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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το τυροκομείο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.» είναι μια μονάδα 

παραγωγής τυροκομικών προϊόντων η οποία εδράζεται στο 1ο χλμ. Τυρνάβου- 

Αμπελώνα. Επεξεργάζεται 10 τόνους γάλα ημερησίως για την παραγωγή φέτας, 

μυζήθρας, μανουριού, κασεριού κ.ά. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων απαιτείται η 

εκτίμηση των παροχών των υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στη ΕΕΑ. 

Βάσει των στοιχείων λειτουργίας του τυροκομείου, τα υγρά απόβλητα που 

προκύπτουν και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ) 

προέρχονται από το σύστημα καθαρισμού CIP (CleaningInPlace/ πλύσιμο του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, των δεξαμενών, των δοχείων, των σκευών κλπ., το 

πλυντήριο των καλουπιών φέτας και από το πλύσιμο των χώρων παραγωγής 

(δαπέδων, τοίχων κλπ.). Το τυροκομείο επεξεργάζεται 10 τόνους γάλακτος την ημέρα 

και η παρακάτω προσφορά συντάχθηκε για παραγωγή υγρών αποβλήτων από την 

παραγωγική διαδικασία εκτιμάται σε περίπου 15 m3/ημέρα.  

Η προτεινόμενη λύση επεξεργασίας αποβλήτων που ακολουθεί αφορά ένα 

έργο επεκτάσιμο εφόσον γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και αλλαγές στο 

μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Το τυρόγαλο που παράγεται στη μονάδα δεν οδηγείται στην ΕΕΑ, αλλά 

διατίθεται ως ζωοτροφή σε νόμιμα λειτουργούσες χοιροτροφικές μονάδες. Η 

ημερήσια παραγωγή αποβλήτων κατανέμεται ομοιόμορφα για 8ωρη τροφοδοσία της 

ΕΕΑ.  

 

  



1. Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας ΕΕΑ 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων του τυροκομείου «ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.» θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους 

μονάδες: 

  Αντλιοστάσιο συγκέντρωσης αποβλήτων με ενσωματωμένη λιποπαγίδα 

και δεξαμενή εξισορρόπησης ροής 

 Compact μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού σε 

συνδυασμό δεξαμενής καθίζησης με λαμέλλες) 

 Πολυστρωματικό φίλτρο  

 Δεξαμενή χλωρίωσης  

 Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος (συστοιχία σακόφιλτρων) 

Η μεταφορά αποβλήτων του τυροκομείου θα γίνεται με φυσική ροή μέσω 

υπόγειου σωλήνα από το τυροκομείο. Στο αντλιοστάσιο συγκέντρωσης των 

αποβλήτων το οποίο θα κατασκευστεί κάτωθι των δεξαμενών επεξεργασίας του 

αποβλήτου, θα εμπεριέχεται λιποπαγίδα με σκοπό την απομάκρυνση λιπών και 

ελαίων από την επιφάνεια και μία δεξαμενή εξισορρόπησης ροής,για την 

εξισορρόπηση των υδραυλικών αιχμών και την ομογενοποιήση των αποβλήτων. Τα 

λίπη θα απομακρύνονται, στη συνέχεια, με τη βοήθεια βυτίων. Στη δεξαμενή 

εξισορρόπησης θα είναι εγκατεστημένο σύστημα αερισμού για την ομογενοποίηση 

αλλά και την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών. Έπειτα, τα απόβλητα θα οδηγούνται 

τα απόβλητα θα εισέρχονται στην compact δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας η 

οποία θα είναι κατασκευασμένη από ΙΝΟΧ λαμαρίνα 3 mm. Αυτή η δεξαμενή θα 

διαθέτει και το κατάλληλο σύστημα αερισμού για τη βιολογική επεξεργασία με τη 

μέθοδο της ενεργού ιλύος και συνδυάζεται με δεξαμενή καθίζησης με λαμέλλες. Υπό 

αυτές τις συνθήκες λειτουργίας στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας της compact 

δεξαμενής θα λαμβάνει χώρα: 

- Απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου σε ανοξικές και αναερόβιες 

συνθήκες 

- Μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (COD) και νιτροποίηση των 

αποβλήτων σε αερόβιες συνθήκες και 

- Διαχωρισμός της αιωρούμενης βιομάζας από την επεξεργασμένη εκροή σε 

συνθήκες ηρεμίας. 



Για την πλήρη εκμετάλλευση του υφιστάμενου χώρου που προβλέπεται από το 

τυροκομείο και με γνώμονα την άριστη επεξεργασία των αποβλήτων προτείνεται η 

χρήση βιοφορέων οι οποίοι αποτελούν ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή της 

προσκολλημένης βιομάζας και μειώνουν τον απαιτούμενο όγκο των δεξαμενών αλλά 

αυξάνουν την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών εκροής. 

Η μέθοδος καθίζησης με λαμέλλες που συμπληρώνει την επεξεργασία με τη 

μέθοδο της ενεργού ιλύος επιτρέπει την επίτευξη καθίζησης της λάσπης και 

προσκόλλησης μεγάλης ποσότητας βιοστερεών στις λαμμέλες με τη χρήση 

μικρότερου ωφέλιμου όγκου και έχοντας ως αποτέλεσμα ένα άριστα επεξεργασμένο 

διαυγάζον υγρό. 

Το διαυγάζον υγρό από το τμήμα της καθίζησης θα διοχετεύται σε μαιανδρική 

δεξαμενή απολύμανσης με χλώριο και έπειτα θα διηθείται από πολυστρωματικό 

φίλτρο άμμου,  πριν τη τελική του υπεδάφια διάθεση σε απορροφητικούς βόθρους. 

Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα αντλείται σε 

σακόφιλτρα για την ξήρανση της, πριν τη τελική διάθεση της στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 

 

2. Αναλυτική περιγραφή κάθε σταδίου της μονάδας ενεργού ιλύος 
 

2.1. Πρώτο στάδιο επεξεργασίας 

 
Τα απόβλητα εισέρχονται στη δεξαμενή εξισορρόπησης ροής για την εξομάλυνση 

των διακυμάνσεων στην παροχή έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητά της. Η 

δεξαμενή εξισορρόπησης απαιτείται στη συγκεκριμένη ΕΕΛ καθώς με τη λειτουργία 

της (1) η βιολογική επεξεργασία βελτιώνεται, επειδή τα φορτία αιχμής περιορίζονται 

και σχεδόν ελαχιστοποιούνται, οι παρεμποδιστικές ουσίες αραιώνονται και το pH 

σταθεροποιείται, (2) η ποιότητα των εκροών και η απόδοση της πάχυνσης στις 

δεξαμενές καθίζησης που ακολουθούν τη βιολογική επεξεργασία βελτιώνονται, 

εξαιτίας της σταθερής φόρτισης στερεών. Εκτός από τη βελτίωση απόδοσης των 

περισσότερων διεργασιών η εξισορρόπηση ροής είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη 

για την αναβάθμιση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας με υψηλό 

οργανικό φορτίο.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το χώρο της 

εγκατάστασης όσο το δυνατόν καλύτερα, τοποθετήσαμε κάτω από την εγκατάσταση 



επεξεργασίας λυμάτων αντλιοστάσιο, μέσα στο οποίο θα κατασκευαστεί η δεξαμενή 

εξισορρόπησης. Μέσα σε αυτή θα τοποθετηθεί χώριστρο-σωλήνας  

Με σκοπό να δημιουργηθεί η απαραίτητη λιποπαγίδα. Με αυτόν τον τρόπο τα 

συσσωρευμένα στην επιφάνεια λίπη, θα απομακρύνονται με τη βοήθεια βυτίων. 

2.2. Στάδιο βιολογικής επεξεργασίας 
 

Στη συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εφαρμόζεται το σύστημα 

ενεργού ιλύος. Εφαρμόζεται δηλαδή μια διεργασία που περιλαμβάνει την παραγωγή 

μια ενεργοποιημένης μάζας μικροοργανισμών ικανών να σταθεροποιούν ένα 

απόβλητο κάτω από αερόβιες συνθήκες. Στη δεξαμενή αερισμού παρέχεται ο 

κατάλληλος χρόνος για την ανάμιξη και τον αερισμό των εισερχόμενων υγρών από 

αποβλήτων με το μικροβιακό εναιώρημα, τα οποία γενικά αναφέρονται ως 

αιωρούμενα στερεά ανάμικτα υγρού (MixedLiquorSuspendedSolids, MLSS) ή 

πτητικά αιωρούμενα στερεά ανάμικτου υγρού 

(MixedLiquorVolatileSuspendedSolids, ML-VSS). Θα χρησιμοποιηθεί 

μηχανολογικός εξοπλισμός για την παροχή ανάμιξης και μεταφοράς οξυγόνου στη 

διαδικασία. Για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των αποβλήτων και τη μείωση 

του οργανικού φορτίου θα χρησιμοποιηθούν βιοφορείς με υψηλή ενεργό επιφάνεια 

για τη συγκράτηση της βιομάζας στην επιφάνειά τους. 

ΕπομένωςθαλειτουργήσεισύστημαΜΒΒR-IFAS (Moving bed biofilm reactor- 

Integrated Fixed Activated Sludge) 

Η βασική ιδέα πίσω από την ανάπτυξη της τεχνολογίας MBBR ήταν η 

ταυτόχρονη εκμετάλλευση-αξιοποίηση των προτερημάτων των διεργασιών 

αιωρούμενης (suspended) και προσκολλημένης (attached) βιομάζας, χωρίς ωστόσο να 

ενσωματώνονται οι αδυναμίες τους. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αντιδραστήρες 

αιωρούμενης ενεργού ιλύος, τα συστήματα MBBR δεν απαιτούν ανακυκλοφορία 

βιομάζας. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας τη βιομάζα να αναπτυχθεί υπό τη μορφή 

λεπτών βιολογικών στιβάδων (βιοφίλμ) στην επιφάνεια ειδικά σχεδιασμένων 

πλαστικών φορέων υποστήριξης (βιοφορείς) με τους οποίους πληρώνεται ο 

αντιδραστήρας. Λόγω της μεγάλης «προστατευμένης» (εσωτερικής) ειδικής 

επιφάνειάς τους, οι βιοφορείς αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 

υψηλών συγκεντρώσεων δραστικής βιομάζας. Η πυκνότητα των βιοφορέων είναι 

τέτοια που επιτρέπει  την ελεύθερη κίνησή τους στον υγρό όγκο του αντιδραστήρα. 



Οι βιοφορείς συγκρατούνται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα μέσω ειδικών 

διατάξεων κοσκίνων ή εσχαρών. 

Σε αερόβια συστήματα MBBR, η κίνηση των βιοφορέων εξασφαλίζεται μέσω της 

ανάδευσης που προκαλείται από τη διάχυση αέρα, συνήθως μέσω διαχυτών χονδρής 

φυσαλίδας. Σε ανοξικά συστήματα MBBR, από την άλλη, η κίνηση των βιοφορέων 

επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανικών αναδευτήρων (π.χ. υποβρύχιοι 

αναμίκτες).  

