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1. ΓΕΝΙΚΑ

Ή  παρούσα Προμελέτη τής έγκαταστάσεως Βιολογικού Καθαρισμού έχει έκ- 

πονηθεΐ στά πλαίσια τής μελέτης άποχετεύσεως Νεαπόλεως Αασιθϊου, πού άνατέθηκε 

μέ τήν άπό 24/1/1980 σχετική σύμβαση στό γραφείο μελετών'Τ. Κουκουράκης καί 

Συνεργάται". "Εχει προηγηθεΐ ή έκπόνηση τής προκαταρκτικής μελέτης πού έγκρί- 

θηκε μέ τήν άπό 13/8/80 σχετική απόφαση τού ΔΣ τού Νομαρχιακού Ταμείου Αασιθϊου, 

μέ βάση τό φύλλο έπεξεργασίας τής άρμοδίας ύπηρεσίας τού Υπουργείου ’Εσωτερικών 

άπό 12/7/80.

Σύμφωνα μέ τό νόμο έχει ήδη έκδοθεϊ άπόφαση τής Νομαρχίας Αασιθϊου 

άπό 30/6/1980 πού καθορίζει σάν άποδέκτη των λυμάτων τού Δήμου Νεαπόλεως τόν 

ποταμό πού έκβάλλει στή Μίλατο.

Στή σχετική γνωμοδότηση τής έπιτροπής πού συστάθηκε καθορίζεται σάν 

θέση τής έγκαταστάσεως ένδεικτικά αύτή πού προτάθηκε στήν φάση τής προκαταρκτι

κής μελέτης. ,

Σύμφωνα μέ τό Π.Δ. 696/74 ή μελέτη τής έγκαταστάσεως καθαρισμού άντι- 

μετωπίζεται μόνο μέχρι τό στάδιο τής προμελέτης, έπομένως τό στάδιο αυτό είναι 

τελικό. Σέ έφαρμογή τού ίδιου Π.Δ. στό στάδιο αυτό συντάχτηκαν καί τά τεύχη δημο- 

πρατήσεως των έργων Α ’φάσεως τής έγκαταστάσεως, δυναμικότητας 2.750 κατοίκων.

Στήν παρούσα προμελέτη καθορίζεται σάν σύστημα έπεξεργασίας των λυμάτων 

τό σύστημα τής ένεργοϋ ίλύος στήν παραλλαγή τού παρατεταμένου άερισμοϋ.

’Επίσης καθορίζεται καί δ τρόπος έφαρμογής τού συστήματος μέ τήν μέθο

δο τής τάφρου άερισμοϋ.

’Αντίθετα τά τεύχη δημοπρατήσεως συντάχθηκαν έτσι ώστε νά μή ύπάρχουν 

δεσμεύσεις γιά τούς διαγωνιζόμενους ώς πρός τόν τρόπο έφαρμογής τού συστήματος 

καί τόν ήλεκτρομηχανολογικό έξοπλισμό πού θά άπαιτηθεΐ. Έτσι ή γενική διάταξη 

τών έπιμέρους μονάδων οί διαστάσεις τους, καθώς καί τό είδος τού έξοπλισμοΰ θά 

άποτελέσουν στοιχεία τής προσφοράς τών διαγωνιζομένων καί θά ύποβληθοΰν μαζί 

μέ τά ύπόλοιπα άπαιτούμενα στοιχεία ύπό μορφή προμελέτης, πού φυσικά δέν είναι 

άπαραίτητο νά ταυτίζεται μέ τήν παρούσα προμελέτη, παρά μόνο νά είναι σύμφωνη 

μέ τούς δρους τών τευχών δημοπρατήσεως.

Ή  τελευταία θά χρησιμεύσει γιά τόν έλεγχο καί τήν άξιολόγηση τών 

προσφορών καί θά βοηθήσει τήν λήψη τών σχετικών άποφάσεων.



2. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΟΡΟΙ ΔΙΑ9ΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σάν τελικός άποδέκτης των λυμάτων τής Νεαπόλεώς καθορίστηκε δ χείμαρ
ρος Μ,ό όποιος άρχίζει άπό τήν Νεάπολη καί εκβάλλει στόν κόλπο Μαλίων, κοντά 

στη Μίλατο.

Σοβαρό μειονέκτημα αυτής τής λύσεως είναι δτι ό χείμαρρος δέν παρου

σιάζει ροή βάσεως καί μόνο κατά τις έποχές μεγάλων βροχοπτώσεων έμψανίζεται 

ροή. "Ετσι δέν γίνεται ανάμειξη των έξερχομένων λυμάτων(μετά τόν καθαρισμό τους) 

μέ καθαρά ϋδατα, πού θά όδηγοϋσε σέ μείωση των συγκεντρώσεων τροφής καί άλλων 

έπιβλαβών ουσιών(αζώτου, φωσφόρου κλπ.).

Δυστυχώς όμως δέν ύπάρχει καμμιά πρόσφορη έναλλακτική λύση. Τό ένδε- 

χόμενο νά χρησιμοποιηθεί σάν άποδέκτης ό χείμαρρος Ξηροπόταμος, πού έπίσης ξεκι

νάει άπό τή Νεάπολη καί έκβάλλει στόν κόλπο Μιραμπέλλου, κοντά στόν "Αγιο Νικό

λαο, θά πρέπει νά άποκλειστεϊ γιατί ό έν λόγω χείμαρρος δέν παρουσιάζει πλεο

νεκτικότερη δίαιτα ροής, ένώ παράλληλα ή λύση αύτή θά άπαιτοϋσε άντληση των 

λυμάτων σέ μεγάλο ϋψος καί μεγάλο μήκος καταθλιπτικοΰ άγωγοϋ, χωρίς κανένα 

όφελος.

Έ ξ  άλλου ή μεταφορά τών λυμάτων, μετά τόν καθαρισμό τους, στή θάλασσα 

(στόν κόλπο Μαλίων ή στόν κόλπο Μιραμπέλλου) θά άπαιτοϋσε ένα συνολικό μήκος 

άγωγοϋ 15 έως 20 χιλιόμετρα, πράγμα πού θεωρείται οικονομικά άσύμφορο γιά ένα 

έργο αύτής τής κλίμακας.

Ή  έν λόγω λύση, νά χρησιμοποιηθεί δηλαδή ό χείμαρρος Μ σάν άποδέκτης 

λυμάτων,έχει ήδη έγκριθεϊ μέ τή σχετική απόφαση τής Νομαρχίας Λασιθίου, πού 

άναφέρθηκε στό κεφάλαιο 1.

Γιά τις παραπάνω συνθήκες διαθέσεως τών καθαρισμένων λυμάτων τίθενται 

οί έξής όροι:
- Όρνανική τροφή: BOD5 έκροής 20 mg/1 .
- Αίωρούμενα στερεά: S.S. έκροής 40 mg/1.
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3^__ΘΕΙΗ_Ε[ΚΑτΑΣΤΑΣΕΩΣ_ΚΑΘΑΡΙΣΜ0γ_ΛΥΜΑΤΩΝ

Ή  θέση πού καθορίζεται γιά τήν κατασκευή τής έγκαταστάσεως καθαρισμού 

λυμάτων βρίσκεται κοντά στό χείμαρρο Μ, σέ άπόσταση 600 περίπου μέτρα βορειοδυ

τικά τής Νεαπόλεως.

