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  1. Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία – προέλευση και διαχείριση 
Ως υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία εννοούνται :  
Το παραγόμενο τυρόγαλο 
Τα απόνερα χωρίς λακτόζη από την παραγωγή τυριού 
Τα απόνερα από τα πλυσίματα χώρων παραγωγής και μηχανημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως 
εξής :  
 Ποσότητες παραγόμενων    υγρών αποβλήτων 

Υφιστάμενη  κατάσταση 
Από   την έως σήμερα παραγωγική διαδικασία,   από   50,0 τόνους γάλα ανά ημέρα, είχαμε 
παραγωγή των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  υγρών αποβλήτων    : 
• 20,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 
• 13 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης  που διατίθεται σε χοιροτρόφους της περιοχής 
(εκ των οποίων 12 τόνοι πρωτογενές και 1 τόνος δευτερογενές)  & 
• 17,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό 
της μονάδας   
108 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό.  
Νέα κατάσταση 
Λόγω του διπλασιασμού της δυναμικότητας της μονάδας όσον αφορά την επεξεργασία 
γάλακτος η οποία θα ανέλθει πλέον σε 100,0 τόνους γάλα ανά ημέρα, αναμένεται η 
παραγωγή των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  υγρών αποβλήτων    : 
• 40,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 
• 26 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης   & 
 • 34,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό 
της μονάδας   
195 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό. Ουσιαστικά δηλαδή, αν και αναμένεται αύξηση   στην 
ποσότητα των νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων,   επειδή οι χώροι και τα 
μηχανήματα που πλένονται δεν διπλασιάζονται ακριβώς, υπολογίζεται με μία μείωση 10% 
ότι θα είναι της τάξης των ( 2x108)*0, 90 = 195 τόνοι ανά ημέρα. 
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Συνολική ποσότητα υγρών αποβλήτων 

 Τελικά δηλαδή προκύπτουν 195 + 60 = 255 τόνοι υγρών αποβλήτων την ημέρα, τα οποία 

θα οδηγούνται στον αναβαθμισμένο ΕΕΛ της επιχείρησης.  

Σημ. : Η παραπάνω ποσότητα των 255 τόνων υγρών αποβλήτων ανά ημέρα συμβαδίζει 

απόλυτα από τις έως σήμερα διαπιστώσεις από τη   λειτουργία του εργοστασίου μέχρι 

σήμερα, αλλά και   των συνιστώμενων από τη βιβλιογραφία στοιχείων, ότι δηλαδή  η 

μέγιστη εμφανιζόμενη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων, αντιστοιχεί  σε 2,5 m3/tn 

γάλακτος, ενώ οι συνήθεις τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Κατά συνέπεια, με βάση την 

βιβλιογραφία και με την αύξηση της δυναμικότητας σε 100 tn γάλακτος ημερησίως, η 

αναμενόμενη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων   ισούται με 100  x 2,5 = 250 m3 υγρών 

αποβλήτων / ημέρα.  

Οι υπολογισμοί   πάντως του Ε.Ε.Λ  στη συνέχεια, θα γίνουν με    255 τόνους / ημέρα  υγρά 

απόβλητα.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υφιστάμενη διαχείριση :  

Η υφιστάμενη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της τυροκομικής μονάδας (πλην του μη 
αξιοποιήσιμου τυρογάλακτος) γινόταν από μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η 
οποία είχε διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας με δεξαμενή σταθεροποίησης DAF και αερόβια 
επεξεργασία. Το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλα διατίθεται μέχρι σήμερα σε χοιροτρόφους της 
περιοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Η επιχείρηση είχε εξασφαλίσει την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2093/22-3-99 Απόφαση, «Περί 
καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου της Α.Ε. 
Έξαρχος» που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η συγκεκριμένη απόφαση,  καθόριζε ως τελικό αποδέκτη τον 
Ελασσονίτη  ποταμό  που καταλήγει στον Πηνειό ποταμό και καθόριζε ως μέγιστη ποσότητα 
αποβλήτων στον  εγκεκριμένο αποδέκτη 70 m3/24ωρο. 

 

Νέα τροποποιημένη διαχείριση :  

Με τη νέα τροποποιημένη διαχείριση, όπως έχει ήδη αναλυθεί,  προβλέπεται    συνολική 
ποσότητα υγρών αποβλήτων  = 255 tn /ημέρα, τα οποία θα οδηγούνται πλέον εξ’ 
ολοκλήρου  στον αναβαθμισμένο ΕΕΛ της επιχείρησης.  

Όσον αφορά την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2093/22-3-99 Απόφαση, «Περί καθορισμού αποδέκτη και 
όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου της Α.Ε. Έξαρχος»,  h  συγκεκριμένη    
απόφαση καθόριζε ως μέγιστη ποσότητα αποβλήτων στον  εγκεκριμένο αποδέκτη 70 
m3/24ωρο.    
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 Επειδή όμως με την αύξηση της δυναμικότητας τα παραγόμενα απόβλητα προς τελική 
διάθεση αυξάνονται σε 255 m3/24ωρο,  η εταιρεία μας έχει εφοδιαστεί με την υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. ΔΑ.Φ.14.1257/989/05-06-2019 Απόφαση τροποποίησης των παραγράφων 2  και 3  
της υπ’ αριθμ. 2093/22-3-1999 απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη, με αύξηση του 
επιτρεπόμενου ορίου διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη 
από 70 m3/24ωρο σε 270 m3/24ωρο.  

Παρατηρήσεις για την παραγωγή και διαχείριση παραγόμενου τυρογάλακτος 

Μέχρι σήμερα,    με δυναμικότητα επεξεργασίας 50 tn γάλακτος/ ημέρα, το μη 
αξιοποιήσιμο   τυρόγαλο ανερχόταν σε 13 tn ημερησίως. Το τυρόγαλο αυτό η επιχείρηση 
το συγκέντρωνε σε βυτία και το διέθετε σε χοιροστάσια της περιοχής.  

Επειδή όμως, με την αύξηση όμως της δυναμικότητας σε 100  tn ημερησίως,  αναμένεται ο 
διπλασιασμός   του παραγόμενου τυρογάλακτος, το οποίο θα ανέλθει πλέον σε 2x13 = 26 
τόνους / ημέρα, δημιουργείται πλέον σημαντικό πρόβλημα με την διάθεση σε 
χοιροτρόφους της περιοχής τόσο μεγάλης ποσότητας. 

Εκτός αυτού η αναμενόμενη ποσότητα  σε απόνερα χωρίς ορό λακτοζης από την παραγωγή 
τυροκομικών προϊόντων,    θα  ανέλθει σε 2x17 =  34 τόνοι ανά ημέρα.   

Η  συνολική δηλαδή ποσότητα υγρών αποβλήτων,   από την παραγωγή τυροκομικών 
προϊόντων θα ανέρχεται σε 26 + 34 = 60 τόνους την ημέρα.    

 Για τον λόγο αυτό, στην τροποποιημένη υποδομή του εργοστασίου, βάσει της παρούσας 
μελέτης, το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο θα χρησιμοποιείται  πλέον για την παραγωγή 
βιοαερίου στη δευτεροβάθμια επεξεργασία, επιλύοντας έτσι με οικονομικό τρόπο και το 
θέμα της διάθεσής του.  Με τις νέες δηλαδή υποδομές του βιολογικού, τα παραπάνω 
απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε δοχείο λακτόζης 55-60 κ.μ., ώστε να 
διοχετευθούν σταδιακά και ελεγχόμενα στον βιολογικό. 

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, θα γίνει στη συνέχεια η παρουσίαση των ποσοτικών και κυρίως 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων υγρών αποβλήτων καθώς  και του  τρόπου 
σχεδιασμού του ΕΕΛ της μονάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας 
του. 
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Περαιτέρω Ανάλυση Ποσοτικών    χαρακτηριστικών  παραγόμενων αποβλήτων  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) της μονάδας θα δέχεται τα υγρά 
απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και τα νερά από το 
σύστημα αυτόματου καθαρισμού C.I.P.  

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, αναμένεται η παραγωγή των κάτωθι ποσοτήτων προϊόντων και  
υγρών αποβλήτων    : 

• 40,0 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, 

• 26 τόνοι τυρογάλακτος με ορό λακτόζης   & 

 • 34,0 τόνοι απόνερων χωρίς ορό λακτόζης το οποίο οδηγείται στον βιολογικό καθαρισμό 
της μονάδας   

195 τόνοι νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων που επίσης οδηγούταν στον 
υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό. Ουσιαστικά δηλαδή, αν και αναμένεται αύξηση   στην 
ποσότητα των νερών από πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων,   επειδή οι χώροι και τα 
μηχανήματα που πλένονται δεν διπλασιάζονται ακριβώς, υπολογίζεται με μία μείωση 10% 
ότι θα είναι της τάξης των ( 2x108)*0, 90 = 195 τόνοι ανά ημέρα. 

 

Βάσει των παραπάνω, η συνολική ημερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων που 
προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία - ή υδραυλικό φορτίο -  θα είναι 255 m3/d. 

Η μέση ωριαία παροχή υγρών αποβλήτων για το 8ωρο λειτουργίας των εγκαταστάσεων του 
τυροκομείου ανέρχεται σε 255/8 = 31,90 m3/h, ενώ σε 24ωρη βάση έχουμε μία μέση 
παροχή 255/24 = 10,60 m3/h.  

Η μέγιστη ωριαία παροχή υγρών αποβλήτων (παροχή αιχμής) υπολογίζεται σε 6ωρη βάση, 
ήτοι τα  255/6= 42,50 M3/HR. 