 

Συγκεντρωτικά, η τεχνολογία MBBR εμφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τα συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος: 

 Μειωμένες απαιτήσεις χώρου, λόγω των μειωμένων αναγκών σε όγκο αντίδρασης 

(ταχύρυθμες διεργασίες) και σε όγκο διαύγασης (λιγότερα στερεά προς 

διαχωρισμό). 

 Ανεξάρτητος έλεγχος του υδραυλικού χρόνου παραμονής και του μέσου χρόνου 

παραμονής βιομάζας (ηλικία ιλύος) λόγω της παρουσίας της προσκολλημένης 

βιομάζας και της συγκράτησής της στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (ανυπαρξία 

φαινομένων έκπλυσης βιομάζας). 

 Μειωμένη παραγωγή περίσσειας ιλύος λόγω της σημαντικά διαφορετικής 

αναπτυξιακής συμπεριφοράς και μεταβολικής δραστηριότητας της 

προσκολλημένης βιομάζας σε σχέση με την αιωρούμενη βιομάζα. 

 Μη ανάγκη για ανακυκλοφορία ιλύος λόγω της παρουσίας της βιομάζας σε 

προσκολλημένη μορφή (μειωμένη κατανάλωση ενέργειας). 

 Δυνατότητα αναβάθμισης (retrofitting) ή/και επέκτασης ήδη υπαρχόντων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας μέσω της προσθήκης βιοφορέων στις υφιστάμενες 

δεξαμενές για ενίσχυση-επιτάχυνση της βιολογικής δραστηριότητας. 

Τα συστήματα MBBR μπορούν να λειτουργήσουν και ως υβριδικοί αντιδραστήρες 

που στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρονται ως IFAS (Integrated Fixed 

Activated Sludge). Το βασικό πλεονέκτημα της υβριδικής μεθόδου (MBBR-IFAS) 

είναι ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο την απόδοση των διεργασιών αποδόμησης 

οργανικών, νιτροποίησης και απονιτροποίησης.  Στα συστήματα MBBR-IFAS, η 

προσκολλημένη βιομάζα αποτελεί πάντοτε το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

βιομάζας του αντιδραστήρα. Έτσι, ενώ στα συμβατικά συστήματα η συγκέντρωση 



των ολικών αιωρούμενων στερεών του μικτού υγρού (MLSS) κυμαίνεται συνήθως 

μεταξύ 2500-4000 mg/L, στα συστήματα MBBR-IFAS, η συγκέντρωση των MLSS 

δεν ξεπερνά συνήθως τα 2500 mg/L. Επίσης, το ποσοστό ανακυκλοφορίας ιλύος που 

απαιτείται για τη διατήρηση της επιθυμητής συγκέντρωσης αιωρούμενης βιομάζας 

στους βιοαντιδραστήρες τύπου MBBR-IFAS είναι μικρό, συνήθως < 50%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό σε συμβατικά συστήματα κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50-100%. 

Το ανάμικτο υγρό στη συνέχεια οδηγείται στη δεξαμενή καθίζησης, όπου όπως 

αναφέρθηκε, το μικροβιακό εναιώρημα καθιζάνει και υφίσταται πάχυνση. Η βιομάζα 

που καθιζάνει (ενεργός ιλύς) εξαιτίας της παρουσίας ενεργών μικροοργανισμών, 

επιστρέφει στη δεξαμενή αερισμού προκειμένου να συνεχιστεί η αποικοδόμηση του 

οργανικού υλικού της εισροής. Ένα μέρος των συμπυκνωμένων στερεών 

απομακρύνεται καθημερινά ή περιοδικά, επειδή η διεργασία παράγει υπερβολική 

βιομάζα η οποία θα συσσωρευόταν μαζί με τα μη βιοαποκοδομήσιμα στερεά τα οποία 

περιέχονται στα εισερχόμενα υγρά απόβλητα. Αν τα συσσωρευμένα στερεά δεν 

αφαιρεθούν θα καταλήξουν τελικά στην εκροή του συστήματος.  

Από τη δεξαμενή αερισμού λοιπόν το ανάμικτο υγρό θα οδηγείται, στη δεξαμενή 

καθίζησης με λαμέλες. Η διάταξη καθίζησης βαρύτητας με λαμέλες βασίζεται στην 

τροποποιημένη καθίζηση με αντιρροή. Το ρεύμα τροφοδοσίας εισάγεται μέσω ενός 

αγωγού στο δοχείο τροφοδοσίας της διάταξης, το οποίο αποτελεί ένα κανάλι μεταξύ 

των διαφορετικών τμημάτων των επιφανειών. Η ροή κατευθύνεται προς τα κάτω προς 

τις ανεξάρτητες πλαϊνές σχισμές εισόδου των επιπέδων. Η τροφοδοσία κατανέμεται 

κατά μήκος των επιφανειών και ρέει προς τα πάνω, κάτω από συνθήκες γραμμικής 

ροής. Οι επιφάνειες σχηματίζουν κλίσεις 55ο με την οριζόντια επιφάνεια. Τα στερεά 

καθιζάνουν στις επιφάνειες και το καθαρό υπερκείμενο υγρό εξέρχεται από τις 

επιφάνειες μέσω οπών του ακροφυσίου. Τα στερεά ολισθαίνουν προς τα κάτω σε μια 

χοάνη συλλογής. Εκεί λαμβάνει χώρα περαιτέρω πάχυνση εξαιτίας της συμπίεσης 

στη ζώνη ηρεμίας που συμβαίνει επειδή τα κεκλιμένα επίπεδα τροφοδοτούνται από 

τα πλάγια και όχι από τον πυθμένα. 

