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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η διαµόρφωση του κόστους κατασκευής των δικτύων συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων, 
ωθεί τους ερευνητές στην αναζήτηση νέων αρχών σχεδιασµού των δικτύων αυτών, ώστε να 
προκύψουν νέες, οικονοµικότερες λύσεις. 
 
Οι κύριες αιτίες διαµόρφωσης µεγάλου κόστους συνοψίζονται στα ακόλουθα : 
 
α) ο σχεδιασµός των αγωγών µε ελεύθερη επιφάνεια, 
 
β) οι βαθιές εκσκαφές που απαιτούνται για τη συλλογή λυµάτων οικιών (ιδιαιτέρως 

υπογείων) και η ανάγκη τοποθέτησης των αγωγών αυτών κάτω από τους αγωγούς 
ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων κ.λπ. και 

 
γ) η υιοθέτηση, ως ελάχιστης της κυκλικής διατοµής των 20 cm, για λόγους αερισµού των 

λυµάτων και αποφυγή εµφράξεων. 
 
Οι µέχρι τώρα προσπάθειες για επίτευξη οικονοµικότερων λύσεων, προσέφεραν πειραµατικές 
λύσεις δικτύων, κάτω από ειδικές συνθήκες. 
 
Οι “λύσεις” αυτές είναι : 
 
α) τα αποχετευτικά συστήµατα µε βαρύτητα, µικρής διαµέτρου, 
 
β) τα αποχετευτικά συστήµατα µε πίεση και 
 
γ) τα αποχετευτικά συστήµατα µε υποπίεση. 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι αιτίες διαµόρφωσης υψηλού κόστους σήµερα και 
παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προτάσεις. 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 
2.1 Ροή µε Ελεύθερη Επιφάνεια 
 
Είναι γνωστό ότι τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων λειτουργούν επί αιώνες ως αγωγοί µε 
ελεύθερη επιφάνεια. 
 
Οι λόγοι που επέβαλαν µία τέτοια λειτουργία είναι : 
 
α) η οικονοµικότητα της λειτουργίας, 
 
β) η απλότητα της κατασκευής, έτσι ώστε να λειτουργούν επί µακρά χρονικά                

διαστήµατα και 
 
γ) ο αερισµός των µεταφεροµένων λυµάτων. 
 
δ) η συχνή ανυπαρξία σαφών πληροφοριών σχετικά µε τις παρασιτικές εισροές, την εξέλιξη 

του πληθυσµού του τουρισµού και της βιοµηχανίας στην αποχετευόµενη περιοχή, έτσι 
ώστε να είναι αντικειµενικά δύσκολη η σαφής εκτίµηση και, κατά συνέπεια,                        
η υπερκτίµηση ή υποεκτίµηση της παροχής σχεδιασµού. Η επιλογή συστήµατος µε 
µερική πλήρωση για τα δίκτυα ακαθάρτων, συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση 
υψηλού κόστους κατασκευής, επειδή στην περίπτωση αυτή, οι διατοµές και, κατά 
συνέπεια, οι εκσκαφές, οι επιχώσεις, άµµοι κ.λπ. είναι πολύ µεγαλύτερες. 

 
2.2 Μεγάλα Βάθη Εκσκαφής 
 
Τα βάθη εκσκαφής που διαµορφώνονται στα δίκτυα συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων 
είναι σχετικά µεγάλα και το γεγονός αυτό οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες : 
 
α) Στην ανάγκη συλλογής των λυµάτων από τα τελικά φρεάτια των οικιών, τα οποία 

ευρίσκονται εν γένει σε µεγάλο βάθος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης υπογείων. 
 
 Το βάθος τοποθέτησης διαµορφώνεται στα 1,5 µ. σε περίπτωση απουσίας υπογείων ή στα 

2,5 µ. στην αντίθετη περίπτωση. 
 
β) Στη συνύπαρξη στην ίδια οδό αγωγών άλλων δικτύων. Ιδιαίτερα η ύπαρξη αγωγών 

αποχέτευσης οµβρίων, µεγαλύτερης εν γένει διαµέτρου, οδηγεί την τοποθέτηση των 
αγωγών σε µεγάλα βάθη, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών φρεατίων των 
οικιών και από τις δύο πλευρές του δρόµου. 