Η ετήσια παροχή υγρών αποβλήτων για 200 ημέρες λειτουργίας υπολογίζονται σε 200x255 
= 51.000 tn ετησίως. Ακόμα και στην περίπτωση λειτουργίας 365 ημερών ανά έτος η 
ποσότητα αυτή δεν θα ξεπερνά τους 255x365 = 93.075 tn ετησίως. 

Όλα τα παραπάνω απόβλητα θα οδηγούνται πλέον στον τροποποιημένο βιολογικό 
καθαρισμό της μονάδας. 

Το μη αξιοποιήσιμο τυρόγαλο στην τροποποιημένη εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας επεξεργασίας. 

 Επισημαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τους χώρους υγιεινής (αστικά 
απόβλητα) του εργοστασίου δεν οδηγούνται στην Ε.Ε.Α. αλλά διαχειρίζοτναι χωριστά με 
σύστημα βόθρων.    
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 2.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά  - Ρυπαντικό φορτίο υγρών αποβλήτων   &  Παράμετροι 
σχεδιασμού Ε.Ε.Α. 

                             

Ποιοτικά χαρακτηριστικά  - Ρυπαντικό φορτίο υγρών αποβλήτων                                

Η εκτίμηση του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων από την τυροκομική μονάδα 
γίνεται με την βοήθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιλέγονται ως σημείο αναφοράς οι 
δυσμενέστερες συνθήκες, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των σχεδιαστικών παραμέτρων. 

Στην προηγούμενη μελέτη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  είχαν  εκτιμηθεί με 
την προϋπόθεση ότι το τυρόγαλο δινόταν  απομακρυνόταν και  το δίναμε σε χοιροτρόφους.  
Έτσι είχαμε μία ποσότητα 125 m3 υγρών αποβλήτων που αφορούσαν 108 κ.μ.  νερά από 
πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων και 17 κ.μ.  απόνερα από την παραγωγή τυροκομικών 
προϊόντων αφού είχε απομακρυνθεί ο ορός γάλακτος (λακτόζη),  των οποίων  το BOD5 είχε 
εκτιμηθεί σε 1.800 mg/lt ή 1,8 Κg/m3 και το COD σε  σε 3.000 mg/lt ή 3,0 Κg/m3 (αυξημένο 
δηλαδή περίπου 60% έναντι του BOD) 

Με το νέο τρόπο όμως λειτουργίας του βιολογικού, το τυρόγαλο με την εμπεριέχουσα 
λακτόζη, θα διοχετεύεται στον βιολογικό της επιχείρησης.   

Μια ορθολογική τιμή BOD5 τυρογάλακτος είναι  της τάξης των 35.000 mg/lt (ή 35  Κg/m3)  
και του COD 55.000 mg/lt (ή 55  Κg/m3).    

Έτσι με το νέο τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων   θα έχω : 

• Μία ποσότητα 195 m3 / ημέρα υγρών αποβλήτων από πλυσίματα χώρων και 
μηχανημάτων με  BOD5 της τάξης των 1.800 mg/lt (ή 1,8 Κg/m3) και   COD  της τάξης των 
3.000 mg/lt ή 3,0  Κg/m3 και 

• Μία ποσότητα  υγρών 60 m3 / ημέρα αποβλήτων που αφορούν το τυρόγαλο με  ορό 
λακτόζης, με  BOD5 της τάξης των 35.000 mg/lt  (ή 35  Κg/m3)  και   COD  της τάξης των 
55.000 mg/lt (ή 55  Κg/m3) . 

Έτσι η μέση τιμή  BOD5 των νέων υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε (195x1,8+60x35) / 255 = 
9,61 Κg/m3 (9.610 mg/lt) 

Όμοια   το COD των νέων υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε (195x3,0+60x55) / 255 = 15,24 
Κg/m3 (15.240 mg/lt) 
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Χαρακτηριστικά εισερχομένων αποβλήτων στην μονάδα του βιολογικού 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Απόνερα Λακτόζη Σύνολα 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 195 60 255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

8,10 2,50 10,60M3/HR 

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8  (m3/hr) 

24,40 7,50 31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 6ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /6  (m3/hr) 

32,50 10 42,50 M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5     

BOD (περιεκτικότητα) 1.800 mg/lt 
ή 

1,8Κg/m3 

35.000 mg/lt 
ή 

35,0Κg/m3 

9.610 mg/lt 
ή 

9,61Κg/m3  

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

( Κg/m3 xm3/day) = 

  2.450 Kg/day 

COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο )    

COD(περιεκτικότητα) 3.000mg/lt ή 

3,0Κg/m3 

55.000 mg/lt 
ή 

55,0Κg/m3 

15.240 mg/lt 
ή 

15,24 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 ( Κg/m3 xm3/day) 

585 3.300 3.886Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS    

Αιωρούμενα στερεά ΤSS (περιεκτικότητα)    

(mg/l ή Κg/m3) 

  930 mg/l ή 

0,93 Κg/m3  

Αιωρούμενα στερεά ΤSS (ημερήσια ποσότητα     (Κg/day) 
:  

0,93 Κg/m3 x 255 m3/day = 237 Kg/day (0,93Kg/m3) 

 930 mg/lt ή 

(0,93Kg/m3 

237 Kg/day 

PH   3.5-5,0 
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Παράμετροι σχεδιασμού Ε.Ε.Α. 

Η προτεινόμενη μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα σχεδιαστεί για παροχή 255 m3/d.              
Η λειτουργία της μονάδας θα κατανέμεται ομοιόμορφα για 8ωρη λειτουργία της ενώ η 
μέση παροχή υπολογίζεται σε 31,90 m3/h.  

Τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων που θα διαχειρίζεται η μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού αναλύθηκαν ήδη στην προηγούμενη παράγραφο  6.5.2.3.1   

 

3. Μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων του τυροκομείου  

Το σύστημα επεξεργασίας της υφιστάμενης εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργασίας 
Λυμάτων βάσει της ΑΕΠΟ του 2007, είναι ένας συνδυασμός μηχανικής προεπεξεργασίας, 
χημικής και βιολογικής επεξεργασίας. Η βιολογική επεξεργασία είναι ένα Διβάθμιο 
Σύστημα Ενεργού Ιλύος, ενώ η χημική προεργασία περιλαμβάνει μία δεξαμενή DAF. Για την 
ολοκληρωμένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ώστε να μην δημιουργούνται 
επιπτώσεις στον αποδέκτη, εφαρμόζεται χλωρίωση στην εκροή. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση, βάσει της παρούσας μελέτης, θα περιλαμβάνει τα εξής. 

Προσθήκη νέας μονάδας αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την δραστική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην 
παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα 
ατμού.  Η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 
προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και πυρσός . 

 

 Συνοπτική περιγραφή της Ε.Ε.Α. 

Με τις βελτιώσεις επιχειρείται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελικών προς διάθεση 
υγρών αποβλήτων να μην ξεπεράσουν τα επιθυμητά όρια διάθεσης, όπως αυτά ορίζονται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2093/22-3-99 απόφαση περί καθορισμού αποδέκτη και όρων 
διάθεσης της Δ/νσης Υγιεινής Ν.Α. Λάρισας και παραμένουν ίδια με την την υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. ΔΑ.Φ.14.1257/989/05-06-2019 Απόφαση τροποποίησης των παραγράφων 2  και 3  
της υπ’ αριθμ. 2093/22-3-1999 απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη.   

Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός που αφορά στην βελτίωση  -  αναβάθμιση της  λειτουργίας 
του βιολογικού καθαρισμού   της μονάδας : 

Προσθήκη νέας μονάδας αναερόβιου αντιδραστήρα   - με σκοπό την δραστική μείωση των 
εκπεμπόμενων ρύπων και την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στην 
παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή ατμού - με την προσθήκη πρόσθετου λέβητα 
ατμού.  Η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου θα γίνεται με την καύση του στους 2 
προαναφερόμενους ατμολέβητες και τέλος  για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και πυρσός .  
Συνοπτικά, η μέχρι σήμερα μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: 
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Αφαίρεση λιπαρών ουσιών και αιωρούμενων στερεών με επίπλευση σε μονάδα DAF 

Εξισορρόπηση αποβλήτων 

Αερόβια επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, με τη μέθοδο του 
παρατεταμένου αερισμού (δύο βιολογικές βαθμίδες σε σειρά) 

Απολύμανση των επεξεργασμένων 

Αφυδάτωση της περίσσειας λάσπης σε κλίνες ξήρανσης 

Διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων 

Η παρούσα τροποποίηση αφορά την υιοθέτηση της αναερόβιας τεχνολογίας (ταχύρρυθμος 
αναερόβιος αντιδραστήρας) για τη μείωση του υψηλού ρυπαντικού φορτίου των 
αποβλήτων πριν την αερόβια βιολογική επεξεργασία,  με ταυτόχρονη  παραγωγή βιοαερίου 
προς καύση ή μελλοντική εκμετάλλευση. 

 Περιγραφή- Διαστασιολόγηση  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων  

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού της νέας εγκατάστασης του βιολογικού 
καθαρισμού, καθώς και ο έλεγχος της επάρκειας του ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των τελικών προς διάθεση υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από αυτή. 