Τα χυτά υλικά που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά υλικά πλήρωσης έχουν τη 

μορφή κερύθρας. Επίπεδα και πτυχωτά στρώματα πολυβινυλοχλωριδίου είναι 

ενωμένα μαζί σε επίπεδες ενότητες. Συνήθως τα στρώματα έχουν μια πτυχωτή 

επιφάνεια για ενισχυμένη ανάπτυξη του υμένα και χρόνο κατακράτησης. Κάθε 

επίστρωση των ενοτήτων είναι γυρισμένη σε ορθή γωνία με την προηγούμενη 

επίστρωση ούτως ώστε να βελτιώσει ακόμη πιο πολύ την κατανομή των υγρών 



αποβλήτων. Στη συγκεκριμένη μονάδα προτείνεται η πλαστικό υλικό πλήρωσης 

κάθετης ροής, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση του BOD και 

ΤSS από μια μεγάλη διακύμανση φορτίων. 

          Η ιλύς από τον πυθμένα της δεξαμενής καθίζησης θα ανακυκλοφορείται στη 

δεξαμενή αερισμού και τα υπερχειλίζοντα καθαρά υγρά θα οδηγούνται με φυσική 

ροή στoυς βόθρους. Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδος βιολογικής επεξεργασίας θα 

αντλείται προς αφυδάτωση σε σακόφιλτρα πριν την τελική τους διάθεση. Τα 

στραγγίδια από τα σακόφιλτρα επιστρέφουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης του 

αντλιοστασίου. 

 

2.2. Απολύμανση με χλώριο (Cl2) 
 

 Από όλα τα απολυμαντικά μέσα το χλώριο είναι αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως 

παγκοσμίως. Αυτό συμβαίνει, διότι όσον αφορά  στη διαχείρισή του είναι πολύ 

ασφαλές χωρίς να δημιουργεί παρενέργειες στο σύστημα, στην εφαρμογή του 

οικονομικά προσιτό και πολύ δραστικό, ενώ η ισχύς του ή η συγκέντρωσή του στα 

επεξεργασμένα νερά, είναι μετρήσιμο μέγεθος. 

Συγκεκριμένα, το επεξεργασμένο από την βιολογική επεξεργασία υγρό, οδηγείται σε 

ΙΝOX ορθογωνική δεξαμενή επαφής μαιανδρικής ροής. Εκεί θα πραγματοποιείται η 

απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Η μαιανδρική δεξαμενή επαφής των αποβλήτων θα περιλαμβάνει 2 μαιάνδρους. 

Χρησιμοποιούμε μαιανδρικής ροής δεξαμενές, καθώς οι χημικές αντιδράσεις 

ολοκληρώνονταιεπιτυχώς σε αντιδραστήρες εμβολικής ροής. Έτσι, όταν όλα τα 

σωματίδια εισέρχονται στη δεξαμενή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ρέουν 

παράλληλα διαμέσου της δεξαμενής και εξέρχονται ταυτόχρονα με στόχο την 

επίτευξη των συνθηκών εμβολικής ροής - plug flow. 

Στη χλωρίωση η παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι ο χρόνος παραμονής 

των υγρών μέσα σε αυτή. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής, ώστε να επιτευχθεί η 

επιθυμητή χλωρίωση είναι 60 λεπτά για παροχή αιχμής στη δεδομένη περίπτωση, 2 

m3/ώρα.  

Έπειτα από την χλωρίωση, δεν κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία αποχλωρίωσης, 

με αποτέλεσμα η επεξεργασμένη εκροή να οδηγείται στη δεξαμενή καθαρών στον 

αποδέκτη, σε αυτήν την περίπτωση στους υπάρχοντες βόθρους. 

 



 

 

2.3. Πολυστρωματικό  συμβατικό φίλτρο καθοδικής ροής 
 

 Τα αυξημένα επίπεδα αιωρόυμενων σωματιδίων καθώς και η θολότητα (ΝΤU) που 

παρουσιάζει το υγρό τυροκομικό απόβλητο, μας οδήγησαν στην επιλογή συμβατικού 

πολυστρωματικού φίλτρου καθοδικής ροής, με σκοπό τη διήθηση-κατακράτηση όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού στερεών στην αποθηκευτική επιφάνεια του 

φίλτρου. 

Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί φίλτρο στρωμάτων άμμου και ανθρακίτη με 

παροχή τα 22 m3 /ώρα με ρυθμό διήθησης τα 50 m3 / ώρα, κατασκευασμένο από 

ανθεκτικό υλικό πολυεστέρα, με χειροκίνητη πολλαπλή βαλβίδα, με τη βοήθεια της 

οποίας θα ρυθμίζεται και η διαδικασία αντίστροφης πλύσης του φίλτρου. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η ύπαρξη πολλών στρωμάτων στο φίλτρο, 

πραγματοποιήθηκε για το λόγο ότι η εισχώρηση των στερεών μέσα στη διηθητική 

κλίνη είναι βαθύτερη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται μεγαλύτερης διάρκειας 

χρόνοι διήθησης, λόγω μείωσης της αναπτυσσόμενης πτώσης πίεσης. 

 

2.4.   Αντλιοστάσιο εξόδου- συλλογής επεξεργασμένου υγρού 
 

Αφoύ ολοκληρωθεί και η τριτοβάθμια επεξεργασία, το επεξεργασμένο υγρό θα 

συλλέγεται σε αντλιοστάσιο εξόδου, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

καιδιαστάσεων 1.5 X 1.5 m, από όπου και θα αντλείται προς τους απορροφητικούς 

βόθρους για υπεδάφεια διάθεση. Σε αυτό το σημείο, είναι δυνατή και η 

δειγματοληψία. 