Διοικητικά ή περιοχή άνήκει στήν Κοινότητα Βουλισμένης. Γιά τήν έπιλογή 

τής θέσεως αύτής είχε προηγηθεϊ σχετική πρόταση τού μελετητή στό στάδιο τής Προ

καταρκτικής Μελέτης. Μέ τήν πρόταση συμφώνησε καί ή άρμόδια 'Υπηρεσία τού Υπουργεί

ου ’Εσωτερικών, στό σχετικό φύλλο έπεξεργασίας, καθώς καί ή επιτροπή τής Νομαρχίας 

πού συστάθηκε σύμφωνα μέ τό νόμο, γιά τό θέμα αυτό, στή γνωμοδότησή της. Σημειώνεται 

δτι στήν παρούσα φάση έγινε μικρή μετατόπιση τής θέσεως, μέ βάση τις παρατηρήσεις 

άπό έπιτόπια έξέταση τής καταλληλότητας άπό τό μελετητή.

Τά βασικά πλεονεκτήματα τής ένλόγω θέσεως είναι:

α) Βρίσκεται έξω άπό κατοικημένες περιοχές καί ούτε προβλέπεται έπέκταση 

κάποιου οικισμού πρός τή θέση αύτή.

β) Είναι προσπελάσιμη καί άπό δύο κατευθύνσεις μέσω τής παλιάς έθνικής 

όδού καί μέσω τής έπαρχιακής όδοΰ Νεαπόλεως-Λατσίδας.

γ) Είναι έφικτή ή μελλοντική έπέκταση τής έγκαταστάσεως σέ ένδεχόμενη 

ανάγκη.

δ) Είναι δυνατή μελλοντικά καί ή σύνδεση τής κοινότητας Βουλισμένης 

μέ τήν έγκατάσταση, σέ περίπτωση κατασκευής δικτύου άποχετεύσεως 

τής Βουλισμένης.

ε) ’Απέχει λίγο άπό τήν Νεάπολη και έλάχιστα άπό τόν χείμαρρο Μ.
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΣΥΝΟΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

4.1. Πληθυσυός_τ5ς_μελέτΐ3ς

Ή  Εγκατάσταση μελετάται γιά τιίν κάλυψη των αναγκών τής εικοσαετίας 

μέχρι τό έτος 2000.

Ό  πληθυσμός τοϋ έτους 2000 έχει έκτιμηθεΐ, ήδη κατά τό στάδιο τής 

προκαταρκτικής μελέτης, ώς έξής:

Μόνιμοι κάτοικοι: 4.700
Μη μόνιμοι κάτοικοι:  800___

Σύνολο 5.500

Λόγω τής άνυπαρξίας βιομηχανικών λυμάτων δέν θά ληφθεΐ πρόσθετος 

ισοδύναμος πληθυσμός.

4.2. 'ΪΙΙ2λογισμός_παροχών

Στό τεύχος τής τεχνικής έκθέσεως τών δικτύων έγιναν, οί έξής παραδο

χές, ώς πρός τίς παροχές:
- Ειδική παροχή άκαθάρτων(θερινή) έτους 2000:160λ/24ωρο.κάτοικο.

2 5- Συντελεστής αιχμής παροχής ακαθάρτων Ρ=1,5η— *---
V Ώμ

- Εισροές όμβριων: 0,5 λ/δλ. έκτ.

Μετά άπό αύτά προκύπτουν οί έξής τιμές τής παροχής:
Μέση ήμερήσια θερινή παροχή Qy = 160X5.500/1000=880 μ3/ήμ=10,2 λ/δλ. 

Παροχή εισροών Οείσ= 84,1X0,05=4,2 λ/δλ.

Συντελεστής αιχμής Ρ = 1.5+ —  = 2,28
V T 0T2

Παροχή αιχμής άκαθάρτων ζ ^ χ = 2,28X10,2=23,3 λ/δλ.

- Μέση (θερινή) παροχή ύπολογισμοΰ Qq = 10,2+4,2=14,4 λ/δλ.

- Μέγιστη παροχή ύπολογισμοΰ Q p  23,3+4,2=27,5 λ/δλ.

- Μέγιστη παροχή 40ετίας (γιά έλεγχο διωρύγων καί άγωγοϋ Εκβολής)

Q2= 37,5 λ/δλ.

4.3. Σύγθεσΐ]_λυμάτων

Ώ ς  πρός τήν σύνθεση τών λυμάτων γίνονται οί έξής παραδοχές:

- Τροφή BOD5 = 64 γρ/24ωρο.κάτοικο.
- Αίωρούμενα στερεά S.S.= 100 γρ/24ωρο.κάτοικο.
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Μέ βάση αύτά προκύπτουν:
- 'Ημερήσια ποσότητα Β005= 64 X 5.500/1000=352 Kg.

- 'Ημερήσια ποσότητα αιωρουμένων στερεών S.S.=100X5.500/1000=550 Kg,

- Συγκέντρωση τροφής στά εισερχόμενα λύματα(μέσπ)
„ _ 352X10°
Fo " _ 283 mg/1,

- Συγκέντρωση αίωρουμένων στερεών στά εισερχόμενα λΰματα(μέση)

550X106 _ Λ Λ 0 _ 71
14,4X86400 442 11,5/1 ’

- Άπαιτούμενος βαθμός καθαρισμού(ώς πρός BOD5).
283-20 n

11 = — m —  =  ° ’ 9 3 * ί
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5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

5.1. ί*έ§οδοι_έπεξεργασϊα9_λυμάτων-Γενι^

Οί μέθοδοι έπεξεργασίας λυμάτων πού χρησιμοποιούνται είναι κυρίως δύο:

α) Βιολογικά φίλτρα(TRICKLING FILTERS)

3)’Ενεργός * Ιλύς(ACTIVATED SLUDGE).

Ή  πρώτη μέθοδος έπεξεργασίας είναι βάσιμο μέσο βιολογικού καθαρισμού 

γιά μικρές πόλεις. Ανεξάρτητα δμως άπό τόν πληθυσμό ή μέθοδος της ένεργοΰ 

ίλύος προτιμαται έν γένει έφόσον άπαιτεΐται βαθμός βιολογικού καθαρισμού μεγα

λύτερος άπό 85% ή στήν περίπτωση πού ή γειτνίαση μέ κατοικημένη περιοχή έπι- 
βάλλει τίς μικρότερες δυνατές όχλήσεις άπό όσμές.

Γιά τούς παραπάνω λόγους ή μέθοδος τής ένεργοΰ ίλύος έφαρμόζεται σχεδόν 
άποκλειστικά σέ δλο τόν κόσμο.

Κατά τή μέθοδο τής ένεργοΰ ίλύος έπιτυγχάνεται ή διάσπαση των όργανικών 

ούσιών μέ τήν βοήθεια άεροβίων μικροοργανισμών, καί συνεπώς είναι άπαραίτητος ό 

αερισμός τών λυμάτων πού γίνεται μέ διάφορες μεθόδους.

