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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός και αντικείµενο του Έργου
1.1.1 Γενικά στοιχεία
Το έργο αφορά τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την λειτουργία ενός καινοτόµου
συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων για τους Οικισµούς του Μανωλά, Ποταµού και Αγριλιάς
της νήσου Θηρασίας, µε δυνατότητα επεξεργασίας και των λυµάτων των Οικισµών της Ρίβας
και Κόρφου, στο βαθµό που θα κατασκευασθούν τα απαιτούµενα δίκτυα αποχέτευσης
µεταφοράς λυµάτων από τους οικισµούς αυτούς στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που
αποτελούν αντικείµενο άλλης εργολαβίας. Η λειτουργία του συστήµατος επεξεργασίας είναι
απλή και χρησιµοποιεί τη συνδυαστική ενέργεια του ηλιακού φωτός και ειδικών καταλυτών,
καθώς και την κατεργασία των λυµάτων µε ειδικά υδροχαρή φυτά. Για τη διασφάλιση της
ποιότητας των παραγόµενων επεξεργασµένων λυµάτων θα χρησιµοποιηθεί για την
τριτοβάθµια επεξεργασία τους µέθοδος µεµβρανών (υπερδιήθηση). Για λόγους απλότητας
το σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων θα αναφέρεται στα επόµενα µε τον όρο «Έργο».
Το έργο φέρει τον περιγραφικό τίτλο « Σύστηµα φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας
λυµάτων µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας για τους Οικισµούς Μανωλά και Ποταµού της
Νήσου Θηρασίας», και περιλαµβάνει τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την δοκιµαστική
λειτουργία των ακόλουθων έργων :
•

Των εγκαταστάσεων φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας λυµάτων που περιλαµβάνει και
πρωτοβάθµια κατεργασία.

•

Της εγκατάστασης κατεργασίας των λυµάτων σε δεύτερο επίπεδο, µε εκ νέου
κατεργασία µε τη βοήθεια υδροχαρών φυτών.

•

Την τριτοβάθµια επεξεργασία µε µονάδα υπερδιήθησης ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητά τους, πριν τα κατεργασµένα λύµατα

διατεθούν προς άρδευση σε

παρακείµενες καλλιέργειες θα υφίστανται
•

Το σύστηµα υπόγειας διάθεσης των λυµάτων

•

Τα έργα διαµόρφωσης των δρόµων και µονοπατιών για την εύκολη πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός αναφέρεται σε επίπεδο Μελέτης Εφαρµογής όλων των

απαιτούµενων έργων (Γεωλογικά, Γεωτεχνικά, Υδραυλικά, Πολιτικού Μηχανικού,
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Υγιεινολογικές & Χηµικές ∆ιεργασίες, Κτιριακά, Η-Μ Εγκαταστάσεις, ∆ιαµόρφωση
Χώρου, Οδοποιία, Έργα Πρασίνου, Άρδευση κλπ.)
Το έργο αφορά τους Οικισµούς Μανωλά, Ποταµού, Αγριλιάς, και δυνητικά αυτούς της
Ρίβας και Κόρφου, ο πληθυσµός των οποίων δεν υπερβαίνει τους 600 κατοίκους κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, ενώ είναι πολύ µικρότερος κατά την µεγαλύτερη διάρκεια του έτους.
Συνεπώς είναι έργο µικρής έκτασης, µεγίστης δυναµικότητας επεξεργασίας λυµάτων
µικρότερης των 160 m2/day και συνεπώς µπορεί να εφαρµοσθεί το καινοτόµο σύστηµα
επεξεργασίας λυµάτων που η µελέτη προβλέπει, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97.
Αναλυτικά στοιχεία του έργου παρουσιάζονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Λαµβάνοντας
υπόψη τον καινοτόµο χαρακτήρα του έργου κρίνεται απαραίτητος ο άριστος σχεδιασµός του
και η συµµόρφωσή του µε τούς πλέον αυστηρούς όρους και περιορισµούς περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Γι αυτό άλλωστε γίνεται ο σχεδιασµός του µε τρεις ανεξάρτητες µεθόδους
κατεργασίας λυµάτων. Λαµβανοµένου υπόψη ότι ο τελικός αποδέκτης είναι το έδαφος
σύµφωνα µε την Ε1β)221 της 22.1)24.2.65 (ΦΕΚ 138 Β΄) και την τροποποίηση αυτής
Γ1)17831)10.12.71 αποφ. (ΦΕΚ 986 Β΄), για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και προστασία της
δηµόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, κάθε δραστηριότητα η οποία συνδέεται µε
τη διάθεση λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, επιτρέπεται να αποβάλλονται στο έδαφος
µόνον εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 14 της προαναφεροµένης
απόφασης.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διάθεσή των επεξεργασµένων λυµάτων σε υδάτινους
αποδέκτες (θάλασσα) ,δεν εφαρµόζεται σε αυτό το έργο για τους εξής λόγους:
1. Θεωρείται σπατάλη υδάτινων πόρων, ιδίως σε περιοχές µε σηµαντική έλλειψη
αυτών.
2. Η ποιότητα των παραγόµενων λυµάτων είναι τέτοια ώστε είναι δυνατός ο
εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα.
1.1.2 Επαναχρησιµοποίηση για άρδευση
Απαιτείται αρχικά, διαχωρισµός µεταξύ περιορισµένης και απεριόριστης άρδευσης
βάσει των αρδευόµενων καλλιεργειών και του τρόπου εφαρµογής του νερού. Η
περιορισµένη άρδευση αφορά σε καλλιέργειες όπως δάση, εκτάσεις όπου δεν αναµένεται
πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιοµηχανικές καλλιέργειες, λιβάδια,
δέντρα (συµπεριλαµβανοµένων των οπωροφόρων µε την προϋπόθεση ότι κατά τη
συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος), καλλιέργειες σπόρων και
καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία
πριν την κατανάλωσή τους. Ως προς τους τρόπους εφαρµογής του νερού, η µέθοδος του
καταιονισµού δεν επιτρέπεται. Η απεριόριστη άρδευση µεταξύ άλλων, αφορά σε όλα τα
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άλλα είδη καλλιεργειών όπως λαχανικά, αµπέλια, ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα
καταναλώνονται ωµά, θερµοκήπια. Κατά την απεριόριστη άρδευση επιτρέπονται διάφορες
µέθοδοι εφαρµογής του νερού συµπεριλαµβανοµένου του καταιονισµού.
Η ελάχιστη επεξεργασία λυµάτων που απαιτείται για την περιορισµένη άρδευση είναι
δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία για την παραγωγή εκροής µε συγκεντρώσεις BOD5
και SS χαµηλότερες από 25 και 35 mg/l αντίστοιχα, για το 95% των δειγµάτων και
συγκεντρώσεις περιττωµατικών κολοβακτηριδίων χαµηλότερες από 200 FC/100 ml, ως
διάµεση τιµή και 800 FC/100 ml για το 95% των δειγµάτων.
Η απαίτηση ως προς την αποµάκρυνση αζώτου αφορά σε συγκεντρώσεις µικρότερες
από 30 mg/l, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε µερική απονιτροποίηση. Σε περιπτώσεις
µεγάλων χρόνων αποθήκευσης των λυµάτων σε επιφανειακούς ταµιευτήρες, απαιτείται
προχωρηµένη επεξεργασία για την αποµάκρυνση θρεπτικών ώστε η τελικά παραγόµενη
εκροή να περιέχει συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου µικρότερες από 15 mg/l και 4 mg/l
αντίστοιχα. Οι προτεινόµενες µέθοδοι δευτεροβάθµιας επεξεργασίας περιλαµβάνουν τα
συστήµατα ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόµενους βιολογικούς δίσκους.
Άλλα συστήµατα όπως φυσικά ή επί τόπου συστήµατα που παράγουν εκροή µε ισοδύναµη
ποιότητα (BOD/SS = 25/35) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκµηρίωσης.
Η ελάχιστη επεξεργασία που απαιτείται για απεριόριστη άρδευση είναι δευτεροβάθµια
βιολογική επεξεργασία, που ακολουθείται από τριτοβάθµια (συνήθως κροκίδωση,
συσσωµάτωση, καθίζηση, διύλιση) και απολύµανση, για την παραγωγή εκροής µε
συγκεντρώσεις BOD5 και SS µικρότερες από 10 mg/l για το 80% των δειγµάτων και τιµές
θολότητας µικρότερες από 2 NTU ως διάµεση τιµή. Η συγκέντρωση των περιττωµατικών
κολοβακτηριδίων θα πρέπει να διατηρείται µικρότερη από 5 FC/100 ml για το 80% των
δειγµάτων και µικρότερη από 15 FC/100 ml για το 95% των δειγµάτων χωρίς να υπερβαίνει
την τιµή 100 FC/100 ml για κανένα δείγµα.
Οι απαιτήσεις ως προς την αποµάκρυνση αζώτου είναι κοινές µε τις αντίστοιχες στην
περίπτωση

της

απεριόριστης

άρδευσης,

όπως

και

οι

µέθοδοι

δευτεροβάθµιας

επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση των SS είναι χαµηλότερη από 20
mg/l για το 80% των δειγµάτων, η τριτοβάθµια επεξεργασία µπορεί να γίνει είτε µε
απευθείας διύλιση (κροκίδωση, συσσωµάτωση και διύλιση) ή µε διύλιση επαφής
(κροκίδωση, και διύλιση), ακολουθούµενη από απολύµανση. Άλλες µέθοδοι τριτοβάθµιας
επεξεργασίας µπορεί να εφαρµοσθούν κατόπιν επαρκούς τεκµηρίωσης και µε δεδοµένο
την ποιότητα επεξεργασίας, η οποία πρέπει να είναι ισοδύναµη µε το τυπικό σύστηµα
τριτοβάθµιας επεξεργασίας.
1.1.3 Εµπλουτισµός υπόγειου υδροφορέα για χρήση εκτός πόσης
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Σύµφωνα µε το ίδιο έργο ο εµπλουτισµός υπόγειου υδροφορέα µε επεξεργασµένα
λύµατα µπορεί να επιτραπεί στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγµένα ο υδροφορέας δεν
χρησιµοποιείται για σκοπούς ύδρευσης, κάτι που ισχύει στην περίπτωση της Θηρασίας. Η
ποιότητα των υπόγειων υδάτων µετά τον εµπλουτισµό του υδροφορέα µε λύµατα θα
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ισοδύναµη µε την ποιότητα που απαιτείται για απεριόριστη
αρδευτική ή αστική χρήση. Ωστόσο, µε δεδοµένη την αβεβαιότητα ως προς µελλοντικές
πιθανές χρήσεις του υδροφορέα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
συσσώρευσης οργανικών στα υπόγεια ύδατα. Κατά συνέπεια απαιτείται επαρκής βαθµός
επεξεργασίας για την αποµάκρυνση οργανικών που θα περιλαµβάνει, εκτός από
δευτεροβάθµια

βιολογική

και

τριτοβάθµια

επεξεργασία,

προχωρηµένες

µεθόδους

κατάλληλες για την αποµάκρυνση διαλυτού οργανικού υλικού (π.χ. ενεργός άνθρακας ή
µεµβράνες), σύµφωνα µε το προτεινόµενο στην παρούσα µελέτη έργο.
Τα όρια για περιορισµένη και απεριόριστη άρδευση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TP.doc

-5-

Ν2000a/5247/B02

Πίνακας 1: Προτεινόµενα όρια για µικροβιολογικές και συµβατικές παραµέτρους στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης
λυµάτων για άρδευση στην Ελλάδα

Είδος άρδευσης

Περιττωµατικά
κολοβακτηρίδια
/ FC 100 ml

BOD5
(mg/l)

SS
(mg/l)

25 για το
95% των
δειγµάτω
ν

35 για το
95% των
δειγµάτω
ν

10 για το
80% των
δειγµάτω
ν

10 για το
80% των
δειγµάτω
ν

Θολότητα
(NTU)

Προτεινόµενη
επεξεργασία

-

Περιορισµένη άρδευση

200 διάµεση τιµή

∆άση και περιοχές όπου δεν αναµένεται πρόσβαση του
κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιοµηχανικές
καλλιέργειες, λιβάδια, δένδρα (συµπεριλαµβανοµένων
των οπωροφόρων, µε την προϋπόθεση ότι κατά τη
συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή µε το
έδαφος), καλλιέργειες σπόρων και καλλιέργειες που
παράγουν προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε
περαιτέρω επεξεργασία πριν την κατανάλωσή τους

800 για το 95%
των δειγµάτων

• ∆ευτεροβάθµια
βιολογική
επεξεργασία
• Απολύµανση

Άρδευση µε καταιονισµό δεν θα εφαρµόζεται

Απεριόριστη άρδευση
Όλες οι καλλιέργειες όπως λαχανικά, αµπέλια ή
καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται
ωµά, θερµοκήπια. Η απεριόριστη άρδευση επιτρέπει την
εφαρµογή διαφόρων µεθόδων εφαρµογής του νερού
συµπεριλαµβανοµένου του καταιονισµού

5 για το 80%
των δειγµάτων
15 για το 95%
των δειγµάτων

2 διάµεση
τιµή

-6-

βιολογική
επεξεργασία
• Τριτοβάθµια

επεξεργασία
• Απολύµανση

100 µέγιστη τιµή
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Το τεύχος αυτό αποτελεί την Τεχνική Περιγραφή του έργου, δηλαδή των εγκαταστάσεων της
επεξεργασίας λυµάτων και της οδικής πρόσβασης σε αυτές. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.
3010/2002 και την ΚΥΑ 15393/2332 (ΦΕΚ 1022 τεύχος Β΄/5-8-2002) το έργο κατατάσσεται στην
η

1

η

κατηγορία και την 2

υποκατηγορία. Ήδη έχει εγκριθεί η Προ-Μελέτη Περιβαλλοντικών

επιπτώσεων (19161/22-12-05) καθώς και η µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το έργο µε την υλοποίησή του θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του µόνιµου και παραθεριστικού
πληθυσµού των Οικισµών που αναφέρθηκαν, που είναι άλλωστε οι µοναδικοί κατοικούµενοι
Οικισµοί, και θα δώσει λύση στο τεράστιο πρόβληµα του τρόπου διάθεσης των λυµάτων.

1.2

Στοιχεία σύνταξης της Μελέτης
Για τη σύνταξη της Μελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία και µελέτες.

• Χάρτης της Ν. Θηρασίας σε κλίµακα 1:50.000 έκδοσης Γ.Υ.Σ.
• Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1: 1.000 της περιοχής της µελέτης που συντάχθηκε από
τον Τοπογράφο Μηχανικό κ. Περδικάρη.
• Τοπογραφικά διαγράµµατα της νήσου Θηρασίας σε κλίµακα 1:5000 έκδοσης Γ.Υ.Σ.
• Μελέτη Ύδρευσης της Νήσου Θηρασίας που εκπονήθηκε από τον Βασίλειο Μηλιώκα και
συνεργάτες τον Οκτώβριο του 1998.
• Μελέτη του Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μανωλά, Ρίβα, Κόρφου και
Ποταµού που εκπονήθηκε από την ΕΠΕΜ Α.Ε.
• Η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
• Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
• ∆ηµογραφικά στοιχεία και απογραφές από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
• Πληθυσµιακά στοιχεία που ελήφθησαν από τα αρχεία της Κοινότητας Οίας.

1.3 Λοιπά Στοιχεία
Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν και τα παρακάτω στοιχεία:
1. Κλιµατολογικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους η Νοµαρχία Κυκλάδων και η
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2. Στοιχεία που συνελέγησαν από τους µελετητές µε επισκέψεις στη νήσο Θηρασία.

1.4 Θέση εγκατάστασης µονάδας επεξεργασίας λυµάτων
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων θα κατασκευασθούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο, της
Κοινότητας Οίας, εµβαδού 4.759 m2, που βρίσκεται εκτός του οικισµού του Ποταµού σε απόσταση
µεγαλύτερη των 500 µέτρων. Η γύρω περιοχή περιλαµβάνει µόνο καλλιεργούµενες εκτάσεις.
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Στο σχήµα Θ1 της Προµελέτης, δίνεται ο χάρτης Γ.Υ.Σ. της νήσου µε κλίµακα 1:50.000. Στο
σχήµα Θ2, δίνεται ο χάρτης της νήσου µε κλίµακα 1:25.000, όπου σηµειώνονται τα κεντρικά δίκτυα
αποχέτευσης και η θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.
Στο τοπογραφικό σχέδιο Θ3, δίνεται η τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου µε υψοµετρικά
σηµεία. Στο τοπογραφικό σχέδιο Θ4 δίνεται η γενική διάταξη των έργων στο χώρο του οικοπέδου.
Στο Θ5 αποτυπώνονται οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων και η απαιτούµενη οδοποιία. Στα
σχέδια Θ6, Θ7 και Θ8 παρέχονται τα τυπικά αρχιτεκτονικά σχέδια των απαιτούµενων κτιριακών
έργων.
Στον ορθοφωτοχάρτη µε αρ. σχεδίου Γ1, δίνεται η περιβάλλουσα περιοχή του οικοπέδου
όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων σε κλίµακα 1: 1000. Στον χάρτη αυτό
φαίνονται οι παρακείµενες γεωργικές εκτάσεις που µελλοντικά και µετά από τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων, µπορούν να αρδευτούν, τόποι διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, καθώς
και τα όρια του οικισµού του Ποταµού. Επίσης στο ίδιο σχέδιο απεικονίζονται οι οριζοντιογραφίες
των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και του αγωγού ύδρευσης.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης-Ε.Π.Α.» που
εφαρµόσθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την δεκαετία του 80 η Θηρασία έχει υπαχθεί στο καθεστώς της
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, Ζ.Ο.Ε.. Με το καθεστώς αυτό ρυθµίζονται οι χρήσης γης και οι όροι
δόµησης για τις περιοχές εκτός των οικισµών. Η Ζ.Ο.Ε. της Θηρασίας θεσπίσθηκε µε το από 16-21990 Π.∆. (ΦΕΚ 139∆/19-3-90) και εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα. Μέσα στη Ζ.Ο.Ε.
περιλαµβάνονται τρεις περιοχές η Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Το αναφερόµενο έργο βρίσκεται στην περιοχή ΙΙΙ,
δηλαδή εκτός οικισµών και σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 µέτρων, όπου επιτρέπονται οι
χρήσεις κατοικίας, καταστηµάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων κοινής ωφέλειας,
γεωργικών αποθηκών, θερµοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, δεξαµενών κλπ.
Οι οικισµοί, τα λύµατα των οποίων θα επεξεργάζονται οι εγκαταστάσεις του έργου άµεσα,
είναι ο οικισµός του Ποταµού και του Μανωλά οι οποίοι όµως βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη
των 500 m από το έργο. Οι οικισµοί Αγριλιά και Ποταµός έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί, Π∆.
139/∆/90ΖΟΕ (ΦΕΚ 504/14-7-88). Με το ίδιο διάταγµα έχουν καθορισθεί και τα όρια των ως άνω
οικισµών. Ο οικισµός του Μανωλά είναι σε µεγάλη απόσταση από το έργο, όπως και ο οικισµός
Ρίβας και Κόρφου και συνεπώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς. Να τονισθεί επίσης ότι
δεν υπάρχει περιοχή στη νήσο Θηρασία που να έχει χαρακτηρισθεί µε Π.∆. ή µε άλλη ∆ιεθνή
Συνθήκη προστατευτέα περιοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 1650/86.
Επίσης στο νησί δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένοι αρχαιολογικοί χώροι.
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2. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Το πρόβληµα της Αποχέτευσης - Πηγές ρύπανσης
Η βασική πηγή ρύπανσης στη νήσο Θηρασία είναι τα αστικά λύµατα. Στην περιοχή δεν
υπάρχουν βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες που να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Όπως έχει αναφερθεί
ουδέποτε έγινε σχεδιασµός και µελέτη για τον τρόπο διάθεσης των λυµάτων. Η πυκνή δόµηση
στους Οικισµούς του νησιού, κυρίως στον οικισµό του Μανωλά και δευτερευόντως στον οικισµό
του Ποταµού, δεν δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής κατάλληλων σηπτικών και απορροφητικών
βόθρων, η λειτουργία των οποίων θα µπορούσε να αντιµετωπίσει

κάπως το πρόβληµα της

διάθεσης των αστικών λυµάτων.
Έτσι τα λύµατα οδεύουν µέσω ενός ηµι-κατεστραµµένου δικτύου αγωγών προς ιδιωτικούς
βόθρους, η απορροφητική ικανότητα των οποίων είναι υπό αµφισβήτηση, αν όχι µηδενική. Το
αποτέλεσµα είναι ότι ένα µεγάλο ποσό των λυµάτων ρέει ελεύθερα στην περιοχή της καλντέρας
δηµιουργώντας εστίες ρύπανσης. Οι εστίες αυτές ρύπανσης αυξάνονται κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες, λόγω αύξησης του πληθυσµού από τους παραθεριστές και τους επισκέπτες, έτσι ώστε να
υπάρχει κίνδυνους µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών. Βέβαια η σαθρότητα των εδαφών και η
µεγάλη απορροφητική ικανότητά τους, στην περιοχή του νησιού, έχει σαν αποτέλεσµα τελικά την
απορρόφηση, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, των ελευθέρως διατιθέµενων λυµάτων, πριν αυτά
φτάσουν στη θάλασσα.
Για να γίνει κατανοητό το πρόβληµα διάθεσης των λυµάτων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι
αρκετοί παραθεριστές µε µόνιµη κατοικία στους οικισµούς του νησιού, έχουν πάψει να
επισκέπτονται το νησί διότι οι µικροί βόθροι που είχαν στις οικίες τους δεν λειτουργούν πλέον και
συνεπώς δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν καθόλου νερό.
Συνεπώς οι δηµιουργούµενες οσµές και

εστίες µόλυνσης που υπάρχουν στο νησί

αναµένεται να αυξηθούν µετά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, οπότε και θα
αυξηθεί η κατανάλωση νερού και συνεπώς η διατιθέµενη ποσότητα λυµάτων. Επί πλέον η
υπεδάφια απορρόφηση των λυµάτων, σε όσες οικίες υπάρχουν ιδιωτικοί βόθροι, χωρίς καµία
κατεργασία, αποτελεί εστία µόλυνσης. Για τον οικισµό του Μανωλά, η υπεδάφια διάθεση των
λυµάτων,

προκαλεί συνεχή διάβρωση των πρανών της καλντέρας, µε προφανείς όχι µόνο

περιβαλλοντικές επιδράσεις και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και κινδύνους
κατολισθήσεων που έχουν σχέση µε την ασφάλεια των οικιστικών κατασκευών.