Χωροθέτηση της εγκατάστασης 

Η νέα μονάδα θα είναι μια τροποποίηση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ., η οποία θα επεκταθεί με 
σκοπό να απορροφήσει τη νέα δυναμικότητα αλλά και να εξυπηρετήσει και νέες ανάγκες 
του εργοστασίου. Αυτό θα γίνει μέσω της αλλαγής του συστήματος επεξεργασίας με την 
προσθήκη αναερόβιας διαδικασίας, στην οποία θα χρησιμοποιούνται απόβλητα τα οποία 
το εργοστάσιο δεν διαχειριζόταν ως σήμερα (π.χ. τυρόγαλο), ενώ θα γίνεται εκμετάλλευση 
του παραγόμενου βιοαερίου. 

 

Περιγραφή και διαστασιολόγηση συστήματος της τροποποιημένης Ε.Ε.Λ. 

Το τμήμα της εγκατάστασης μέχρι και τον DAF παραμένει ως έχει.  

Στο τμήμα αυτό θα οδηγούνται  όμως μόνο  τα απόνερα από τα πλυσίματα χώρων και 
μηχανημάτων και όχι τα απόνερα από την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 

 Δηλαδή στο τμήμα αυτό θα οδηγούνται 195 κ.μ υγρών αποβλήτων ημερησίως.  

Έτσι έχουμε :     
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Φρεάτιο αφίξεως αποβλήτων από αποχετευτικό δίκτυο τυροκομείου & Εσχαρισμός  

  (καμία αλλαγή) 

Τα υγρά απόβλητα από τα πλυσίματα, με φυσική ροή με τη βοήθεια του αποχετευτικού 
δικτύου του τυροκομείου, οδηγούνται μέσω αγωγού    μήκους 40 περίπου μέτρων και 
διαμέτρου 2 in, στο χώρο του βιολογικού και συγκεκριμένα  στο αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης αποβλήτων. Πριν την είσοδό τους στο αντλιοστάσιο περνούν από φρεάτιο 
εσχαρισμού διαστάσεων 1,0 m x1,0 x1,0 m και με πλέγμα της τάξης των  2 mm, όπου 
γίνεται κατακράτηση τυχόν μεγάλων ξένων αντικειμένων (πλαστικά, πέτρες κλπ), που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στη ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του 
βιολογικού.    

Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης   (καμία αλλαγή) :  

Ως  αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης θεωρείται βασικά δεξαμενή διαστάσεων  4,0 m x4,0 
x3,0 m = 48 m3. 

To αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης   περιλαμβάνει:  

1.Συλλέκτη αντλιών ΙΝΟΧ Φ 5 ιντσών με σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών και ελαστικούς 
δακτυλίους σύνδεσης. 

2.Δύο υποβρύχιες αντλίες ανοιχτού καναλιού,  12-15 m3/ώρα, 1,2 Kw 12 Amp, με βάνες και 
βαλβίδες αντεπιστροφής, οι οποίες μεταφέρουν τα  απόνερα στην κυρίως εγκατάσταση του 
βιολογικού.   Κατά κύριο λόγο θα λειτουργεί η μία αντλία, ενώ η δεύτερη θα είναι 
εφεδρική. Θα υπάρχει όμως και διάταξη η οποία θα επιτρέπει στις  δύο αυτές αντλίες να 
λειτουργήσουν ταυτόχρονα στις περιπτώσεις  που έχουμε αιχμές φόρτισης και δεν επαρκεί 
η λειτουργία της πρώτης αντλίας. Η συνολική παροχή των δύο αντλιών είναι 30 m3/ώρα, 
γεγονός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε κάθε 
περίπτωση, αφού στη διάρκεια 8 ωρών λειτουργίας μπορούν να μεταφέρουν 30x8 = 240 
m3 υγρών αποβλήτων. Πάντως οι αντλίες βρίσκονται τοποθετημένες εντός μικρού λάκκου 
της δεξαμενής του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης ώστε να γίνεται χρήση όλου του 
όγκου της δεξαμενής, ήτοι 4,0 m x4,0 x3,0 m = 48 m3 για αποθήκευση υγρών μέχρι την 
απομάκρυνσή τους από τις αντλίες προς το βιολογικό καθαρισμό.  

   Στα παραπάνω στάδια   δεν θεωρείται ότι  υπάρχει κάποια μείωση  οργανικού φορτίου.  
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Έλεγχος επάρκειας αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης 

Στην δεξαμενή του αντλιοστασίου χωρητικότητας 48 κ.μ, εντός 8 ωρών παραγωγής, 
έρχονται  195 (m3/day) υγρών από τα πλυσίματα χώρων και μηχανημάτων.  

Οι δύο αντλίες έχουν ικανότητα παροχής 2x15 = 30 m3/h και σε 8 ώρες δύναται να 
απομακρύνουν 8x30 = 240 m3 αποβλήτων. Συνυπολογίζοντας και τα 48 m3 της δεξαμενής, 
το σύστημα είναι ικανό να διαχειριστεί 240+48 = 288 m3 αποβλήτων / ημέρα. Άρα το 
σύστημα υπέρ επαρκεί και επιτρέπει στις αντλίες να λειτουργούν κατά διαστήματα. 

Ουσιαστικά, μέσα σε 8 ώρες λειτουργίας του εργοστασίου, στο αντλιοστάσιο έρχονται 195 
κ.μ λύματα. Από αυτά, τα 48 κ.μ αποθηκεύονται στη δεξαμενή του αντλιοστασίου και τα 
υπόλοιπα 195 – 48 = 147 κ.μ θα πρέπει να απομακρυνθούν εντός των 8 ωρών. Άρα η 
απαιτούμενη ελάχιστη παροχή προς το  υπόλοιπο δίκτυο είναι 147 / 8 = 18,5 m3/h. Έτσι οι 
δύο αντλίες συνολικής παροχής 30 μ3/h υπεραρκούν.  

Με την παραπάνω παροχή σχεδιασμού, για το πλήρες άδειασμα του αντλιοστασίου θα 
απαιτηθούν περίπου : 195 / 18,5 = 10,6 ώρες λειτουργίας των αντλιών. Με τον ρυθμό αυτό 
τα λύματα θα οδηγηθούν στον Buffer 1, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

Περιστροφικός μηχανικός διαχωριστής & παροχόμετρο (καμία αλλαγή) :  

Περιστροφικός μηχανικός διαχωριστής (υφιστάμενος) : Από το αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης τα απόβλητα από τα πλυσίματα θα οδηγούνται όπως και πριν σε περιστροφικό 
διαχωριστή (κόσκινο).  Το περιστροφικό κόσκινο (διαχωριστής)  είναι ΙΝΟΧ με τέσσερις 
βραχίονες και ηλεκτρικό μειωτήρα καθώς και κάδο συλλογής σκουπιδιών, με διάτρητη 
λαμαρίνα για την απομάκρυνση των στερεών που εισέρχονται στην μονάδα πλήρης 
αυτοματοποιημένο. Το κόσκινο (διαχωριστής) είναι απαραίτητο και τοποθετείτε στον 
κεντρικό αγωγό εισόδου λυμάτων στο βιολογικό, για να συγκρατεί τα τυχόν σκουπίδια που 
διέφυγαν από την εσχάρα,  αλλά κυρίως   τα μεγάλα κομμάτια τυριού και υποπροϊόντων 
γάλακτος που σε περίπτωση που εισέλθουν  στη μονάδα  του βιολογικού θα επιβαρύνουν 
με σημαντικά φορτία την εγκατάσταση.  

 Τα κομμάτια αυτά συγκεντρώνονται σε δοχεία και οδηγούνται στην νέα δεξαμενή λακτόζης 
που περιγράφεται στη συνέχεια.  

 Παροχόμετρο (υφιστάμενο) : Πριν την είσοδο των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του 
βιολογικού,έχει τοποθετηθεί το    απαραίτητο για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
παροχόμετρου, για την ένδειξη παροχής των εκάστοτε παραγόμενων λυμάτων στην 
μονάδα. Το παροχόμετρο θα είναι  ηλεκτρομαγνητικό OPTIFLUX 2000 τις KROHNE και έχει 
ως βασικό  στόχο  τη καλύτερη μετέπειτα διαχείριση των λυμάτων στην εγκατάσταση του 
βιολογικού (πχ ισοζύγια επανακυκλοφορίας και απαγωγής λάσπης,   υπολογισμός της  
κατάλληλης ανά περίπτωση ποσότητας αερισμού, κατάλληλης ποσότητας εισόδου 
κροκιδωτικών και  πολυηλεκτρολύτη από τις δοσομετρικές αντλίες κ.λπ. 
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Πρώην Δεξαμενή εξισορρόπησης (τροποποιημένη κατάσταση) :  

Φόρτιση της εγκατάστασης, χωρίς αυξομειώσεις στα ποσοστά  βιολογικού φορτίου, 
γεγονός εκ των ουκ άνευ, για την  αποδοτικότητα κατά την  περαιτέρω  διαχείριση των 
υγρών  από το  βιολογικό  καθαρισμό.  

Στη δεξαμενή έχει τοποθετηθεί   σύστημα αερισμού, ώστε τα απόνερα να υφίστανται 
έντονο προ-αερισμό για την επίτευξη αερόβιων συνθηκών. Ο αερισμός στην δεξαμενή 
εξισορρόπησης, είναι σημαντικότατος, διότι εξαφανίζει φαινόμενα  δυσοσμίας στην εν 
λόγω δεξαμενή. Το σύστημα προ-αερισμού της δεξαμενής έχει επιτευχθεί με την 
τοποθέτηση στον πάτο της δεξαμενής εξισορρόπησης, δύο  διάτρητων σωλήνων διαμέτρου 
2 1/2 ιντσών έκαστος, όπου έχουν προσαρμοστεί διαχύτες πιάτου λεπτής φυσαλίδας. Οι 
σωληνώσεις αυτές   τροφοδοτούνται με αέρα από τον φυσητήρα της δεξαμενής 
εξισορρόπησης δυνατότητας παροχής 500 m3 αέρα / ώρα, με τη βοήθεια κοινού   συλλέκτη 
διαμέτρου 2 ½  ιντσών.  