2.5.Διάθεση λυμάτων σε απορροφητικούς βόθρους 

Το υπερκείμενο υγρό θα διοχετεύεται σε απορροφητικούς βόθρους και αριθμούνται 

σε πέντε (5).  Οι απορροφητικοί βόθροι έχουν διάμετρο τα δύο (2) μέτρα και βάθος 

το ένα (1) μέτρο, είναι υπόγειοι και διοχετεύουν το επεξεργασμένο υγρό στο 

υπέδαφος. Το υπερκείμενο υγρό με μέγιστη ημερήσια απορροή 15m3/d, αφού υποστεί 

τριτοβάθμια επεξεργασία μέσω του πολυστρωματικού φίλτρου, εξασφαλίζει την 

ποιότητά του, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ρύπανσης της υπόγειας εδαφικής 

στοιβάδας και κατ’επέκταση του υδροφόρου ορίζοντα. 

Όσον αφορά στο έδαφος που προϋπάρχουν οι βόθροι, αυτό έχει καλή δομή και 

σύσταση για τη διοχέτευση των επεξεργασμένων λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 

χαρακτηρίζουμε ως αμμώδες με καλή διαπερατότητα και ικανότητα απορρόφησης. 

Τα συμπαγής υφής εδάφη, όπως είναι τα αμμώδη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

πυκνότητα και χαμηλό πορώδες σε αντίθεση με τα λεπτής υφής, αργιλώδη εδάφη. Για 

τη διάθεση υγρών επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει να αξιολογήσουμε την 

απορροφητικότητα S  του εδάφους, ώστε να είναι ικανοποιητική. 

Στην  περίπτωσή μας, οι απορροφητικοί βόθροι θα κατασκευαστούν σε αμμώδες, 

χαμηλού πορώδους και υψηλής απορροφητικότητας (στραγγίζει εύκολα), αφού δεν 

συγκρατούνται σε αυτό μεγάλες ποσότητες νερού. 

Βάσει του <<Τ>> προσδιορίζεται η καταλληλότητα του εδάφους για την εφαρμογή 

υπεδάφιας διάθεσης  σε ότι αφορά στη διηθητική ικανότητα, καθώς και η ελάχιστη 

απαιτούμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους. 

Στα πλαίσια σχεδιασμού του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων της Τυροκομικής Μονάδας, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές διήθησης τύπου 

Τ. 

Η δοκιμή τύπου Τ χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η καταλληλότητα του 

υπεδάφους, κάτω από τον πυθμένα του διάτρητου σωλήνα διάθεσης, ώστε να 

μεταφερθούν τα επεξεργασμένα από την τριτοβάθμια επεξεργασία απόβλητα. 

 



Δοκιμή Διήθησης Τύπου Τ 

Βήμα 1ο 

Στο υπό μελέτη πεδίο διάθεσης διανοίχτηκαν δύο(2) οπές δοκιμής, με διαστάσεις 300 

mm*300 mm*400 mm έκαστη, κάτω από το επίπεδο του αγωγού διάθεσης. Ο 

πυθμένας και οι πλευρές των οπών κατεργάστηκαν κατάλληλα, ώστε να 

πραγματοποιείται έκθεση του φυσικού εδάφους και να απομακρυνθούν τυχόν 

συμπιεσμένες ή λειασμένες επιφάνειες. 

Βήμα 2ο 

Η κάθε οπή πληρώθηκε προσεκτικά με καθαρό νερό 18 ώρες πριν την έναρξη της 

δοκιμής σε όλο το βάθος των 400 mm. Αφού πραγματοποιήθηκε πλήρης διήθηση του 

νερού, η οπή επαναπληρώθηκε μέχρι τα 400 mm και αφέθηκε να στραγγίσει μέχρι 

την επόμενη ημέρα. 

Βήμα 3ο 

Την επόμενη ημέρα, και έπειτα από κορεσμό της οπής, ξαναγεμίστηκε σε όλο το 

βάθος των 400 mm και έγινε καταμέτρησεις των χρονικών στιγμών της πλήρωσης και 

τελικά της  μείωσης του νερού στο επίπεδο των 300 mm. 

Στη δεδομένη περίπτωση, η αρχική πτώση της στάθμης από 400 mm σε 300 mm 

πραγματοποιήθηκε σε χρόνο 12 min για την 1η οπή και 15 min για τη 2η οπή. 

Βήμα 4ο 

Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι χρονικές διάρκειες πτώσης της στάθμης από τα 300 

mm βάθους οπής στα 200 mm, σε τρεις (3) δοκιμές για κάθε οπή και υπολογίστηκε η 

χρονική διάρκεια πτώσης  (Δt) σε 100 mm βάθους. 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τους χρόνους πτώσης της στάθμης από τα 

300 mm στα 200mm σε κάθε οπή κατά τα στάδια δοκιμής και υπολογίζεται η 

διηθητικότητα του πεδίου. 

