμένων 
μετάλλων όπως ο σίδηρος, το μαγγάνιο και εύκολα οξειδούμενες οργανικές ενώσεις 
προβλέπεται προαερισμός του προς επεξεργασία νερού.  Η δεξαμενή επαφής έχει 
χωρητικότητας της τάξης των 300m3 η οποία εξασφαλίζει χρόνο επαφής 10min και το 
δομικό της μέρος θα αποτελεί τμήμα της δεξαμενής αποθήκευσης εισόδου εισόδου. Το 
σύστημα αερισμού δυναμικότητας 1.250Nm3/hr εξασφαλίζει ειδική παροχή αέρα 1 Nm3/h 
αέρα / m3/h νερού. 
3.2 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ – ΠΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
 
Για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών στο εισερχόμενο προς επεξεργασία 
νερό καθώς και για τον έλεγχο ανάπτυξης αλγών, την οξείδωση των οργανικών ενώσεων και 
την ολοκλήρωση της οξείδωσης των ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και του υδροθείου 
επιλέγεται η προεπεξεργασία με προοζόνωση. Η δεξαμενή επαφής με το όζον έχει 
χωρητικότητα 156m3 και εξασφαλίζει χρόνο επαφής  της τάξης των 5min. Η μονάδα 
παραγωγής όζοντος θα έχει δυναμικότητα 6,25kgr/hr εξασφαλίζοντας ειδική παροχή της 
τάξης των 2mg/l. 
 
Επιπλέον επιλέγεται η προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα διασφάλισης της προχωρημένης οξείδωσης των ενώσεων του ανεπεξέργαστου 
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νερού. Σημειώνεται πως η συνδυασμένη χρήση όζοντος και υπεροξειδίου υδρογόνου 
συντελεί σε σημαντική μείωση των απαιτούμενων δόσεων όζοντος. 
 
3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ PH 
 
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας κροκίδωσης – καθίζησης και εφοσον 
επιβεβαιωθούν οι διαθέσιμες σχετικές μετρήσεις του προς επεξεργασία νερού με 
περαιτέρω αναλύσεις προβλέπεται μονάδα ρύθμισης του pH με διοξείδιο του άνθρακα. Η 
επιλογή βασίζεται τόσο στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του διοξειδίου σε σχέση με το 
θειικό οξύ όσο και στη μικρή απαίτηση έργων Πολιτικού Μηχανικού για το σύστημα 
προετοιμασίας και δοσομέτρησης. Η αρχική ρύθμιση του pH στοχεύει στη μείωση της 
κατανάλωσης κροκιδωτικού και του συνεπαγόμενου κόστους ,καθώς και στη μείωση της 
συγκέντρωσης Al στο επεξεργασμένο νερό.  Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα θα 
πραγματοποιείται με έγχυση στον αγωγό μεταφοράς (in-line).  Εφόσον απαιτηθεί, για την 
επαναφορά του pH στην τιμή κορεσμού επιλέγεται η προσθήκη κορεσμένου διαλύματος 
ασβεστίου, το οποίο παράγεται επιτόπου από σκόνη ασβέστη. 
 
3.4 ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ - ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ 
 
Βάσει των υψηλών συγκεντρώσεων φυσικής οργανικής ύλης (μετρούμενης ως TOC), 
σιδήρου και μαγγανίου, επιλέγεται η κροκίδωση, ακολουθούμενη από καθίζηση και 
διύλιση. Η κροκίδωση μπορεί να γίνει με προσθήκη είτε υγρού χλωριούχου πολυαργιλίου 
(PAC) είτε διαλύματος θειικού αργιλίου, το οποίο παράγεται επιτόπου από σκόνη θειικού 
αργιλίου. Κατόπιν παρουσίασης και αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
της κάθε επιλογής επιλέχθηκε η επιτόπου απρασκευή διαλύματος κροκιδωτικού μέσω 
προμήθειας πρώτης ύλης σε σκόνη. Επιπλέον, για αύξηση της ευελιξίας της μονάδας 
προβλέπεται η απαιτούμενη υποδομή για τη χρήση έτοιμου διαλύματος PACl. Για τη 
βελτιστοποίηση της διεργασίας της κροκίδωσης προβλέπεται επίσης προσθήκη 
πολυηλεκτρολυτη. 
 
Η δεξαμενή ταχείας ανάμιξης χωρητικότητας 54m3 διαστασιολογείται για επίτευξη 
ελάχιστου χρόνου παραμονής της τάξης των 60sec ενώ η δεξαμενή κροκίδωσης 
χωρητικότητας 470m3 διαστασιολογείται για ελάχιστο χρόνο παραμονής 10min. 
 
3.5 ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τους χωροταξικούς περιορισμούς του γηπέδου της ΕΚΝ καθώς 
και τα λειτουργικά πλεονεκτήματα των δεξαμενών με λαμέλλες επιλέχθηκε η 
πρόβλεψη ορθογωνικών δεξαμενών με συστήματα κεκλιμένων σωλήνων (λαμέλλες) 
για το διαχωρισμό της υγρής και της στερεής φάσης. Οι δεξαμενές συνολικής 
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επιφάνειας 72m2 διαστασιολογούνται για μέγιστη ταχύτητα καθίζησης κατά Hazen 
0,80m3/m2-h. 
 