Τό τυπικό λειτουργικό διάγραμμα τής μεθόδου δίνεται στό άκόλουθο σχήμα.

'Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τής μεθόδου τής ένεργοΰ ίλύος δπως ή 

Συμβατική (Conventional), ή πλήρους μίξεως (Caip lete-m ix), ή μέθοδος σταθεροποι- 

ήσεως δι’έπαφής (Contact-S tab iliza tion ), ή μέθοδος τού παρατεταμένου άερισμοΰ 
(Extended-aeraticn) κλπ.
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Τά βασικά μεγέθη πού χαρακτηρίζουν κάθε παραλλαγή τής μεθόδου τής
, - , . ,. . I » \» Τροφή Εισερχόμενα λύματαένεργου ιλυος είναι αφ ένός μεν ό λόγος —Μικροοργανισμοί 'Ενεργός ' Ιλύς 
στην δεξαμενή αερισμού καί άψ’έτέρου ό χρόνος φορτίσεως πού είναι συνάρτηση

τής όργανικής φορτίσεως.

"Ετσι ή συμβατική μέθοδος χαρακτηρίζεται άπό μικρό σχετικά χρόνο 

αερισμού των λυμάτων(περί τις 6 ώρες) καί άπό μικρό ποσοστό έπανακυκλοφορίας 

τής ίλύος(25% - 50%).

Ή  μέθοδος τής σταθεροποιήσεως δι’έπαφής έχει άρχικό χρόνο άερισμοϋ 

των λυμάτων 30-90 λεπτά καί σέ δεύτερη φάση έπαναερισμό γιά 3-6 ώρες. Τό ποσο

στό έπανακυκλοφορίας τής ίλύος είναι (25% - 100%).

Ή  μέθοδος τού παρατεταμένου άερισμού χαρακτηρίζεται άπό μεγάλο χρόνο 

άερισμοϋ τών λυμάτων(Μεγαλύτερος τών 16 ώρών) καί μεγάλο ποσοστό έπανακυκλοφορίας 

ίλύος (R = 100%).

Μέ τή μέθοδο τού παρατεταμένου άερισμοϋ έπιτυγχάνεται ή μεγαλύτερη 

δυνατή διάσπαση τών όργανικών ούσιών καί συνεπώς ή έλάχιστη ποσότητα πλεονάζου- 

σας ίλύος πού είναι άοσμη καί σταθεροποιημένη. Βέβαια γιά νά έπιτευχθεΐ αύτό 

άπαιτεΐται πολύ μεγαλύτερος όγκος δεξαμενών αερισμού καθώς καί μεγαλύτερη παροχή 
όξυγόνου, σέ σχέση μέ άλλες μεθόδους, δεδομένου ότι ή διάσπαση τής ίλύος γίνεται 

μέ άερόβιο τρόπο. Τό γεγονός αύτό καθιστά άντιοικονομική τή μέθοδο, όταν έφαρμό- 

ζεται σέ πολύ μεγάλες πόλεις.

’Αντίθετα, στις άλλες μεθόδους ή πλεονάζουσα ιλύς δέν είναι σταθερο

ποιημένη καί ή ποσότητά της είναι άρκετά μεγάλη. "Ετσι άπαιτεί σχεδόν πάντα 

πρόσθετη ειδική έπεξεργασία. Αύτό άποτελεί σοβαρό μειονέκτημα τών μεθόδων, 

διότι ή έπεξεργασία τής πλεονάζουσας ίλύος είναι πολύ δαπανηρή.

Συνεπώς ή μέθοδος τού παρατεταμένου άερισμού είναι συμφέρουσα έφ’δσον 

πρόκειται γιά μικρές πόλεις (πληθυσμός μικρότερος τών 30.000 κατοίκων) καί αύτό 

γιατί ούτε ή δαπάνη κατασκευής είναι μεγάλη ούτε ή δαπάνη λειτουργίας, ένώ 

ταυτόχρονα ή λειτουργία της είναι άπλή.

Ή  όξειδωτική τάφρος(oxidation ditch) άποτελεί μία μορφή τής μεθόδου 

τού παρατεταμένου άερισμού, πού έφαρμόζεται σέ μικρές πόλεις.

Στή μορφή αύτή ό βιολογικός άντιδραστήρας είναι ένα κλειστό δακτυλιο

ειδές αύλάκι συνήθως έπίμηκες, τραπεζοειδούς διατομής στό όποιο τοποθετούνται 

μηχανικοί άεριστήρες, πού έκτός άπό τόν άερισμ.ό, προκαλοΰν καί μία κλειστή 

κίνηση τού νερού κατά μήκος τής τάφρου.

Τά τοιχώματα καί ό πυθμένας τής τάφρου πρέπει νά είναι στεγανά γιά 

τήν αποφυγή διείσδυσης τών άποβλήτων στά ύπόγεια νερά.
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"Αλλες μορφές της μεθόδου διαφέρουν μόνο ώς πρός τό σχήμα τοΰ 

3ιολογικοΰ·άντιδραστήρα (π.χ. δεξαμενή όρθονωνικής κατόψεως) καί ιόν τρόπο 

άερισμοϋ (έπιφανειακοί άεριστήρες, διαχυιήρες κ.λ.π.), ένώ στηρίζονται άκριβώς 

ατό ίδιο λειτουργικό σχήμα.

Ή  έγκατάσταση δέν περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση καί ή ιλύς 

έπανακυκλοφορεΐ στό σύνολό της.

5.2. ’Επιλογή_μεθόδου

Λόγω τοΰ μικρού μεγέθους τής έγκαταστάσεως (πληθυσμός μελέτης =
= 5.500 κάτοικοι) τό βασικό κριτήριο γιά τήν έπιλογή τής μεθόδου είναι ή άπλό- 

τητα καί ή οίκονομικότητα τής λειτουργίας τής έγκαταστάσεως σέ συνδυασμό μέ 

τήν οίκονομικότητα τής κατασκευής.

Οί πολύπλοκες λειτουργίες κατά τόν καθαρισμό είναι δσες έχουν 

σχέση μέ τήν έπεξεργασία τής ίλύος καί μάλιστα στίς τυπικές περιπτώσεις έπεξερ- 

γασίας λυμάτων τό άντίστοιχο κόστος μπορεί νά φθάσει μέχρι τό 50% τοΰ όλικοϋ 

κόστους τής έγκαταστάσεως.

Γιά τό λόγο αύτό βασική μας προσπάθεια είναι ή άποφυγή τέτοιων

λειτουργιών.

Ή  καταλληλότερη μέθοδος γιά τέτοιο σκοπό όπως άναφέρθηκε καί 

παραπάνω είναι ή μέθοδος τής ένεργοΰ ίλύος στήν μορφή τοΰ παρατεταμένου άερι- 

σμοϋ, δποιι ή προκύπτουσα ίλύς είναι μικρής ποσότητας καί σταθεροποιημένη χωρίς 

δυνατότητα γιά π^απέρα σήψη,

Γιά τήν κλίμακα τής έγκαταστάσεως πού μας άπασχολεί (5.500 άτό- 

μων) πιό κατάλληλη θεωρείται ή παραλλαγή μέ:

- Τάφρο άερισμοϋ(oxidation ditch).