Αλλαγές στην δεξαμενή εξισορρόπησης 

Η υπάρχουσα δεξαμενή εξισορρόπησης είναι  διαστάσεων 7,0x7,0x4,0 =  196 m3.  

Η δεξαμενή αυτή θα χωριστεί σε δύο τμήματα με τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα,                
ως κάτωθι : 

-1ο τμήμα : Δεξαμενή υποδοχής – ανύψωσης αποβλήτων πλυσιμάτων (BUFFER 1).  

-Το  πρώτο τμήμα (Buffer 1) θα είναι όγκου περίπου 100 κ.μ  και θα αποτελέσει το τμήμα 
υποδοχής των απόνερων από τα πλυσίματα καθώς και  του τυρόγαλου.  

-Στη δεξαμενή BUFFER 1, εκτός από τα απόνερα, θα εισάγεται    και η λακτόζη (τυρόγαλο) 
με ρυθμό ανάλογο της παροχής των υπόλοιπων αποβλήτων, ώστε το συνολικό απόβλητο 
που θα τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα να είναι σταθερής συγκέντρωσης COD. 

-Η δεξαμενή αυτή θα αναδεύεται από υποβρύχιο ανοξείδωτο αναδευτήρα ώστε εκτός της 
εξομάλυνσης  των υδραυλικών αιχμών των αποβλήτων, να μπορεί να ομογενοποιεί το 
απόβλητο, ενώ παράλληλα θα ξεκινάει η διαδικασία της οξυγέννεσης (ξύνισμα των 
αποβλήτων) 

-Από το τμήμα αυτό  με τις δύο  νέες αντλίες ανοιχτού καναλιού 12-15 m3/ώρα 1,2 Kw 
έκαστη οδηγούμενες από inverter, θα ανυψώνονται τα απόβλητα πλυσίματα, μετά την 
εσχάρωση, προς την DAF. Ο εξοπλισμός αυτός της προεπεξεργασίας (αντλίες, σχάρα, DAF, 
δοσομετρικά) θα διατηρηθεί ως έχει. Από τη δεξαμενή DAF τα απόβλητα θα οδηγούνται με 
βαρύτητα στη δεξαμενή BUFFER 2 για είσοδο στον αναερόβιο αντιδραστήρα.  

-2ο τμήμα : Δεξαμενή εξισορρόπησης (BUFFER 2).  

Θα χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο μισό της υφιστάμενης δεξαμενής χωρητικότητας ~ 95, 
λόγω του επιπλέον ενδιάμεσου τοιχίου. Η δεξαμενή αυτή θα αναδεύεται επίσης από 
δεύτερο υποβρύχιο ανοξείδωτο αναδευτήρα ώστε εκτός της εξομάλυνσης  των υδραυλικών 
αιχμών των αποβλήτων, να μπορεί να ομογενοποιεί το απόβλητο, ενώ παράλληλα θα 
ξεκινάει η διαδικασία της οξυγέννεσης (ξύνισμα των αποβλήτων). Η δεξαμενή θα εξοπλιστεί 
με δύο νέες αντλίες παροχής 12 m3/h εκάστη σε μανομετρικό 20 ΜΥΣ για την τροφοδοσία 
της δεξαμενής ΝΤ (είσοδος του αντιδραστήρα).  
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Δεξαμενή λακτόζης. Για τη βέλτιστη απόδοση της αναερόβιας επεξεργασίας, απαιτείται το 
μίγμα της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα να είναι ομογενοποιημένο και με σταθερό 
οργανικό φορτίο. Για το σκοπό αυτό η λακτόζη πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά σε δική 
της δεξαμενή, από την οποία θα αντλείται με καθορισμένη παροχή προς τη BUFFER1, ώστε 
το μίγμα να διατηρεί σταθερό οργανικό φορτίο. 

Η νέα δεξαμενή αυτή θα έχει χωρητικότητα 60 m3 (χρόνος παραμονής από 0,85-1,0 ημέρα) 
και θα είναι inox κυλινδρική κατακόρυφη. Η δεξαμενή θα διαθέτει συνδέσεις εισόδου-
εξόδου, θερμόμετρο και σταθμήμετρο. Η άντληση της λακτόζης από τη δεξαμενή λακτόζης 
προς τη BUFFER 1 θα γίνεται με δύο ανοξείδωτες (AISI 316) φυγοκεντρικές αντλίες παροχής 
4,5 m3/h στα 10 m, ελεγχόμενες από inverter.  

Έτσι οι δύο αντλίες έχουν τη δυνατότητα παροχής 2x4,5x8 = 72 m3 εντός 8 ωρών, 
μεγαλύτερης δηλαδή της απαιτούμενης των παραγόμενων 60 m3  τυρόγαλου / day.     

Έλεγχος επάρκειας του Buffer 1 της  δεξαμενής εξισορρόπησης 

H Buffer1  είναι  χωρητικότητας 100 m3.  

Στη  Buffer 1 εισέρχονται:  

Από το αντλιοστάσιο : 

 195 m3  νερών πλυσιμάτων  εντός 10,6 ωρών  με ρυθμό 18,5 m3/h,  όπως έχει ήδη 
αναλυθεί. 

 Από τη  δεξαμενή λακτόζης ο ρυθμός φόρτισης της μονάδας εκτιμάται να είναι της τάξης 
των 3 m3/h επί ένα χρονικό διάστημα 20 περίπου ωρών, ώστε το περιεχόμενο της 
δεξαμενής να εισέρχεται σταδιακά στη διεργασία. 

Έτσι   στον Buffer 1 εισέρχονται  18,5+3 = 21,5 m3/h μεικτών αποβλήτων επί ένα χρονικό 
διάστημα 10, ωρών, δηλαδή 21,5 x 10,6 = 228 m3.  Στη συνέχεια εισέρχεται μόνο η 
υπόλοιπη λακτόζη από το δοχείο λακτόζης για χρονικό διάστημα άλλων 10 ωρών.  

Για τον αρχικό ρυθμό φόρτισης του Buffer 1 και λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα των 
100 m3 του Buffer 1, για να μην υπάρξει πρόβλημα υπερχείλισης, θα πρέπει η ελάχιστη 
παροχή εξόδου να είναι 228-100 = 118 m3 σε 10,6 h, δηλαδή 118 / 10,6 = 11,13 m3/h. 

Στην πράξη βέβαια η παροχή αυτή θα είναι 12 m3/h, όσο δηλαδή η παροχή της μίας από τις 
δύο αντλίες που βρίσκονται εντός του Buffer 1.  

Με την παροχή αυτή τα λύματα θα οδηγούνται στη συνέχεια στη μονάδα DAF, διατηρώντας 
έτσι την παροχή του αρχικού σχεδιασμού της συγκεκριμένης μονάδας.  

Για την διακίνηση της ολικής ποσότητας των αποβλήτων από την Buffer 1 προς την μονάδα 
DAF, θα απαιτηθούν συνολικά :  255 m3/day / 12m3/h= 21,25 ώρες, όσο περίπου και ο 
χρόνος που διαρκεί η μεταφορά του τυρογάλακτος από τη δεξαμενή αποθήκευσής του  
προς τη μονάδα του βιολογικού. 
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Αναβαθμισμένη Μονάδα Επίπλευσης DAF   

Το σύνολο των αποβλήτων, από τον Buffer 1  και πριν τα  απόβλητα οδηγηθούν στο νέο 
αναερόβιο αντιδραστήρα,   θα οδηγείται στην υπάρχουσα μονάδα επίπλευσης DAF.  

Η μονάδα  θα συνεχίζει να εργάζεται εντός των ορίων σχεδίασής της όσον αφορά τις 
παροχές, αυξάνοντας απλά το χρόνο λειτουργίας της.  

Λόγω όμως  του αυξημένου φορτίου που καλείται να αντιμετωπίσει  οι αρχικές τιμές 
μείωσης BOD & COD της τάξης του 60% δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν.  

Για αυτό το λόγο έχουν γίνει πρόσθετες παρεμβάσεις - βελτιώσεις, όπως προσθήκη αντλίας 
ανακυκλοφορίας, δοχείου πιέσεως, βελτίωση συστήματος αερισμού, προσθήκη αναμίκτη 
χημικών, κλπ. Μετά τις παραπάνω βελτιώσεις – προσθήκες με μεγάλη ασφάλεια δεχόμαστε 
μια απομάκρυνση οργανικού φορτίου της τάξης του 20%. 

Αντίστοιχα τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) απομακρύνονται σε επίπεδα άνω του 80%. 
Τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου στην μονάδα DAF παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί :  

 

 

Χαρακτηριστικά αποβλήτων εισόδου -  εξόδου  μονάδας DAF 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Είσοδος  Έξοδος 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 255m3/day  255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

10,60M3/HR   

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8 (m3/hr) 

31,90 M3/HR  31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 21,25 ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /21,25  (m3/hr) 

12,00M3/HR  12,00M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5 (απομάκρυνση 20%)    

BOD (περιεκτικότητα) 9.610 mg/ltή 

9,61Κg/m3  

x 0,80 7.680 mg/ltή 

7,68Κg/m3  

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

(Κg/m3 x255m3/day) 

2.450Kg/day x 0,80 1.960Kg/day 
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COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο ) (απομάκρυνση 
20%) 

   

COD(περιεκτικότητα) 15.240mg/lt ή 

15,24 Κg/m3 

x 0,80 12.192mg/lt ή 

12,19 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 (Κg/m3 x255m3/day) 

3.886Kg/day x 0,80 3.110Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS 

(απομάκρυνση 80%) 

   

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(περιεκτικότητα)  

(mg/lή Κg/m3) 

930 mg/l ή 

0,93 Κg/m3  

X 0,20 186 mg/l 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(ημερήσια ποσότητα   (Κg/day) :  

Κg/m3 x 255 m3/day =Kg/day 

237 Kg/day X 0,20 47,4 kg/day 

PH 6.5-7.5  3,5-5,0 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Δοχείο εξουδετέρωσης / pre-acidification / ανακυκλοφορίας (Δεξαμενή  ΝΤ).  