2.2 Έδαφος
Ο οικισµός του Μανωλά είναι χτισµένος κατά µήκος του φρυδιού της καλντέρας. Η νήσος
Θηρασία και ο σχηµατισµός της καλντέρας δηµιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της
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Θήρας και αποτελεί µοναδικό γεωλογικό φαινόµενο. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία
κρηµνώδους στοιχείου στα νοτιοανατολικά της νήσου. Αναλυτικότερα τα πετρώµατα της νήσου
Θηρασίας αποτελούνται από τα εξής:
1. Πετρώµατα µη ηφαιστιογενή
2. Ιζήµατα του νεογενούς
3. Ηφαιστειογενή πετρώµατα.
Τα µη ηφαιστιογενή πετρώµατα αποτελούν τα πετρώµατα της προ έναρξης λειτουργίας του
ηφαιστείου και περιλαµβάνουν τους φυλλίτες και κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους. Τα ιζήµατα του
νεογενούς είναι θαλασσογενή απολιθωµατοφόρα, µαργαϊκά πετρώµατα του Πλειοκαίνου. Τέλος τα
ηφαιστιογενή πετρώµατα διακρίνονται σε λάβα, κίσσηρη, πυροµβρίτες, εγκλείσµατα και
ολοκαινικές αποθέσεις.
Στην δυτική πλευρά του νησιού το στοιχείο είναι λοφώδες και καταλήγει πεδινό. Στην αρχή
περίπου του πεδινού τµήµατος θα κατασκευασθούν οι εγκαταστάσεις του έργου. Η περιοχή αυτή
αποτελείται από Μεταφερόµενη Ανώτερη σειρά κίσηρης. Η κίσηρης είναι τεφρή έως καστανωπή
και µε υλικά τέφρας µε φακοειδείς παρεµβολές ογκολίθων. Το βάθος φτάνει τα 60 µέτρα.
Το γήπεδο όπου θα εγκατασταθεί το έργο είναι ένα επικλινές χωράφι στο οποίο υπάρχει
αµπελώνας. Στερείται υπογείων ή επιφανειακών υδάτων. Η πρόσβαση στη συγκεκριµένη περιοχή
είναι δυνατή µέσω του επαρχιακού δρόµου που ενώνει τον Οικισµό του Ποταµού µε τον οικισµό
της Αγριλιάς και ενός αγροτικού µονοπατιού πλάτους 2,5-3,5 m. Η θέση του οικοπέδου όπου θα
εγκατασταθεί το έργο είναι τέτοια ώστε σε µία µελλοντική σηµαντική οικοδοµική ανάπτυξη του
Οικισµού της Αγριλιάς θα είναι επίσης δυνατή µε φυσική ροή η αποχέτευση του νέου Οικισµού.
Ο περιβάλλον χώρος περιλαµβάνει καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε αµπέλια, αλλά και εκτάσεις
που δεν καλλιεργούνται, στα οποία θα είναι δυνατή η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων έτσι
ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες καλλιέργειες αλλά και να δηµιουργηθούν νέες. Να αναφερθεί
ότι η κοινότητα Οίας διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο 12 στρεµµάτων πλησίον του χώρου εγκατάστασης
της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων όπου θα µπορούσε επίσης να αρδευτεί. Σε ακτίνα 200 m από
τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης του έργου, δεν υπάρχει οικιστική ανάπτυξη. Ο χώρος που θα
εγκατασταθεί το έργο δεν παρουσιάζει ούτε δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον. Η λειτουργία
του έργου δεν προβλέπεται να αλλάξει µε κανένα τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση.
Το έδαφος της περιοχής µελέτης έχει κλίση προς τα δυτικά, για τους οικισµούς Μανωλά και
Ποταµού,

κατά τη φορά που γίνεται και η µεταφορά των λυµάτων. Έτσι

η διοχέτευση των

λυµάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους θα γίνεται µε φυσική ροή. Τα υψόµετρα που
θα τοποθετηθούν οι αγωγοί κυµαίνονται από +162,9 m στο φρεάτιο Φ41 µέχρι +16,5 m στο
κατώτατο σηµείο του οικοπέδου όπου θα κατασκευασθούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων.
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2.3 Οδικό - Τηλεπικοινωνιακό - Ηλεκτρικό δίκτυο.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων γίνεται από τον επαρχιακό δρόµο
Ποταµού - Αγριλιάς και έναν αγροτικό δρόµο, ο οποίος πρέπει να διαπλατυνθεί και επισκευασθεί.
Οι δαπάνες των έργων αυτών περιλαµβάνονται στο παρόν έργο. Το ηλεκτρικό και
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο βρίσκεται σε απόσταση 250 m από το οικόπεδο.

2.4 Κλιµατολογικά στοιχεία
To κλίµα της νήσου Θηρασίας είναι χαρακτηριστικό Αιγαιοπελαγίτικο. Αυτό σηµαίνει ότι
έχουµε δροσερό καλοκαίρι και όχι ιδιαίτερα κρύο χειµώνα. Συχνές βροχές το χειµώνα, σπάνιες ή
καθόλου βροχές το καλοκαίρι. Με την αναφερθείσα µορφολογία του εδάφους και τις υπάρχουσες
υποδοµές, δεν είναι δυνατή η συγκράτηση επιφανειακών υδάτων, έτσι ώστε όλες οι παλαιές οικίες
διέθεταν ιδιωτικές δεξαµενές για αποθήκευση νερού την χειµερινή περίοδο.
Αν και δεν υπάρχει µετεωρολογικός σταθµός στη Θηρασία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
στοιχεία του σταθµού Θήρας λόγω της κοντινής απόστασης των δύο νησιών. Τα κλιµατολογικά
στοιχεία που ελήφθησαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) παρουσιάζονται
αναλυτικά παρακάτω.

2.4.1 Βροχόπτωση και άνεµοι
Στον πίνακα 2 δίδονται τα στοιχεία που αφορούν το µέσο ποσοστό βροχόπτωσης. Τα
στοιχεία του πίνακα είναι σύµφωνα µε τις γενικές παρατηρήσεις που έγιναν για το κλίµα της
περιοχής. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι 25,44 mm.
Πίνακας 2. Μέσο ύψος βροχόπτωσης κατά τα έτη 1974-1997 σε mm
Ιαν.
55,8

Φεβ.

Μαρ.

Απρ.

Μάιος

Ιουν.

Ιούλ.

54,5

51,1

13,8

3,9

1,4

0

Αυγ.
1

Σεπ.

Οκτ.

4,5

19,1

Νοεµ.
40,9

∆εκ.
53,3

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 3, οι επικρατούντες άνεµοι είναι Βόρειοι σε ποσοστό
περίπου 30 %. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι άνεµοι είναι
τέτοιας διεύθυνσης ώστε οι δηµιουργούµενες πιθανόν οσµές από τη κατεργασία των λυµάτων να
παρασύρονται εκτός των δύο οικισµών. Από τα στοιχεία επίσης προκύπτει ότι στην περιοχή σε
ετήσια βάση πνέουν άνεµοι ταχύτητας από 3-6 Beaufort σε ποσοστό 71 %, ενώ άνεµοι µικρότεροι
των 2 Beaufort σε ποσοστό 28 %. Έτσι η ύπαρξη γενικά ανέµων στη περιοχή επιδρά θετικά στη
διάχυση των οσµών.
Πίνακας 3. Μέση ετήσια ταχύτητα ανέµων κατά τα έτη 1974-1997 σε ποσοστό %.
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Ταχύτητα

∆ιεύθυνση και ταχύτητα ανέµων σε ποσοστό %

ανέµου

(N=Βόρειος, W=∆υτικός, S=Νότιος, Ε=Ανατολικός)

(Beauport)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1

0,927

1,357

0,132

0,221

0,232

0,905

0,795

0,894

2

3,399

2,991

0,585

1,059

0,739

2,373

2,461

2,439

3

6,577

3,399

0,795

1,710

1,238

2,483

3,719

4,293

4

9,104

3,057

0,331

1,324

1,050

2,406

2,979

4,282

5

5,738

1,479

0,121

0,717

0,541

1,545

1,435

1,832

6

2,500

0,938

0,044

0,475

0,265

1,028

0,781

0,706

7

0,783

0,265

0,011

0,143

0,121

0,419

0,143

0,154

8

0,177

0,077

0,011

0,011

0,022

0,154

0,044

0,022

9

0,011

0,011

0,000

0,000

0,000

0,011

0,011

0,000

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

>11

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Άθροισµα

29,216

13,574

2,03

5,66

4,208

11,324

12,368

14,622

2.4.2 Θερµοκρασία, Σχετική υγρασία, Βαροµετρική πίεση
Στον πίνακα 4 που ακολουθεί δίνονται οι µέσες θερµοκρασίες ανά µήνα για την χρονική
περίοδο από 1974-1997. Επίσης δίνονται οι µέσες µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες καθώς και
η επικρατούσα σχετική υγρασία και η βαροµετρική πίεση.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 17,9ο C και η µέση σχετική
υγρασία 67,47 %. Μία καλύτερη απεικόνιση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που µαζί
µε την ταχύτητα του ανέµου καθορίζουν την λεγόµενη δραστική θερµοκρασία (effective
temperature), δίνεται στο σχήµα 6.

Πίνακας 4. Μέση θερµοκρασία, σχετική υγρασία και βαροµετρική πίεση κατά τα έτη 1974-1997
Μήνας

Πίεση
(kPa)

Μέση
θερµοκρασία
ο

Μέση Μεγίστη
Θερµοκρασία

Μέση Ελαχίστη
ο

Σχετική

Θερµοκρασία ( C)

Υγρασία (%)

ο

( C)

( C)

Ιανουάριος

101,80

11,4

13,4

9,3

70,7

Φεβρουάριος

101,83

11,3

13,6

9,2

69,5

Μάρτιος

101,40

12,7

15,1

10,2

70,8

Απρίλιος

101,30

15,5

18,2

12,5

69,2

Μάϊος

101,27

19,3

22,2

15,8

67,3

Ιούνιος

101,14

23,6

26,8

19,8

62,3

Ιούλιος

101,00

25,5

28,4

22,0

59,5

Αύγουστος

101,03

25,1

28,1

22,0

61,7
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Σεπτέµβριος

101,36

22,8

25,7

19,7

65,8

Οκτώβριος

101,63

19,3

22,0

16,7

70,1

Νοέµβριος

101,68

15,5

18,0

13,1

71,6

∆εκέµβριος

101,69

12,8

15,0

10,4

71,1

Ετήσιες τιµές

101,43

17,9

20,54

15,06

67,47

Σχήµα 1. Μέση θερµοκρασία και σχετική υγρασία στη νήσο Θηρασία κατά τα έτη 1974-1997
80
70
60
50

Μέση θερµοκρασία
Σχετική υγρασία

40
30
20
10

∆εκέµβριος

Νοέµβριος

Οκτώβριος

Σεπτέµβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάϊος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

0

2.4.3 Ηλιοφάνεια
Οι ώρες ηλιοφάνειας αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την οµαλή
λειτουργία του συστήµατος κατεργασίας των λυµάτων που αυτή η µελέτη εισηγείται. Τα στοιχεία
της Ε.Μ.Υ. για τις ώρες µέσης µηνιαίας ηλιοφάνειας από το 1981-1998 δίνονται στον πίνακα 5.
Στον πίνακα φαίνεται επίσης η µέση ηµερήσια ηλιοφάνεια σε ώρες. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι
κατά τους µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, οπότε έχουµε την µικρότερη
διάρκεια ηλιοφάνειας, η µέση ηµερήσια ηλιοφάνεια είναι µεγαλύτερη των 3,5 ωρών.
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Πίνακας 5. Μέση µηνιαία ηλιοφάνεια κατά τα έτη 1981-1998 σε ώρες.
Έτος

Ιαν.

Φεβ.

Μαρ.

Απρ.

Μάιο

Ιουν.

Ιούλ.

81
82

122,2

96,2

83

Αυγ.

Σεπ.

358,1

307,8

Οκτ.

Νοεµ.

249

152,6

238,4

153,3

173,3

185,3

273,2

311,2

162,7

245,5

289,1

321,8

342,9

344,7

289,1

236,5

∆εκ.
122,8

135,5

84

137,4

125,1

161

187,4

273,5

326,2

343,8

341

296,7

263,6

143,7

111,9

85

114,8

109,9

163,2

253,5

287,6

365,2

361,7

347,9

301,7

224,4

152,9

171,4

86

156,1

129,7

196,6

273,5

313,3

333,5

364,2

347,3

281,2

229,9

132,9

87,8

87

115,5

115,3

178,2

222

276,6

373,2

390,4

373,5

319,6

227,2

118,9

78,7

88

119,3

128,3

203,5

182,2

307

301,3

390,8

367

308,5

206,9

183

78,9

89

127,5

188,2

202,8

265,4

388

409

381,7

306,8

224

157,9

136,5

90

127,1

173,8

307,7

371,3

389,8

354,8

302,7

253,7

144,7

121,6

91

113,3

121,8

352,9

315,4

197,1

139,5

73,3

92

131,5

140,3

156,6

249,7

353,8

311,6

257,7

158,2

87,9

93

160

123,9

217,4

278,4

94

138,1

321

209,5

153,4

136,8

95

140

199,9

372,8

244,8

237,5

145,3

96

62,1

109,6

374,4

257,3

217,7

97

185,7

146,9

212

328,4

326,1

257,5

176,5

165,8

323,4

340,2

282,2

242,2

190,9

294

232,2

149,3

112,9

9,8

7,5

4,66

3,64

98

353,6

257,6

284,3

353,2

377,8

256,9

321

363,5

268,3

330,8

236,7
240,5

243,4

356

380,9

117,9
131,6

119,6

Μέση µηνιαία ηλιοφάνεια σε ώρες
130

139

196,5

239

299,7

340,6

372,9

356,7

Μέση ηµερήσια ηλιοφάνεια σε ώρες
4,19

4,66

6,33

7,96

9,66

11,3

12,02

11,48

Με δεδοµένο τη µικρή παροχή λυµάτων κατά τους αναφερόµενους µήνες, οι ώρες αυτές
κρίνονται ικανοποιητικές για την φωτοκαταλυτική επεξεργασία τους. Έτσι η νήσος Θηρασία
κρίνεται κατάλληλη για τη λειτουργία του καινοτόµου συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων που αυτή
η µελέτη εισηγείται. Στο σχήµα 2 φαίνεται η γραφική απεικόνιση της µέσης ηµερήσιας ηλιοφάνειας
σε ώρες.
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Σχήµα 2. Μέση ηµερήσια ηλιοφάνεια σε ώρες

Μέση ηµερήσια ηλιοφάνεια
14

Ηλιφάνεια σε ώρες

12
10
8
6
4
2

∆εκέµβριος

Νοέµβριος

Οκτώβριος

Σεπτέµβριος

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάϊος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

0

2.4.4 Χρήσεις γης
Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στη Θηρασία έχουν µειωθεί σηµαντικά λόγω της µείωσης του
πληθυσµού του νησιού. Η κυριαρχούσα καλλιέργεια είναι αυτή της αµπέλου.

2.5 Βασικές παραδοχές και παράµετροι σχεδιασµού
2.5.1 Βασικές παραδοχές
Για την κατασκευή των έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έχουν γίνουν οι εξής
βασικές παραδοχές:
1. Θα κατασκευασθούν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο της
Κοινότητας Οίας, εκτός του οικισµού Ποταµού έκτασης 4,7 στρεµµάτων.
2. Τα επεξεργασµένα λύµατα θα χρησιµοποιούνται για άρδευση στο χώρο του οικοπέδου µε
ειδικό προς τούτο σύστηµα άρδευσης. Τα πλεονάζοντα επεξεργασµένα λύµατα άριστης
ποιότητας θα διατίθενται υπόγεια στο έδαφος.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TP.doc

- 15 -

Ν2000a/5247/B02

2.5.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η µείωση του πληθυσµού του νησιού κατά τα
έτη 1961-1971 έφτασε το 39 %. Κατά τα έτη 1971-1981 η µείωση αυτή ανήλθε στο 16 % ενώ στις
υπόλοιπες Κυκλάδες είχαµε αύξηση 5,4 %. Κατά την περίοδο 1981-1994 παρουσιάζεται οριακή
αύξηση του πληθυσµού. Κατά την απογραφή του 2001 ο µόνιµος πληθυσµός της νήσου Θηρασίας
ήταν 268 άτοµα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο µόνιµος πληθυσµός αυξάνει σηµαντικά κατά την
διάρκεια της τουριστικής περιόδου λόγω της ύπαρξης παραθεριστών και ηµερήσιων εκδροµέων.
Έτσι ο συνολικός αριθµός των κατοίκων κατά την τουριστική περίοδο µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι:
1.