- Δεξαμενή τελικής καθιζήσεως

Ή  τάφρος μέ μηχανικούς άεριστήρες μέ όριζόντιο άξονα, είναι 
προτιμότερη άπό τήν δεξαμενή όρθογωνικής κατόψεως, γιά τούς άκόλουθους λόγους:

- Ή  κατασκευή τής τάφρου είναι άπλούστερη καί οικονομικότερη

άπό τήν κατασκευή μιας όποιασδήποτε άλλης δεξαμενής. Στήν 

περίπτωση τής τάφρου τό σκυρόδεμα έπενδύσεως είναι άοπλο ή 

έλαψρά όπλισμένο μέ δομικό πλέγμα, δεδομένου δτι δέν είναι 

φέρον στοιχείο,

- Γιά τόν ίδιο λόγο οί έπισκευές σέ περίπτωση βλάβης είναι 

άπλούστερες στήν περίπτωση τής τάφρου.



- 0C μηχανικοί άεοιστήρες όριζοντίου άξονα πού χρησιμοποιούνται

γιά τόν άεριομό καί τήν κίνηση των λυμάτων κατά τόν διαμήκη άξονα, 

έχουν τεχνικά πλεονεκτήματα γιατί δέν άπαιτούν έγκατάσταση άγωγών, 

δικλείδων, φίλτρων άέρα κ.λ.π. καί ή λειτουργία τού καθένα είναι 

άνεξάρτητη, ένώ παράλληλα ή συντήρησή τους άπαιτεΐ μικρές σχετικά 

δαπάνες (βλέπε {1} σελ. 154,156).
- Ή  κυκλική κυκλοφορία των λυμάτων στην τάφρο δημιουργεί πλήρη άνά-

μειξη, έτσι ώστε τό περιεχόμενο είναι άπόλυτα ομοιογενές δσον άφορά 

τις συγκεντρώσεις τροφής, ίλύος, μικροοργανισμών καί όξυγόνου.

Τό γεγονός αύτό όδηγεΐ σέ μιά σταθερή καί όμοιόμορφη βιοκοινωνία 

μικροοργανισμών κατά μήκος τής τάφρου, πού προσαρμόζεται μέ τόν 

καλύτερο δυνατό τρόπο στίς συνθήκες τού περιβάλλοντός της.

- Γιά τόν ίδιο λόγο ή τάφρος είναι πλεονεκτικότερη στίς διακυμάνσεις 

τής ύδραυλικής καί ρυπαντικής φορτίσεως, δεδομένου δτι τά εισερχό
μενα λύματα άπό τό δίκτυο άκαθάρτων κατανέμονται άμεσα σέ δλο τόν 

δγκο τής τάφρου.
- Τέλος είναι προφανή τά αισθητικά πλεονεκτήματα τής τάφρου σέ σχέση 

μέ όποιαδήποτε άλλη λύση.

5.3. Περιγραφή _ΙΠζ_ έγκατα5τάσεως_

Γιά νά είναι δυνατή ή σταδιακή κατασκευή τών έρνων άλλά καί γιά νά 

είναι εύκολότερη ή συντήρηση τών έργων, θά κατασκευαστούν δύο ισοδύναμες παράλ

ληλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού, γιά πληθυσμό 2.750 κατοίκους ή κάθε μία.
Ή  έγκατάσταση θά άποτελεϊται άπό τά έξής μέρη:

1. Φρεάτιο εισόδου

2. Έσχάρα γιά τήν κατακράτηση εύμεγεθών στερεών

3. Μετρητής παροχής
4. Φρεάτιο διανομής, που μοιράζει τήν παροχή πρός τίς δύο μονάδες
5. Τάφροι άερισμοΰ(2) οί όποιες άποτελοΰν τούς βιολογικούς άντιδραστήοες

6. Δεξαμενές τελικής καθιζήσεως(2) στίς όποιες διαχωρίζεται τό νερό, 

πού έξέρχεται άπό τήν έγκατάσταση στόν άποδέκτη, άπό τήν ίλύ πού 

καθιζάνει.

7. ’Αντλιοστάσιο ίλύος, τό όποιο άνυψώνει τήν ίλύ άπό τήν δεξαμενή τελι

κής καθιζήσεως στήν τάφρο άερισμοΰ.

8. Οίκίσκο χλωριώσεως
9. Δεξαμενή χλωριώσεως δπου γίνεται ή άπολύμανση τών λυμάτων μέ προσθήκη 

χλωρίου.
10. Κλίνες ξηράνσεως στίς όποιες κατά καιρούς όδηγεϊται ή ιλύς άπό τίς 

δεξαμενές καθιζήσεως γιά ξήρανση. ____
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11. ’Αντλιοστάσιο διηθήματος.

12. Κτίριο έλέγχου - ’Εργαστήριο

13. Φρεάτιο έξόδου καί άγωγός διαθέσεως

Τά παραπάνω φαίνονται καί στό λειτουργικό διάγραμμά.

5.4. ΟεΡ^Υ29Φί!_ΙΟ£-^§!;Ι2^0ϊί95

Τά λύματα όδηγοϋνται μέ άγωγό σέ σταθερή έσχάρα δπου κατακρατούνται 

τά εύμεγέθη στερεά των λυμάτων καί άποφεύγεται έτσι ό κίνδυνος έμφράξεως στά 

κατάντπ τής έσχάρας έργα έπεξεργασίας. ’Από τήν έσχάρα τά λύματα όδηγοϋνται 

στό φρεάτιο διανομής άφοΰ προηγουμένως περάσουν άπό ειδικό άνοικτό άγωγό γιά 

τήν μέτρηση τής παροχής τους(ΡΑΕ3ΗΑΙΐ, FLUME). ’Από τό φρεάτιο διανομής τά 

λύματα όδηγοϋνται στις τάφρους άερισμοϋ.

Στις τάφρους άερισμοϋ καί στις δεξαμενές τελικής καθιζήσεως πραγμα

τοποιείται ό βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων.

Στήν τάφρο άερισμοϋ πραγματοποιείται ή βιοχημική όξείδωση των τροφών 

σέ ανόργανες ϋλες. Ή  όξείδωση πραγματοποιείται άπό τούς άερόβιους μικροοργα

νισμούς, οί όποιοι περιέχονται μέσα στό ύγρό τής τάφρου. Στή συνέχεια τό ύγρό 

όδηγεϊται στή δεξαμενή τελικής καθιζήσεως, στήν όποια καθιζάνει ή ιλύς καί 

έπαναφέρεται στήν τάφρο άερισμοϋ (έπανακυκλοφορία). Μέ αύτό τόν τρόπο οί μικρο

οργανισμοί πού βρίσκονται στήν ίλύ έπανέρχονται στήν τάφρο.