Το δοχείο αυτό θα έχει διαστάσεις Ø1,0 m με ύψος 17,15 m,  ήτοι 15 m3. Στο δοχείο αυτό 
συντελείται η ρύθμιση pΗ, η θέρμανση του αντιδραστήρα, η ανακυκλοφορία του υγρού 
στον αναερόβιο αντιδραστήρα, η έξοδος των καθαρών και τμήμα της εξόδου του 
βιοαερίου. Η διάταξη θα είναι εξοπλισμένη με δοσομετρικές αντλίες για τη ρύθμιση του pΗ 
(FeCl3 - NaOH), pΗμετρο, αντλίες ανάμιξης (παροχής 41m3/h στα 21 m) και αντλίες 
τροφοδοσίας του αναερόβιου αντιδραστήρα( παροχής 60 m3/h στα 21 m). Καθώς η 
αναερόβια επεξεργασία συντελείται στη μεσόφιλη περιοχή θερμοκρασιών (29-39ο C), η 
ρύθμιση της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα γίνεται με απευθείας έγχυση ατμού χαμηλής 
πίεσης (4-6 bar) στη δεξαμενή ΝΤ. Ο ατμός θα παρέχεται από τους λέβητες του 
τυροκομείου και θα εγχέεται απευθείας μέσα στη δεξαμενή ΝΤ.  

Αναερόβιος αντιδραστήρας τεχνολογίας ECSB. Ο αντιδραστήρας θα έχει διαστάσεις Ø3,41 
m x 17,37 m ύψος, ήτοι 163 m3 και θα είναι κατασκευασμένος από AISI 304.           Ο 
αντιδραστήρας περιλαμβάνει σύστημα τροφοδοσίας των αποβλήτων και δύο διαχωριστές 
των τριών φάσεων που αναπτύσσονται μέσα του (βιοαέριο – επεξεργασμένα – βιομάζα). 
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Αριστερά: Δοχείο εξουδετέρωσης / ανακυκλοφορίας και αντιδραστήρας. 

Δεξιά: ο ένας από τους δύο τριφασικούς διαχωριστές του αντιδραστήρα. 

-Γραμμή και  αποθήκευση βιοαερίου: Η γραμμή του βιοαερίου από το άνω μέρος της 
δεξαμενής ΝΤ και του ECSB οδηγείται κατ’ αρχάς σε δεξαμενή (μπαλόνι) βιοαερίου 
χωρητικότητας 100 m3,  το οποίο παίζει το ρόλο της αποθήκευσης βιοαερίου και στη 
συνέχεια σε υφιστάμενο ατμολέβητα της επιχείρησης, με καυστήρα διπλού καυσίμου (Lpg 
και βιοαερίου). Η περίσσεια βιοαερίου θα καίγεται ελεγχόμενα σε πυρσό ασφαλείας 
κλειστού τύπου.  

Τέλος, η εκροή από τον αναερόβιο αντιδραστήρα θα οδηγείται με βαρύτητα στην είσοδο 
του αερόβιου βιολογικού καθαρισμού (δεξαμενή αερισμού) για την τελική επεξεργασία 
προ της διάθεσης, μέσω κατάλληλης διατομής σωλήνας HDPE. 

Το απλοποιημένο διάγραμμα ροής του μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων φαίνεται στο 
σχήμα που ακολουθεί :  
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Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει για τις μέγιστες μετρούμενες τιμές των 
χαρακτηριστικών του αποβλήτου ώστε να είναι ασφαλής από κάθε πλευρά.  
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Τα χαρακτηριστικά εισόδου  και εξόδου προς και από την μονάδα αναερόβιου 
αντιδραστήρα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

Πίνακας 4 : Χαρακτηριστικά αποβλήτων εισόδου  -  εξόδου   αναερόβιου αντιδραστήρα 

Ποσοτικά   χαρακτηριστικά Είσοδος  Έξοδος 

Ημερήσια παροχή(m3/day) 255m3/day  255m3/day 

Μέση ωριαία παροχή με αναγωγή σε 24ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /24  (m3/hr) 

10,60M3/HR   

Μέση   ωριαία παροχή με αναγωγή σε 8ωρη λειτουργία : 
Ημερήσια παροχή /8 (m3/hr) 

31,90 M3/HR  31,90 M3/HR 

Μέγιστη ωριαία παροχή με αναγωγή   σε 21,25 ωρη 
λειτουργία  : Ημερήσια παροχή /21,25  (m3/hr) 

12,00M3/HR  12,00M3/HR 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά    

BOD5 (απομάκρυνση 90%, εναπομένον 10%)    

BOD (περιεκτικότητα) 7.680 mg/ltή 

7,68Κg/m3  

x 0,10 768mg/ltή 

0,77Κg/m3 

BOD (ημερήσια ποσότητα σε Κg/day) :  

 

1.960Kg/day x 0,10 196 

Kg/day 

COD (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο )  

(απομάκρυνση 85%, εναπομένον 15%) 

   

COD(περιεκτικότητα) 12.192mg/lt 
ή 

12,19 Κg/m3 

x 0,15 1.830 

mg/lt ή 

1,83 Κg/m3 

COD(ημερήσια ποσότητα σε Κg) : 

 

3.110Kg/day x 0,15 466Kg/day 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS 

(απομάκρυνση 10%) 

   

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(περιεκτικότητα)  

(mg/lή Κg/m3) 

186 mg/lt X0,9 167,40 mg/lt 

Αιωρούμενα στερεά ΤSS(ημερήσια ποσότητα   (Κg/day) :  47,4 kg/d X0,9 42,7 kg/d 

PH 6.5-7.5  7-7,5 

 

Ακολουθεί ανάλυση του τρόπου  υπολογισμού  των  ποσοτήτων του παραπάνω πίνακα. 
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Στοιχεία  διαστασιολόγησης  αναερόβιου αντιδραστήρα - Υπολογισμοί 

Εύρος φόρτισης αντιδραστήρα: Ο αναερόβιος αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι σε θέση 
να επεξεργάζεται 3.110kgCOD/ημέρα σε μέγιστη φόρτιση, επιτυγχάνοντας παράλληλα 
μείωση του  COD της τάξεως του 85% κατά ελάχιστο. Με δεδομένο τον όγκο του 
αντιδραστήρα (όγκοςυγρού) είναι 140m3, αυτό σημαίνει ότι η ογκομετρική φόρτιση του 
αντιδραστήρα είναι: 

OLR (Organic Loading Rate) [kgCOD/m3.d =  

(3.110x 0,85) / 140 = 18,88 kgCOD/m3.d 

Η παραπάνω φόρτιση είναι στο μέσο και χαμηλό άκρο του εύρους φόρτισης του 
αντιδραστήρα, το οποίο φτάνει μέχρι τα 30 kgCOD/m3.d. 

Στη βάση αυτή και σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ο συντελεστής απόδοσης ως προς τη 
μείωση του COD 85% και ως προς τη μείωση του BOD 90% , είναι στην ασφαλή μεριά των 
υπολογισμών, θεωρώντας ότι η ποσότητα της βιομάζας μέσα στον αντιδραστήρα είναι 
80m3. Με τη θεώρηση αυτή, και θεωρώντας δραστικότητα της κοκκώδους βιομάζας στο 
εύρος 0,5-0,6 kgCOD/d / kgVSS, η απόδοση της αναερόβιας βιοαποδόμησης του 
εισερχόμενου οργανικού φορτίου, υπολογίζεται ως: 

Απόδοση% = 1 - [TCODεισρ. – (Vβιομ.xCβιομ x Δραστικότητα)] / TCODεισρ. 

όπου: 

Vβιομ. = ο όγκος της βιομάζας στον αντιδραστήρα, θεωρείται 80m3 

Cβιομ. = η συγκέντρωση της βιομάζας στον αντιδραστήρα, θωρείται 5,9% (59,0 kg/m3) 

Δραστικότητα= η ικανότητα μετατροπής COD, θεωρείται 0.56kgCOD/kgVSS,  

οπότε με αντικατάσταση τιμών προκύπτει: 

Απόδοση% = 1 - [TCODεισρ. – (Vβιομ.xCβιομ x Δραστικότητα)] / TCODεισρ. 

= 1 - (3.110– (80 x 59 x 0.56)) / 3.110 

= 1 - (3.110– 2.643) / 3.160 

= 1 – 0,148 

= 0,852 ή 85% 

Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα είναι επαρκής για την επίτευξη απόδοσης 
της τάξης του 85% στην απομάκρυνση COD.  Με ασφάλεια λοιπόν δεχόμαστε και τη μείωση 
κατά 90% του BOD που δίνει ο κατασκευαστής. 