 



ΟΠΗ 1 2 

ΠΛΗΡΩΣΗ Δt (min) για πτώση 

στάθμης κατά 100 mm 

Δt (min) για πτώση στάθμης κατά 

100 mm 

1 10,5 11,7 

2 14,3 13,8 

3 17,7 17,5 

Μέση διάρκεια (Δt) min 14,17 14,3 

 

Μέση διηθητικότητα 

(s/mm) 

8,5 8,6 

Διηθητική ικανότητα 

πεδίου (s/mm) 

8,55 

 

[Ρόϊκος (2012). Τεχνική υποστήριξη της κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων για τον 

προσδιορισμό κατάλληλων συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής για 

την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ προτεραιότητας] 

 

 

 

 



α/α Μέσος χρόνος διήθησης 

Τ 

(s/mm) 

Δυνατότητα εφαρμογής 

υπεδάφειας διάθεσης 

1 Τ<7 Δεν εφαρμόζεται 

2 7≤  Τ ≤118 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 

μετά από επεξεργασία σε 

σηπτική δεξαμενή ή 

δεξαμενή Imhoff 

3 118 ≤ Τ ≤177 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 

μετά από επεξεργασία σε 

σηπτική δεξαμενή ( ή 

δεξαμενή Imhoff)- 

Χαλικοδιυλιστήριο- 

Αμμοδιυλιστήριο ή 

ισοδύναμο σύστημα 

4 177 ≤Τ ≤213 Είναι δυνατή η εφαρμογή, 

μετά από πρόσθετη 

επεξεργασία με 

Συμβατικά – Μηχανικά 

Συστήματα ή Φυσικά 

Συστήματα 

5 213 ≤ Τ Δεν εφαρμόζεται 

 



Η τιμή της διηθητικότητας του υπό μελέτη πεδίου με συντεταγμένες, ανέρχεται σε 8.6 

s/mm. Επομένως, και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, επιβεβαιώνεται ότι το 

έδαφος του υπό εξέταση πεδίου είναι κατάλληλο για την εφαρμογή της υπεδάφιας 

διάθεσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα φίλτρο συγκράτησης. Η δοκιμή διήθησης 

συνίσταται στη μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να κατέβει η στάθμη του 

νερού στην οπή δοκιμής που ανοίγεται στο πεδίο κατά ένα συγκεκριμένο ύψος. 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας διήθησης του πεδίου διάθεσης 

χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω τύπο: 

A=  Q * Tp * c  με, 

Α = απαιτούμενη ενεργός επιφάνεια διήθησης 

Τp = χρόνος διήθησης , s/mm. Με τη δοκιμή διήθησης υπολογίστηκε σε 8.5 s/mm 

C = διορθωτικός συντελεστής του χρόνου διήθησης. Ο συντελεστής μπορεί να πάρει 

την τιμή 0,20. 

Q= μέση ημερήσια παροχή υγρών αποβλήτων 

Λόγω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας με πολυστρωματικό φίλτρο η απαιτούμενη 

επιφάνεια διήθησης μπορεί να ελαττωθεί στο ήμισυ. Επομένως, 

Α= [15 (m3 /d) * 8.6 (s/mm)* 0.2]*0.5 = 12.9 m2 

Προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα υπερχείλισης των απορροφητικών 

βόθρων, όπως σε συνθήκες εμφάνισης υψηλών βροχοπτώσεων, εξασφαλίζουμε το 

σύστημα με συντελεστή ασφαλείας 120%. Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα 

κατασκευαστεί τελικά ένα υπεδάφιο πεδίο διάθεσης (σύστημα απoρροφητικών 

τάφρων), με συνολική επιφάνεια 15.7 m2. 

O αριθμός των τάφρων θα ανέρχεται σε 5 με διάμετρο 2 εκατοστά καθένας από 

αυτόυς και βάθος 1 m. 

 

 



  

2.6. Αφυδάτωση της λάσπης 
 

Η ιλύς τροφοδοσίας αφήνεται να καθιζάνει και να συμπυκνωθεί και στη συνέχεια 

απομακρύνεται από τον κωνικό πυθμένα της δεξαμενής προς τις διατάξεις 

αφυδάτωσης (σακόφιλτρα). Για την ξήρανση της λάσπης θα 

χρησιμοποιηθούνσακόφιλτρα, όπου αφαιρείται η υγρασία της ιλύος ώστε  να μπορεί 

να διατεθεί στον ΧΥΤΑ της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια 

συστοιχία δύο σακόφιλτρων. 

3. Διαστασιολόγηση επιμέρους τμημάτων της 
εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων (ΕΕΑ) 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα απόβλητα τα οποία παράγονται από το 

τυροκομείο φτάνουν τα 15 m3/day (6000 kg/d) . Το τυροκομείο λειτουργεί 8 ώρες 

καθημερινά, επομένως η διαστασιολόγηση της μονάδας και ιδιαίτερα της δεξαμενής 

αερισμού γίνεται για παροχή: 

Μέση Ωριαία Παροχή: Q1= 15/8= 1,9 m3/hr 

Τα λύματα τα οποία αναμένονται από τη λειτουργία του τυροκομείου, εκτιμάται ότι 

θα έχουν τα τυπικά χαρακατηριστικά των λυμάτων από την τυροκόμιση σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των λυμάτων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι τιμές αυτές αποτελούν τη βάση για τον 

υπολογισμό του βιοαντιδραστήρα στις επόμενες παραγράφους. 