 
γ) Στη συχνή ανάγκη όδευσης των αγωγών µε κλίση αντίθετη από εκείνη των οδών, για 

αποφυγή πρόβλεψης αντλιοστασίων. 
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δ) Στην απαίτηση για επίτευξη της ελάχιστης ταχύτητας (αυτοκαθαρισµού) στους αγωγούς, 
που οδηγεί, στις περιπτώσεις οδών µε µικρές κλίσεις, σε µεγαλύτερες κλίσεις από εκείνες 
των δρόµων και κατά συνέπεια σε µεγαλύτερα βάθη εκσκαφής. 

 
 Μεγάλα βάθη τοποθέτησης των αγωγών συνεπάγονται βαθέα φρεάτια επίσκεψης, 

σηµαντικές εκσκαφές, επιχώσεις κ.λπ., και προφανώς µεγαλύτερο κόστος κατασκευής. 
 
2.3 Θέσπιση ως Ελάχιστης της Κυκλικής ∆ιατοµής των 20 cm 
 
Η ελάχιστη διάµετρος των 20 cm που προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές για τους 
κυκλικούς αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, υιοθετείται για δύο λόγους : 
 
α) Τον επαρκή αερισµό των υγρών αποβλήτων, σε συνδυασµό µε τη διατηρούµενη τιµή του 

ποσοστού πλήρωσης (Υ / D) µικρότερη / ίση του 0,5, όπου Y το βάθος ροής και D η 
διάµετρος του αγωγού. 

 
β) Την αποφυγή εµφράξεων από στερεά που έχουν εισχωρήσει στο δίκτυο. 
 
Είναι γνωστό ότι, µε µέσες τιµές των παρασιτικών εισροών, η ελάχιστη διάµετρος, υπό 
δυσµενείς συνθήκες κλίσεων (ελάχιστες), είναι ικανή να µεταφέρει τα λύµατα 700 ατόµων 
περίπου. 
 
3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
3.1 Προϋποθέσεις Εφαρµογής 
 
Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε πρόταση για εναλλακτική µορφή δικτύων ακαθάρτων πρέπει 
να είναι “απαλλαγµένη” τουλάχιστον από µερικές από τις αιτίες που ωθούν το κόστος των 
δικτύων σε µεγάλα ύψη. 
 
Οι προϋποθέσεις, που εξειδικεύονται ανάλογα µε τον τύπο του εναλλακτικού συστήµατος, 
είναι : 
 
α) Η απαλλαγή από τα καθιζήσιµα στερεά υλικά που υπεισέρχονται στο δίκτυο. Αυτό µπορεί 

να επιτευχθεί είτε µε την πρόβλεψη βόθρων, που λειτουργούν ως δεξαµενές καθίζησης, 
είτε µε τη παρεµβολή αντλιών αλέσεως (grinder pumps). 

 
β) Η λειτουργία του συστήµατος να γίνεται µε πλήρη διατοµή, εφαρµόζοντας είτε πίεση είτε 

υποπίεση στο δίκτυο. 
 
γ) Η ελαχιστοποίηση των παρασιτικών εισροών µε τη χρήση στεγανών σωληνώσεων, στις 

περιπτώσεις όπου το δίκτυο προβλέπεται στο σύνολό του πάνω από το φρεάτιο ορίζοντα. 
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Συνολικά τα εναλλακτικά συστήµατα, έναντι των συµβατικών, παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα : 
 
α) µειωµένο αρχικό κόστος κατασκευής, αλλά µεγαλύτερο κόστος λειτουργίας, τόσο για το 

κύριο δίκτυο, όσο και για τις συνδέσεις, 
 
β) πιο σύνθετη υδραυλική και βιοχηµική λειτουργία, 
 
γ) αποφυγή κατασκευής φρεατίων επίσκεψης, 
 
δ) χρήση µικρότερων διαµέτρων και 
 
ε) µειωµένα βάθη εκσκαφής. 
 
Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των τριών κυριοτέρων εναλλακτικών προτάσεων για τα 
δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
3.2 Αποχετευτικά Συστήµατα Μικρής ∆ιαµέτρου µε Βαρύτητα 
 
Στα συστήµατα αυτά, η ελάχιστη τιµή της διαµέτρου δεν είναι πλέον τα 20 cm, αλλά 
σηµαντικά µικρότερη. 
 
Για να είναι εφικτή η µείωση αυτή, τα λύµατα πριν από την είσοδό τους στο δίκτυο, 
παραµένουν σε βόθρο, όπου καθιζάνουν οι στερεές ουσίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται 
φίλτρα, µε ανοίγµατα 3 mm, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος των επιπλεόντων 
σωµατιδίων. 
 
Αντί φρεατίων επίσκεψης προβλέπονται δίοδοι πλύσης ή δίοδοι απόξεσης. Η προβλεπόµενη 
και στις δύο περιπτώσεις κατακόρυφη διάταξη, φέρει στην κεφαλή δικλείδα, το άνοιγµα της 
οποίας είτε εισάγει το νερό καθαρισµού µε πίεση, είτε καθιστά δυνατή τη χρήση εργαλείων 
απόξεσης. Λόγω της παραµονής των λυµάτων στους βόθρους δηµιουργούνται αναερόβιες 
συνθήκες και παραγωγή υδροθείου, οπότε σε κάθε σηµείο πρόσβασης προβλέπονται 
διατάξεις απόσµησης. Για την επαναφορά των αερόβιων συνθηκών χρησιµοποιείται αερισµός 
ή χλωρίωση ή προστίθεται υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
 
Στα πλεονεκτήµατα της εναλλακτικής αυτής πρότασης, συγκαταλέγονται : 
 
α) η χρήση διαµέτρων έως και 5 ή 10 cm, 
 
β) η ταχύτητα και το χαµηλό κόστος κατασκευής και 
 
γ) η αφαίρεση σηµαντικού ποσοστού οργανικού φορτίου και κατά συνέπεια η µείωση των 

απαιτήσεων τελικής επεξεργασίας των λυµάτων. 
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ενώ στα µειονεκτήµατα : 
 
α) η συσσώρευση σηπτικής ιλύος στους βόθρους και η ανάγκη επεξεργασίας και              

διάθεσής της και 
 
β) η δηµιουργία αναερόβιων συνθηκών και κατά συνέπεια διαβρωτική δράση των λυµάτων, 

δηµιουργία οσµών και αναγκαιότητα για χρήση διατάξεων απόσµησης. 
 
Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία τη δεκαετία του ΄60 
και ακολούθησε τη δεκαετία του ΄70 η χρήση τους στις Η.Π.Α. 
 
3.3 Αποχετευτικά Συστήµατα µε Πίεση 
 
Στα συστήµατα αυτά, οι αγωγοί του δικτύου λειτουργούν µε πίεση, ενώ η σύνδεση των 
οικιών γίνεται µε άντληση. 
 
Οι αντλίες είναι είτε βυθισµένες σε σηπτική δεξαµενή φυγοκεντρικές, στον εξοπλισµό τον 
οποίον προβλέπεται φίλτρο ανοίγµατος 3 mm περίπου, για τον περιορισµό της εισόδου των 
στερεών σωµατιδίων στο δίκτυο, είτε αλέσεως (grinder pumps), οπότε δεν απαιτείται σηπτική 
δεξαµενή, αλλά µικρό τέλµα. 
 
Τα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι : 
 
α) Aγωγοί ελάχιστης διαµέτρου 5 – 7,5 cm, ταχύτητα σχεδιασµού 1,5 έως 2 m/s, 

κατασκευασµένοι είτε από PVC, είτε από HDPE. 
 
β) Η έλλειψη φρεατίων επίσκεψης και η αντικατάστασή τους µε διόδους καθαρισµού ή 

απόξεσης. 
 
γ) Ο εξοπλισµός µε δικλείδες αποµόνωσης, εκκενωτές στα χαµηλά, και αερεξαγωγούς στα 

ψηλά σηµεία, διατάξεις απόσµησης και (ενδεχοµένως) ρυθµιστές πίεσης. 
 