Μόνιµοι κάτοικοι :

2. Εποχιακοί κάτοικοι :

268 άτοµα
350 άτοµα

3. ∆ιερχόµενοι επισκέπτες :

1000 άτοµα

2.5.3 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού
Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74 για το έτος στόχο 2045 που
αποτελεί τη τελική φάση ανάπτυξης.
2.5.4 Πληθυσµιακά στοιχεία Περιοχής Μελέτης
Η προς µελέτη περιοχή πιστεύεται ότι θα παρουσιάσει αυξητική τάση όσον αφορά τον µόνιµο
πληθυσµό της αλλά και τον εποχιακό και ο διερχόµενο πληθυσµό. Η εκτίµηση της εξέλιξης του
πληθυσµού της υπό µελέτη περιοχής στο έτος 2045 γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω αναγωγικό
τύπο:

∏ν = ∏ O ×(1+ α )

ν

Όπου, Πν ο πληθυσµός µετά ν έτη, Πο ο αρχικός πληθυσµός, α η µέση ετήσια αύξηση του
πληθυσµού, και ν τα έτη. Η πρόβλεψη του πληθυσµού µέχρι το έτος 2040 φαίνεται στον πίνακα 6
που ακολουθεί.
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Πίνακας 6. Πρόβλεψης πληθυσµιακής εξέλιξης της Θηρασίας
Περίοδος 2005 - 2025

α/α

Περίοδος 2025 - 2045

ΕΙ∆ΟΣ

Πληθυσµός

Μέση ετήσια

Πληθυσµός

Μέση ετήσια

Πληθυσµός

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

από στοιχεία

µεταβολή

έτους 2025

µεταβολή

έτους 2045

(Σε άτοµα)

της κοινότητας

( %)

(Σε άτοµα)

( %)

(Σε άτοµα)

Θηρασίας
(Σε άτοµα)
1 Μόνιµοι κάτοικοι

268

1%

327

1%

399

2 Εποχιακοί κάτοικοι

200

1%

244

2%

363

500

2%

743

2%

1104

3 ∆ιερχόµενοι
Τουρίστες
ΣΥΝΟΛΑ

968

1314

1866

2.5.5 Παροχές λυµάτων
Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης νερού στην υπό µελέτη περιοχή θα χρησιµοποιηθούν
τα παρακάτω δεδοµένα που είναι σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη ∆ιεθνή Βιβλιογραφία µε τις
αποφάσεις του ΟΗΕ για την ελάχιστη κατανάλωση νερού ανά κάτοικο, αλλά και τα ιστορικά και
κοινωνικά δεδοµένα του νησιού. Τονίζεται ότι η σηµερινή κατανάλωση είναι πολύ µικρότερη από τη
θεωρούµενη σε αυτή την ανάλυση.

qυδ = 150

• Για κάθε µόνιµο κάτοικο

qυδ = 200

• Για κάθε εποχιακό κάτοικο

lt
ατοµο × ηµερα

qυδ = 30

• Για κάθε διερχόµενο επισκέπτη

lt
ατοµο × ηµερα

lt
ατοµο × ηµερα

Αν υποθέσουµε ότι οι εποχιακοί κάτοικοι και οι διερχόµενοι επισκέπτες διαµένουν 3 µήνες το
χρόνο, και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα 6, τότε η συνολική κατανάλωση νερού για το
έτος 2005 θα είναι:
• Για µόνιµους κατοίκους

Vυδ = 268 × 0,15 × 365 = 14.673 m 3

• Για εποχιακούς κατοίκους

Vυδ = 200 × 0,20 × 90 = 3.600 m 3

• Για κάθε διερχόµενους επισκέπτες

Vυδ = 500 × 0,03 × 90 = 1.350 m 3

Vυδ ,συν = 19.623 m 3

ΣΥΝΟΛΟ
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Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να υπολογισθούν οι καταναλώσεις για τα έτη 2025 και 2045 ως,
Έτος

3

Κατανάλωση (m )

2025

24.294

2045

31.353

Από την προηγούµενη ανάλυση είναι δυνατός ο προσδιορισµός των ετήσιων αναγκών
ύδατος των κατοίκων της νήσου Θηρασίας αλλά και ο παραγόµενος όγκος λυµάτων προς
επεξεργασία και διάθεση.
Η µέση ωριαία κατανάλωση µπορεί να υπολογισθεί για τους 3 µήνες, οπότε θα έχουµε και
τη µεγίστη κατανάλωση ως:

Vολ = 268 × 0,15 × 90 + 3.600 + 1.350 = 8.568 m 3 ⇒ Qυδ .ηµ . = 96 m 3 / ηµερα

Συνεπώς η µέση ωριαία κατανάλωση θα είναι: Qυδ .ωρ . =

96m 3
m3
= 4,0
.
24h
h

Αν υποθέσουµε ότι η µεγίστη ωριαία κατανάλωση δεν µπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της
µέσης ωριαίας κατανάλωσης, τότε θα έχουµε ότι, Qυδ .ωρ max . = 3 × 4

m3
m3
= 12
.
h
h

Από τη µέση ηµερήσια κατανάλωση νερού εκτιµάται η µέση ηµερήσια παροχή ακάθαρτων,
υπολογιζόµενη στο 80 % της κατανάλωσης νερού. Έτσι η ηµερήσια παροχή λυµάτων για το έτος
2005 την περίοδο αιχµής θα είναι:

Qλ .ηµ . = 0,8 × 4

m3
m3
= 76
h
ηµερα

Στον πίνακα 7 φαίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί για την εύρεση της παροχής ωριαίας αιχµής
για τα έτη 2005, 2025 και 2045. Η ελάχιστη ταχύτητα ροής στους αγωγούς αποχέτευσης πρέπει
να είναι 0,6 m/s. Με αυτή τη ταχύτητα παρασύρονται κόκκοι άµµου διαµέτρου έως 0,09 mm ή
οργανική ύλη διαµέτρου έως 0,7 mm.
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Πίνακας 7 : Θεωρητικές παροχές λυµάτων

α/α

Έτος 2005

Έτος 2025

¨Ετος 2045

άτοµα

268

327

399

κυβικά µέτρα/ηµέρα

32,2

39,2

47,9

άτοµα

200

244

363

κυβικά µέτρα/ηµέρα

32,0

39,0

58,1

άτοµα

500

743

1104

κυβικά µέτρα/ηµέρα

12,0

17,8

26,5

λυµάτων

κυβικά µέτρα/ηµέρα

76,2

96,1

132,5

5

Πρσαύξηση 10 %

κυβικά µέτρα/ηµέρα

83,8

105,7

145,7

6

Μεγίστη ηµερήσια παροχή
κυβικά µέτρα/ηµέρα

125,7

158,6

218,6

κυβικά µέτρα/ώρα

12,0

16,0

22,0

1

ΣΤΟΧΕΙΑ
Μόνιµοι κάτοικοι

1α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων
2

Εποχιακοί κάτοικοι

2α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων
3

∆ιερχόµενοι επισκέπτες

3α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων
4

Συνολική µέση ηµερήσια παροχή

λυµάτων
7

Μονάδα µέτρησης

Παροχή αιχµής
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3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ
3.1 Εφαρµοζόµενες τεχνικές κατεργασίας λυµάτων στην Ελλάδα
Η συντριπτική πλειοψηφία των µονάδων κατεργασίας λυµάτων χρησιµοποιεί την µέθοδο της
ενεργού λάσπης σε διάφορες παραλλαγές. Η ποιότητα όµως των κατεργασµένων λυµάτων
παρουσιάζει σηµαντική διακύµανση και πάντως σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι η αναµενόµενη.
Στον πίνακα 8 δίνεται η ποιότητα των εκροών από εγκαταστάσεις δευτεροβάθµιας επεξεργασίας
λυµάτων µε ενεργό λάσπη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Συνεπώς πιστεύεται και τα στοιχεία
της Ελληνικής και ∆ιεθνούς βιβλιογραφίας συνηγορούν σε αυτό, ότι οι προτεινόµενες καινοτόµες
µέθοδοι επεξεργασίας θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από εκείνα της ενεργού λάσπης.
Πίνακας 8 : Χαρακτηριστικά εκροών δευτεροβάθµιας επεξεργασίας από διάφορες ΕΕΛ στην
Ελλάδα
ΕΕΛ

TSS
mg/l

Ολικό
COD
mg/l

Θολερότητ
α
NTU

pH

∆ιαπερατότ
ητα σε UV

Χλωροϊόντα
mg/l

Φωσφορικά
mg/l

Καρδίτσα

29,17

39,05

18,67

6,83

69,70%

49,98

6,06

Νιτρικό
και Νιτρώδες
άζωτο
mg/l
7,02

Άργος

4,67

23,81

3,00

7,62

75,90%

2481,73

17,77

8,87

Καβάλα

5,67

21,90

7,73

7,21

66,37%

62,48

12,96

3,75

Λάρισα

4,33

36,19

4,67

7,29

65,77%

64,98

20,94

12,37

Λαµία

3,33

20,00

5,67

7,38

63,13%

57,48

12,21

1,10

Καστοριά

14,33

52,38

12,83

7,63

56,73%

84,97

4,42

0,42

Θεσσαλονίκη

17,83

43,81

11,00

7,23

60,53%

1012,19

25,01

10,13

Ιωάννινα

5,17

33,40

5,47

7,15

61,83%

92,47

19,67

1,51

Κως

6,83

45,29

4,70

7,65

63,80%

1524,53

1,18

0,95

Ηράκλειο

13,50

107,98

8,83

7,20

46,57%

637,30

4,92

3,49

Χαλκίδα

5,83

31,43

4,43

7,23

61,43%

939,71

23,61

9,19

Καλαµάτα

4,17

31,43

4,17

7,45

64,70%

312,40

18,95

3,47

Λιβαδειά

31,50

66,67

26,33

7,27

44,50%

64,98

11,26

1,21

Ξάνθη

3,33

37,14

4,00

7,34

64,23%

57,48

12,67

2,13

3.2 Επιλογή µεθόδου επεξεργασίας
Σήµερα όµως εφαρµόζονται και άλλες καινοτόµες µέθοδοι επεξεργασίας λυµάτων, µη
συµβατικές,

όπως είναι οι τεχνητοί υγρότοποι και η φωτοκατάλυση. Έτσι µπορούµε να

κατατάξουµε τις µεθόδους σε δύο βασικές κατηγορίες.
1. Μέθοδος ενεργού λάσπης (ιλύος)
2. Μη συµβατικές µέθοδοι κατεργασίας λυµάτων
Οι συµβατικές µέθοδοι επεξεργασίας λυµάτων έχουν εφαρµοσθεί σε πολλές περιπτώσεις και
σε διάφορες περιοχές, περιλαµβάνοντας µέχρι και τριτοβάθµια επεξεργασία. Πάντως θα πρέπει να
τονισθεί ότι στις περιπτώσεις µικρών νησιών οι συµβατικοί βιολογικοί απαιτούν µεγάλο κόστος
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επένδυσης και µεγάλο κόστος λειτουργίας, οπότε ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του έργου είναι
υπό αµφισβήτηση. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που δίνονται στον πίνακα
9 για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επεξεργασίας λυµάτων.
Στον πίνακα 9 δίνονται στοιχεία κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας κλασσικών
βιολογικών καθαρισµών και µη συµβατικών µεθόδων επεξεργασίας λυµάτων, από σχετική µελέτη
που έχει εκπονηθεί. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το κόστος λειτουργίας στις µη συµβατικές µεθόδους
αναφέρεται και στις δύο µεθόδους ταυτόχρονα, φωτοκατάλυση και τεχνητός υγρότοπος, οι οποίες
παράγουν νερό πολύ καλύτερης ποιότητας από τους κλασσικούς βιολογικούς καθαρισµούς. Αν για
παράδειγµα εφαρµοσθεί η µέθοδος µόνο του τεχνητού υγροτόπου τότε τα στοιχεία κόστους
λειτουργίας µειώνονται. Άλλωστε θα µπορούσαν οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν µόνο µε το
τεχνητό υγρότοπο στην χειµερινή περίοδο χαµηλής παροχής λυµάτων.
Πίνακας 9 : Συγκριτικά στοιχεία κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας
λυµάτων µε βιολογικό καθαρισµό και τεχνητό υγρότοπο
Παροχή
Ισοδύναµος
Έκταση
λυµάτων
Πληθυσµός (στρέµµατα)
3
m /ηµέρα
40
80
160
40
80
160
40

200
400
800
200
400
800
200

80

400

160

800

1,2
2,8
6

0,6
1,4

3

Είδος κατεργασίας
Υγρότοπος
Υγρότοπος
Υγρότοπος
Βιολογικός καθαρισµός
Βιολογικός καθαρισµός
Βιολογικός καθαρισµός
Υγρότοπος + Οµογενής
Φωτοκατάλυση
Υγρότοπος + Οµογενής
Φωτοκατάλυση
Υγρότοπος + Οµογενής
Φωτοκατάλυση

Κόστος
Κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας
3
(€)
(€/m )
102.941
129.412
191.176
220.588
235.294
441.176

0,15
0,15
0,15
2,01
1,21
0,76

85.294

1,54

108.824

1,03

135.294

0,74

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η λύση του τεχνητού υγρότοπου και της φωτοκατάλυσης,
υπερτερεί οικονοµικά και ως κόστος λειτουργίας από τον κλασσικό βιολογικό
Από τα προηγούµενα δεδοµένα καθίσταται εµφανές ότι µε την αύξηση της δυναµικότητας το
κόστος λειτουργίας των µη συµβατικών µεθόδων προσεγγίζει αυτό του κλασσικού βιολογικού, ενώ
το κόστος επένδυσης παραµένει σηµαντικά µικρότερο αυτού των βιολογικών καθαρισµών. Να
σηµειώσουµε ότι στην φωτοκατάλυση ο καταλύτης µπορεί να ανακυκλώνεται όπότε προβλέπεται
µία επί πλέον σηµαντική µείωση του κόστους λειτουργίας. Η αξιολόγηση των παραπάνω
παραµέτρων µπορεί να µας οδηγήσει στην άριστη κατά περίπτωση λύση επεξεργασίας λυµάτων.
Συνεπώς, για

την περίπτωση της νήσου Θηρασίας η µέθοδος που επιλέγεται για την

επεξεργασία των λυµάτων είναι αυτή της συνδυαστικής δράσης της φωτοκατάλυσης και
του τεχνητού υγρότοπου. Για την διασφάλιση της ποιότητας των λυµάτων οι δύο
προηγούµενες µέθοδοι ακολουθούνται από τριτοβάθµια επεξεργασία επίσης καινοτόµο µε
µεθόδους µεµβρανών (υπερδιήθηση).
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3.3 Εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων
Για την τελική διάθεση των λυµάτων υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις:
1. ∆ιάθεσή τους µε υπόγειο αγωγό στην θάλασσα.
2. ∆ιάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
3. ∆ιάθεσή τους για άρδευση καλλιεργούµενων εκτάσεων.
Κάθε µέθοδος αξιολογείται παρακάτω.
3.3.1 ∆ιάθεση στην θάλασσα.
Η µέθοδος αυτή είναι απλή στην εφαρµογή της και απαιτεί υποθαλάσσιο αγωγό κατάλληλης
διατοµής και µήκους µεγαλύτερου των 200 µέτρων. Εκτός του γεγονότος της αυξηµένης δαπάνης
για την κατασκευή του αγωγού, που περιλαµβάνει εκτός του υποθαλασσίου τµήµατος και υπόγειο
τµήµα µήκους 300 µέτρων, έχουµε σπατάλη ενός φυσικού πόρου, πολύτιµου για την συγκεκριµένη
περιοχή. Επί πλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εγκρίσεις για την κατασκευή του
υποθαλάσσιου αγωγού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
3.3.2 ∆ιάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
Λύµατα που έχουν υποστεί επεξεργασία µπορούν να διατεθούν σε γεωλογικούς
σχηµατισµούς. Προϋπόθεση βέβαια είναι η ύπαρξη σχετικής γεωλογικής µελέτης , η οποία να
προσδιορίζει τους γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής διάθεσης, την υδρολογική τους
συµπεριφορά και την αποδεκτική τους ικανότητα σε υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία.
Θα πρέπει να προσδιορισθεί µε ακρίβεια η πορεία των διατιθέµενων επεξεργασµένων
λυµάτων. Η διάθεση µεγάλων ποσοτήτων νερού σε υπόγειους σχηµατισµούς εγκυµονεί κινδύνους,
ακόµη και σεισµούς, διότι το νερό µπορεί να λειτουργήσει ως λιπαντικό µεταξύ των πετρωµάτων.
Ακόµη θα πρέπει να προσδιορισθεί µε ακρίβεια το ρυπαντικό φορτίο των απονέρων και η
ταχύτητα διήθησή τους, ώστε να µην προκαλείται µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Έτσι θα
πρέπει να γίνει λεπτοµερής ανάλυση των διατιθέµενων λυµάτων για τον προσδιορισµό

της

χηµικής και µικροβιολογικής σύστασή τους.
Αν αποκλεισθούν οι ως άνω αναφερόµενοι κίνδυνοι, η µέθοδος αυτή παρουσιάζει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα. Τούτο διότι είναι χαµηλού κόστους και επί πλέον το έδαφος χρησιµοποιείται για
την κατακράτηση και εξουδετέρωση εναποµείναντος του ρυπαντικού φορτίου.
Μετρήσεις διηθητικότητας που έχουν γίνει στο παρελθόν στην περιοχή έχουν δείξει εδάφη
µε διηθητικότητα 17 cm/h. µε τα δεδοµένα αυτά υπολογίζεται ότι τα διατιθέµενα επεξεργασµένα
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λύµατα θα φτάνουν στον υπόγειο ορίζοντα σε 20 ηµέρες. Λαµβάνοντας υπόψη το χαµηλό
ρυπαντικό φορτίο που περιέχουν δεν αναµένεται να προκαλέσουν πρόβληµα στα πιθανώς
υπάρχοντα υπόγεια νερά.
Πάντως λόγω έλλειψης γεωλογικής µελέτης και λόγω κατασπατάλησης ενός φυσικού πόρου,
που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή δεν κρίνεται σκόπιµη η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων σε
υπόγειους σχηµατισµούς.
3.3.3 ∆ιάθεση για άρδευση καλλιεργούµενων εκτάσεων ή υπεδάφεια διάθεση.
Λύµατα ή απόβλητα που έχουν υποστεί εσχάρωση και τουλάχιστον δίωρη καθίζηση
µπορούν να διατεθούν επιφανειακά στο έδαφος, σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη
Ε16/221/1965. Η διάθεση επιφανειακά ή υπόγεια των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση είναι
µία ιδιαίτερα ελκυστική µέθοδος, ιδιαίτερα για την προτεινόµενη µέθοδο επεξεργασίας λυµάτων.
όπου το ρυπαντικό φορτίο και τα διαλυτά στερεά έχουν τόσο χαµηλές τιµές, όπως έχει αναφερθεί.
Η άρδευση των παρακείµενων εκτάσεων θα γίνεται µε ειδικό προς τούτο δίκτυο που θα
τροφοδοτείται µε κατάλληλη αντλία. Εντός του χώρου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων
θα γίνεται διάθεση των αδιάθετων λυµάτων προς άρδευση δενδρωδών φυτών ή διακοσµητικών
φυτών. Η άρδευση θα γίνεται υπογείως µε ειδικό προς τούτο δίκτυο, ώστε να αποφεύγεται η
δηµιουργία εστιών κουνουπιών κλπ. Τα αρδευτικά έργα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την περιοδική
φόρτιση των επί µέρους τµηµάτων του πεδίου µε υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η λειτουργία της µονάδας νανοδιήθησης σχεδόν µηδενίζει την ύπαρξη ρυπαντικού
φορτίου. Η περιοδική φόρτιση γίνεται για να διατηρηθεί η απορροφητική και αφοµοιωτική ικανότητα
του εδάφους και για να είναι δυνατή η εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών.
Στη Θηρασία τα εδάφη αποτελούνται από ηφαιστειακή τέφρα, κίσηρη κλπ., παρουσιάζοντας
υψηλή διαπερατότητα, έτσι ώστε η ηµερήσια δόση εφαρµογής λυµάτων µπορεί να φτάσει σε 0,3
m3/m2 επιφάνειας εδάφους. Έτσι η µεγίστη απαιτούµενη επιφάνεια ακόµη και για τη περίοδο
αιχµής δεν υπερβαίνει τα 300 m2.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στους χώρους που αρδεύονται µε επεξεργασµένα λύµατα,
απαγορεύεται η καλλιέργεια λαχανικών που καταναλώνονται άβραστα, καθώς και ή άµεση βοσκή
γαλακτοπαραγωγών ζώων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνεται η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για
άρδευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων µε τους περιορισµούς που ετέθησαν.
Η πλεονάζουσα ποσότητα νερού θα διατίθεται µέσω ειδικής κλίνης µε σύστηµα αγωγών στο
υπέδαφος.
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3.3.4 Χαρακτηριστικά λυµάτων για άρδευση.
Για να χρησιµοποιηθούν τα επεξεργασµένα λύµατα για άρδευση πρέπει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους να ικανοποιούν ορισµένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν:
1. Περιεκτικότητα σε άλατα. Αυξηµένη περιεκτικότητα σε άλατα εγκυµονεί κινδύνους
αλατώσεως του εδάφους. Εάν τα

συνολικά άλατα υπό µορφή συνολικών διαλυτών

στερεών (TDS) είναι µικρότερη των 500 mg/lt δεν προκαλούν κανένα πρόβληµα στο
έδαφος.
2. Περιεκτικότητα σε µέταλλα. Οι ποσότητες των µετάλλων που προκαλούν κινδύνους και
περιέχονται στα οικιακά λύµατα είναι µικρές. Έτσι δεν αναµένεται να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια.
3. Περιεκτικότητα σε αιωρούµενα στερεά. Στα συστήµατα άρδευσης µε καταιονισµό τα
αιωρούµενα στερεά (SS) µπορούν να προκαλέσουν βιολογικές διαταραχές στα φύλλα
των καλλιεργειών. Η στάγδην διάθεσή τους µπορεί να εµφράξει τις σωληνώσεις. Στα
συστήµατα επιφανειακής διάθεσης µεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούµενων στερεών
µπορούν να µειώσουν τη διηθητικότητα του εδάφους.
4. Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα
επεξεργασµένα λύµατα και τα οποία µπορούν να έχουν λιπασµατική αξία για τα φυτά
είναι κυρίως το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλιο, ο ψευδάργυρος, το βόριο και το θείο. Εάν
τα συστατικά αυτά βρίσκονται σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις ανάγκες των
φυτών µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα.
5. Περιεκτικότητα σε παθογόνα συστατικά. Τα σηµαντικότερα παθογόνα συστατικά που
έχουν άµεση σχέση µε την προστασία της υγείας είναι τα παθογόνα βακτήρια, οι
σκώληκες, τα πρωτόζωα και οι ιοί. Για την προστασία της δηµόσιας υγείας έχουν
προταθεί κατά καιρούς διάφορες ανώτατες τιµές συγκεντρώσεως των παραπάνω
βιολογικών χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων.
6. Περιεκτικότητα σε τοξικά οργανικά. Τα απόβλητα µπορούν θεωρητικά να περιέχουν
σύνθετα οργανικά συστατικά, στο βαθµό που στο δίκτυο αποχέτευσης καταλήγουν
βιοµηχανικά απόβλητα.
Ακόµη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το είδος της καλλιέργειας και τα χαρακτηριστικά της
περιοχής. Όπως έχει αναφερθεί επιλέγονται καλλιέργειες που οι καρποί τους δεν καταναλώνονται
ωµοί. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι:
1. Η τοπογραφία της περιοχής
2. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους
3. Οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής
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4. Τα υπόγεια νερά
5. Οι χρήσεις γης
6. Το κλίµα της περιοχής