 

 



20 
 

Παραγωγή βιοαερίου : 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα, η λειτουργία του αντιδραστήρα με απόδοση 85% 
στην απομάκρυνση του COD, σε θερμοκρασία ~35οC και πίεση 40 mbrag στη μέγιστη 
ημερήσια φόρτιση, αναμένεται να παράγει την εξής ποσότητα βιοαερίου και να έχει τα 
παρακάτω αποτελέσματα, κατ’ ελάχιστο: 

Οργανικό φορτίο  

= (kgTCOD/d) / όγκος αντιδραστήρα  

= 3.110 / 140 

= 22.21kgTCOD / m3.ημέρα 

Εξερχόμενο οργανικό φορτίο ΤCOD 

=TCODεισρ. x (100% - 85%) 

= 3.110x15%  

= 467kgTCOD/d 

Συγκέντρωση εξερχόμενου οργανικού φορτίου : 

=TCODεκρ. / ροή 

= 467kgCOD/d  /  255 m3/d 

=1.831 mgTCOD/l 

Παραγωγή νέας βιομάζας : 

Θεωρείται 2,0% kgVSS/kgTCODμετατρ. 

=(3.110  – 467) x 0.02 = 2.643x 0.02 = 52.86kgVSS/d 

Κατά συνέπεια, η παραγωγή νέας βιομάζας είναι ~50kg/d. Το COD που μετατρέπεται σε 
παραγωγή νέας βιομάζας δεν παράγει μεθάνιο, κατά συνέπεια η μέγιστη παραγωγή 
βιοαερίου στις παραπάνω συνθήκες γίνεται με βάση το μετατρεπόμενο TCOD μείον το 
TCOD προς παραγωγή νέας βιομάζας: 

Ποσότητα  Βιοαερίου 

Q βιοαερίου = (TCODμετατρ.- Βιομάζα) / ( T-cor.f. xCH4% x 2.86 kgCOD/m3) 

=(3.110   – 52,86) / (0.98 x 66% x 1,83) = 2.582 m3/d = 107,60 m3/h 
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Υγειονομικοί   υπολογισμοί υφιστάμενης αερόβιας μονάδας μετά την αναβάθμιση 

Οι ακόλουθοι υγειονομικοί υπολογισμοί αφορούν την επάρκεια των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Το αναερόβιο στάδιο που προηγείται πλέον της 
αερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, απομακρύνει σημαντικό ποσοστό του 
εισερχόμενου οργανικού φορτίου, ώστε η τελική έξοδος από την αερόβια μονάδα να είναι 
εντός των ορίων διάθεσης που καθορίζονται με την Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας. 

Θεωρούμε ότι η απομάκρυνση BOD στον αναερόβιο αντιδραστήρα IC είναι 90%. 

Άρα  μετά τον αναερόβιο αντιδραστήρα έχουμε :  

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   = 255 m3/d 

BOD5  αποβλήτων =   196 kg/d 

Με το συγκεκριμένο BOD τα λύματα εισέρχονται στη συνέχεια στην αερόβια διαδικασία. 

BOD5 εισόδου στην αερόβια επεξεργασία= 196kgBOD/d 

Στην αερόβια διαδικασία αναμένεται μία απομάκρυνση της τάξης του 95% 

Άρα αναμένεται έξοδος από την αερόβια της τάξης :  

196x 0,05 = 9,80 kgBOD/d ή 0,038 kgBOD/m3 ή 38 mgBOD/lt με όριο τα 60 mgBOD/lt 

Επιλογές παραμέτρων : 

ε  = Απόδοση παρατεταμένου αερισμού ως προς BOD5  εισόδου = 95% 

MLSS   = 4,0 kgSS/m3 ( αιρούμενα στερεά σε κάθε δεξαμενή αερισμού) 

Y=0,48  kgVSS/kgBOD (σταθερά παραγωγής λάσπης) 

F/M  = 0,12 kgBOD/kgMLSS (Λόγος τροφής προς βιομάζα για διεργασίες παρατεταμένου 
αερισμού με σταθεροποιημένη λάσπη) 

Υπολογισμός  απαραίτητου  όγκου  δεξαμενής  αερισμού 

Ποσότητα BOD που απομακρύνεται ανά ημέρα 

BODrem  =ε* BODin =0,95*196= 186,20kg/day 

Ποσότητα BOD που παραμένει μετά τη βιολογική επεξεργασία ανά ημέρα 

BODout  =BODin  - BODrem  =  196-186,20 = 9,80kg/d 

Συγκέντρωση BOD στην έξοδο = 9,80kgBOD/d / 255 m3/d = 37,25g/m3 ή 37,25 mg/l< 60 
mg/l. 

Ελάχιστος όγκος δεξαμενής αερισμού ( V1) 

V1= BODrem/(MLSS*F/M) =182,60/(4,0*0,12) = 380m3 
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(στην επιχείρηση σήμερα υπάρχει δεξαμενή αερισμού με ωφέλιμη χωρητικότητα 415 m3)  

Ηλικία ιλύος (ΘC) 

Px= Y* BODrem= 0,48*186= 89,30 kg/d 

και ως εκ τούτου η θεωρητική  ηλικία λάσπης υπολογίζεται   

Θc= (MLSS *V1)/Px =  17 d 

Υδραυλικός χρόνος παραμονής αποβλήτων 

t= V1/Q = 380/255=1,49 d. 

Η υπάρχουσα δεξαμενή όγκου 415 m3 υπερκαλύπτει την απαίτηση για την επαρκή 
επεξεργασία της ποσότητας αποβλήτων, με μεγάλο περιθώριο ασφαλείας  

Υπολογισμός απαραίτητου όγκου και επιφάνειας δεξαμενής καθίζησης 

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   = 255m3/d 

r=  100% Ποσοστό ανακυκλοφορίας λάσπης 

Επιλογές παραμέτρων 

MLSS   = 3,6kg/m3(Μείωση 10% μετά τον αερισμό) 

Χρόνος παραμονής (HRT)  >2 h 

Υπολογισμοί 

Ελάχιστη επιφάνεια καθίζησης  

Qtot= Q+rQ = 510m3/d 

MLSS= 4,0kg/m3 

Επιφάνεια με βάση την υδραυλική φόρτιση  Lh (80kg/m2.d)  ήτοι επιφάνεια  

Α= Qtot*MLSS/ Lh= 22,95 m2 

( υπάρχουσα σήμερα επιφάνειας (Μ Χ Π) 5 Χ 5 που αντιστοιχεί σε 25 m2 και άρα 
υπερκαλύπτει την παραπάνω απαίτηση, στη χειρότερη περίπτωση). 

Απαιτούμενος Όγκος δεξαμενής  

V= Qtot*HRT/24  = 510*2/24= 42,5 m3 

Η υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης είναι κατασκευασμένη με διαστάσεις (Μ Χ Π Χ Υ) 5,0 Χ 
5,0 Χ 4,0m και άρα συνολικού όγκου 100 m3, κατά συνέπεια η απαίτηση σε όγκο 
καλύπτεται, για χρόνο παραμονής άνω των 2 ωρών . 
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Υπολογισμός Παραγωγής Λάσπης  

Δεδομένα υπολογισμού:  

Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   =255 m3/d 

R =100% Ποσοστό ανακυκλοφορίας λάσπης 

Επιλογές παραμέτρων 

Συγκέντρωση στερεών στην καθιζάνουσα λάσπη στο φρεάτιο ανακυκλοφορίας: M = 10 
kg/m3 (1% κ.β.)  

Υπολογισμοί 

Px συνολικό = 90,3kgSS/day (βλέπε ανάλυση σελ 22) . Ο όγκος της περίσσειας λάσπης 
αφαιρούμενης της παραγωγής νέας βιομάζας είναι 90,3kgSS/d / 10 kgSS/m3 = 9,03m3/d. 

Η ποσότητα αυτή θα οδηγείται προς μηχανική αφυδάτωση σε νέο συγκρότημα βασισμένο 
σε οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter), ικανότητας τροφοδοσίας 2,5 – 4,5 m3/h.  

Υπολογισμοί αέρα δεξαμενής αερισμού  

Δεδομένα υπολογισμού  

 Q  =  Ημερήσια παροχή αποβλήτων   =255 m3/d  

 V  =   Oγκος δεξαμενής  αερισμού (υφιστάμενος)   = 415 m3 

Επιλογές παραμέτρων 

MLSS   = 4,0 kg/m3 

Ενδογενής αναπνοή = 1 KgO2/KgBOD rem   =  246,2  (kgO2/d) 

Css=8,73 mg/l 

Cst=9,08 mg/l 

C=2 mgDO/l (σταθερή συγκέντρωση διαλ. οξυγόνου στη δεξαμενή αερισμού) 

α=0,6 (αερισμός με υποβρύχια διάχυση) 

β=0,8 

MLVSS/MLSS = 0,59 

Vδ=1.050m3 

Υπολογισμοί : 

Οw= (Op*Css)/ {1*0,2 α(β*P/760*Cst-C} 

Όπου Op =Ενδογενής αναπνοή + διόρθωση  
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Όπου διόρθωση = 0,08*Vδ*(MLVSS/MLSS)*MLSS 

Άρα Op= 227,44 kgO2/d 

Ow=  (Op*Css)/ {1*0,2 α(β*P/760*(Cst-C)}= 668,67 kgO2/d ή 33 kgO2/h. 

Μετατρεπόμενο σε αέρα σε Κ.Σ. το παραπάνω οξυγόνο, αντιστοιχεί σε ημερήσια παροχή  

14.398 Nm3/d ή 600 Nm3/h ( παροχή από φυσητήρα )  

Η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται από τους υφιστάμενους φυσητήρες. 

Κλίνες ξήρανσης  

Υπολογισμός κλινών ξήρανσης  

Ποσότητα παραγόμενης λάσπης (ξηρή)  

Τα τελικά  απόβλητα προς διάθεση  επιτρέπεται να έχουν BOD5   έως 60 mg/lt  (ή  0,06 
Kg/m3). Άρα για παροχή υγρών 255 m3/day το μέγιστο επιτρεπτό απορριπτόμενο φορτίο 
υπολογίζεται σε 0,06 KgBOD5 /m3 x 255 m3/day = 15,3 KgBOD5 / day. 