Στα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του συγκεκριµένου συστήµατος συγκαταλέγονται : 
 
α) το µειωµένο αρχικό κόστος του δικτύου, αλλά και το αυξηµένο κόστος σύνδεσης, 
 
β) το αυξηµένο κόστος λειτουργίας τόσο στις συνδέσεις, όσο και στο δίκτυο, 
 
γ) η µεγαλύτερη ταχύτητα κατασκευής, 
 
δ) το αυξηµένο κόστος  συντήρησης, 
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ε) η µειωµένη αξιοπιστία του δικτύου λόγω των παρουσιαζοµένων συχνά βλαβών και 
αδυναµιών του συστήµατος, 

 
στ) η µόνιµη παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία του συστήµατος, 
 
ζ) η παρουσία πολλών και σηµαντικών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
 
η) η επικράτηση αναερόβιων συνθηκών, διαβρωτική δράση των υγρών αποβλήτων, 

δηµιουργία οσµών και ανάγκη διατάξεων απόσµησης και 
 
θ) η ελευθερία στη χάραξη των αγωγών είτε σε οριζοντιογραφία, είτε σε µηκοτοµή. 
 
Τα συστήµατα αυτά έχουν συχνή εφαρµογή στις ΗΠΑ, και ενδείκνυνται σε περιπτώσεις 
αραιοκατοικηµένων οικισµών µε έντονο ανάγλυφο ή βραχώδες υπέδαφος ή ψηλό φρεάτιο 
ορίζοντα. 
 
3.4 Αποχετευτικά Συστήµατα µε Υποπίεση 
 
Πρόκειται για το σύστηµα µε την πλέον πολύπλοκη λειτουργία, που στηρίζεται στην 
παρουσία ενός κεντρικού αντλιοστασίου κενού, το οποίο δηµιουργεί πίεση µικρότερη της 
ατµοσφαιρικής. 
 
Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγουν όλοι οι αγωγοί, διαµέτρων από 10 έως 20 cm, από 
µέγιστη απόσταση 5 χιλιοµέτρων. Το συνολικό δίκτυο πρέπει να είναι τόσο υδατοστεγανό, 
όσο και αεροστεγές. 
 
Η σύνδεση κάθε κατοικίας απαιτεί την παρουσία ειδικής µονάδας σύνδεσης, µε 
αποθηκευτικό τέλµα και δικλείδα κενού, που λειτουργεί µε αυτοµατισµό, εισάγοντας στο 
δίκτυο, µαζί µε τα απόβλητα και ποσότητα αέρα (κατά 50% έως 300% αυξηµένη σε σχέση µε 
την ποσότητα των λυµάτων). 
 
Η ροή δεν είναι µόνιµη, αλλά χαρακτηρίζεται από τη µετακίνηση θυλάκων αέρα και 
λυµάτων. Η πριονωτή – σε µηκοτοµή – χάραξη των αγωγών βοηθά στην καλλίτερη 
λειτουργία του συστήµατος. 
 
Κατά περιόδους στο σύστηµα αναπτύσσονται ταχύτητες – της υγρής φάσης – της τάξης των    
5 µ/δλ, έτσι ώστε να µην υπάρχει καθίζηση στερεών στους αγωγούς. 
 
Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι ανάλογα µε εκείνα των προηγουµένων 
εναλλακτικών συστηµάτων. 
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Παρουσιάζουν όµως και πρόσθετα πλεονεκτήµατα, όπως : 
 
α) εξασφάλιση πλήρους αερισµού και κατά συνέπεια απάλειψη των οσµών, 
 
β) µη ύπαρξη καθιζήσεων και απαλλαγή από το πρόβληµα της παρουσίας της σηπτικής 

ιλύος σε κάθε σύνδεση, 
 
γ) µη ενεργοβόρα απλή σύνδεση των κατοικιών. 
 
Παρουσιάζει όµως το µεγάλο πρόβληµα του πολύπλοκου της υδραυλικής λειτουργίας, και  
της δυσλειτουργίας σε περίπτωση βλαβών και της ανάγκης για παρουσία εξειδικευµένου 
προσωπικού. 
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