3.3.5 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και µέτρα προστασίας από τη επαναχρησιµοποίηση
λυµάτων για άρδευση και υπόγεια διάθεση
i. Επιπτώσεις στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά
Οι επιπτώσεις αυτές µπορούν να παρατηρηθούν:
1. Κατά τη µεταφορά του νερού στο δίκτυο διανοµής. ∆ιάβρωση των µεταλλικών ή
τσιµεντένιων αγωγών, καθώς λίµναση των υδάτων και δηµιουργία εστιών εντόµων.
2. Κατά την άρδευση. ∆ηµιουργία και µεταφορά σταγονιδίων, όταν η άρδευση γίνεται µε
καταιονισµό. Έµφραξη των οπών όταν η άρδευση γίνεται µε σταγόνες.
3. Κατά τη κίνηση του νερού στο έδαφος. Υποβάθµιση της ποιότητας του εδάφους
εξαιτίας των συστατικών των αποβλήτων.
4. Μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Αντιµετώπιση των ως άνω επιπτώσεων.
1. Τα επεξεργασµένα λύµατα σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 10 της παρούσας
µελέτης, θα έχουν τέτοια ποιότητα, µετά από δύο ουσιαστικά διαφορετικές µεθόδους
επεξεργασίας και αξιόπιστη τριτοβάθµια επεξεργασία ώστε δεν αναµένεται να
προκαλέσουν κανένα από τα ως άνω προβλήµατα.
2. Ακόµη η αποθήκευση του παραγόµενου νερού σε δεξαµενή παρουσιάζει τα

εξής

πλεονεκτήµατα και θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
Α. Επίτευξη εξισορόπησης της παροχής προς την κατανάλωση
Β. Πραγµατοποίηση πρόσθετης επεξεργασίας καθόσον τα SS και το άζωτο , σε
περίπτωση που υπάρχουν, µειώνονται κατά την αποθήκευση.
3. Η χρήση της µεθόδου της φωτοκατάλυσης οξειδώνει πλήρως και ταυτόχρονα
απολυµαίνει τα λύµατα µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της ύπαρξης παθογόνων
οργανισµών στα επεξεργασµένα λύµατα. Η δε νανοδιήθηση µηδενίζει την ποσότητά τους.
4. Τα καλλιεργούµενα εδάφη στη Θηρασία παρουσιάζουν µεγάλη διηθητικότητα έτσι ώστε
στις περιπτώσεις που έχουµε επιφανειακή διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων δεν
αναµένεται η λίµναση αυτών. Άλλωστε η άρδευση προβλέπεται να γίνεται περιοδικά. για
τις γύρω περιοχές.
5. Η άρδευση εντός του οικοπέδου θα γίνεται υπόγεια και περιοδικά έτσι δεν θα έχουµε τις
επιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
ii. Επιπτώσεις στις καλλιέργειες
Οι κυριότερες επιπτώσεις στις καλλιέργειες που µπορούν να συµβούν είναι:
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1. Βλάβες στη φυτική µάζα, λόγω τοξικών ουσιών
2. Μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών
3. Μόλυνση των καλλιεργειών µε παθογόνους οργανισµούς
Αντιµετώπιση των ως άνω επιπτώσεων.
Η χρήση της φωτοακαταλυτικής µεθόδου και της νανοδιήθησης αποκλείει την ύπαρξη
παθογόνων οργανισµών. Τα λύµατα είναι οικιακά έτσι ώστε δεν αναµένεται η ύπαρξη τοξικών
ουσιών. Η τελική χρησιµοποίηση χλωρίου σε περιεκτικότητα µικρότερη του 0,2 mg/l για
απολύµανση αποκλείει την µεταγενέστερη ανάπτυξη µικροοργανισµών και επιδρά θετικά στο
περιβάλλον. Το χλώριο σε αυξηµένες συγκεντρώσεις δρά ως τοξικός παράγων.
iii. Επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία
Το θέµα της προστασίας της δηµόσιας υγείας είναι ίσως το σηµαντικότερο κατά την
εφαρµογή της άρδευσης µε επεξεργασµένα απόβλητα.. Άτοµα που είναι εκτεθειµένα στον κίνδυνο
µόλυνσης είναι:
1. Οι εργαζόµενοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
2. Οι γεωργοί και οι οικογένειές τους
3. Οι περίοικοι
4. Οι καταναλωτές των αµέσων ή εµµέσων προϊόντων των καλλιεργειών.
Αντιµετώπιση των ως άνω επιπτώσεων.
Για τον ελαχιστοποίησης των κινδύνων προτείνεται:
1. Ο εµβολιασµός των εργαζοµένων κατά της Ηπατίτιδας και του τυφοειδούς πυρετού.
2. Η µη ωµή κατανάλωση των προϊόντων των καλλιεργειών, αν και µε επιβεβαίωση των
προβλέψεων της παρούσας µελέτης για την ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων
πιστεύεται ότι απαιτείται µόνο καλό πλύσιµο.
3. Η εφαρµογή των κανόνων υγιεινής των τροφίµων, καλό πλύσιµο.
4. Περίφραξη των εγκαταστάσεων ώστε οι περίοικοι να µην έχουν πρόσβαση σε αυτές.
5. Φύτευση υψηλών δέντρων στην περίµετρο της έκτασης των εγκαταστάσεων όπου γίνεται
υπόγεια διάθεση των λυµάτων.
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1 Μεθοδολογία της επεξεργασίας των λυµάτων
Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία µίας πιλοτικής
µονάδας ολοκληρωµένης διαχείρισης (επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση) αστικών
λυµάτων και του αγωγού µεταφοράς τους, µε εφαρµογή νέων φυσικοχηµικών και φυσικών
µεθόδων επεξεργασίας σε συνδυασµό µε τη χρησιµοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας.
Η επεξεργασία των λυµάτων βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση µιας νέας τεχνολογίας, της
ετερογενούς φωτοκατάλυσης και µιας φυσικής επεξεργασίας µε τη χρήση
υγροτόπων.

τεχνητών

Η µεν πρώτη µέθοδος αποτελεί τεχνολογία αιχµής µε συνεχώς αυξανόµενο

παγκοσµίως ενδιαφέρον, η δε δεύτερη αποτελεί µια φιλική προς το περιβάλλον µέθοδο
επεξεργασίας λυµάτων, βασισµένη την υγροτοπική βλάστηση και στα υδροµορφικά εδάφη. Η
τελική τριτοβάθµια επεξεργασία µε τη µονάδα Υπερδιήθησης αποτελεί επίσης καινοτόµο
διεργασία για τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων και διασφαλίζει και βελτιώνει ακόµη περισσότερο
την ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων. Τελικός αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων
θα είναι τα φυτά στο οικόπεδο των εγκαταστάσεων και το υπέδαφος, ή άλλες καλλιεργούµενες
εκτάσεις µε κατάλληλες καλλιέργειες της νήσου Θηρασίας, έτσι ώστε θα επιτυγχάνεται η
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων και ο εµπλουτισµός του υδροφόρου
ορίζοντα.
Η ετερογενής φωτοκατάλυση, η οποία αποτελεί και την αιχµή του διαχειριστικού
προγράµµατος των πρωτογενώς επεξεργασθέντων λυµάτων ανήκει στις λεγόµενες Προχωρηµένες
Οξειδωτικές Μεθόδους Αντιρύπανσης. Η ανάπτυξή της την τελευταία δεκαετία υπήρξε εκρηκτική,
λόγω ορισµένων σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει σε σχέση µε τις υπόλοιπες
µεθόδους στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Η ανάµειξη του προς καθαρισµό απόβλητου
µε έναν ηµιαγώγιµο καταλύτη (π.χ. TiO2 ή αντιδραστήριο Fenton) και ο φωτισµός του συστήµατος
µε τεχνητό ή ηλιακό φως, µπορούν να επιφέρουν την πλήρη καταστροφή των οργανικών
ενώσεων που υπάρχουν σ' αυτό. Πρόκειται για µία µέθοδο, η οποία µιµείται πρακτικά την φύση, η
παρεµβολή δε του καταλύτη επιταχύνει τη διαδικασία καθαρισµού κατά πολλές τάξεις µεγέθους.
Είναι γνωστή η ικανότητα αυτοκαθαρισµού που παρουσιάζει η φύση µε τη βοήθεια του οξυγόνου
της ατµόσφαιρας και του ηλιακού φωτός.
Η µέθοδος της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας και αδρανοποίησης υγρών αποβλήτων
βασίζεται στο φωτοηλεκτροχηµικό φαινόµενο, το οποίο αποτελεί έναν από τους 3 τρόπους
µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ή χηµική (επαφή p-n, δίοδος Schottky,
φωτοηλεκτροχηµικά ηλιακά στοιχεία). Τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρήθηκε ένα τεράστιο
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ενδιαφέρον για τη χρησιµοποίηση του φαινοµένου και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο φωτισµός αιωρήµατος µιας ηµιαγώγιµης κόνεως (π.χ. TiO2), που
βρίσκεται σε επαφή µε το προς καθαρισµό διάλυµα, µε ηλιακό φως δηµιουργεί ιδιαίτερα ισχυρά
οξειδωτικά µέσα (Σχήµα 3) τα οποία µπορούν να προσβάλλουν και να οξειδώσουν πλήρως
οποιαδήποτε

οργανική

ουσία

(π.χ.

Χλωριωµένοι

υδρογονάνθρακες,

Παρασιτοκτόνα,

Ζιζανιοκτόνα, Χρωστικές ουσίες, Τασενεργές ουσίες, κ.τ.λ.) µειώνοντας έτσι δραστικά

το προϋπάρχον οργανικό φορτίο. Επιπλέον µε την παρούσα µέθοδο είναι δυνατή, η
αποµάκρυνση διαφόρων τοξικών µετάλλων όπως Hg+2, Pb+2, Cr+6, καθώς και η
απολύµανση των υδάτων.

Σχήµα 3. Συνεργετική δράση του TiO2, του οξυγόνου της ατµόσφαιρας και του ηλιακού
φωτός στην πλήρη οξείδωση οργανικών ρύπων προς CO2.
H ετερογενής φωτοκατάλυση, ως µέθοδος απορρύπανσης, παρουσιάζει σε σχέση µε τις
υπόλοιπες οξειδωτικές µεθόδους (Ο2, H2O2/UV) το µεγάλο πλεονέκτηµα, ότι η απαραίτητη για την
ενεργοποίηση του καταλύτη φωτεινή ενέργεια προέρχεται από το κοντινό υπεριώδες (340-400
nm), γεγονός το οποίο επιτρέπει την ενεργοποίηση του εξίσου αποτελεσµατικά και µε τη βοήθεια
του ηλιακού φωτός, κάτι πολύ σηµαντικό σε περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια λόγω της δραστικής
µείωσης των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον καθιστά δυνατή την ουσιαστική συµβολή των ήπιων
µορφών ενέργειας στην επίλυση σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Η χρήση ενός φθηνού καταλύτη, ο οποίος είναι χηµικά και βιολογικά αδρανής, σε
συνδυασµό µε τη δυνατότητα ενεργοποίησης του µε τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας µπορεί
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να προσφέρει πολύ οικονοµικές και αποτελεσµατικές λύσεις καταστροφής τοξικών και γενικά
βλαβερών ουσιών, ειδικά σε περιοχές µεγάλης ηλιοφάνειας όπως η Ελλάδα.
Συγκεκριµένα η ετερογενής φωτοκατάλυση ως µέθοδος επεξεργασίας λυµάτων
παρουσιάζει συγκριτικά µε τις κλασσικές µεθόδους επεξεργασίας τα εξής πλεονεκτήµατα :
•

δραστική µείωση του οργανικού φορτίου των προς επεξεργασία λυµάτων, καθώς και της
παραγόµενης λάσπης,

•

χρησιµοποίηση ενός φθηνού καταλύτη, ο οποίος είναι χηµικά και βιολογικά αδρανής, και ο
οποίος µπορεί να ανακυκλωθεί,

•

απλή κατασκευή µε χαµηλό κόστος, δυνατότητα επεξεργασίας λυµάτων µε µεταβλητό
ρυπαντικό φορτίο,

•

χρησιµοποίηση του ηλιακού φωτισµού, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των
λειτουργικών εξόδων,

•

απολύµανση των αποβλήτων, δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού.

Οι

τεχνητοί

υγρότοποι

υπόγειας

ροής

αποτελούν µια εναλλακτική τεχνολογία

επεξεργασίας λυµάτων που αναπτύχθηκε κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες και χρησιµοποιείται
ευρύτατα στις ΗΠΑ και σε βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Η µείωση του ρυπαντικού φορτίου στους
υγροτόπους στηρίζεται στις υγροτοπικές λειτουργίες συγκράτησης και µετασχηµατισµού ιζηµάτων
θρεπτικών και τοξικών ουσιών, µέσω φυσικών, χηµικών και βιολογικών διεργασιών που
λαµβάνουν χώρα στους υγρότοπους.
Οι τεχνητοί υγρότοποι πλεονεκτούν έναντι των συµβατικών συστηµάτων επεξεργασίας
λυµάτων στην απλότητα κατασκευής, στο χαµηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, στις
ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια και χηµικά πρόσθετα και στην ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται
σε µεταβλητό υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο. Μπορούν να κατασκευαστούν σχεδόν σε
οποιαδήποτε τοποθεσία και να χρησιµοποιηθούν για την πρωτοβάθµια, αλλά κυρίως για τη
δευτεροβάθµια επεξεργασία λυµάτων.
Η κατασκευή και λειτουργία τους βασίζεται στην κατάλληλη επιλογή και συνδυασµό των δοµικών
στοιχείων των υγροτόπων δηλαδή του εδάφους, του νερού και της βλάστησης, µε στόχο τη
δηµιουργία εκείνων των λειτουργιών, που συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού που
διέρχεται από τους υγροτόπους. Οι λειτουργίες αυτές είναι:
α) η αποµάκρυνση και ο µετασχηµατισµός των θρεπτικών ουσιών,
β) η συγκράτηση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών
Οι λειτουργίες αυτές είναι αποτέλεσµα ενός συνόλου επιµέρους φυσικών, χηµικών και βιολογικών
διεργασιών που συµβαίνουν στους υγροτόπους οι οποίες όχι µόνο συντελούν στη βελτίωση της
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ποιότητας του νερού που διέρχεται από αυτούς αλλά και στη διατήρηση της εδαφικής ποιότητας
στην κατάντη του υγροτόπου περιοχή.
Η συνδυαστική δράση των δύο προαναφεροµένων µεθόδων επεξεργασίας στην
αντιµετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από τα αστικά λύµατα, για οικισµούς που
βρίσκονται σε περιοχές υψηλής ηλιοφάνειας, παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
•

δυνατότητα αποτελεσµατικής επεξεργασίας εκπλυµάτων µε µεταβλητό ρυπαντικό και
υδραυλικό φορτίο καθώς και µεταβλητά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά,

•

χρησιµοποίηση δύο φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων για αποτελεσµατική αντιµετώπιση
του προβλήµατος,

•

χρησιµοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας,

•

απολύµανση χωρίς της χρήση χλωρίου και υποκατάστατών του,

•

η φωτοκαταλυτική επεξεργασία ως πρόδροµο στάδιο επιφέρει σηµαντική µείωση της
απαιτούµενης επιφάνειας του τεχνητού υγρότοπου, µε αποτέλεσµα και τη σηµαντική µείωση
του κόστους του.

Η Υπερδιήθηση (Ultrafiltration) είναι η διεργασία µεµβρανών. Η υπερδιήθηση είναι µία τεχνική
διαχωρισµού µε τη χρήση µεµβρανών και άσκησης πίεσης, ανάλογης της αντίστροφης ώσµωσης.
Η βασικές διαφορές είναι η χρησιµοποίηση χαµηλής πίεσης και η λειτουργία των µεµβρανών της
υπερδιήθησης σύµφωνα µε τις αρχές της διήθησης. Οι µεµβράνες υπερδιήθησης διαθέτουν
πόρους στην επιφάνειά τους και η απόρριψη των ουσιών µεγέθους 0,3-0,01 µm οφείλεται στο
γεγονός ότι το µέγεθος των πόρων είναι µικρότερο από 0,01 µm. Η διεργασία απορρίπτει όλα τα
ευδιάλυτα µεγαλοµόρια, µικροοργανισµούς, αιωρούµενα στερεά και κολλοειδή. Τα
πλεονεκτήµατα της υπερδιήθησης σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους κατεργασίας νερού είναι:
•

Η µη χρησιµοποίηση χηµικών ουσιών (κροκκιδωτικά, χλώριο, ρυθµιστικά pH).

•

Πλήρης απόρριψη των ευµεγέθων σωµατιδίων.

•

∆ιασφαλισµένη και καλή ποιότητα παραγόµενου νερού, ανεξάρτητα της ποιότητας και των
µεταβολών ποιότητας του νερού προς κατεργασία.

•

Μικρό όγκο µονάδας και απλότητα και στιβαρότητα κατασκευής.

•

Απλό σύστηµα αυτοµατισµού και λειτουργίας.

•

Ικανότητα ανάκτησης µεγαλύτερης του 90 %.
Η διεργασία της υπερδιήθησης µέσω της διαδικασίας αποκλεισµού λόγω µεγέθους

επιτρέπει την δίοδο των αλάτων και συνεπώς αποτελεί κατεργασία του πόσιµου νερού προς
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παραγωγή πόσιµου νερού καλύτερης ποιότητας. Η απόρριψη των διαφόρων ουσιών στο νερό
στηρίζεται στην τιµή αποκλεισµού µοριακού βάρους (molecular weight cutoff, MWCO) της
µεµβράνης. Η τιµή του MWCO είναι εκείνη πέρα από την οποία οι ουσίες απορρίπτονται από τη
µεµβράνη µε ικανότητα µεγαλύτερη του 90 %. Η τιµή αυτή είναι περίπου 500 για τον τύπο αυτό
των µεµβρανών.
Η κύρια διαφορά των ασύµµετρων µεµβρανών υπερδιήθηση από την κλασσική διήθηση
είναι ότι στο βαθµό που µία ουσία εισέλθει, λόγω µεγέθους, στους πόρους της επιφάνειας της
µεµβράνης, δεν πρόκειται να παραµείνει στη µεµβράνη, αλλά θα διέλθει από αυτό, µη
επιτρέποντας το φράξιµο των πόρων, κάτι σύνηθες στην περίπτωσης των κλασσικών φίλτρων.
Από την άλλη πλευρά το φαινόµενο της συγκέντρωσης πόλωσης εξακολουθεί να λαµβάνει χώρα.
Η πίεση λειτουργίας των µεµβρανών υπερδιήθησης είναι µεταξύ των 0,5-5 bars ενώ
µπορούν να λειτουργήσουν σε µεγάλα ποσοστά ανάκτησης.
Η χηµική σύσταση των µεµβρανών υπερδιήθησης ποικίλει. Χρησιµοποιούνται κυρίως
άµορφα

πολυµερή

όπως,

πολυαιθυλένιο,

πολυπροπυλένιο,

τεφλόν,

οξεική

κυτταρίνη,

πολυσουλφόνες, πολυβίνυλοαλκοόλη και πολυακρυλονιτρίλιο, κεραµικά υλικά, µε κυρίαρχη θέση
τις µεµβράνες από πολυσουλφόνες. Η διαµορφώσεις των µεµβρανών είναι αυτές που έχουν
αναφερθεί για τις µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης. Οι περισσότερες των µεµβρανών είναι
υδρόφοβες και δεν θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν, διότι µπορούν να επέλθουν µη
αναστρέψιµες µεταβολές στις ιδιότητές τους.
Στο σχήµα 4 δίνεται η απορριπτική ικανότητα των διαφόρων τύπων µεµβρανών, όπου
φαίνεται η αποδοτικότητα και χρησιµότητα των µεµβρανών υπερδιήθησης
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Σχήµα 4 : ∆ιεργασίες µεµβρανών

Μεµβράνες
Μικροδιήθηση

Αιωρούµενα
στερεά
Μεγαλοµόρια, αιωρούµενα
Στερεά, ιοί, βακτήρια
Mείωση SDI

Μεµβράνες
Υπερδιήθησης

∆ισθενή Άλατα
Υδατάνθρακες

Μεµβράνες
Νανοδιήθησης

Άλατα

Μεµβράνες
Αντίστροφης
ώσµωσης

Νερό

4.2 Ρυπαντικό φορτίο - Βαθµός απόδοσης των εγκαταστάσεων
Τα ρυπαντικά χαρακτηριστικά των προς επεξεργασία αστικών λυµάτων µε βάση την
Ελληνική εµπειρία και ∆ιεθνή βιβλιογραφία για τις συνθήκες της εικοσαετίας έχουν ως εξής :
•

Συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου στα λύµατα (σε όρους BOD5) = 500 mg/lt

•

Συγκέντρωση συνολικών στερεών στα λύµατα = 1.300 mg/lt

•

Συνολικό ηµερήσιο ρυπαντικό φορτίο (σε όρους BOD5) ΣBOD5 = 32,0 kg/ηµ

•

Συνολικό ηµερήσιο φορτίο αιωρουµένων στερεών ΣSS = 104,0 kg/ηµ

Στον πίνακα 11 φαίνεται η µείωση του ρυπαντικού φορτίου που επιτυγχάνεται µε τις
προτεινόµενες στο έργο αυτό µεθόδους.
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Πίνακας 11:

Ενδεικτική απόδοση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυµάτων µε την
ετερογενή φωτοκατάλυση τον τεχνητό υγρότοπο και την Υπερδιήθηση

∆ιεργασίες

SSεισ

SSεξ

BODεισ

T. Coliεισ

T. Coliεξ

/100 ml

/100 ml

7

10

BODεξ
8

Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

350

250

400

320

10 -10

Φωτοκαταλυτική
Επεξεργασία

250

90

320

96

10

Τεχνητός
Υγρότοπος

90

25

96

5-10

Υπερδιήθηση

25

0

5-10

0

SSεισ
SSεξ
BODεισ
BODεξ
T.Coliεισ
T.Coliεξ

CODεισ

CODεξ

6

700

500

3

6

10

500

150

10

3

<100

150

30

<100

0

30

5

: Aιωρούµενα Στερεά εισόδου
: Aιωρούµενα Στερεά εξόδου
: Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο εισόδου
: Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο εξόδου
: Αριθµός κολοβακτηριδίων εισόδου
: Αριθµός κολοβακτηριδίων εξόδου

Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων είναι η περιβάλλουσα καλλιεργούµενη
περιοχή και το υπέδαφος . Έτσι η ποιότητα των λυµάτων πρέπει να εξασφαλίζει την χωρίς κίνδυνο
διάθεσή τους. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό των εγκαταστάσεων η ποιότητα των επεξεργασµένων
λυµάτων θα είναι η ακόλουθη:
•

Εξερχόµενο BOD5 ≤ 25 mg/lt

= 0-5 mg/lt

•

Εξερχόµενα αιωρούµενα στερεά (SS) ≤ 30 mg/lt

= 0-5 mg/lt

Συνεπώς η απόδοση των εγκαταστάσεων στην χειρότερη περίπτωση θα είναι:

•

Απόδοση σε εξερχόµενο BOD5 ≤ 5 mg/lt

=

500 − 5
= 0,99
500

•

Εξερχόµενα αιωρούµενα στερεά (SS) ≤ 5 mg/lt

=

1300 − 5
= 0,996
1300

4.3 Κεντρικοί αγωγοί µεταφοράς λυµάτων και αγωγός ύδρευσης
Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων προϋποθέτει την συλλογή και
µεταφορά των λυµάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, το οποίο αποτελεί αντικείµενο άλλης
εργολαβίας.
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4.4 Κριτήρια σχεδιασµού
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων προβλέπεται να κατασκευασθούν κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η διάθεσή τους για άρδευση των καλλιεργειών, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και τους Ελληνικούς Υγειονοµικούς κανονισµούς. Για την επιλογή της µεθόδου
και την διαστασιολόγισή τους θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1. Μείωση του οργανικού φορτίου λυµάτων (BOD5 ) και των αιωρούµενων στερεών (SS) κατά
ποσοστό 95 %.
2. Απολύµανση των λυµάτων πριν την διάθεσή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγιεινοµικές
διατάξεις.
3. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργεί την
ελάχιστη όχληση στον περιβάλλοντα χώρο.
4. Ελάχιστη ποσότητα στερεών υπολειµµάτων.
5. Άµεση λειτουργία των εγκαταστάσεων ακόµη και σε συνθήκες µεταβαλλόµενου ρυπαντικού και
υδραυλικού φορτίου.
6. Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών.
7. Απλότητα στη λειτουργία και µικρό λειτουργικό κόστος.
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

5.1 Περιγραφή Λειτουργίας
Το σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων που θα εφαρµοσθεί, διασφαλίζει την διάσπαση του
ρυπαντικού φορτίου των λυµάτων και εξαφανίζει τους κινδύνους µόλυνσης της υγείας των
κατοίκων. Η όλη λειτουργία διαιρείται στη µηχανική, τη φυσικοχηµική και τη φυσική επεξεργασία
τους. Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στις διάφορες βαθµίδες επεξεργασίας του
συστήµατος δίνονται παρά κάτω και φαίνονται στα διαγράµµατα ροής, σχήµα 5 και σχήµα 6.

5.1.1 Φρεάτιο εισόδου - Μετρητής παροχής
Στο φρεάτιο εισόδου που βρίσκεται εντός του οικοπέδου της εγκατάστασης, θα συνδεθεί ο
κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των προαναφερθέντων οικισµών. Ο αγωγός θα ξεκινά από το
φρεάτιο Φ1 που βρίσκεται σε βάθος 0,50 m και θα οδεύει στο φρεάτιο εισόδου µε κατάλληλη
κλίση έτσι ώστε το φρεάτιο εισόδου να κατασκευασθεί στο ελάχιστο δυνατό βάθος ώστε να είναι
δυνατή η µε φυσική ροή τροφοδότηση των υπολοίπων εγκαταστάσεων µέχρι τη δεξαµενή
κροκκίδωσης καθίζησης Ο λόγος της φυσικής ροής είναι για την αποφυγή συσσώρευσης λιπών
στο φρεάτιο εισόδου αλλά και καλύτερης λειτουργίας της προκατεργασίας. Το φρεάτιο αυτό θα
αποτελέσει και το επίπεδο αναφοράς για όλη τη διεργασία και θα πρέπει να κατασκευασθεί µε
κατάλληλο τρόπο και θέση εντός του οικοπέδου, ώστε να µπορεί να κατασκευασθεί ο δρόµος
εισόδου εντός του οικοπέδου. Σε κάθε περίπτωση το φρεάτιο θα είναι καλυµµένο µε κάλυµµα
βαρέως τύπου. Μετά την προ-επεξεργασία (ή την δευτεροβάθµια καθίζηση) σε κατάλληλη θέση θα
τοποθετηθεί µετρητής παροχής που µπορεί να είναι κανάλι τύπου Parshall ή Venturi ή άλλου
τύπου παροχόµετρο λαµβανοµένου υπόψη των µικρών παροχών που θα έχουµε που ακόµη και
το έτος 2045 δεν θα υπερβαίνουν τα 150 m3/day. Το παροχόµετρο θα τοποθετηθεί µετά τις
επεξεργασίες, ώστε τα καθιζάνοντα στερεά να µην προκαλούν προβλήµατα στο κανάλι παροχής
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Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα ροής. Επεξεργασία λυµάτων µε χρήση ηλιακής ενέργειας.

1

2

3

10

4

4

5

5

6

6

8

7

1. Εσχάρα
2. Πρωτοβάθµια επεξεργασία
3. Καθίζηση
4. Αντιδραστήρας φωτοκατάλυσης
5. ∆εξαµενή καθίζησης
Φωτοκατάλυσης
6. Τεχνητός υγρότοπος
K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TP.doc

9

11

7. ∆εξαµενή εξισορρόπησης
8. Μονάδα υπερδιήθησης
9. ∆εξαµενή αποθήκευσης
10. Σιλό Λάσπης
11. Υπόγεια διάθεση λυµάτων
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Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα ροής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων.

Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

Λίπη, άµµος

Εισαγωγή, σχάρα
Καθίζηση
Μέτρηση παροχής
Σιλό
Λάσπης

60
m2
60 m3
(Α1)

60 m3
(Β1)

Α2

Β2

Στραγγίσµατα σιλό
λάσπης

Φωτοκαταλυτική
επεξεργασία

Προς καθίζηση

Τεχνητός

Τεχνητός

Υγρότοπος

Υγρότοπος

200 m2

200 m2

Υπερδιήθηση

∆εξαµενή
εξισορρόπησης
150 m3
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∆εξαµενή
αποθήκευσης
200 m3

Υπόγεια
διάθεση
λυµάτων
200 m2
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5.1.2 Μηχανική Επεξεργασία
3

Σε µικρές εγκαταστάσεις (παροχές ως 1000 m /ηµ.) χρησιµοποιούνται απλές σχάρες. Τα
λύµατα µέσω του κεντρικού αγωγού αποχετεύσεως οδηγούνται σε ένα φρεάτιο συγκεντρώσεως,
στο οποίο βρίσκεται τοποθετηµένη εγκατάσταση εσχαρισµού για την παρακράτηση των χονδρών
στερεών ξύλων, πλαστικών, κουρελιών κ.τ.λ., που περιέχονται στα λύµατα και τα οποία θα
παρεµπόδιζαν την οµαλή λειτουργία του υπόλοιπου συστήµατος. Ο καθαρισµός των σχαρών θα
γίνεται χειρωνακτικά και µηχανικά 1-2 φορές την εβδοµάδα. Προβλέπονται δύο κανάλια
εσχάρωσης όπου θα εγκατασταθούν µία αυτοκαθαριζόµενη και µία χειροκίνητη εσχάρα, µε
διάκενα ράβδων 6 και 15 mm αντίστοιχα. Ανάντη και κατάντη της εσχάρας προβλέπονται
θυροφράγµατα ώστε να είναι δυνατή η αποµόνωσή της. Η προσωρινή αποθήκευση των
εσχαρισµάτων µετά την ξήρανση τους θα γίνεται εντός του κοινοτικού γηπέδου, σε ειδικό προς
τούτο χώρο σε κλειστά δοχεία. Τα εσχαρίσµατα θα διατίθενται σε ταινιόδροµο ώστε να
µεταφέρονται στον κάδο απορριµάτων. Η τελική διάθεση των εσχαρισµάτων θα γίνεται στο χώρο
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων της Οίας στη Σαντορίνη. Λόγω των οσµών που αναδύονται
στο στάδιο αυτό η µηχανική επεξεργασία αλλά και όλη η προκατεργασία θα γίνεται σε κλειστό
χώρο που θα φέρει και σύστηµα απόσµησης.
5.1.3 Λιποσυλλέκτης-Αµµοσυλλέκτης
Από τους διαφόρους τύπους εξαµµωτών επιλέγεται ο αεριζόµενος εξαµµωτής διότι έχει
καλύτερη αποτελεσµατικότητα και βοηθά στην αφαίρεση των λιπών ενώ δεν επιτρέπει τη
δηµιουργία αναερόβιων συνθηκών. Προβλέπεται η εγκατάσταση δίδυµης δεξαµενής µε
δυνατότητα αποµόνωσης µέσω θυροφραγµάτων. Η καθιζάνουσα άµµος συλλέγεται µε σαρωτή σε
κώνο συλλογής στο πυθµένα κάθε δεξαµενής και αποµακρύνεται µε αντλίες άµµου στη µονάδα
έκπλυσης της άµµου. Μετά την έκπλυση η άµµος µέσω κοχλία µεταφέρεται στον κάδο συλλογής.
Ο

αερισµός

γίνεται

µε

δύο

φυγοκεντρικούς

φυσητήρες

εγκατεστηµένους

στο

κτίρο

προκατεργασίας. Τα επιπλέοντα λίπη και έλαια υπερχειλίζουν σε φρεάτιο συλλογή από όπου και
συλλέγονται. Η ύπαρξη ενός λιποσυλλέκτη αν και δεν κρίνεται απαραίτητη, διότι µπορούν να
οξειδωθούν αργότερα, θα βοηθούσε σηµαντικά στην αύξηση της απόδοσης της ακολουθούµενης
φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας. Η τελική διάθεση των λιπών, άµµου κλπ. θα γίνεται στο χώρο
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων της Οίας στη Σαντορίνη. Γενικά κρίνεται πλέον σκόπιµη η
κατασκευή ενιαίας και συµπαγούς ανοξείδωτης διάταξης όπου θα γίνεται η εσχάρωση,
αµµοσυλλογή και λιποσυλλογή. Η εγκατάσταση θα βρίσκεται εντός του κλειστού χώρου
της προκατεργασίας που θα φέρει σύστηµα απόσµησης.
5.1.4 ∆εξαµενή καθίζησης.
Από τον λιποσυλλέκτη τα λύµατα οδηγούνται στη δεξαµενή καθίζησης. Σκοπός της
πρωτοβάθµιας χηµικής επεξεργασίας είναι η αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών και
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κολλοειδών σωµατιδίων οργανικής ή ανόργανου προελεύσεως µεγέθους 0.1-0.001 mm. Η
αποµάκρυνση αυτή επιβάλλεται για την καλή λειτουργία των επόµενων σταδίων επεξεργασίας, τη
µείωση των δυσάρεστων οσµών, ενώ ταυτόχρονα επέρχεται και µείωση του οργανικού φορτίου
των λυµάτων (BOD,COD, TKN, TP). Στην ίδια δεξαµενή θα γίνεται και η αποµάκρυνση της άµµου
και άλλων σωµατιδίων γεωλογικής ή όχι υφής και µε διάµετρο µεγαλύτερη των 0.2 cm που δεν
είναι οργανικής προελεύσεως και τα οποία δεν συγκρατήθηκαν στον εξαµµωτή, και έχουν ταχύτητα
καθίζησης µεγαλύτερη εκείνης των οργανικών στερεών. Ο πυθµένας της δεξαµενής καθίζησης
είναι διαµορφωµένος µε ανεστραµµένο κώνο για την καλύτερη καθίζηση της λάσπης και την
αποφυγή χρησιµοποίησης ξέστρου συγκέντρωσης της λάσπης στον πυθµένα της δεξαµενής. Στον
κωνοειδή πυθµένα της βρίσκεται σύστηµα αεραντλίας (Air Lift) ή άλλου τύπου αντλίας, το οποίο µε
χρονοδιακόπτη λειτουργεί για την άντληση και αποµάκρυνση της λάσπης, στην δεξαµενή λάσπης.
Η παραγόµενη λάσπη θα αποθηκευθεί στη δεξαµενή συγκέντρωσης της λάσπης (σιλό
λάσπης) εντός του κοινοτικού γηπέδου και κατόπιν θα µεταφέρεται .στο χώρο υγειονοµικής ταφής
απορριµµάτων της Οίας.
Στην δεξαµενή καθίζησης λαµβανοµένου υπόψη της ασυνέχειας της διεργασίας αλλά και τις
υψοµετρικές διαφορές θα τοποθετηθεί το αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων αποτελούµενο από
δύο υποβρύχιες αντλίες που θα λειτουργούν εναλλακτικά και αυτόµατα σε προκαθορισµένους
χρόνους, ελεγχόµενους και ρυθµιζόµενους από τον κεντρικό πίνακα και τον Η/Υ µέσω του PLC
αλλά και χειροκίνητα. Έτσι θα είναι δυνατή η µε φυσική ροή λειτουργία των εγκαταστάσεων πριν
και µετά την δεξαµενή καθίζησης. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει παράκαµψη ώστε να είναι
δυνατή ακόµη και χωρίς την λειτουργία των αντλιών η διάθεση των λυµάτων στον υγρότοπο. Η
δεξαµενή αυτή για την αποφυγή των δυσάρεστων οσµών, λόγω αναερόβιων συνθηκών θα είναι
κλειστή.
5.1.5 Φωτοκαταλυτική οξείδωση
Για τη φωτοκαταλυτική επεξεργασία, η οποία αποτελεί και την αιχµή του διαχειριστικού
προγράµµατος των πρωτογενώς επεξεργασθέντων λυµάτων, προτείνεται η κατασκευή 4
δεξαµενών κατάλληλα διαµορφωµένων όπου µε την παρουσία καταλυτών και του ηλιακού φωτός
θα λαµβάνει χώρα η µείωση του οργανικού φορτίου των λυµάτων, καθώς και η µερική
απολύµανση αυτών. Ανά δύο (2) οι δεξαµενές θα αποτελούν µία ανεξάρτητη γραµµή παραγωγής
που θα περιλαµβάνει τον αντιδραστήρα και την δεξαµενή καθίζησης.
Kατά τη διάρκεια των 9 µηνών χαµηλής ηµερήσιας παροχής, η µείωση του ρυπαντικού
φορτίου θα γίνεται στη γραµµή Α, ενώ

η γραµµή Β δεν θα χρησιµοποιείται ή µπορεί να

χρησιµοποιείται εναλλακτικά. Στην δεξαµενή (Α1) θα υπάρχει και κατάλληλος φυσητήρας για να
βοηθά την όλη επεξεργασία. Για τους υπόλοιπους 3 καλοκαιρινούς µήνες προτείνεται η χρήση να
γίνεται ως εξής:
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(α) χρησιµοποίηση και των δύο γραµµών για την φωτοκαταλυτική επεξεργασία, ή
3

(β) φωτοκαταλυτική επεξεργασία της ηµερήσιας παροχής των 120 m σε δύο στάδια των 4-5
ωρών εντός της ίδιας ηµέρας.
Στις δεξαµενή της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας θα οδηγούνται τα πρωτογενώς
επεξεργασµένα λύµατα µε τη βοήθεια του αντλιοστασίου. Μετά από προσθήκη κατάλληλης
ποσότητας καταλύτη/οξειδωτικού, αερισµό και φωτισµό του συστήµατος µε ηλιακό φως, θα
προσδιορίζονται οι βέλτιστοι παράµετροι επεξεργασίας, ανάλογα µε τη ποιότητα και τη ποσότητα
των εισερχόµενων αποβλήτων (ποσότητες καταλύτη, χρόνος παραµονής, έκθεση ακτινοβολίας
κλπ). Ο καταλύτης θα προστίθεται µε ανακυκλοφορία από τη δεξαµενή καθίζησης (Α2) η µέσω
κατάλληλης δοσοµετρικής αντλίας, η οποία θα τροφοδοτείται από δοχείο όγκου 500 lt στο οποίο
θα περιέχεται υπό µορφή αιωρήµατος. Το δοχείο θα φέρει κατάλληλο ανοξείδωτο ηλεκτρικό
αναδευτήρα.

Οι βέλτιστες παράµετροι λειτουργίας του έργου θα αξιολογηθούν µε σειρά

πειραµάτων και µε τη βοήθεια αναλύσεων συγκεκριµένων χηµικών παραµέτρων. Τα λύµατα
παραµένουν στη δεξαµενή (Α1) τουλάχιστον πέντε (5) ώρες. Τα επεξεργασµένα απόβλητα
οδηγούνται από την πρώτη δεξαµενή (Α1), στη δεύτερη δεξαµενή (Α2) όπου θα γίνεται η
καταβύθιση και συλλογή του καταλύτη και η ρύθµιση του pH, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το ίδιο
εφαρµόζεται και στη δεύτερη γραµµή παραγωγής.
Ακολούθως τα λύµατα διοχετεύονται µέσω σιφωνισµού, ή φυσικής ροής σε τεχνητό
υγρότοπο υπόγειας ροής για προχωρηµένη επεξεργασία και βελτίωση των φυσικοχηµικών τους
χαρακτηριστικών, µε στόχο την επαναχρησιµοποίησή τους. Η ανακυκλοφορία του καταλύτη, από
τη δεξαµενή (Α2) στη δεξαµενή (Α1), µπορεί να γίνεται αυτόµατα µε air-lift αντλία ή άλλη αντλία ή
χειρωνακτικά. Ο καταλύτης µετά την απενεργοποίηση του, η οποία προβλέπεται να επέλθει αφού
χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον 5-15 φορές, µπορεί να αποθηκευθεί εντός του κοινοτικού
γηπέδου σε δοχεία η να τοποθετείται στο σιλό λάσπης. Τονίζεται ότι κατάλληλη επιλογή και
δοσολογία του καταλύτη µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο σε µείωση του κόστους αλλά και σε αύξηση
της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης του. Η τελική δε διάθεση του θα γίνεται µαζί µε τα
υπόλοιπα στερεά. στο χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων της Οίας στη Σαντορίνη. Τονίζεται
ότι, όπως έχει δειχθεί στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο καταλύτης δεν δηµιουργεί
πρόβληµα στο περιβάλλον.
5.1.6 Τεχνητός Υγρότοπος
Το προτεινόµενο σύστηµα τεχνητών υγροτόπων θα καλύπτει έκταση 400 m2 και θα
αποτελείται από δύο παράλληλες µεταξύ τους κλίνες υπόγειας ροής έκτασης 200 m2 η κάθε µία. Η
διαίρεση σε δύο κλίνες έγινε µε σκοπό την απρόσκοπτη συντήρηση του συστήµατος και τη
διαχείριση της βλάστησης χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας. Το γεγονός αυτό
επιτρέπει τη λειτουργία της µίας κλίνης κατά το χρονικό διάστηµα συντήρησης της άλλης. Οι δύο
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κλίνες θα είναι στεγανοποιηµένες προκειµένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαρροής
λυµάτων και ρύπανσης εδαφοϋδατικών πόρων.
Οι τεχνητοί υγρότοποι σχεδιάστηκαν µε πρόβλεψη 20ετίας προκειµένου να επεξεργάζονται
αστικά λύµατα 340 ατόµων κατά την χειµερινή περίοδο και 1000 ατόµων κατά τις περιόδους
αιχµής. Οι κλίνες θα κατασκευασθούν σε χαµηλότερο απόλυτο υψόµετρο σε σχέση µε το
υπόλοιπο σύστηµα και η κλίση του πυθµένα των κλινών θα διαµορφωθεί κατά τρόπο που να
επιτρέπει την κίνηση των λυµάτων εντός του υγροτόπου µε την βοήθεια της βαρύτητας. Για την
διαστασιολόγηση του συστήµατος και τον υπολογισµό της έκτασης και αποδοτικότητας
χρησιµοποιήθηκαν µετεωρολογικά δεδοµένα από τον σταθµό της ΕΜΥ στην Σαντορίνη. Με βάση
ο

τα δεδοµένα αυτά η µέση µηνιαία τιµή της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 11,3 C τον Ιανουάριο
έως 25,5 οC κατά τον µήνα Ιούλιο, µε µέση ετήσια τιµή 17,9 οC.
Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι το σύστηµα χαρακτηρίζεται ως εύκολα επεκτάσιµο, σε
περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, µε απλή προσθήκη λεκανών υπόγειας ροής παράλληλα µε
αυτές που θα κατασκευασθούν.
5.1.7 ∆εξαµενή Εξισορόπησης
Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά τον υγρότοπο θα οδεύουν στην δεξαµενή εξισορόπησης . Η
ανάγκη ύπαρξης της δεξαµενής αυτής οφείλεται στο γεγονός της µη συνεχούς λειτουργίας του
συστήµατος τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Συνεπώς η λειτουργία της µονάδας υπερδιήθησης που
θα επιτελεί το έργο της τριτοβάθµιας κατεργασίας, θα πρέπει να λειτουργεί µόνο όταν ένας ικανός
όγκος εκροών θα έχουν παραχθεί από τον υγρότοπο.
5.1.8 Μονάδα Υπερδιήθησης
Η µονάδα υπεδιήθησηςς αποτελεί την τριτοβάθµια επεξεργασία των λυµάτων. Είναι ο πλέον
αξιόπιστος τρόπος τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Απορρίπτονται:
• οι µικροοργανισµοί
• τα αιωρούµενα στερεά
• τα ιόντα σιδήρου και µαγγανίου
• το Βόριο και τα Νιτρικά
• επέρχεται µείωση της θολότητας και του SDI (που αποτελεί µέτρο των αιωρούµενων στερών).
Επί πλέον υφίστανται σηµαντική µείωση τα εξής συστατικά των λυµάτων:
• Αλογονοµένα παράγωγα του µεθανίου
• Ολικός οργανικός άνθρακας
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Αποτελεί µία πλήρη ανεξάρτητη µονάδα που λειτουργεί σε χαµηλή πίεση. Θα περιλαµβάνει
και πολυστρωµατικό φίλτρο καθώς και φίλτρο φυσιγγίων για προκατεργασία. Η λειτουργία της θα
είναι αυτόµατη ενώ θα περιλαµβάνει και σύστηµα έκπλυσης και καθαρισµού. Στην µονάδα θα
υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα όργανα και εξαρτήµατα για την αυτόµατη λειτουργία της αλλά και
την επίβλεψή της από τον κεντρικό πίνακα λειτουργίας της εγκατάστασης. Στην εκροή του νερού
στην µονάδα νανοδιήθησης θα γίνεται χλωρίωση. Το ρεύµα απόρριψης θα επιστρέφει στην
δεξαµενή καθίζησης ώστε να υποστεί εκ νέου κατεργασία. Στο επόµενο απλό διάγραµµα ροής του
σχήµατος 7, δίνεται η λειτουργία του συστήµατος υπερδιήθησης.