Γιά νά πραγματοποιηθεί ή όξείδωση των τροφών άπαιτεΐται παροχή όξυγό- 

νου, ή όποια έπιτυγχάνεται μέ μηχανικούς άεριστήρες μέ οριζόντιο άξονα(βοΰρτσες) 

κάθετο στόν άξονα τής τάφρου. Οί κύλινδροι κατά τήν περιστροφή τους, προκαλοϋν 

άνάμειξη τοϋ ύγροϋ τής τάφρου μέ τόν άτμοσφαιρι'κό άέρα καί παράλληλα προσδίδουν 

στό ύγρό ταχύτητα τής τάξης 0,3 μ/δλ. Μέ τήν κίνηση τοϋ ύγροϋ έπιτυγχάνεται 

πλήρης μείξη καί όμοιομορφία συγκεντρώσεως, πράγμα πού είναι πολύ θετική λει

τουργική συνθήκη γιά τήν όξείδωση.

"Οταν ή συγκέντρωση αίωρούμενων στερεών φθάσει σέ μεγάλα έπίπεδα, ή 

ιλύς έχει άποικοδομηθεΐ σέ πολύ μεγάλο βαθμό, όπότε άπό τήν δεξαμενή τελικής 

καθιζήσεως όδηγεϊται στις κλίνες ξηράνσεως. Ή  μέση ήλικία τής έξερχομένης 

ίλύος είναι περίπου 30 ήμέρες. Μετά τήν καθίζηση τής ίλύος στήν δεξαμενή καθι

ζήσεως τό έξυγιασμένο ύγρό των λυμάτων όδηγεϊται μέ τήν βοήθεια περιφερειακού 

ύπερχειλιστή στήν δεξαμενή χλωριώσεως δπου γίνεται ή άπολύμανση των βιολογικά 

έξυγιασμένων λυμάτων μέ τήν προσθήκη μίγματος άερίου χλωρίου καί νερού Σέ μικρές 

έγκαταστάσεις ή γιά ειδικές χρήσεις άντί άερίου χλωρίου χρησιμοποιούνται γιά 

τήν χλωρίωση ένωσεις τοϋ χλωρίου όπως τό ύποχλωριώδες νάτριο καί τό ύποχλωρι- 

ώδες ασβέστιο.
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Άπό τήν δεξαμενή χλωριώσεως τά λύματα όδηγοΰνται τελείως έπεξεργα- 

σμένα πλέον οτόν τελικό άποδέκτη.

Ή  έγκατάσταση χλωριώσεως στεγάζεται σέ ιδιαίτερο οίκίσκο δπομ πραγ

ματοποιείται καί ή αποθήκευση των δοχείων χλωρίου. Ή  θερμοκρασία τού χώρου 

χλωριώσεως διατηρείται συνήθως δχι κάτω των 20° C. Αναγκαία είναι έπίσης ή 

λήψη μέτρων γιά τήν περίπτωση διαφυγών χλωρίου.

5.5. Διάθε9η_ίλύος

Ή  ιλύς μετά τήν ξήρανση μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σάν λίπασμα ή νά 

άπορριφθεί σέ όποιαδήποτε χωματερή. Πρόβλημα δέν ύπάρχει λόγω των μικρών ποσο

τήτων τής ίλύος.

5.6. Μελλοντικές_δυνατότητες_πρόσθετου_καθαρισμού

Στό μέλλον, μετά τήν παρατήρηση τής συμπεριφοράς τού ύποδοχέα(χειμάρ- 

ρου Μ.) είναι δυνατό νά προκόψουν πρόσθετες άνάγκες χημικού καθαρισμού τών 

έπεξερνασμένων λυμάτων πριν τή διάθεσή τους.

Οί άνάγκες αύτές θά έξαρτηθοΰν καί άπό τήν μελλοντική χρήση τών 

ύδάτων τού ύποδοχέα.

Μία άπό τις άνάγκες πού φαίνεται ήδη πιθανή νά προκόψει είναι ή 

ανάγκη άφαιρέσεως τών νιτρικών καί φωσφορικών άπό τά έπεξεργασμένα λύματα, 

νιά τήν άποφυγή άναπτύξεως ευτροφίας στόν ύποδοχέα.
Ή  πιό πρόσφορη λύση στήν περίπτωση αύτή θά είναι ή χημική κατακρήμ

νιση τών πιό πάνω ουσιών μέ προσθήκη καταλλήλων χημικών ένώσεων.

Τό ένδεχόμενο αύτό λήφθηκε ύπόψηκάΐά τήν έκπόνηση τής γενικής δια- 

τάξεως στήν παρούσα προμελέτη, ώστε νά μπορεί ή έγκατάσταση νά περιλαμβάνει 

τήν πρόσθετη βαθμίδα χημικού καθαρισμού χωρίς μετατροπές καί προσθήκες στά 

δομικά έργα. Συγκεκριμένα ή βαθμίδα αύτή θά μπορεί νά πραγματοποιηθεί στόν 

προθάλαμο τής δεξαμενής χλωριώσεως.



6. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΑΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

6 .1. ’Εσχάρα_κατακρστήσεω9_εύμεγεθών_στερ

Τοποθετείται κεκλιμένη μέ γωνία 45° καί άποτελεΐται άπό σιδερένιες 

ράβδους Φ 20 χιλ. Ή  έσχάρα ύπολογίζεται γιά τήν συνολική, παροχή 40ετίας 

Q = 37,5 λ/δλ.

Γιά βάθος ροής 20 έκ. καί ταχύτητα 0,9 μ/δλ προκύπτει καθαρό πλάτος

0,0375 
0,9X0,2 0,21 μ.

’Εκλέγεται διάκενο 19 χιλ.

’Αριθμός διακένων 0,21/0,019 = 11.

Συνολικό πλάτος έσχάρας 12X20+11X19 = 449 χιλ. 

Πλάτος διώρυγας 0,45 μ.

6.2. Μετρητής jrapoxrjg

Ή  μέτρηση τής παροχής γίνεται σέ ειδικά κατασκευασμένο τμήμα τής διώ

ρυγας τύπου PARSHALL flu m e, μέ τήν βοήθεια ειδικού μηχανισμού έξοπλισμένου μέ 

πλωτήρα πού τοποθετείται άμέσως μετά τήν έσχάρα.

Τό εύρος των παροχών τού μετρητή είναι 2 λ/δλ-37,5 λ/δλ=0,07= 1 cfs.

’Από τό OPEN CHANNEL hydraulics (VEN TE CHOW ) {6} σελ.73 έκλένεται ό 

πρώτος τύπος μέ W = 3in = 0,076 Μ.

Οί άντίστοιχες διαστάσεις γιά W = 0,076 είναι(σέ μ.)

A * 0,467, 

D = 0,259, 

Κ = 0,025, 

Ρ * 0,768,

2/3Α = 0,311, 

Ε = 0,610, 

Ν = 0,057, 

X = 0,025,

Β = 0,457, C = 0,178, 

F = 0,152, G = 0,305, 
R = 0,406, Μ = 0,305, 

Υ = 0,038 (βλέπε {6}).

'Ολικό μήκος M+B+F+G = 0,305+0,457+0,152+0,305 = 1,219 μ.

Τά παραπάνω μήκη φαίνονται στό άντίστοιχο σχέδιο.