Η τιμή του BOD5 μετά τον αναερόβιο αντιδραστήρα θα είναι 196 kgBOD5/d, άρα θα πρέπει 
καθημερινά να απομακρύνονται 196-15,3 = 180,7kgBOD5/d στο αερόβιο τμήμα μέσω 
εξαγωγής περίσσειας ιλύος. 

Η παραγόμενη ποσότητα περίσσειας λάσπης (ξηρά βάση) θα ισούται με: 180,7KgBOD/dayx 
0,5 KgSS/ KgBOD = 90,3KgSS/day. 

Δεδομένου όμως πως πλέον η περίσσεια ιλύος από την δεξαμενή πάχυνσης, πριν οδηγηθεί 
στις κλίνες ξήρανσης, θα οδηγείται σε φυγόκεντρο αφυδάτωσης, μόνο το 20% λόγω των 
στραγγιδίων θα τροφοδοτούν τις κλίνες ξήρανσης (ήτοι 90,3*0,2=18,06kgSS/d), ενώ το 
υπόλοιπο 80%, ήτοι 72,24kgSS/d ή 72,24 / 0,15 = 0,48m3 αφυδατωμένης ιλύος θα 
απομακρύνονται την ημέρα στο ΧΥΤΑ.  

Θεωρούμε απόδοση αφυδάτωσης συντηρητικά το 15% (εξαγωγή κέικ δηλαδή με 15%κ.β. 
ξηρότητα) 

Η επιφανειακή φόρτιση της κλίνης είναι 0,55 Kg/m2.day (σύμφωνα με την αρχική 
εγκεκριμένη μελέτη), οπότε :  

Η απαιτούμενη επιφάνεια της κλίνης προκύπτει: Α = (18,06Kg/day) / (0,55 Kg/m2.day) = 
36,12m2, μόλις το 30% της αρχικά απαιτούμενης επιφάνειας. 

Υπάρχουν κατασκευασμένες τρεις ξηραντικές κλίνες διαστάσεων, συνολικής καθαρής 
επιφάνειας, (χωρίς τα περιμετρικά και ενδιάμεσα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος), =  
9,95x14,95 = 148,75  m2,  οι οποίες προφανώς υπερεπαρκούν.   
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Νέες κλίνες 

Παρότι οι υπάρχουσες κλίνες ξήρανσης επαρκούν, η επιχείρηση σκοπεύει να κατασκευάσει 
μία επιπλέον σειρά 5 κλινών, συνολικής εξωτερικής διάστασης 60x25 m και συνολικής 
καθαρής επιφάνειας, (χωρίς τα περιμετρικά και ενδιάμεσα τοιχεία οπλισμένου 
σκυροδέματος), =  58,50 x24,60 = 1.439,10  m2,  οι οποίες θα συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αφυδάτωση της 
λάσπης  διευκολύνοντας έτσι την τελική της διάθεση.  Η θέση των νέων κλινών φαίνεται στο 
σχέδιο Γενικής Διάταξης Μ1. 

Περιγραφή τριτοβάθμιας επεξεργασίας : 

Τα επεξεργασμένα της Βιολογικής Επεξεργασίας συλλέγονται σε υπάρχουσα δεξαμενή 
(πρώην δεξαμενή χλωρίωσης), χωρητικότητας 5 κυβικών. Στη δεξαμενή θα τοποθετηθεί   
δίδυμο υποβρύχιο συγκρότημα ολικής παροχής 30m3/ h. Η κάθε αντλία του 
συγκροτήματος έχει παροχή 15 m3/h στα 7m και ισχύος 0,75 KW εκάστη.   

Τύπος Αντλίας: DR- PRO100, ισχύος 0,75 KW.  

Το αντλητικό συγκρότημα  θα οδηγεί τα λύματα σε μια πλαστική δεξαμενή   όγκου  της 
τάξης των  30 m3  

Με την παροχή των 30m3/ h, το παραπάνω συγκρότημα θα μπορεί να διοχετεύει  τα 255 
κ.μ / ημέρα λύματα της παραγωικής διαδικασίας, προς  την δεξαμενή χλωρίωσης που 
ακολουθεί    σε 255/30 =  8,5  ώρες. 

  ΧΛΩΡΙΩΣΗ  

Η χλωρίωση  θα γίνεται μέσα στην πλαστική δεξαμενή των 30m3.  

Τοποθετείται αντλία επανακυκλοφορίας που θα ανακατεύει το νερό στη δεξαμενή και 
θα διατηρεί ίδια συγκέντρωση χλωρίου σε όλο τον όγκο του νερού. Η αντλία θα είναι 
3φασική, τύπος AstralVictoria, 3Ηp, με παροχή 35m3/h στo1,5 bar.  

Από τον κλάδο της ανακυκλοφορίας παίρνουμε on- line δείγμα και μετράμε την 
ποσότητα του χλωρίου στη δεξαμενή και το pH. Όταν οι ανωτέρω τιμές δεν είναι οι 
ορισμένες από το σύστημα, τότε δυο δοσομετρικές αντλίες ρίχνουν την κατάλληλη 
ποσότητα χημικών μέχρις ότου το σύστημα να επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα. Όλος 
ο αυτοματισμός της χλωρίωσης γίνεται μέσω πίνακα. 

 ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ  

Το χλωριωμένο νερό τροφοδοτείται μέσω δυο πιεστικών συγκροτημάτων, παροχής 10 
m3/ h στα 5 Bars σε δύο (2) αμμόφιλτρα υψηλής κλίνης.  

Tύπος πιεστικού: IR32200N, 3φασικό, μονοβάθμιο, ισχύος 4 kW.  

Τα δεδομένα βάσει των οποίων σχεδιάστηκε το κάθε αμμόφιλτρο είναι τα εξής:  

1. Πίεση νερού τροφοδοσίας : 3-6 Bar (μέση)  

2. Παροχή : 10 m3/ h  
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3. Τύπος : REDFT-750 / 742, Magnum 2"  

Βαλβίδα ελέγχου-προγραμματισμού : Series / 2΄΄/ Magnum 293/ 742, 3 κύκλων, 
κατασκευής GE/ΟSMONICS / ΑUTOTROL, U.S.A.. Η κεφαλή λειτουργεί σε πίεση 1,4 - 6,9 
Atm, ενώ η πίεση δοκιμής της είναι 17,2 Bar.  

Οι δύο αντλίες θα αποστέλλουν  συνολικά στα αμμόφιλτρα 2x10 = 20  m3/ h  και έτσι ο 
καθαρισμός  θα διαρκεί  255 / 20 = 12,75 ώρες.   

 

Δοχείο φίλτρων (2 αμμόφιλτρα)  : Είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα και 
εσωτερική επένδυση πο-λυαιθυλενίου για άριστη αντιδιαβρωτική προστασία και 
ενισχυμένο με Fiber-Glass, για πίεση λειτουργίας μέχρι 10,5 Bar. Κατασκευαστής: 
Pentair/Strusctural, USA  

Τύπος Δοχείου : C-3672-F 4" TopOppening 

Διαστάσεις δοχείου : Διάμετρος = 36΄΄  (92 cm) & Υψος = 72΄΄ (1,82 m) 

Πληρωτικό υλικό : Χαλαζιακή άμμος και υδροανθρακίτης (συνολική ποσότητα 750 
λίτρα), κατασκευής Filcom, Ολλανδίας, διάφορης κοκκομετρίας και θα κατακρατά τα 
στερεά σωματίδια με μέγεθος 25-30 microns και άνω.  

 

Καθαρισμός του φίλτρου : Θα γίνεται με αντίστροφη πλύση (Backwash) του πληρωτικού 
υλικού, μέσω χρονικού προγραμματισμού της κεφαλής ελέγχου – προγρ/σμού. Για την 
αντίθετη πλύση θα χρησιμοποιηθεί καθαρό νερό από αντλητικό παροχής 25 m3/ h στα 
4bars. H αντλία για το backwash θα τραβάει καθαρό νερό από δεξαμενή όγκου 10m3.  

Για την αύξηση της απόδοσης των αμμόφιλτρων,  τοποθετείται πριν το κάθε φίλτρο 
δοσομετρική αντλία που θα δοσολογεί κροκιδωτικό διάλυμα, προκειμένου αιωρούμενα 
στερεά μικρής διαμέτρου να συσσωματωθούν και να κατακρατηθούν στην κλίνη του 
φίλτρου.  

Όλο το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο από πίνακα 
αυτοματισμών. 
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4. Τελική διάθεση υγρών αποβλήτων 

Μετά το σύστημα χλωρίωσης,  η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
γίνεται με κλειστό αγωγό, αρχικά στο παρακείμενο ξερό ρέμα, που διέρχεται ανατολικά του 
τυροκομείου και το οποίο εν συνεχεία καταλήγει στον τελικό αποδέκτη που είναι ο    
ποταμός Ελασσονίτης σε απόσταση περίπου 1.100 μέτρων Νότια της μονάδας.   