F
I
L
T
E
R

∆οχεία µεµβρανών
υπερδιήθησης

Παραγόµενο νερό

∆ιάλυµα
τροφοδσίας
Άλµη προς
δεξαµενή
καθίζησης

Ανάκτηση
>90 %

Αντλία
τροφοδοσίας

Αντλία
έκπλυσης

∆εξαµενή
νερού

Σχήµα 7. Μονάδα υπερδιήθησης
Η χλωρίωση θα µπορεί να γίνεται στην τελική εκροή προς διάθεση.
5.1.9 ∆εξαµενή συγκέντρωσης των επεξεργασµένων λυµάτων
Τα πλήρως επεξεργασθέντα λύµατα, των οποίων τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δίνονται στον
Πίνακα 3, οδηγούνται µε βαρύτητα από τον υγρότοπο ή τη µονάδα υπερδιήθησης σε δεξαµενή
όγκου 200 m3, τα οποία στη συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άρδευση του χώρου
εντός του οικοπέδου ή παρακείµενων καλλιεργειών.
5.1.10 Σύστηµα υπόγειας διάθεσης λυµάτων
Η υπόγεια διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου
ορίζοντα θα κατασκευασθεί από σύστηµα υπόγειων διάτρητων σωλήνων. Οι σωλήνες θα
τροφοδοτούνται µε φυσική ροή µέσω υπερχειλίσεως από την δεξαµενή συλλογής των λυµάτων. Οι
σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,5 µέτρων σε στρώµα χαλικιών (0,15 cm)
πάχους 30 cm. Το έδαφος θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση και θα γίνει η αναφερόµενη
δενδροφύτευση.
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5.1.11 ∆εξαµενή συγκέντρωσης λάσπης
Η λάσπη από την δεξαµενή καθίζησης µεταφέρεται περιοδικά µε αεραντλία και
συγκεντρώνεται στο σιλό λάσπης για την αποθήκευσή της και τη παραπέρα απόρριψή της µε
βυτία. Η αποµάκρυνσή της θα γίνεται κάθε 40 ηµέρες κατά µέσο όρο.
Τα παραγόµενα διασταλλάζοντα οδηγούνται µε αεραντλία πίσω στη δεξαµενή καθίζησης
προς περαιτέρω επεξεργασία.
5.1.12 Συµπληρωµατικές εργασίες λειτουργίας
Περιλαµβάνονται όλες οι σωληνώσεις παράκαµψης κάθε σταδίου ώστε τα εισερχόµενα
λύµατα να µπορούν να παρακάµπτουν κάθε κατεργασία µέχρι την τελική διάθεση στη δεξαµενή
διάθεσης. Ο λόγος πέρα από την περίπτωση ανάγκης είναι και λειτουργικός διότι όπως πιστεύεται
ότι θα αποδειχθεί στην πράξη µπορούµε να παρακάµπτονται στάδια σε περιόδους χαµηλής
φόρτισης λυµάτων χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων και πάντως
σε κάθε περίπτωση, οι δείκτες ποιότητας να είναι µικρότεροι των απαιτούµενων ανώτατων ορίων.
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνονται οι διακλαδώσεις και οι απαιτούµενες δικλείδες ασφαλείας ώστε
να παρακάµπτονται:
•

Η προκατεργασία µέχρι τη δεξαµενή καθίζησης

•

Οι δεξαµενές φωτοκατάλυσης

•

Ο τεχνητός υγρότοπος

•

Η µονάδα υπερδιήθησης

Σε κάθε περίπτωση οι εγκαταστάσεις θα εκκενώνονται µε τη βοήθεια υποβρύχιων φορητών
αντλιών.
Οι αγωγοί και τα εξαρτήµατα που θα είναι εκτεθειµένα θα είναι από χαλυβδοσωλήνες µε
εσωτερική και εξωτερική προστασία. Στις µη εκτεθειµένες σωληνώσεις θα χρησιµοποιούνται
πλαστικοί σωλήνες από PVC / 4 bars.
Επίσης όπου απαιτείται πρόσβαση για επιθεώρηση, λειτουργία ή συντήρηση µε υψοµετρική
διαφορά µεγαλύτερη του 0,5 m θα κατασκευάζονται µεταλλικές κλίµακες από κατάλληλο υλικό.
Βαθµίδες επίσης θα τοποθετούνται σε κάθε φρεάτιο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στο
εσωτερικό τους.
5.1.13 Έργα υποδοµής
Στα έργα αυτά υπάγονται τα εξής έργα:
• Έργα από σκυρόδεµα, όπως δεξαµενές, φρεάτια κλπ.
• ∆ίκτυο Ύδρευσης
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• ∆ίκτυο βιοµηχανικού νερού για εργασίες εντός του χώρου που θα χρησιµοποιεί το
παραγόµενο κατεργασµένο νερό των λυµάτων
• ∆ίκτυο στραγγιδίων, όπου όλα τα στραγγίδια µέσω βαρύτητας ή µηχανικά θα οδηγούνται
στην δεξαµενή καθίζησης.
• Έργα οδοποιίας ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση οχηµάτων για µεταφορά υλικών και
παραλαβής της λάσπης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Η διαµόρφωση
σηµαίνει την δενδροφύτευση και την περίφραξη όλου του οικοπέδου.
• Σύστηµα υπόγειας διάθεση λυµάτων.
• Σύστηµα άρδευσης και ποτίσµατος που θα περιλαµβάνει σχετικό αντλιοστάσιο και τις
κατάλληλες σωληνώσεις για την περιβάλλουσα του οικοπέδου περιοχή, αλλά και του
χώρου εντός οικοπέδου. Θα υπάρχουν τα κατάλληλα σηµεία λήψης νερού στις γωνίες του
οικοπέδου.
• Κτιριακά έργα που περιλαµβάνουν το κτίριο ∆ιοίκησης στο οποίο θα υπάρχει και ειδικός
χώρος για το Η/Ζ, το κτίριο λάσπης και προκατεργασίας, το κτίριο υπερδιήθησης και
χλωρίωσης.
• Εξωτερικός φωτισµός
• Βοηθητικός και εργαστηριακός εξοπλισµός.
• Σύστηµα αυτοµατισµού και επίβλεψης SCADA

5.2 Χαρακτηριστικά Λειτουργίας
5.2.1 Μεγέθη

- Αριθµός διαµενόντων ατόµων ανά ηµέρα κατά την αιχµή (2045) = 1922
- Ηµερήσια κατανάλωση νερού (Θερινούς µήνες 2045)

= 176,00 m3

- Ποσοστό απορροής στο αποχετευτικό σύστηµα

= 80 %

- Συνολική ηµερήσια απορροή λυµάτων Qd

= 141,00 m3

- Μέση ηµερήσια παροχή Qd,m (θεωρώντας 12 ώρες)

= 6,67 m3/hr

- Συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου στα λύµατα (σε όρους BOD5) = 400 mg/lt
- Συγκέντρωση συνολικών στερεών στα λύµατα

= 1300 mg/lt

- Συνολικό ηµερήσιο ρυπαντικό φορτίο (σε όρους BOD5) ΣBOD5= 56,00 kg/ηµ
- Συνολικό ηµερήσιο φορτίο συνολικών στερεών SS
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- Εξερχόµενο BOD5 ≤ 25 mg/lt

= 0-5 mg/lt

- Εξερχόµενα αιωρούµενα στερεά (SS) ≤ 30 mg/lt

= 0-5 mg/lt

- Μέγιστη υδραυλική φόρτιση εσχάρας

= 30,00 m /m ·ηµ

- Ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια εσχάρας

= 0,77 m

- Κλίση διατοµής εσχάρας ως προς τη ροή

= 60°

- ∆ιαστάσεις εσχάρας

= 1x1 m

- Άνοιγµα ράβδων εσχάρας

= 6 mm

- Επιφανειακή φόρτιση q δεξαµενής καθίζησης

= 1,20 m /m -hr

- Απαιτούµενη επιφάνεια δεξαµενής καθίζησης

= 6,25 m2

- Όγκος δεξαµενής καθιζήσεως V

= 18 m3

- Πλευρικό βάθος ορθογωνικού µέρους δεξαµενής

= 2,5 m

- Όγκος ορθογωνικού µέρους δεξαµενής

= 15,6 m3

- Βάθος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 1,10 m

- Όγκος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 2,4 m3

- Μήκος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Πλάτος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Μέσος χρόνος παραµονής rm

= 2,69 hr

- Ηµερήσιος όγκος λάσπης Vs

= 1 m3/ηµ

- Όγκος σιλό αποθήκευσης λάσπης

= 18 m3

3

2

2

2

3

2

Λαµβανοµένου υπόψη της ασυνέχειας της διεργασία και το γεγονός της απαίτησης η δεξαµενή
καθίζησης να είναι ίσου όγκου µε τον αντιδραστήρα φωτοκατάλυσης θεωρείται πλέον σκόπιµο ο
εσχαρισµός, λιποσυλλογή και αµµοσυλλογή να γίνονται σε ενιαία ανοξείδωτη εγκατάσταση χωρίς
κροκκίδωση και η δεξαµενή καθίζησης να είναι συνολικού όγκου 60 m3. Οι διαστάσεις της
δεξαµενής καθίζησης θα είναι
= 60 m3

- Όγκος δεξαµενής καθιζήσεως V
- Πλευρικό βάθος κυλινδρικού µέρους δεξαµενής

= 2,0 m

- Επιφάνεια δεξαµενής

= 4,5X6,0m=27 m3

- Όγκος ορθογωνικού µέρους δεξαµενής

= 54 m3

- Βάθος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,75 m
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- Όγκος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 6,5 m

- Μήκος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Πλάτος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Μέσος χρόνος παραµονής rm

= 9,0 hr

5.2.2 ∆εδοµένα
- Αριθµός διαµενόντων ατόµων ανά ηµέρα κατά την αιχµή (2045) : 1922
- Ηµερήσια κατανάλωση νερού: 176,00 m3
- Ποσοστό απορροής στο αποχετευτικό σύστηµα: 80 %
- Συνολική ηµερήσια απορροή λυµάτων Qd = 141,00 m

3

- Μέση ηµερήσια παροχή Qd,m = 6,67 m3/hr
- Συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου στα λύµατα (σε όρους BOD5) : Fo= 400 mg/lt
- Συγκέντρωση συνολικών στερεών στα λύµατα : SSo= 1300 mg/lt
- Συνολικό ηµερήσιο ρυπαντικό φορτίο (σε όρους BOD5):
ΣBOD5 = 140.00 x 400/1000 = 56,00 kg
- Συνολικό ηµερήσιο φορτίο συνολικών στερεών : 141.00 x 1300/1000 = 183 kg/ηµ

5.2.3 Ζητούµενα αποτελέσµατα
Τα λύµατα µετά την επεξεργασία πρέπει να έχουν τα από την υπάρχουσα Νοµοθεσία
χαρακτηριστικά, για πότισµα ως εξής :
•

Εξερχόµενο BOD5 = 0-10,00 mg/lt

•

Εξερχόµενα αιωρούµενα στερεά (SS) = 0-10 mg/lt

•

Τα επεξεργασµένα λύµατα να είναι εντελώς διαυγή και χωρίς οσµές.

•

Απαλλαγµένα από Βακτήρια και Ιούς

5.3 Λειτουργία
Τα αστικά λύµατα από τους οικισµούς Μανωλά και Ποταµού διέρχονται µέσω του φρεατίου
εισόδου στο φρεάτιο εσχαρισµού όπου γίνεται η κατακράτηση των ογκωδών στερεών και
καταλήγουν στον αµµοσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη για την αποµάκρυνση των φερτών υλών και των
λιπών. Η προκαταρτική αυτή επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να µειωθούν οι πιθανότητες
δηµιουργίας σοβαρών προβληµάτων τόσο στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και στην
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ακολουθούµενη επεξεργασία. Ο καθαρισµός των σχαρών καθώς και η συλλογή των λιπών γίνεται
χειρωνακτικά ή αυτόµατα 1-2 φορές την εβδοµάδα. Η προσωρινή αποθήκευση των εσχαρισµάτων
της άµµου και των λιπών γίνεται σε κάδους συλλογής στερεών απορριµµάτων εντός του κτιρίου
προκατεργασίας, στον ειδικό χώρο εντός του κτίσµατος, ενώ η τελική τους διάθεση γίνεται στο
χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων της Οίας στη Σαντορίνη. Η όλη διεργασία θα πρέπει να
γίνεται µε φυσική ροή για την καλύτερη λειτουργία των διεργασιών.
Κατόπιν τα λύµατα µε φυσική ροή εισρέουν στη δεξαµενή καθίζησης όπου καθιζάνουν µέρος
των αιωρούµενων στερεών και τα κολλοειδών σωµατιδίων. Η προσθήκη κροκκιδωτικού δεν
κρίνεται απαραίτητη και

παραλείπεται. Η καθιζάνουσα λάσπη αντλείται µε αεραντλία και

αποθηκεύεται σε σιλό λάσπης, απ’ όπου τα διασταλλάζοντα µε αεραντλία επιστρέφουν στη
δεξαµενή κροκίδωσης/καθίζησης για επεξεργασία µαζί µε τα ανεπεξέργαστα λύµατα.
Κατόπιν 30-60 περίπου κ.µ. λυµάτων από τη δεξαµενή καθίζησης διοχετεύονται µε τις
αντλίες ανύψωσης στην πρώτη δεξαµενή φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας (Α1), όπου προστίθεται
η απαιτούµενη ποσότητα καταλύτη, υπό µορφή υδατικού γαλακτώµατος, και οξειδωτικού και
αρχίζει η επεξεργασία του µε την έκθεση του στο ηλιακό φως. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας τα λύµατα βρίσκονται υπό συνεχή αερισµό µε φυσητήρες για την
καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήµατος. Η συνεργετική δράση της ηλιακής ενέργειας και του
καταλύτη έχει σαν αποτέλεσµα τη δραστική µείωση του οργανικού φορτίου που περιέχεται στα
λύµατα

καθώς

και

την

απενεργοποίηση

σηµαντικού

αριθµού

αποικιών

παθογόνων

µικροοργανισµών. Επιπλέον λόγω των έντονων οξειδωτικών συνθηκών δεν προβλέπεται
απελευθέρωση δυσάρεστων οσµών. Οι βέλτιστες παράµετροι λειτουργίας του έργου θα
αξιολογηθούν µε σειρά πειραµάτων και µε τη βοήθεια αναλύσεων συγκεκριµένων χηµικών
παραµέτρων (π.χ. COD, BOD, NH3, αποικίες παθογόνων µικροοργανισµών). Η διάρκεια της
επεξεργασίας, η ποσότητα του καταλύτη καθώς και οι παράµετροι ελέγχου και απόδοσης του
συστήµατος είναι συνάρτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυµάτων. ∆εν προβλέπονται
όµως χρόνοι επαφής µεγαλύτεροι των 4-5 ωρών για µια µείωση του οργανικού φορτίου (BOD)
κατά 70-80 %.
Μετά το τέλος της αντίδρασης τα επεξεργασµένα λύµατα, στα οποία ο καταλύτης βρίσκεται
υπό µορφή αιωρήµατος, µεταφέρονται µέσω αγωγού µε φυσική ροή στη δεύτερη δεξαµενή
φωτοκατάλυσης όπου λαµβάνει χώρα η καθίζηση του καταλύτη καθώς και η ρύθµιση του pH, σε
περίπτωση που αυτή κρίνεται απαραίτητη. Ο καταλύτης ο οποίος θα βρίσκεται υπό µορφή
γαλακτώµατος µπορεί να συλλέγεται χειρωνακτικά από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ή
εναλλακτικά να διοχετεύεται µε αεραντλία ή άλλη αντλία στην πρώτη δεξαµενή φωτοκατάλυσης για
να χρησιµοποιηθεί εκ νέου για τη δεύτερη επεξεργασία. Η χρησιµοποίηση του καταλύτη µπορεί να
γίνεται τουλάχιστον για πέντε φορές.
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Το υπερκείµενο διαυγασµένο υγρό διοχετεύεται, µε ασυνεχή τρόπο εκ των πραγµάτων, µε
φυσική ροή και βάνα ΟΝ-OFF ή σιφωνισµό στον τεχνητό υγρότοπο προκειµένου να εξασφαλιστεί
η τελική επεξεργασία των λυµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
Το

σύστηµα

τεχνητών υγροτόπων

θα παραλαµβάνει τα λύµατα µετά από την

φωτοκαταλυτική τους επεξεργασία. Τα λύµατα θα διανέµονται ισοµερώς σε δύο κλίνες υπόγειας
ροής όπου θα φύεται το υγροτοπικό φυτό Phragmites communis (κοινό καλάµι). Η κατασκευή και
λειτουργία τους βασίζεται στον κατάλληλο συνδυασµό των δοµικών στοιχείων των υγροτόπων
δηλαδή του εδάφους, του νερού και της βλάστησης, µε σκοπό τη δηµιουργία εκείνων των
λειτουργιών, που είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που διέρχεται από τους
υγροτόπους. Οι λειτουργίες αυτές είναι:
α) η αποµάκρυνση και ο µετασχηµατισµός των θρεπτικών ουσιών
β) η συγκράτηση ιζηµάτων και τοξικών ουσιών
Οι λειτουργίες αυτές είναι αποτέλεσµα ενός συνόλου επιµέρους φυσικών, χηµικών και
βιολογικών διεργασιών που συµβαίνουν στους υγροτόπους και είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση
της ποιότητας του νερού που διέρχεται από αυτούς και την µείωση του ρυπαντικού φορτίου των
λυµάτων.
Στον υγρότοπο θα παρακολουθείται, µέσω αναλύσεων, η ικανότητα συγκράτησης του
ρυπαντικού φορτίου από το υγροτοπικό υπόστρωµα και την υγροτοπική.
Τα λύµατα µετά την επεξεργασία τους στον υγρότοπο θα οδηγούνται µε βαρύτητα (χωρίς
χρήση αντλίας) στη δεξαµενή εξισορρόπησης. Όταν η δεξαµενή εξισορρόπησης γεµίζει θα τίθεται
αυτόµατα σε λειτουργία η µονάδα υπερδιήθησης. Όταν η στάθµη στη δεξαµενή εξισορρόπησης
φτάσει στο προκαθορισµένο κατώτατο σηµείο, η µονάδα υπερδιήθησης θα σταµατά και θα αρχίζει
αυτόµατα οι έκπλυσή της. Τα προϊόντα έκπλυσης αλλά και ο κλάδος απόρριψης της µονάδας θα
διοχετεύονται στην δεξαµενή καθίζησης. Τα παραγόµενα επεξεργασµένα λύµατα από την µονάδα
υπερδιήθησης θα διοχετεύονται στη δεξαµενή συγκέντρωσης παραγόµενου νερού προκειµένου να
επαναχρησιµοποιηθούν για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου, που θα διαµορφωθεί
κατάλληλα για το σκοπό αυτό, και προκειµένου να εξυπηρετήσουν αρδευτικές ανάγκες της γύρω
περιοχής. Η δεξαµενή θα υπερχειλίζει µε φυσική ροή στο σύστηµα υπόγειας διάθεσης του νερού

5.4 Λειτουργικά στοιχεία του έργου
5.4.1 Σύστηµα ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
Ο έλεγχος των λειτουργιών της εγκατάστασης θα γίνεται από την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου,
η οποία θα βρίσκεται στο κτίριο ∆ιοίκησης. Η λειτουργία του συστήµατος στην φυσιολογική του
λειτουργία θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Θα παρέχεται όµως στον χρήστη η δυνατότητα
τροποποίησης των παραµέτρων λειτουργίας µέσω του συστήµατος SCADA και του Η/Υ.
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Οι χειρισµοί που απαιτούν περιοδικές εργασίες συντήρησης και καθαρισµού θα γίνονται
χειροκίνητα.