Πίνακας 1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων τυροκομείου 

Q (m3/d) BOD (mg/L) COD (mg/L) Θερμοκρασία (o 
C) 

TSS (mg/L) 

15 900 2000 12-22 260 
 

Τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 



Πίνακας 2: Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων 

Παράμετρος Τιμή 
ΕC/100 ml ≤ 200 διάμεση τιμή 
BOD5 (mg/L) ≤ 10 
COD (mg/L) ≤ 80 
TSS ≤ 35 
 

Δεξαμενή εξισορρόπησης ροής 

Η δεξαμενή εξισορρόπησης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η δυνατότητα της 

μονάδας να απορροφάει τις ημερήσιες και τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις στην 

παροχή αλλά και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποθήκευσης ικανής ποσότητας 

λυμάτων σε περιπτώσεις συντήρησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει επαρκής 

αποθηκευτική ικανότητα ώστε να απορροφούνται οι διακυμάνσεις αυτές, ενώ η 

παροχή προς τη δεξαμενή αερισμού θα συνεχίζει να είναι σταθερή. Προτείνεται 

λοιπόν κατασκευή πλαστικής δεξαμενής εξισορρόπησης συνολικού ωφέλιμου όγκου 

25 m3 με τις κάτωθι διαστάσεις: 

- Μήκος:    6 m 

- Πλάτος:    4.50 m 

- Ύψος:     4.00 m 

 

Δεξαμενή αερισμού: 

Η δεξαμενή αερισμού αποτελεί το βιολογικό αντιδραστήρα της μονάδας. Στη 

δεξαμενή αυτή, οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται χρησιμοποιούν το 

παρεχόμενο οξυγόνο για να αποδομήσουν το οργανικό φορτίο του λύματος και να το 

μετατρέψουν σε βιομάζα. 

Ο σχεδιασμός της δεξαμενής αερισμού ακολουθεί τα εξής βήματα: 

Ξεκινώντας από τα στοιχεία όπως δίνονται στον Πίνακα 2, αρχικά υπολογίζονται τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του λύματος με βάση τις εξισώσεις: 

b COD= 1,6 (BOD)=1440 mg/L 

nb COD= COD – b COD=560 mg/L 

 



Κατασκευάζεται μια δεξαμενή όγκου 28 m3 με τις κάτωθι διαστάσεις: 

Διαστάσεις 

- Μήκος:     4.00 m 

- Πλάτος:      2.00 m 

- Ύψος υγρών:     3.50 m 

- Ύψος ολικό:     4.00 m 

- Όγκος ωφέλιμος:    28.00 m3 

 

Δεξαμενή καθίζησης 

Από το διάφραγμα απαέρωσης της δεξαμενής αερισμού το ανάμικτο υγρό οδηγείται 

με βαρύτητα στο τμήμα της μονάδας που πραγματοποιείται η καθίζηση. Η δεξαμενή 

καθίζησης είναι ορθογωνική, με χοανοειδή πυθμένα, κλίσης 60%. Η είσοδος των 

υγρών στη δεξαμενή γίνεται μέσω αγωγού τοποθετημένου κάθετα στη δεξαμενή. Ο 

αγωγός καταλήγει σε Τ ώστε να επιτυγχάνεται απαέρωση των υγρών κατά την είσοδό 

τους στη δεξαμενή καθίζησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ακτινική κατανομή της 

παροχής σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής χωρίς κίνδυνο ανάδευσης της 

καθιζάνουσας λάσπης. Το διαυγασμένο υγρό υπερχειλίζει μέσω οδοντωτού 

υπερχειλιστή προς το κανάλι περιφερικής συλλογής. Το κανάλι αυτό είναι 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Π. 

Το κανάλι τοποθετείται περιφερειακά της δεξαμενής σε απόσταση 25 cm από το 

τοιχίο της. Ανάντη του υπερχειλιστή τοποθετείται φράγμα επιπλεόντων, το οποίο 

συγκρατεί τα επιπλέοντα για να μην υπερχειλίζουν στην έξοδο. Τα επιπλέοντα 

συλλέγονται επιφενειακά από το skimmer συλλογής επιπλεόντων και οδηγούνται στα 

σακόφιλτρα 

Ο σχεδιασμός της δεξαμενής βασίζεται στην επιφανειακή φόρτιση, η οποία δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 16 m3/m2d. 

Oι παράμετροι επιλέγονται με βάση την καλύτερη απόδοση του συστήματος και 

συγκεκριμένα επιλέγονται οι εξής: 

 Συγκέντρωση ιλύος: 3500 mg/L 

 Επιφανειακή φόρτιση: 4 m3/m2d 

 Bάθος: 1.5 m 

Επιφάνεια δεξαμενής: 

Α=Q/Eπιφανειακή φόρτιση=15/4=3,75 m2 



Ποσοστό ανακυκλοφορίας: 

RAS=X/(XΓ-Χ)=3500/8000-3500=0.77 

Ρυθμός ανακυκλοφορίας: 

Qr=QtrRAS=2.9 m3/hr 

Kατασκευάζεται μια δεξαμενή καθίζησης διαστάσεων: 

- Μήκος:      1.87m 

- Πλάτος:      1.00 m 

- Ύψος:       1.5 m + 0.30 m ελεύθερο 

- Πλάτος καναλιού υπερχείλισης:   0.25 m 

 

ΙNOX ορθογωνική δεξαμενή μαιανδρικής ροής 

Μήκος δεξαμενής:       1.50 m 

Πλάτος δεξαμενής:       0.70 m 

Μήκος μαιάνδρου:      0.30 m 

Πλάτος μαιάνδρου:       0.50 m 

Απόσταση μαιάνδρων (b):                                                              0.20 m 

             Ωφέλιμος όγκος δεξαμενής:                                                            1.00 m3 

             Χρόνος παραμονής της παροχής αιχμής:                                        60 min 

             Απαιτούμενη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου (Ct):           0.502 mg/L 

Qχλωρίου :                                                                                            0.504 g/L 

Qδιαλ/τος NaOCl:                                                                                    0.007 L/h 

 

Συστοιχία σακόφιλτρων 

Συστοιχία που θα αποτελείται από δύο σακόφιλτρα και θα έχει τις κάτωθι 

διαστάσεις 

- Μήκος:1.5 m 

- Πλάτος:1.5 m 

 

Στέγαστρο Η/Μ εξοπλισμού και φυσητήρων (Πάνελ μονόριχτο) 

- H1: 1.80 m 

- H2: 2 m 

- Πλάτος σκεπάστρου: 1m 



- Μήκος Βάσης: 4 m 

4. Η/Μ εξοπλισμός 
 Δεξαμενή εξισορρόπησης 

1) Δύο αντλίες ανοιχτού καναλιού TSURUMI 80B21  1,8-19,8 m3/ώρα 

0,55 kW /1,1 Amp, μανομετρικο H=8,9-1m με βάνες και βαλβίδες 

αντεπιστροφής. 