Όταν η θολότητα του εισερχόμενου νερού είναι χαμηλή (< 5NTU) δύναται να 
παρακάπτεται η μονάδα κροκιδοκαθίζησης και να λαμβάνει χώρα η απευθείας 
διύλιση. 
 
 
3.6 ΔΙΥΛΙΣΗ 
Για τη διύλιση επιλέγεται η χρήση διστρωματικών φίλτρων (άμμου ανθρακίτη) τα 
οποία εξασφαλίζουν μεγάλο ενεργό χρόνο διύλισης μεταξύ δύο πλύσεων 
ελαχιστοποιώντας έτσι το απορριπτόμενο νερό έκπλυσης κι εξοικονομώντας 
ενέργεια λόγω μικρότερου χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού έκπλυσης.  Ο 
καθαρισμός των κλινών θα πραγματοποιείται τόσο με νερό όσο και με αέρα με 
σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης πλύσης. Ο σχεδιασμός των κλινών 
πραγματοποιείται για επιφανειακή φόρτιση της τάξης των 10 m3/(m2 x h) για τις 
δυσμενέςστερ συνθήκες λειτουργίας (δύο κλίνες εκτός λειτουργίας) και η 
απαιτούμενη επιφάνεια προκύπτει ίση με 294m2. 
 
3.7 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Για την αποτελεσματική τελική απομάκρυνση των οξειδωμένων οργανικών 
ενώσεων, εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων καθώς και των βρωμικών που πιθανόν 
να σχηματίζονται στην προοζόνωση, επιλέγεται η διύλιση σε κλίνες ενεργού 
άνθρακα, η οποία θα κατασκευαστεί σε επόμενη φάση του έργου. Κατά το πρώτο 
στάδιο ανάπτυξης του έργου επιλέγεται η περιστασιακή προσθήκη ενεργού 
άνθρακα σε μορφή σκόνης (PAC), ο οποίος θα παρασκευάζεται ως διάλυμα και θα 
δοσομετρείται στο κανάλι διανομής της κροκιδοκαθίζησης.  Για τη χωροθέτηση της 
μελλοντικής μονάδας φίλτρων ενεργού άνθρακα  υπάρχει δυνατότητα επέκτασης 
του γηπέδου της ΕΚΝ.  
 
3.8 ΜΕΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Για την εξασφάλιση της προστασίας του επεξεργασμένου νερού από πιθανή 
μόλυνση λόγω παθογόνων μικροοργανισμών στο δίκτυο μεταφοράς απαιτείται η 
χλωρίωσή του, η οποία εξασφαλίζει τη δημιουργία υπολειμματικής απολυμαντικής 
δράσης. Οι κύριες μέθοδοι απολύμανσης που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν τη 
χρήση αέριου χλωρίου, χλωραμίνων, υποχλωριώδες νατρίου και διοξειδίου του 
χλωρίου. Επιλέχθηκε η χρήση διαλύματος υποχλωριώδες νατρίου. 
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3.9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΔΙΥΛΙΗΣΗΣ 
Για τα νερά έκπλυσης των κλινών διύλισης επιλέγεται η ανακύκλωσή τους κατόπιν 
επεξεργασίας. Για την επεξεργασία τους επιλέγεται η υπερδιήθηση σε ξεχωριστή 
μονάδα, η οποία εξασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματική απομάκρυνση τόσο των 
αιωρούμενων στερεών όσο και των παθογόνων μικροογανισμών (ιοί, ωά παρασίτων 
κλπ.). Τα επεξεργασμένα νερά ανακυκλώνονται στα έργα εισόδου ενώ η έκπλυση 
της υπερδιήθησης οδηγείται στον παχυντή ιλύος.  
 
4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΝ 

Η Εγκατάσταση Καθαρισμού Νερού του φράγματος Ποταμών Αμαρίου θα  περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες μονάδες:  

1. Έργο εισόδου -Δεξαμενή αποθήκευσης- προαερισμού 
2. Ρύθμιση pH 
3. Προαπολύμανση – προχωρημένη οξείδωση με συνδυασμένη χρήση όζοντος – 

υπεροξειδίου του υδρογόνου 
4. Κροκίδωση – Καθίζηση σε ορθογωνικές δεξαμενές με λαμέλλες 
5. Διύλιση σε διστρωματικά φίλτρα άμμου –ανθρακίτη 
6. Προσρόφηση με προσθήκη ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης (PAC) και 

μελλοντική δυνατότητα εγκατάστασης φίλτρων ενεργού άνθρακα (GAC). 
7. Μέτα-απολύμανση με χρήση διαλύματος χλωρίου 
8. Τελική ρύθμιση pH 
9. Μονάδα επεξεργασίας νερών έκπλυσης με σύστημα υπερδιήθησης 
10. Επεξεργασία ιλύος σε μονάδα πάχυνσης και μηχανικής αφυδάτωσης. 
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