5.4.2 Γενικές αρχές λειτουργίας του συστήµατος
Το σύστηµα µετρήσεων και αυτοµατισµού θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο και
κατασκευασµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
•

Να δίδει στον χειριστή των εγκαταστάσεων επαρκείς πληροφορίες για τη λειτουργία της
µονάδας επεξεργασίας λυµάτων, την κατάσταση λειτουργίας, τις παραµέτρους λειτουργίας
και να καταχωρεί τις πληροφορίες αυτές σε σχετική βάση δεδοµένων.

•

Να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις αυτόµατα σε κανονικές συνθήκες.

•

Να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να παρεµβαίνει στις συνθήκες λειτουργίας, να τις
προσαρµόζει και να τις τροποποιεί από τον πίνακα κεντρικού ελέγχου όποτε κρίνεται
απαραίτητο.

•

Να δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

•

Οι παράµετροι λειτουργίας που θα καταγράφονται αυτόµατα να έχουν οπτική ένδειξη στα
σηµεία ελέγχου.

5.4.3 Γενικές αρχές λειτουργίας των αντλιών και κινητήρων
Κάθε αντλία θα πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο µε τις ακόλουθες λειτουργίες
•

Μπουτόν εκκίνησης (START)

•

Μπουτόν στάσης (STOP)

•

Επιλογή αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας (AUTO / MANUAL)

•

Οµαλή εκκίνηση και σταµάτηµα (SOFT START / STOP)

Στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου θα µεταβιβάζονται σήµατα που θα δείχνουν :
•

Ψηφιακό σήµα λειτουργίας (RUN)

•

Ψηφιακό σήµα στάσης (STOP)

•

Θέση λειτουργίας (AUTO / MANUAL)

•

Βλάβη από θερµικό ή υπερφόρτιση κινητήρα (FAULT)

•

Μέτρηση της έντασης του ρεύµατος σε κάθε φάση
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5.4.4 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των επί µέρους µονάδων της εγκατάστασης
Από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας στους
τοπικούς πίνακες οι οποίοι και θα τροφοδοτούν τις επί µέρους εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος
λειτουργίας θα καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις
1.

Εσχάρωση
Η λειτουργία του µηχανισµού της αυτόµατης εσχάρωσης θα γίνεται µε:
•

Αισθητήριο διαφορικής στάθµης

•

Χρονοδιακόπτη

2. Εξάµµωση
Φυσητήρας
•

Χρονοδιακόπτης

•

Εναλλακτική λειτουργία

Γέφυρα
•

Χρονοδιακόπτης

•

Αυτόµατη/χειροκίνητη λειτουργία

Αντλίες άµµου
•

Χρονοδιακόπτης

Αµµοδιαχωριστής
•

Λειτουργική διασύνδεση µε αντλίες άµµου

•

∆υνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης

3. Λιποσυλλογή
•

Χρονοδιακόπτης

3. Μετρητής Παροχής
•

Μέτρηση και καταγραφή στιγµιαίων και αθροιστικών ενδείξεων

5. ∆εξαµενή καθίζησης / αντλίες ανύψωσης στάθµης
•

Σήµα µέτρησης στάθµης

•

Έλεγχος ανώτατου και κατώτατου επιτρεπτού ορίου στάθµης

•

∆ιασύνδεσης προκαθορισµένου ορίου στάθµης µε αντλίες ανύψωσης στάθµης

•

Χρονοδιακόπτης ελέγχου των αντλιών ανύψωσης στάθµης
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•

Αυτόµατη-χειροκίνητη λειτουργία αντλιών ανύψωσης στάθµης

•

Κυκλική εναλλαγή αντλιών

•

Συνεχής λειτουργία ξέστρου και αυτόµατη/χειροκίνητη επιλογή

•

Χρονοδιακόπτης λειτουργίας των αντλιών µεταφοράς λάσπης

6. ∆εξαµενές φωτοκατάλυσης (Α1) και (Β1)
•

Σήµατα από µετρητές διαλυµένου οξυγόνου

•

Σήµατα ρύθµισης στροφών αεριστήρων

•

Χρονοδιακόπτες

•

Αναλογικά σήµατα για τον έλεγχο δοσοµέτρησης του καταλύτη

•

Ηλεκτροβάνα ΟΝ/OFF για εκκένωση της δεξαµενής

•

∆υνατότητα εκκένωσης της δεξαµενής

7. ∆εξαµενές καθίζησης (Α2) και (Β2)
•

Συνεχής λειτουργία ξέστρου

•

Αυτόµατη/χειροκίνητη λειτουργία ξέστρου

•

Χρονοδιακόπτες

•

Ηλεκτροβάνα ΟΝ/OFF για εκκένωση της δεξαµενής

•

Αυτόµατη/χειροκίνητη ανακύκλωση ή διάθεση του καταλύτη

•

∆ιασύνδεση ανακύκλωσης καταλύτη και εκκένωσης της δεξαµενής

8. Τεχνητοί υγρότοποι
•

Εναλλακτική λειτουργία µε ΟΝ/ΟFF βάνες

9. ∆εξαµενή εξισορρόπησης
•

Μέτρηση στάθµης

•

∆ιασύνδεση της στάθµης µε µονάδα υπερδιήθησης

•

Καθορισµός ανώτατης και κατώτατης στάθµης

9. Υπερδιήθηση
•

Αυτόµατη/χειροκίνητη λειτουργία

•

Αυτόµατη έναρξη και παύση λειτουργία από την στάθµη της δεξαµενής
εξισορρόπησης.

•

Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή πίεσης αντλίας, πίεσης πριν και µετά το
πολυστρωµατικό φίλτρο και φίλτρο φυσιγγίων και πριν τις µεµβράνες
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•

Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή των παροχών άλµης και παραγόµενου νερού

•

Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή pH και αγωγιµότητας παραγόµενου νερού

•

∆ιασύνδεση πιέσεων µε αυτόµατη έκπλυση των πολυστρωµατικών φίλτρων

•

∆ιασύνδεση πιέσεων µε µήνυµα αλλαγής φίλτρων φυσιγγίων

•

Αυτόµατη έκπλυση όποτε απαιτείται και στο κλείσιµο της µονάδας

10. ∆εξαµενή αποθήκευσης
•

Μέτρηση στάθµης

•

Χρονοδιακόπτης και διασύνδεση µε αντλίες άρδευσης

11. Χλωρίωση
•

∆οσοµετρικές αντλίες

•

Σήµα από µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου

•

Κυκλική εναλλαγή

12. Σύστηµα παρασκευής καταλύτη
•

Λειτουργική

διασύνδεση

µε

δεξαµενές

φωτοκαταλύσης

και

καθίζησης

φωτοκατάλυσης
•

Αυτόµατη/Χειροκίνητη λειτουργία

•

Κυκλική εναλλαγή

5.4.5 Κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων
Το κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης όπου σε µιµικό
διάγραµµα θα απεικονίζεται η κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος µε ενδεικτικές λυχνίες και
µέσω του συστήµατος SCADA οι ενδείξεις θα απεικονίζονται στην Οθόνη του Η/Υ και θα
καταγράφονται σε συγκεκριµένα αρχεία.
Η δοµή του κέντρου ελέγχου θα είναι η ακόλουθη:
•

Τερµατική µονάδα παρακολούθησης

•

Κεντρική ψηφιακή µονάδα ελέγχου

•

Τοπικές ψηφιακές µονάδες ελέγχου

•

Αισθητήρια, transducers και όργανα µέτρησης και ελέγχου

•

Καλωδιώσεις-διασυνδέσεις

•

Μονάδα αδιάλειπτου τροφοδότησης (UPS) του συστήµατος
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Η τερµατική µονάδα παρακολούθησης και χειρισµού που θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Ελέγχου
θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
•

Mother Board µε επεξεργαστή CPU i5 ≥ 3 GHz

•

Μνήµη RAM ≥ 2 GB

•

Σκληρό δίσκο SATA ≥ 300 GB

•

Κάρτα γραφικών ΑΤΙ 1600X900 pix @ 100Hz / 1GB

•

Μονάδα DVD W/R

•

Θύρες επικοινωνίας (4Χ USB, 2Χ Ethernet κλπ.)

•

Πληκτρολόγιο 101 χαρακτήρων

•

Οθόνη LED 19”

•

Εκτυπωτής Laser Color A4

5.4.6 Προσωπικό λειτουργίας
Οι εργασίες που το προσωπικό θα πρέπει να επιτελεί για την οµαλή λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι:
1. Έλεγχος και λειτουργία των εγκαταστάσεων
Εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι σε αυτόµατη λειτουργία η επίβλεψη θα µπορεί και θα πρέπει
να γίνεται και τηλεµατικά. Παρόλα αυτά µία επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των ενδείξεων
των οργάνων καθώς και οι καταγραφή των παραµέτρων λειτουργίας σε καθηµερινή βάση κρίνεται
απαραίτητη.
2. Εργασίες ρουτίνας
Οι εργασίες ρουτίνας θα καθορισθούν κατά την διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Ειδικότερα µπορούµε να αναφέρουµε τις ακόλουθες εργασίες:
•

Οπτική επιθεώρηση των κινουµένων µερών της εγκατάστασης και των υπερχειλιστών της
δεξαµενής καθίζησης

•

Οπτική επιθεώρηση της καθαρότητας των εξερχόµενων υγρών και ειδοποίηση σε
περίπτωση θολερότητας ή διαφυγής λάσπης

•

Έλεγχος της απόδοσης της καθίζησης (ποιότητα λάσπης και εξερχόµενου υγρού) και σε
περίπτωση αποκλίσεων ακολουθείται το πρόγραµµα οδηγιών που έχει προµηθεύσει ο
κατασκευαστής

•

Έλεγχος της ποιότητας του παραγόµενου νερού
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•

Έλεγχος λειτουργίας µονάδας υπερδιήθησης

•

Παρατήρηση στάθµης δοχείων αντιδραστηρίων και ανάλογη συµπλήρωση ή αντικατάσταση

•

Ενηµέρωση του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης της εγκατάστασης σχετικά µε τις
µετρούµενες παραµέτρους

•

Αποµάκρυνση εσχαρισµάτων άµµου και λάσπης

•

Καθαρισµός του περιβάλλοντα χώρου

3. Προληπτική συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση γίνεται συστηµατικά σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση και µεταξύ
άλλων περιλαµβάνει:
•

Λίπανση και συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού

•

Ηλεκτρολογική συντήρηση εξοπλισµού

•

Βαφή και αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού

Για όλες τις παραπάνω εργασίες απαιτείται ένα (1) άτοµο. Σε περίπτωση φόρτου εργασίας θα
επικουρείται από το προσωπικό της ΚΕΥΑ Οίας, το οποίο διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία
στη λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. Οι
απαιτούµενες χηµικές αναλύσεις για τη ρύθµιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα
επιτελούνται από επιβλέποντα Χηµικό ή Χηµικό Μηχανικό.
4. Ετήσια συντήρηση- επιδιορθώσεις
Κατά τη χειµερινή περίοδο µε χαµηλά ρυπαντικά φορτία θα γίνεται η ετήσια συντήρηση του
εξοπλισµού και κάθε επί µέρους διεργασίας. Αυτό µπορεί να γίνεται παρακάµπτοντας κάθε επί
µέρους διεργασία.
5.4.7 ∆ειγµατοληψίες-εξοπλισµός εργαστηρίου
Για τον έλεγχο της ποιότητας των εκροών προβλέπεται η δηµιουργία χηµικού εργαστηρίου
στο χώρο του κτιρίου ∆ιοίκησης. Ενδεικτικά στον πίνακα 12 δίνονται οι απαιτούµενες παράµετροι
προς µέτρηση και οι επιτελούµενες αναλύσεις. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα αναδείξουν
την απόδοση των εγκαταστάσεων αλλά και την απόδοση κάθε επί µέρους διεργασίας, ώστε να
είναι δυνατή η παράκαµψη κάποιων από αυτών ειδικά κατά την χειµερινή περίοδο, εάν αυτό είναι
δυνατό, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των εξερχόµενων λυµάτων.
Τα βασικά απαιτούµενα όργανα για την εκτέλεση των παραπάνω αναλύσεων είναι:
•

Αυτόµατος δειγµατολήπτης

•

Μετρητής pH
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•

Μετρητής διαλελυµένου οξυγόνου

•

Μετρητής αγωγιµότητας

•

Πυρανόµετρο

•

Συσκευή COD (6 θέσεων)

•

Συσκευή BOD5 (8 θέσεων)

•

Ζυγός ακριβείας 1 mg

•

Αντλία κενού

•

Αναδευτήρας

•

2 κώνοι Imhoff

•

Φασµατοφωτόµετρο

•

Ψυγείο

•

Υαλικά εργαστηρίου

•

Βοηθητικός εξοπλισµός, σπάτουλες, λαβίδες, ορθοστάτες κλπ.

•

Πάγκοι, ντουλάπια

•

Αντιδραστήρια για 12µηνη χρήση

Πίνακας 12 : Μετρήσεις και αναλύσεις Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
Σηµεία ελέγχου
Είσοδος/έξοδος κάθε

Μετρούµενη
παράµετρος

Μέθοδος

Συχνότητα

S.S.

Σύνθετο δείγµα 24

1 την εβδοµάδα

διεργασίας

ωρών

Είσοδος/έξοδος κάθε

Σύνθετο δείγµα 24

BOD5.

διεργασίας

ωρών

Είσοδος/έξοδος κάθε

Σύνθετο δείγµα 24

COD

διεργασίας

1 την εβδοµάδα

ωρών

Είσοδος/έξοδος κάθε

Σύνθετο δείγµα 24

TDS

διεργασίας
Είσοδος/έξοδος κάθε

1 την εβδοµάδα

1 την εβδοµάδα

ωρών
Καθιζάνοντα στερεά

διεργασίας

Σύνθετο δείγµα 24

1 την εβδοµάδα

ωρών

Είσοδος/έξοδος κάθε

Σύνθετο δείγµα 24

pH.

διεργασίας

1 την ηµέρα

ωρών

Έξοδος

Θολότητα

Σύνθετο δείγµα 24

1 την ηµέρα

ωρών
Έξοδος

Αγωγιµότητα

Σύνθετο δείγµα 24

1 την ηµέρα

ωρών
Έξοδος

Συγκέντρωση χλωρίου

Σύνθετο δείγµα 24

1 την ηµέρα

ωρών
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∆εξαµενή

Συγκέντρωση οξυγόνου

Μεµονωµένο δείγµα

1 την ηµέρα

Συγκέντρωση καταλύτη

Μεµονωµένο δείγµα

1 την ηµέρα

Έξοδος

Συγκέντρωση Ν

Μεµονωµένο δείγµα

1 την εβδοµάδα

Είσοδος

Παροχή λυµάτων

-

1 την ηµέρα

Ένταση ακτινοβολίας

-

1 την ηµέρα

φωτοκατάλυσης
∆εξαµενή
φωτοκατάλυσης

Περιβάλλον χώρος
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6. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

6.1 ∆ιαστασιολόγιση - Υπολογισµοί
6.1.1 Εσχαρισµός
Μεσηµβρινή αιχµή : ∆ιαρκεί από τις 11:00 έως τις 15:00 και δεχόµαστε ότι στην µονάδα
φθάνουν το 0.660 της συνολικής ηµερήσιας παροχής. Συνεπώς :
Qmax = 0.660xQd/(15 - 11) = 0.660 x 140.00 / 4 = 23,1 m3/hr
Για µέγιστη υδραυλική φόρτιση της εσχάρας 30,00 m2/m3-hr και για την παροχή αιχµής η
ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια εσχάρας είναι : Er = 23,1 / 30.00 = 0.77 m2
Εκλέγεται σχάρα κεκλιµένη κατά 60° ως προς την κατεύθυνση ροής µε διαστάσεις :
1 m πλάτος x 1 m ύψος = 1 m2
Οι υδραυλικές απώλειες δια µέσου της εσχάρας θεωρούνται αµελητέες. Το άνοιγµα των
ράβδων είναι 6 mm.
Το κανάλι της σχάρας είναι ορθογωνικό µε βάθος 2 m και πλάτος 1 m.
6.1.2 Μέτρηση παροχής
Για την µέτρηση της παροχής επιλέγεται µετρητής τύπου Parshall Flume. Θα πρέπει να
επιλεγεί το πλάτος στένωσης ώστε να καλύπτει τις διακυµάνσεις παροχής. Η µεγίστη παροχή είναι
:

Qmax = 22 m 3 / h , οπότε επιλέγεται πλάτος στένωσης 2΄ =5,08 cm.
Με τη διατοµή αυτή µπορούν να µετρηθούν παροχές που υπερβαίνουν εκείνες του το έτος
2045.
Ο υπολογισµός της παροχής θα γίνεται από τη σχέση,

Q = 1,310 × h1,574
όπου Q η παροχή σε m3/h και h το ύψος στάθµης νερού ανάντη της στένωσης σε m.
Η στάθµη θα µετρείται µε ειδικό όργανο που θα µετατρέπει την ένδειξη σε παροχή. Οι διαστάσεις
του διαύλου δίνονται στο σχήµα που ακολουθεί,
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Μέτρηση στάθµης

A
C

W

D
ροή

B

F

G

Κάτοψη

Η

E

N

K

Τοµή

W
A
B
C
D
E
F
G
K
N
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
5,08

41,43 40,64 13,49 21,35 30,48 25,40

2,22

4,28

41,43

Σχήµα 6 ∆ίαυλος Parshall
6.1.3 Εξάµµωση
Επιλέγεται αεριζόµενος δίδυµος εξαµµωτής που θα τοποθετηθεί κατάντη του µετρητή
παροχής.
Παραδοχές
•

Παροχή σχεδιασµού = 10 l/s = 36 m3/h.