2) Παροχόμετρο του οίκου ΚROHNΕ για τη μέτρηση της παροχής 

εισόδου στη δεξαμενή 

3) Συλλέκτης αντλιών με βαλβίδες αντεπιστροφής και βάνες 2 ΄΄ 

4) Συλλέκτης αντλιών ΙΝΟΧ Φ5 ιντσών με σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών 

και ελαστικούς δακτυλίους σύνδεσης. 

5) Σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών για την ανάδευση της δεξαμενής 

6) Κατανομείς ροής INOX διαστάσεων 0,70 x 0,80, πάχους 2mm 

λαμαρίνας, με δυο διαφράγματα ακροσωλήνια 2’ με βάνες ρύθμισης 

παροχής  4-6 m3/h καθώς και την σύνδεση των αντλιών στον 

κατανομέα με τα απαραίτητα εξαρτήματα. 

 Δεξαμενή αερισμού  

Προσφέρεται compact δεξαμενή αερισμού κατασκευασμένη από μαύρη 

λαμαρίνα ΙΝΟΧ 3 mm η οποία θα συγκοινωνεί και με τη διεργασία της 

καθίζησης με λαμέλλες 

1) Compact δεξαμενή αερισμού από ΙΝΟΧ 304, 3mm πάχος 

2) Διαχυτές πλακοειδείς τύπου MF650 1in, με σέλα Φ63, του οίκου 

SUPRATEC, λεπτής φυσαλίδας 

3) Ένα συγκρότημα φυσητήρων ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της μονάδας 

στη δεξαμενή αερισμού CL 420 HS 2.2 kW, του οίκου MAPRO, 42 m3/hr 

στα 350 mbar 

4) Τοποθέτηση του συστήματος, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση αυτού. 

5) Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγού DN 80 κατά μήκος της δεξαμενής 

από την απέναντι πλευρά. Στο νέο αεραγωγό θα υπάρχουν αναμονές με όλα 

τα υλικά για να συνδεθούν με τους νέους διάχυτες καθώς και με τον 

συλλέκτη των φυσητήρων  

6) Συλλέκτες διαχυτών με κoιλοδοκό ΙΝΟΧ 80x80 με βάσεις στήριξης ανάλογα 

με τον πυθμένα της δεξαμενής και με σύστημα ανέλκυσης. Ο κάθε συλλέκτης 

θα συνοδεύεται με σωλήνα ΙΝΟΧ 2 ιντσών με ρακόρ σύνδεσης και βάνα 

σφαιρική. 



7) Δυο διαφράγματα ΙΝΟΧ που πρέπει να τοποθετηθούν στην δεξαμενή 

αερισμού για την είσοδο των αποβλήτων 

 Δεξαμενή καθίζησης  

1) Μία αντλία VARISCO 25 m3 /hγια την απομάκρυνση της λάσπης από 

τις καθιζήσεις και την ανακυκλοφορία λάσπης με τις φλάντζες και τις 

σωληνώσεις αέρος. 

2) Δυο SKIMΜER ΙΝΟΧ 4 ιντσών για την απομάκρυνση της 

επιφανειακής λάσπης με τις σωληνώσεις και την σχετική ρύθμιση. 

3) Διάφραγμα περιμετρικά της καθίζησης ΙΝΟΧ  για να συγκρατεί τα 

επιπλέοντα, καθώς και σύστημα ψεκασμού της δεξαμενής για να 

αποφύγουμε επιπλέουσα λάσπη  που τους καλοκαιρινούς μήνες 

δημιουργεί δυσοσμία.  

4) Οδοντωτού υπερχειλιστή ΙΝΟΧ με διάφραγμα 2,5 mm περιμετρικά της 

δεξαμενής με τα στηρίγματα. 

5) Θάλαμος ηρεμίας ΙΝΟΧ 3mm Φ600 στο κέντρο των δεξαμενών με τον 

σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης 

6) Μπλοκ λαμελλών του γερμανικού οίκου ΕΝΕΧΙΟ 

 Σακόφιλτρα 

1) Μια αντλία στραγγιδίων 1,8-25 m3/ώρα 0,50 kW /0,8 Amp, μανομετρικό 

Η=5,5-2,6m MXV 09T2 με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής 

2) Αντλιοστάσιο στραγγιδίων με όλες τις σωληνώσεις και τις βάνες για την 

μεταφορά των στραγγιδίων στην δεξαμενή εξισορρόπησης αντλίες 

0,75kw/1,5A, 5-9 m3/ώρα, μανομετρικό: Η=4,5-6m MXV 02T9 

 Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμοί 

1) Προμήθεια και κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα δυο πεδίων με 

ενσωματωμένο PLC και όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία 

της μονάδας 

2) Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων φλοτέρ, ηλεκτροβάνες και κάθε 

υλικό απαραίτητο για τις συνδέσεις των μηχανημάτων, προμήθεια και 

τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στις κλίνες ξήρανσης. 

  