Τα όρια διάθεσης θα πρέπει να ακολουθούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στον 
Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) και θα πρέπει να 
πληρούν τους παρακάτω όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις 
συμβατικές και άλλες φυσικές και χημικές παραμέτρους, τα οποία είναι: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
Θερμοκρασία oC < 30 
PH — 6,5 - 9,5 
Διαλυμένο οξυγόνο mg/l > 3,0 
Αιωρούμενα στερεά (SS) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα Σύνολο διαλυτών αλάτων mhos/cm 

mg/l 
750 
500 

Χλωριόντα mg/l < 100 
Βόριο mg/l < 0,3 
SAR — < 18 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) mg/l <10 (για το 80% των δειγμάτων) 
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) mg/l < 120 
Θολότητα NTU < 2 διάμεση τιμή 
Ολικό άζωτο, ΤΝ mg/l < 15 mg/l 
Escherichia coli EC/100 ml <5 για το 80% των δειγμάτων και 

<50 για το 95% των δειγμάτων 
   

Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή 
εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες που προέρχονται 
από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες 
τεχνητής βροχής 

— Απουσία 

Τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη, χρωματισμένα, θερμά ή 
άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα 
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες , 
τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (διαμέσου της 
τροφικής αλυσίδας) 

— Απουσία 
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5. Αστικά απόβλητα περιβαλλοντικά  αδειοδοτημένου έργου 

Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, 
διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   

   Η  μέση  ημερήσια  απορροή  λυμάτων  από  τους  χώρους  υγιεινής  για κτίρια 
βιομηχανιών,  είναι   50  lt   κατ'  άτομο,    τα  άτομα των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων      είναι το πολύ 30,   και  η   συνολική  ημερήσια  μέση  απορροή 
από τους  χώρους  υγιεινής  υπολογίζεται  το  πολύ  σε 30 * 50 = 1.500 lt.     

 Για να περιλάβουμε  και  την   ιλύ  η   οποία  εκτιμάται  σε 50 lt  κατ' άτομο  ετησίως  
ήτοι  30 * 50 =  1.500 lt ,  για  εκκένωση  σε ετήσια  βάση θα  συμπεριλάβουμε   στη   
χωρητικότητα  της σηπτικής δεξαμενής 1,5 m3.  

Οπότε  προκύπτει  απαιτούμενη  χωρητικότητα σηπτικής δεξαμενής    για  24ωρη  
παραμονή  των  λυμάτων  στη δεξαμενή  και εκκένωση σε ετήσια βάση, 3,00 m3.    

Έχει κατασκευαστεί σηπτική δεξαμενή των εξής καθαρών (εσωτερικών) διαστάσεων  : 

μήκος :  3,00 μ.  

πλάτος :  1,20 μ.   

βάθος υγρών 1,0μ.  και ολικό βάθος 1,35 μ. 

Άρα η  καθαρή χωρητικότητα της δεξαμενής ισούται με 3,00x1,20x1,00=3,6 m3, 
οπότε υπεραρκεί. 

Η θέση της σηπτικής  δεξαμενής καθώς και του απορροφητικού βόθρου 
φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο κάτοψης Μ2. 

  Η δεξαμενή  απέχει από  τυχών  γεώτρηση  περισσότερο  από  15 μ. και  από  
θεμέλια  κτιρίου  ή  όρια  οικοπέδου  περισσότερο  από 1,00  μέτρο. 
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 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 

Όπως παραπάνω αναφέρθηκε τα υγρά απόβλητα είναι κατά μέσον όρο 1,5 μ3 την 
ημέρα. Βάσει  διατάξεων, για  έδαφος αργιλώδες με σημαντική ποσότητα άμμου ή 
χαλικιών , η απαιτούμενη  παράπλευρη επιφάνεια εκσκαφής πρέπει να  είναι  12  
μ2  ανά  μ3   ημερησίων λυμάτων. Οπότε για 1,5 μ3  λύματα  την  ημέρα ,  η  
απαιτούμενη παράπλευρη επιφάνεια  είναι  1,5 χ 12 = 18 μ2.  Οπότε για βόθρο 
κυλινδρικό   με   διάμετρο   2,50   μ ,    προκύπτει περιφέρεια 2,50 χ π = 7,85 μ, 
δηλαδή απαιτούμενο βάθος 18 : 7,85 = 2,30 μ. 

Το συνολικό  βάθος  του υπάρχοντος   απορροφητικού  βόθρου   είναι  6,50 μ. και 
το βάθος υγρών 6,00 μ. οπότε υπεραρκεί.   Ο απορροφητικός βόθρος  δεν  
εισχωρεί  στο  υπόγειο  υδροφόρο στρώμα  και  η   απόσταση    του  βόθρου  από  
της  πηγές  είναι σύμφωνα με  τους  όρους  της   Υγειονομικής  διάταξης   Ε1β /221 
/22- 1-65 Φ.Ε.Κ.138 τ'Β 24-2-65  και  Γ1 /17831/22-12-71 για  την διάθεση λυμάτων  
και  βιομηχανικών  αποβλήτων. 

Αστικά απόβλητα  νέου τροποποιημένου    έργου 

Τα λύματα από  το υς χώρο υς υγιεινής θα  διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – 
απορροφητικού βόθρου.     

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   

   Η  μέση  ημερήσια  απορροή  λυμάτων  από  τους  χώρους  υγιεινής είναι   50  lt   
κατ'  άτομο και     τα  επιπλέον άτομα λόγω των νέων κτιρίων   υπολογίζονται σε  10  
- 20 επιπλέον άτομα. Έτσι     η  επιπλέον    ημερήσια  μέση  απορροή από τους νέους  
χώρους  υγιεινής  υπολογίζεται   το  πολύ  20 * 50 = 1.000  lt.      Για να περιλάβουμε  
και  την   ιλύ  η   οποία  εκτιμάται  σε 50 lt  κατ' άτομο  ετησίως  ήτοι  20 * 50 =  
1.000 lt,  για  εκκένωση  σε ετήσια  βάση θα  συμπεριλάβουμε   στη   χωρητικότητα  
της σηπτικής δεξαμενής 1,0 Μ3. Οπότε  προκύπτει  απαιτούμενη  χωρητικότητα 
σηπτικής δεξαμενής     για  24ωρη  παραμονή  των  λυμάτων  σ' αυτών  2,00 Μ3.    

Η παραμονή των αποβλήτων στη σηπτική δεξαμενή για ένα εικοσιτετράωρο 
επιτρέπει τον αποχωρισμό του νερού απ' όλες τις  ξένες   προσμίξεις και τα  
απόβλητα  που  προωθούνται  στην  υπεδάφια απορρόφηση είναι σχεδόν καθαρό 
νερό.   Για  την παραπάνω   χωρητικότητα του σηπτικού βόθρου οι  διαστάσεις  που  
ενδείκνυται  είναι :    μήκος  1,85 μ. πλάτος 0,90 μ.  βάθος υγρών 1,2 μ.  και ολικό 
βάθος 1,5 μ. , δηλαδή χωρητικότητας 1,85 x 0,90 x 1,20 =  2,00 m3  η οποία  αρκεί 
αφού καλύπτει τις ανάγκες μέχρι και  20 ατόμων.    Η δεξαμενή  απέχει θα  από  
τυχών  γεώτρηση  περισσότερο  από  15 μ. και  από  θεμέλια  κτιρίου  ή  όρια  
οικοπέδου  περισσότερο  από 1,00  μέτρο. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ 

Όπως παραπάνω αναφέρθηκε τα υγρά απόβλητα είναι κατά μέσον όρο 1,0 μ3 την ημέρα.  

Βάσει  διατάξεων, για  έδαφος αργιλώδες με σημαντική ποσότητα άμμου ή χαλικιών , η 
απαιτούμενη  παράπλευρη επιφάνεια εκσκαφής πρέπει να  είναι  12  μ2  ανά  μ3   
ημερησίων λυμάτων. Οπότε για 1,0 μ3  λύματα  την  ημέρα ,  η  απαιτούμενη παράπλευρη 
επιφάνεια  είναι  1,0 χ 12 = 12 μ2.  Οπότε για βόθρο κυλινδρικό   με   διάμετρο   1,50   μ ,    
προκύπτει περιφέρεια 1,50 χ π = 4,71 μ, δηλαδή απαιτούμενο βάθος 12 : 4,71 = 2,50 μ. 

Το συνολικό  βάθος  του  απορροφητικού  βόθρου θα είναι  3,00 μ. και το βάθος υγρών 
2,50 μ.   Ο απορροφητικός βόθρος  δεν  εισχωρεί  στο  υπόγειο  υδροφόρο στρώμα  και  η   
απόσταση    του  βόθρου  από  της  πηγές  είναι σύμφωνα με  τους  όρους  της   
Υγειονομικής  διάταξης   Ε1β /221 /22- 1-65 Φ.Ε.Κ.138 τ'Β 24-2-65  και  Γ1 /17831/22-12-71 
για  την διάθεση λυμάτων  και  βιομηχανικών  αποβλήτων 
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6. Υπογραφές- Θεωρήσεις 
 ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 «Αύξηση δυναμικότητας επεξεργασίας  τυροκομικής μονάδας από 50 σε 100 τόνους γάλακτος την 
ημέρα- Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων με 

εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου» 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ      :  4ο ΧΙΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΓΑΥΡΟΛΑΚΚΟΣ" 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΕΔΡΑΣ :  4ο ΧΙΛ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΓΑΥΡΟΛΑΚΚΟΣ" 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στοιχεία αρμόδιου για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης 
  Εταιρεία μελετών «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»  με μέλη : 

o Τσακνάκης Βασίλειος  - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Π.Σ.Π,           
αρ. μητ. ΤΕΕ 50732 Κάτοχος μελετητικού πτυχίου (Ν 716/77)  Α΄  τάξης  
Κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) Π.Δ. 256/98,  
 Αρ. μητρώου μελετητή :   23831  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΕΛΑΣΣΟΝΑ  02-12-2019 

 
 

    Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

               Σφραγίδα/Υπογραφή 
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