•

Απαίτηση αέρα > 4,6 l/s/m µήκους

•

Μέγεθος συγκρατούµενης άµµου > 0,2 mm

•

Επιφανειακή φόρτιση ζώνης συγκράτησης λιπών < 40 m3/m2/h

•

Χρόνος παραµονής > 5 Min

∆ιαστασιολόγηση
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Επιλέγεται χρόνος παραµονής t = 10 min. Ο όγκος του εξαµµωτή προκύπτει ως,

V =

36
× 10 = 6m 3 . Για δύο εξαµµωτές, 3 m3 έκαστος.
60

Επιλέγεται εξαµµωτής πλάτους 1,2 m, ύψους 1,2 m και µήκους 3 m.
Η πλευρική ζώνη συγκράτησης λιπών επιλέγεται ως 0,3Χ3 για κάθε εξαµµωτή.
6.1.4 Λιποσυλλέκτης
Η χωρητικότητα του λιποσυλλέκτη υπολογίζεται για χρόνους παραµονής 5 min και µε
δυναµικότητα αποθήκευσης 40 lt λίπους ανά lt/sec παροχή.
Με βάση τα παραπάνω ο όγκος του λιποσυλλέκτη υπολογίζεται σε 1 m3 και µε διαστάσεις :
Ύψος :1 m
Πλάτος : 1 m
Μήκος : 1 m.
Όπως έχει αναφερθεί εναλλακτικά θεωρείται πλέον σκόπιµο ο εσχαρισµός, λιποσυλλογή και
αµµοσυλλογή να γίνονται σε ενιαία ανοξείδωτη εγκατάσταση
6.1.5 ∆εξαµενή καθίζησης
Η δεξαµενή καθίζησης χρησιµεύει στην κατακράτηση των στερεών των λυµάτων που δεν
συγκρατήθηκαν στον εξαµµωτή αλλά και ως δεξαµενή εξισορρόπησης λόγω της απαιτούµενης
ασυνέχειας της διεργασίας. Έτσι έχει σηµασία να δηµιουργηθούν συνθήκες ηρεµίας (αποφυγή
µεγάλων ταχυτήτων και στροβιλισµών) για την εύκολη καθίζηση των αιωρούµενων στερεών. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τοποθέτηση ειδικού buffle. Η δεξαµενή θα είναι κλειστή.
Επίσης έχει σηµασία η διαµόρφωση του πυθµένα. Πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να διευκολύνει την συγκέντρωση λάσπης και έτσι από αυτό το σηµείο να µπορεί να φεύγει µε
αεραντλία (air lift) ή άλλου τύπου αντλία. Για το λόγο αυτό ο πυθµένας σχεδιάζεται κωνικός για τη
συλλογή της λάσπης στο κέντρο του πυθµένα της δεξαµενής. Η δεξαµενή καθίζησης
συνολικού όγκου 60 m3. Οι διαστάσεις της δεξαµενής καθίζησης θα είναι
= 60 m3,

- Όγκος δεξαµενής καθιζήσεως V
- Πλευρικό βάθος κυλινδρικού µέρους δεξαµενής

= 2,3 m

- ∆ιάµετρος δεξαµενής

=6 m

- Επιφάνειας δεξαµενής

= 3,14X(3)2 m=28,26 m3

- Όγκος Κυλινδρικού µέρους δεξαµενής

= 65 m
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είναι

- Βάθος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,60 m

- Όγκος κωνικού µέρους δεξαµενής

=8m

- Μήκος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Πλάτος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

3

Στη δεξαµενή καθίζησης υπάρχει αντλιοστάσιο ανύψωσης, το οποίο τροφοδοτεί περιοδικά τις
δεξαµενές φωτοκατάλυσης. Η τροφοδοσία των δεξαµενών φωτοκατάλυσης θα πρέπει να γίνεται
άµεσα σε σχετικά µικρό χρόνο. Επιλέγεται χρόνος 30 min. µε δεδοµένο ότι θα διακινούνται
3

3

περίπου 50 m λυµάτων η παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 m /h.
Επιλογή αντλίας ισχύος 4,5 kW παρέχει 120 m3/h στα 7 m

και 170 m3/h στα 5 m

που

κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των λυµάτων που θα
διακινούνται ηµερησίως είναι µικρότερος των 50 m3 προκύπτει ότι η φόρτιση των δεξαµενών
φωτοκατάλυσης θα γίνεται σε χρόνο µικρότερο των 30 min.
Θα χρησιµοποιηθούν δύο αντλίες ανύψωσης λυµάτων σε παράλληλη και εναλλακτική
λειτουργία εκτιµώµενης συνολικής ισχύος 9 kW.
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί επίσης και αντλία µεταφοράς λάσπης, παροχής 5 m3/h. Θα
εγκατασταθούν δύο αντλίες σε εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας θα είναι:
P= 0,7 kW.
Εκτιµώµενη συνολική ισχύς = 11 kW
6.1.6 Σιλό λάσπης
3
Για ηµερήσια παροχή 141 m /ηµ προκύπτει ότι απορρίπτονται:

M= 141 kg λάσπης/ηµ
Για συγκέντρωση της λάσπης 6 %, προκύπτει ο ηµερήσιος όγκος της λάσπης :
Qλ= 1,5 m3/ηµ
Εκλέγεται σιλό αποθήκευσης λάσπης όγκου : 18 m3
Τα διαυγασµένα νερά από το σιλό µέσω αγωγού θα επιστρέφουν στην δεξαµενή καθίζησης.
Εκτιµώµενη συνολική ισχύς = 2 kW
6.1.7 ∆εξαµενές (2) φωτοκαταλυτικής οξείδωσης
Η φωτοκαταλυτική οξείδωση πραγµατοποιείται σε δύο δεξαµενές όγκου 60 m3 έκαστη
(περίπου όσος και ο όγκος της δεξαµενής καθίζησης).
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3

Η πρώτη δεξαµενή είναι δραστικού όγκου περίπου 60 m και είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα
αερισµού (φυσητήρας-δίκτυο σωληνώσεων-διαχυτήρες) έτσι ώστε ο καταλύτης να βρίσκεται εν
αιωρήσει.
- Επιφάνεια δεξαµενής (∆ιαστάσεις 7,5mX10m)

= 75 m2

- Λειτουργικός όγκος δεξαµενής

= 60 m

- Βάθος δεξαµενής

= 1,3 m
3

3

3

Η παροχή αέρα που απαιτείται είναι : 5 m αέρα/ m λυµάτων.
3

Για όγκο δεξαµενής 60 m και για µέσο χρόνο παραµονής των λυµάτων 6 hr, απαιτείται
φυσητήρας παροχής 50 m3/hr και µανοµετρικού ύψους 2 m.
Θα χρησιµοποιηθούν δύο (2) φυσητήρες σε εναλλακτική λειτουργία. Εκτιµώµενη ισχύς
φυσητήρα P=0,5 kW.
Ο αριθµός των διαχυτήρων που απαιτούνται για την παραπάνω παροχή αέρα είναι:
4 διαχυτήρες αέρα, λεπτής φυσαλίδας, µη φρασσόµενου τύπου, παροχής 12 – 15 m3/hr.
H δεύτερη δεξαµενή είναι όγκου 60 m3 και κυκλική µε ηµικωνικό πυθµένα, έτσι ώστε να
συλλέγεται ο καταλύτης στον πυθµένα της. Φέρει αεραντλία ή άλλου τύπου αντλία για την
ανακύκλωση του καταλύτη στην δεξαµενή Φωτοκατάλυσης ή την µεταφορά του, όταν καθίσταται
ανενεργός στο σιλό λάσπης.
= 60 m3,

- Όγκος δεξαµενής καθιζήσεως V
- Πλευρικό βάθος κυλινδρικού µέρους δεξαµενής

= 2,3 m

- ∆ιάµετρος δεξαµενής

=6 m

- Επιφάνειας δεξαµενής

= 3,14X(3)2 m=28,26 m3

- Όγκος Κυλινδρικού µέρους δεξαµενής

= 65 m3

- Βάθος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,60 m

- Όγκος κωνικού µέρους δεξαµενής

= 8 m3

- Μήκος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Πλάτος βάσης κωνικού µέρους δεξαµενής

= 0,20 m

- Μέσος χρόνος παραµονής rm

= 7,5 hr
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Περιλαµβάνονται δύο ανεξάρτητες γραµµές δηλαδή συνολικά τέσσερις (4) δεξαµενές
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί επίσης και η αντλία ανακύκλωσης του καταλύτη, παροχής 5
3

m /h. Θα εγκατασταθούν δύο αντλίες σε εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας
θα είναι: P= 0,7 kW.
Επίσης θα χρησιµοποιηθούν και αντλίες µεταφοράς του καταλύτη στο σιλό λάσπης. Η
παροχή θα είναι 5 m3/h. Θα εγκατασταθούν δύο αντλίες σε εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη
ισχύς κάθε αντλίας θα είναι: P= 0,7 kW.
Θα εγκατασταθούν επίσης τέσσερις (4) δοσοµετρικές αντλίες, δύο (2) για δοσοµέτρηση
οξέως-βάσεως για ρύθµιση pH και δύο (2) για δοσοµέτρηση καταλύτη µαζί µε τα απαιτούµενα
δοχεία κλπ.
Εκτιµώµενη συνολική ισχύς = 6 kW
6.1.8 Τεχνητός Υγρότοπος
Το προτεινόµενο σύστηµα τεχνητών υγροτόπων θα καλύπτει έκταση 400 m2 και θα
αποτελείται από δύο (2) παράλληλες µεταξύ τους κλίνες υπόγειας ροής έκτασης 200 m2 η κάθε µία
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλινών υπόγειας ροής έχουν αναλυτικά ως εξής:
Απαιτούµενη έκταση υγροτόπων: 400 m2 (2 κλίνες x 200 m2)
Μήκος κάθε κλίνης: 25m
Πλάτος κάθε κλίνης: 8m
Λόγος Μήκος/Πλάτος: 25/8 = 3,1/1
Βάθος νερού: 0,68 m
Κλίση πυθµένα: 1/100
Κλίση πρανών: 1/2
Υδραυλικός χρόνος παραµονής (HRT): 4 ηµέρες
Σε κάθε κλίνη µετά την εκσκαφή θα τοποθετηθούν τα ακόλουθα υλικά από τον πυθµένα
πρός την επιφάνεια:
1.

Στρώση πάχους 10 cm µε έδαφος µέσης κοκκοµετρικής σύστασης.

2.

Στρώση πάχους 70 cm µε χαλίκι ασβεστολιθικής σύστασης διαµέτρου 5mm.

3.

Στρώση πάχους 10 cm µε χαλίκι διαµέτρου 3-4 mm.
Στους υγροτόπους θα φυτευθούν νεαρά φυτάρια του είδους Phragmites communis

(κοινό καλάµι) που θα προέρχονται από το νησί προκειµένου να είναι προσαρµοσµένα στις
K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TP.doc

- 62 -

Ν2000a/5247/B02

εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής και να εγκατασταθούν χωρίς προβλήµατα στις
κλίνες.
6.1.9 ∆εξαµενή εξισορόπησης
Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά τον υγρότοπο θα οδεύουν στην δεξαµενή εξισορόπησης Η
λειτουργία της µονάδας υπερδιήθησης που θα επιτελεί το έργο της τριτοβάθµιας κατεργασίας, θα
πρέπει να λειτουργεί µόνο όταν ένας ικανός όγκος εκροών θα έχουν παραχθεί από τον υγρότοπο.
Συνεπώς όγκος δεξαµενής 150 m3 θεωρείται ικανοποιητικός για λειτουργία της µονάδας
υπερδιήθησης για τουλάχιστον 2 ηµέρες.
Οι διαστάσεις της δεξαµενής θα είναι:
Μήκος = 10 m
Πλάτος = 8 m
Ύψος = 2 m
6.1.10 Μονάδα Υπερδιήθησης
Η µονάδα θα είναι αυτόνοµη και θα µπορεί να παράγει 90 m3/day. Αν θεωρήσουµε ότι η
ελάχιστη ανάκτησή της είναι 90 %, τότε θα πρέπει να τροφοδοτείται µε περίπου 100 m3/day. Αυτό
σηµαίνει ότι 10 m3/day θα επιτρέψουν στην δεξαµενή καθίζησης για να υποστούν εκ νέου
κατεργασία. Η µονάδα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και να εκκινεί όταν η
δεξαµενή εξισορόπησης είναι πλήρης. Θα φέρει σύστηµα έκπλυσης ώστε να πλένονται οι
µεµβράνες κάθε φορά που η µονάδα σταµατά. Το σύστηµα έκπλυσης θα τροφοδοτείται από τη
δεξαµενή επεξεργασµένων λυµάτων. Ο αριθµός των µεµβρανών εξαρτάται από τον τύπο και τον
κατασκευαστή των µεµβρανών. Πάντως θα πρέπει η µονάδα να έχει την ονοµαστική τιµή
παραγωγής νερού που αναφέρθηκε.
Ενδεικτικά δίνεται ένας σχεδιασµός µίας τέτοιας µονάδας η οποία θα χρησιµοποιεί
µεµβράνες HYDRAcap-60 IND της εταιρείας Hydranautics, σχήµα 8. Στο σχήµα δίνεται ο
σχεδιασµός µονάδας 100 m3/day. Οι συγκεκριµένες µεµβράνες µπορούν να παράγουν µέχρι 110
100 m3/day.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος του έργου έχει τη δυνατότητα να προτείνει

οποιοδήποτε σύστηµα υπερδιήθησης νοµίζει κατάλληλο και σύµφωνο µε τις σχετικές
προδιαγραφές και τις ονοµαστικές τιµές παραγωγής.
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Σχήµα 8. Μονάδα υπερδιήθησης.

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς = 3 kW

6.1.11 ∆εξαµενή συλλογής επεξεργασµένων λυµάτων
Η κλειστή δεξαµενή συλλογής επεξεργασµένων λυµάτων θα κατασκευασθεί από οπλισµένο
σκυρόδεµα όγκου 200 m3. οι διαστάσεις της δεξαµενής θα είναι:
Μήκος = 10 m
Πλάτος = 8 m
Ύψος = 2,5 m
Η δεξαµενή θα υπερχειλίζει στο σύστηµα αγωγών για την υπεδάφια διάθεση των
επεξεργασµένων λυµάτων προς εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα. Θα τοποθετηθεί
αντλιοστάσιο, κατάλληλης ισχύος, το οποίο θα επιτρέπει την άρδευση των φυτών εντός του χώρου
των εγκαταστάσεων. Επίσης θα επιτρέπεται η άρδευση καλλιεργειών παρακείµενων οικοπέδων
σε

είτε µε τη βοήθεια του αντλιοστασίόυ είτε µε φυσική ροή. Η τροφοδοσία της δεξαµενής

συλλογής λυµάτων θα µπορεί να γίνεται µε φυσική ροής από κάθε επί µέρους στάδιο
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επεξεργασίας

των

λυµάτων,

δηλαδή

προκατεργασίας,

φωτοκατάλυσης,

υγροτόπων,

υπερδιήθησης µέσω παρακάµψεων.
Το αντλιοστάσιο θα έχει παροχή 20 m3/h σε πίεση 4 bar. Θα αποτελείται από δύο αντλίες σε
παράλληλη και εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας θα είναι P = 5 kW.
Συνεπώς η εκτιµώµενη συνολική ισχύς θα είναι 10 kW.
6.1.12 Σύστηµα υπόγειας διάθεσης λυµάτων
Η υπόγεια διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα
θα κατασκευασθεί από σύστηµα υπόγειων διάτρητων σωλήνων. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται
µε φυσική ροή µέσω υπερχειλίσεως από την δεξαµενή συλλογής των λυµάτων. Οι σωλήνες θα
τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 2 µέτρων σε στρώµα χαλικιών (0,15cm) πάχους 20 cm. Ο
χώρος της υπόγειας διάθεσης των λυµάτων θα είναι τουλάχιστον 200 m2. Θα κατασκευασθεί
επίσης φρεάτιο βάθους 8 m και ακτίνας 1,5 m το οποίο θα πληρωθεί επίσης µε χαλίκι. Το έδαφος
θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση και θα γίνει δενδροφύτευση.
6.1.13 Κτίρια
Προτείνεται η κατασκευή των εξής κτισµάτων::
Κτίριο Προκατεργασίας
Θα περιλαµβάνει το ενιαίο σύστηµα προκατεργασίας και ανεξάρτητο χώρο αποθήκευσης των
εσχαρισµάτων κλπ. και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο να αποθηκευθεί για την εύρυθµη
λειτουργία της µονάδας. Θα υπάρχει απαραίτητα σύστηµα απόσµησης του χώρου. Ο ανεξάρτητος
χώρος αποθήκευσης εσχαρισµάτων, λάσπης, χηµικών κλπ, αποµονωµένος και µε διαφορετική
είσοδο από τους άλλους. Οι διαστάσεις του κτιρίου είναι: µήκος = 11,70 και πλάτος = 6,20 m
Κτίριο ∆ιοίκησης
Χώρος όπου θα υπάρχει ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας της µονάδας, το µιµικό διάγραµµα
και ο Η/Υ για την παρακολούθηση και λειτουργία της µονάδας. Επίσης θα υπάρχει εργαστήριο µε
τον απαραίτητο πάγκο, σύστηµα ύδρευσης, αποχέτευσης, όργανα και αντιδραστήρια για τον
ποιοτικό έλεγχο των εισερχόµενων και εξερχόµενων λυµάτων καθώς και αποδυτήρια. Επίσης θα
υπάρχει χώρος υγιεινής και δωµάτιο επιστάτη Οι διαστάσεις του κτιρίου είναι: µήκος = 13,00 και
πλάτος = 6,50 m
Κτίριο Υπερδιήθησης
Η µονάδα υπερδιήθησης θα πρέπει να είναι στεγασµένη. Στον ίδιο χώρο µπορεί να
εγκατασταθεί το σύστηµα χλωρίωσης και το αντλιοστάσιο άρδευσης και να γίνεται η αποθήκευση
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των χηµικών. Οι διαστάσεις του κτιρίου είναι: µήκος = 8,00 m και πλάτος = 7,00 m. Θα υπάρχει
ανεξάρτητος χώρος για την τοποθέτηση του Η/Ζ

6.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Μηχανηµάτων
6.2.1 Εσχάρα
Επίπεδη εσχάρα, από ανοξείδωτο χάλυβα ανοίγµατος ράβδων 6 mm, διαστάσεων 1 x 1 m.
Τεµάχια : Ένα (1)
6.2.2 Φυσητήρας παροχής αέρα
Φυγοκεντρικός φυσητήρας.
Παροχή : 50 m3/hr
Αντίστοιχο µανοµετρικό : 2 m
Συνοδευτικά εξαρτήµατα ανά ένα φυσητήρα :
Φίλτρο αέρα
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Τεµάχια : Τρία (3), το ένα εφεδρικό
6.2.3 ∆ιαχυτήρες αέρα
∆ιαχυτήρες αέρα λεπτής φυσαλίδας, µη φρασσόµενου τύπου
Οξυγονωτική ικανότητα : 12 – 15 m3/hr
Τεµάχια : 8
6.2.4 ∆οσοµετρικές αντλίες κροκίδωσης, χλωρίωσης και ρύθµισης του pH
Παροχή : 0-15 lt/hr.
Τεµάχια : Πέντε (5)
Αυτόµατο σύστηµα ρύθµισης pH αποτελούµενο από ηλεκτρόδιο, pHµετρο, PID ελεγκτή,
ηλεκτροβάνες.
Αυτόµατο σύστηµα ρύθµισης χλωρίου αποτελούµενο από ηλεκτρόδιο, µετρητή χλωρίου, PID
ελεγκτή, ηλεκτροβάνες.
6.2.5 Air Lift λάσπης ή αντλιοστάσια λάσπης
Αναφέρονται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις
6.2.6 Κεντρικός Ηλεκτρικός Πίνακας
Ο πίνακας στεγανού τύπου, θα είναι εγκατεστηµένος στο µηχανοστάσιο και θα περιλαµβάνει:
- Ασφάλειες και θερµικά προστασίας ηλεκτροκινητήρων.
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- Οµαλοί εκκινητές (Soft Starters)
- Σύστηµα γείωσης.
- Ενδεικτικές λυχνίες, πράσινου (ON), κόκκινου (OFF), χρώµατος σε µιµητικό διάγραµµα της
εγκατάστασης.
- ∆ιακόπτες.
- Όργανα ενδείξεων
- Ωροµετρητές
- Σύστηµα SCADA
6.2.7 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
Θα εγκατασταθεί Η/Ζ µε πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια, αυτόµατης εκκίνησης,
συζευγµένο µε τον ΓΠΧΤ, κατάλληλου µεγέθους έτσι ώστε να καλύπτει την λειτουργία του
συνόλου της εγκατάστασης. Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι επαρκής για 8ωρη λειτουργία υπό
πλήρες φορτίο.
6.2.8 Μονάδα Υπερδιήθησης
3

Μονάδα υπερδιήθησης 90 m /day
Τεµάχια : ένα (1)
6.2.9 Λοιπά υλικά απαραίτητα για τη λειτουργία των µηχανηµάτων
Περιλαµβάνουν : σωληνώσεις υγρών, σωληνώσεις διανοµής αέρα, βάνες αποµόνωσης,
καλώδια, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός καθώς και ότι είναι απαραίτητο για την αρτιότητα λειτουργίας
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
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7. ΜΕΛΕΤΕΣ
Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρεται παρακάτω:
o

Προµελέτη συστήµατος φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας λυµάτων µε τη χρήση ηλιακής
ενέργειας για τους οικισµούς Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας.

o Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού – Θηρασία
o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συµπληρωµατικά στοιχεία της.
Οι παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή
µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII files.

8. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ο
καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι
ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων :
Ονοµασία Μελέτης

Αποφάσεις

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2. Συµπλ. Στοιχεία ΜΠΕ

9729/6228/07.05.2009

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω Αποφάσεις κατά την
κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις
συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω αποφάσεις πριν από την
έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο
της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.
2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του
χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί
µέρους δράσεων.
Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει τα τεύχη
δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής των
έργων.

K:\N2000a\cons\tefhi\5247_TP.doc

- 68 -

Ν2000a/5247/B02

10. ΧΑΡΤΗΣ
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συµβατικό
έγγραφο.
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άγγελος Αστραντζής
Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας

Θωµάς Νεράντζης
Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός

Κυριακή Σαριδάκη
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ’ αριθµ 768/2/17.04.2013
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας
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Σχήμα Θ.2 : Χάρτης ΓΥΣ νήσου Θηρασίας με κλίμακα 1:25.000 με τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης
και την θέση της Ε.Ε.Λ.

Οικόπεδο Ε.Ε.Λ.

Περιοχή διάθεσης
επεξεργασμένων
λυμάτων

Κεντρικά δίκτυα
αποχέτευσης