6.3. I4:£Q2!L^§Qk2y20_

Γίνονται οί παρακάτω παραδοχές γιά τίς μεταβλητές σχεδιασμοΰ τών 

τάφρων σύμφωνα μέ τήν διεθνή βιβλιογραφία {2}, {3} , {4} .

- Φόρτιση χώρου 0,35 Kg ΒΟϋ5/μ3 ήμ.

- Φόρτιση ξηρας ουσίας 0,1 Kg BOD^/Kg ΐλ.ήμ.

- Φορτίο όξυγόνου 2,2 Kg Ο2 /Kg BOD5 .
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ΣύυΦωνα μέ τά παραπάνω ό όγκος κάθε μιας τάφρου προκύπτει
0,064X2750 

ΊΤ3' ” 502 500 μ3.

Οί καμπύλες έχουν άκτίνα 5,00 μ., τό βάθος τής τάφρου είναι 1,00- 
1,50 μ. καί ή ταχύτητα των λυμάτων είναι 0,30-0,50 μ/'δλ.

’Εκλέγοντας τραπεζοειδή διατομή μέ πλάτος πυθμένα 1,5 μ., κλίση πρανών 
1:1,5 (κατ:όριζ) καί βάθος 1,2 μ. έχουμε:

Πλάτος στήν έπιφάνεια: 1,5+2Χ(1,2X1,5) = 5,10 μ.

Έμβαδό διατομής: 1/2Χ(5,10+1,50)Χ1,20 = 3,96 μ2.

Άπαιτούμενο μήκος τάφρου: --- = 126,3 μ.

Μήκος καμπύλων τμημάτων(γιά άκτίνα καμπυλότητας 5μ.) :

2Χ(3,14X5,0) = 2X15,70 = 31,4 μ.
Άπαιτούμενο μήκος εύθυγράμμων τμημάτων: 126,3-31,4 = 94,9 μ.
Μήκος κάθε τμήματος: 94,9/2 = 47,4 -48,0 μ.

Ή  τάφρος θά κατασκευασθεΐ μέ συνολικό βάθος 1,5 μ.(0,3 έλευθερο ύψος) 
όπότε τό άντίστοιχο πλάτος στήν έπιφάνεια προκύπτει 1,5+2X1,5X1,5 = 6,00 μ.

6.4. Μπχανικοί_άεριστήρες(βοΰρτ9ες)

"Οπως ήδη άναφέρθηκε ή διαστασιολόγηση θά γ ίν ε ι μέ βάση τήν παραδοχή 

φορτίου όξυγόνου 2,2 Kg 02/Kg BOD5.

'Ημερήσια ποσότητα BOD^ = 352 Kg.

Συνολική παροχή όξυγόνου 2,2 Kg 02/BOD5 Χ352 Kg BOD5 = 2,2Kg 02/KgB0D5X

X 352Kg BGD5./ppX1/24 ημ/ωρ = 32,27Kg 02/ωρα.

Γιά κάθε τάφρο άπαιτοΰνται 32,27/2 Kg/ωρα = 16,13 Kg 02/ώρα.

θά τοποθετηθούν 2 κύλινδροι μήκους 3,0 μέτρων, ήτοι συνολικού 

μήκους 6 μ. γιά κάθε τάφρο, μέ παροχή όξυγόνου άνά μέτρο, 2,70 

Kg 02/μ.ωρα. ’Από διαγράμματα παροχής όξυγόνου συναρτήσει τής ισχύος 

προκύπτει δτι ή άπαιτούμενη ισχύς ε ίνα ι 1,5 Kw/μέτρο, δηλαδή 

έγκατεστημένη ισχύς κάθε κυλίνδρου 1,5X3 = 4,5 Kw.

Άρα συνολική ισχύς γιά τήν μία τάφρο 9Kw καί γιά τ ίς  δύο τάφρους 

18 Kw.
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6.5. ΔεΕαμενή_ιελικής_καθιζήαεως

'Υπολογίζεται μέ υδραυλικό φορτίο 20 μ3/μ2/ημ. Ό  ύδραυλικός χρόνος 

παραμονής έκλέγεται ίσος μέ 3 h.

Παροχή ύπολογισμοΰ(δέν λαμβάνεται ύπ’δψη ή έπανακυκλοφορία ίλύος).

Q = ■ ·2· ^ — -  13,75 λ/δλ = 1188,00 μ3/ημ.
1188 00Άπαιτούμενη έπιφάνεια δεξαμενής: ----j(f--- = 59,40 μ2.

59 40— Q-jg5—  = 8,70 μ.

’Εκλέγεται διάμετρος D = 9,00 μ.

Ή  δεξαμενή μορφώνεται σέ σχήμα κολουροκωνικό(χωνιού) δεδομένου δτι 

δέν θά χρησιμοποιηθούν μηχανικοί σαρωτές ίλύος, μέ έλάχιστο βάθος στην περί

μετρο 1,40 μ. καί κλίση γενέτειρας κώνου 1:1,2(όριζ:κατακ). Ή  διάμετρος στόν 

πυθμένα τής δεξαμενής έκλέγεται ίση μέ 0,5 μ.

Μέ βάση αυτά ό δγκος τής δεξαμενής προκύπτει:
α) "Ογκος κυλίνδρου: 1,40X9,0^X3,14/4 = 89,02 μ3.

β) "Ογκος κοΛούρου κώνου(μέχρι βάθους 2,5 μ. από τόν πυθμένα, στό 

όποιο φτάνει τό στόμιο εισόδου, βλ. σχέδιο)
3».!4xi ^l~?.»5j---  (4,52+2,52+4,5Χ2,5) = 90,92.

Σύνολο: 89,02+90,92 = 179,94.
V 179 94

Τελικά ό χρόνος παραμονής προκύπτει t = — —  = Q/Q1375 χ"Τ6θϋ~~ 3,5h*

Διάμετρος στομίου: Συνήθως είναι ίση μέ 15%—20% τής διαμέτρου τής

δεξαμενής(βλέπε {3} σελ, 529). ’Εκλέγεται d = 1,5 μ. = 17% D.

Τό στόμιο φθάνει μέχρι βάθους 2,5 μ. άπό τόν πυθμένα.

6.6. Δεξαμενή_χλωριώσεως 

6.6.1. Διαστάσεις

Ή  έξασφάλιση του άπαιτούμενου χρόνου έπαφής λυμάτων-χλωρίου καί ή 

καλή μίξη είναι τά βασικά κριτήρια σχεδιασμοϋ τής δεξαμενής χλωριώσεως. ’Επειδή 

ένας συνηθισμένος τύπος δεξαμενής πού έξασφαλίζει τούς δύο αυτούς δρους είναι 
ό μαιανδρικός(διάταξη κατακορϋφων τοιχείων μέσα στήν δεξαμενή) έκλέγεται αύτός.

Ό  άπαιτούμενος χρόνος επαφής λυμάτων-χλωρίου είναι 15-30 min καί ή 

όριζόντια ταχύτητα των λυμάτων στήν δεξαμενή πρέπει νά είναι τουλάχιστον 

1,5-4,5 μ/λ, ώστε νά μήν πραγματοποιείται σοβαρή καθίζηση στερεών.
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Ή  δεξαμενή χλωριώσεως υπολογίζεται γιά τήν μέγιστα παροχή ζ^13χ=27,5λ/δλ 

καί γιά χρόνο έπαφής από τής εισόδου τοΰ χλωρίου μέχρι της διαθέσεως τών λυμάτων 
t = 20 min.

Άρα V = 27,5Χ— ----Χ20 = 33,00 μ3.

Δεχόμαστε ταχύτητα ν = 2,0 μ/λ άρα L = 2X20 = 40.

Γιά τήν καλύτερη μίξη διατάσσουμε 4 κατακόρυφα τοιχεϊα άρα
5 S = L = 40 ■+■ S = 8 μ.

Γιά ωφέλιμο βάθος h = 1,00 μ. προκύπτει b = ~~g" Qx[ q~ = 4,13 μ.

Τελικά έκλέγεται δεξαμενή όρθογωνικής κατόψεως διαστάσεων 8,0μΧ4,50μ., 
πού χωρίζεται σέ 5 θαλάμους(βλέπε σχέδιο).

6.6.2. Χλωρίωση

Ή  χλωρίωση δπως προαναφέρθηκε γίνεται μέ προσθήκη μίγματος άερίου 
χλωρίου καί νεροΰ. Οί άπαιτούμενες δόσεις χλωρίου έξαρτώνται άπό τά χαρακτηρι

στικά τών λυμάτων. Στήν περίπτωση λυμάτων προερχομένων άπό καθαρισμό μέ τήν 

μέθοδο τής ένεργοΰ ίλύος ή άπαιτούμενη δόση χλωρίου κυμαίνεται μεταξύ 2 καί 8 
mg/1 (βλέπε {3},TABLE 11-8).

6.7. ’Επανακυκλοφορία_ίλύος 'Ισχύς άντλιών

Τό ποσοστό τής έπανακυκλοφορίας καθορίζεται σέ 100% τής θερινής παρο
χής άκαθάρτων 14,4 λ/δλ = 51,8 μ3/ώρ.

Τό μανομετρικό ύψος τών άντλιών ύπολογίζεται σέ 0,39 μ.(βλ. κεφάλαιο 6 ).

Άρα ή συνολική ισχύς προκύπτει, θεωρώντας η = 0,5
14,4X0,39 

Νρ = ------75X075 0,15 PS.

Τοποθετούνται δύο άντλίες τών 0,5 PS καί μία ίδια έφεδρική.

6 .8 . Κλίγες_ξηράνσεως

’Από έμπειρικά δεδομένα γιά τις 'Ελληνικές κλιματικές συνθήκες άπαι- 
2 2τοϋνται 0,08 μ έως 0,14 μ άνά κάτοικο, όπου ή μικρότερη τιμή άναφέρεται σέ 

έπεξεργασμένη ίλύ.
, 2

Χρησιμοποιώντας έδώ τήν τιμή 0,1 μ /κάτοικο προκύπτει έπιφάνεια 
0,1X5.500 = 550 μ2.

θά κατασκευασθοΰν 8 κλίνες διαστάσεων 5,0X14,0 ή κάθε μιά μέ συνο-
Ο

λική έπιφάνεια 8X5,0X14,0 = 560 μ .



6.9. ,Λντλι,οσιάσι.ο_διρθ^αιος

Ή  ποσότητα τοϋ διηθήματος άπό τις κλίνες ξηράνσεως είναι μικρή.

Τά διηθήματα θά συγκεντρώνονται σέ φρεάτιο, άπ’δπου θά άντλοϋνται κατά καιρούς 

στό φρεάτιο διανομής μέ μία άντλία ισχύος 0,5 PS.

\



18 -

Zi_QiSSQNQMI KA_?TOIXEIA

7.1. Χρονικές_φάσεις_κατασκευής

Δεδομένου δτι τό δίκτυο άκαθάρτων τής πόλεως δέν μπορεί έκ των πραγ

μάτων νά κατασκευαστεί σέ μία φάση, προτείνεται ή κατασκευή της έγκαταστάσεως 

καθαρισμού νά γίνει οέ δύο φάσεις, άκολουθώντας τίς δύο φάσεις τού δικτύου 

άκαθάρτων.

Ή  πρώτη φάση θά δημοπρατηθεϊ ταυτόχρονα μέ τή δημοπράτηση τής Α'φάσεως 

δικτύων καί θά περιλαμβάνει τά πιό κάτω έργα:

- Φρεάτιο εισόδου

-’Εσχάρα

- Μετρητή παροχής
-Τάφρο άερισμοΰ(1)

- Δεξαμενή τελικής καθιζήσεως(1)

-’Αντλιοστάσιο ίλύος

- Οίκίσκο χλωριώσεως

- Κλίνες ξηράνσεως(4)

- ’Αντλιοστάσιο διηθήματος

- Οίκίσκο έλέγχου

-Έργο διαθέσεως,
καθώς καί τόν απαραίτητο ήλεκτρομηχανολογικό έξοπλισμό.

Μέ τά έργα αύτά θά έξυπηρετεϊται πληθυσμός 2.750 κατοίκων(περίπου 

δσος ό σημερινός πληθυσμός).

Ή  δεύτερη φάση θά δημοπρατηθεϊ μέ τή συμπλήρωση των αγωγών άκαθάρτων 

Β'φάσεως ή καί νωρίτερα άν άποδειχτεϊ δτι οί ανάγκες δέν καλύπτονται άπό τήν 

πρώτη μονάδα, θά περιλαμβάνει τά έξής έργα:

- Τάφρο άερισμοΰ(1)
- Δεξαμενή τελικής καθιζήσεως(1)

✓ - Κλίνες ξηράνσεως(4)
καθώς καί τόν άπαραίτητο ήλεκτρομηχανολογικό έξοπλισμό.

•

*0 διαχωρισμός αυτός τών έργων σέ δύο φάσεις, έκτός άπό τά προφανή 

οικονομικά πλεονεκτήματα, δίνει καί τή δυνατότητα νά γίνουν οί άναγκαϊες τροπο

ποιήσεις στήν κατασκευή τών έργων Β'φάσεως, σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις άπό 

τή λειτουργία τής πρώτης μονάδας, άλλά καί τή δυνατότητα νά έφαρμοστοϋν τυχόν 

νεώτερες κατακτήσεις τής τεχνολογίας.

7.2. Προϋπολογισμός_τών_έργων

Στό τεύχος τών οικονομικών στοιχείων έχει καταρτιστεί ένδεικτικός 

"προυπολογΐϋρός ττΰυ σΰνοητιχά=δίντται στόν παρακάτω πίνακα:



19 -

Α >άση B ’φάση Σύνολο

1. Έργα Πολιτικού Μηχανικού 5.736.240 1.907.381 7.643.621
Γ.Ε. & Ο.Ε. . 1.032.523 343.329 1.375.852

Άποόβλεπτα 631.237 349.290 980.527

Σύνολο 1 7.400.000 2.600.000 10.000.000

2. Ήλεκτρομηχανολογικός 

’Εξοπλισμός 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Άποόβλεπτα

5.090.000

916.200

593.800

2.495.000

449.100

455.900

7.585.000 

1 .365.300 

1.049.700

Σύνολο 2 6.600.000 3.400.000 10.000.000

3. ’Απαλλοτριώσεις 1.000.000 1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15.000.000 6.000.000 21.000.000

Δαπάνη σέ συνάλλαγμα

Οί δαπάνες σέ ξένο συνάλλαγμα έκτιμώνται στό παρακάτω ύφος:

"Εργα Α'φάσεως 1.900.000

“Εργα Β'φάσεως  Ιι^ΟΟ.ΟΟΟ__

Σύνολο 3.200.000

7.4. ’Ετήσια_0ίκονομική_^Επιβάρυνση

Ή  έτήσια οικονομική έπιβάρυνση των έργων καί των δύο φάσεων ύπολογί- 

στηκε στό τεύχος οικονομικών στοιχείων συνολικά σέ 2.968.760 δρχ κάθε χρόνο 

ή άνά κάτοικο σέ 540 δρχ. τόν χρόνο.

Γιά τόν ύπολογισμό των παραπάνω έπιβαρύνσεων έχουν ληφθεΐ ύπόψη τά 

παρακάτω κονδύλια:
’Απαλλοτριώσεις

- ’Απόσβεση των δαπανών κατασκευής σέ 40 χρόνια μέ έπιτόκιο 10% ■

- ’Αντικατάσταση ήλεκτρομηχανολογικοϋ έξοπλισμού σέ 20 χρόνια

- Δαπάνες σέ ένέργεια καί άναλώσιμα υλικά

- Δαπάνες σέ προσωπικό

- Δαπάνες συντηρήσεως.
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8 . ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

8.1. Γενικά_

Οί άγωγοί θά είναι γενικά άπό P.V.C. ονομαστικής πιέσεως 6 άτμ.

Γιά τούς ύπολογισμούς χρησιμοποιούνται πίνακες βασισμένοι στόν τύπο 
τού colebpook καί γιά συντελεστή τραχύτητας Κ = 0,007 μμ.

Γιά τή διακίνηση τής ίλύος οί ύδραυλικές άπώλειες αύξάνονται κατά 
20% έως 50%.

Οί παροχές φαίνονται στόν παρακάτω πίνακα:

’Αγωγός Μέση παροχή 
1/sec

Μέγιστη παροχή 
1/sec

I 1/2 X 14,4 = 7,2 1/2 X 27,5 = 13,8
I I 1/2 X (14,4+14,4) = 14,4 1/2 X (14,4+27,5) = 20,9

I I I 14,4 27,5

IV — 37,5

V 7,2 7,2

VI 7,2 7,2

8.2. ’Αγωγός I. Μήκος 1 = 7,0 μ. Φ 160-149,2 

Μέση παροχή Μέγιστη παροχή

Παροχή Q 7,2 1/sec 13,8 1/sec

Ταχύτητα V 0,41 m/sec 0,78 m/sec
Κλίση ένεργείας J = 1,2Χ10“3 J = 3,7X10"3
Γραμμικές άπώλειες 0,01 m 0,03 m
Τοπικές άττώλειες(Κ= 1,5) 0,01 m 0,05 m
Σύνολο άπωλειών 0,02 m 0,08 m

Γιά άνωτάτη στάθμη στην τάφρο άέρισμοϋ
Α.Σ.Υ: 226,65 m , προκύπτει

Α.Σ.Υ. φρεατίου διανομής: 226,65+0,08 = 227,73.

8.3. ’Αγωγόί_ΙΙ_+_^^._Συνολικό_μήκος_1_=_12_ιη

Μέσ[)_παροχή

Παροχή Q 14,4 1/sec
Τπνι’ιτη τπ  Π 1

Φ_1§0; 14922_

Μέγ!:2ΐΠ_παροχή 

20,95 1/sec
11 f t  m / c o r -
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Κλίση ένέργειας 1,2 X 4 X ΙΟ-3 = 4,8 X ΙΟ'3 1,2 X 7,5 X1 O'-3_

Γραμμικές άπώλειες 0,06 πι 0,11 m

Τοπικές άπώλειες (Κ=3,0) 0,10 m 0,21 m

Σύνολο άπωλειών 0,16 m 0,32 m

Γιά άνώτατη στάθμη στήν τάφρο 226,65, έπεται δτι: 

Α.Σ.Υ. δεξαμενής τελ. καθιζήσεως 226,65-0,32 = 226,33.

8.4. 'Υδραυλικού ύπολογίσμοί_στη_διώρυγα_δεξαμενών_καθίζΐ]σης

Q = 13,8 1/sec.
θεωρώ S = 0 καί b = 0.30 m καί h στή θέση του φρεατίου h = 0,20 m.

2Q̂ „ 1 \ / η οηΚ 2X0,0138̂  η <51
έχω ^  - \ / 0,20 + -978-ιχο,302X0'',ΤΟ- =0,21’Από τόν τύπο = γ  h2 + - ^ 7

Άνώτατη στάθμη στό κανάλι τοϋ ύπερχειλιστή: 226,00+0,21 = 226,21.

/

8.5 Αγωγός III Μήκος l_=_9jn_ JO_=_20cm

Μέση παροχή Μεγίστη παροχή

Παροχή Q 14,4 1/sec 27,5 1/sec

Ταχύτητα V 0,46 m/sec 0,88 m/sec

Κλίση ένέργειας 1,4 X 10"3 4,4 X 10"'3

Γραμμικές άπώλειες 0,01 m 0,04 m

Τοπικές άπώλειες(Κ=1,5) 0,02 m 0,06 m

Σύνολο άπωλειών 0,03 m 0,10 m

Γιά άνώτατη στάθμη στό φρεάτιο 226,20 m, προκύπτει

Α.Σ.Υ. στή δεξαμενή χλωριώσεως 226,20 - 0,10 m = 226,10 m.

8 .6 . Αγωγός IV (έλεύθερης ροής) L = 60 m.

Κλίση I = 3,33 °/οο.

Q = 37,5 1/sec Φ 400 (D = 0,38 m)

Qq = 97,3 1/sec VQ = 0,86 m/sec

Q / Q 0  =0,39 Y/D = 0,43 <0,5 Y = 0,16 m.

V/VQ = 0,93 V = 0,80 m/sec < 3,00 m/sec 

Vw = 0,54 m/sec > 0,30 m/sec.

8 .7. Αγωγοί διακινήσεως ιλύος V καί VI

Συνολικό μήκος 30 m. Φ 160-149,2

Παροχή Q = 7,2 1/sec

Ταχύτητα V = 0,41 m/sec

Κλίση J = 1,2 X 10~3 X 1,5 = 1,80 X 10-3



Γραμμικές απώλειες 
Τοπικές άπώλειες (Κ = 2) 

'Ολικές άπώλειες 
Μανομετρικό ϋφος άνιλίας:

0,05 m.
0,02 m
0,5 + 0,02 = 0,07 m.

(226,65 - 226,33) + 0,07 = 0,39 m.

Σ -Π -ΤέΞ ίΑ . —  l O V A i O X  (<?£>(

a i 'm /A. π ο Λ .\ τ ι\ έ ο ε ,
Γ. <3 c  ’ziVfco»
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