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Εισαγωγή 

Αντικείµενο του παρόντος Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής του Έργου: «Προσθήκη 

Μονάδας Προεπεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην Υφιστάµενη Μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης» είναι η 

περιγραφή της προτεινόµενης λύσης για την Μονάδα Προεπεξεργασίας Υγρών 

Αποβλήτων που απαιτείται να τοποθετηθεί στο Σταθµό Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, 

προκειµένου η υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΣΜΑ να 

µπορεί να επεξεργάζεται τα εισερχόµενα σε αυτήν λύµατα σε ικανοποιητικό βαθµό, 

κάτι που δεν γίνεται επί του παρόντος, όπως αναλύεται και στις επόµενες σελίδες. 

Ειδικότερα: 

• Στο Κεφάλαιο 1, γίνεται µία σύντοµη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, 

καθώς και της αναγκαιότητας του έργου 

• Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται αναλυτικά η προτεινόµενη Μονάδα 

Προεπεξεργασίας, καθώς και τα προτεινόµενα έργα που απαιτούνται 

προκειµένου τα λύµατα-στραγγίσµατα να οδηγούνται σε αυτήν 

 



Σελίδα 2 
 

1. Υφιστάµενη Κατάσταση 

1.1 Υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 

Εντός του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β∆ Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης, υφίσταται Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 

Αποβλήτων, επιφορτισµένη µε την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που 

παράγονται από αυτόν.  

Η υδραυλική δυναµικότητα της Μονάδας αυτής ανέρχεται σε 30m3/d και 

περιλαµβάνει: 

• Υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη συµπίεση απορριµµάτων στο 

Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) 

• Υγρά απόβλητα από την πλύση των κοντέινερ και των οχηµάτων  

• Υγρά απόβλητα από την πλύση δαπέδων και µηχανηµάτων του Σταθµού 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) 

• Λύµατα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του προσωπικού λειτουργίας. 

Ακόµη, στη Μονάδα έχει προβλεφθεί να καταλήγουν τα υγρά απόβλητα από το 

µελλοντικό Κ∆ΑΥ σύµφωνα µε την Οριστική Μελέτη του Σταθµού Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης. 

Τα φορτία (υδραυλικά και ρυπαντικά) για τα οποία έχει σχεδιαστεί η Μονάδα στην 

ανωτέρω Οριστική Μελέτη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1-1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων στην είσοδο της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων στο ΣΜΑ Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα 
µε την Οριστική Μελέτη του έργου 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ 

Συνολική παροχή σχεδιασµού σε Ε.Ε.Λ. m
3
/d 29,26 

BOD5 
mg/l 1.682,09 

kg/d 50,06 

SS 
mg/l 367,41 

kg/d 10,93 

TN 
mg/l 71,22 

kg/d 2,12 

Η Μονάδα Επεξεργασίας περιλαµβάνει συνοπτικά: 

• ∆εξαµενή Εξισορρόπησης, για τη συλλογή των παραγόµενων αποβλήτων και 

µε σκοπό την εξισορρόπηση ων εισερχόµενων υδραυλικών και ρυπαντικών 

φορτίων. 
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• Βιολογική Επεξεργασία, µε τη µέθοδο MBBR σε µορφή συµπαγούς κοντέινερ 

στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες βαθµίδες επεξεργασίας, ήτοι 

µία (1) ανοξική ζώνη για την απονιτροποίηση, µία (1) επαµφοτερίζουσα ζώνη 

που µπορεί να λειτουργεί είτε ως ανοξική είτε ως αεριζόµενη, δύο (2) 

δεξαµενές αερισµού τύπου MBBR και µία (1) τελική καθίζηση µε διαχωριστή 

τύπου lamella. 

• Απολύµανση Επεξεργασµένων Λυµάτων 

• Επεξεργασία Ιλύος 

Τα επεξεργασµένα λύµατα χρησιµοποιούνται για άρδευση του πρασίνου εντός του 

χώρου και σε περίπτωση πλεονάζουσας ποσότητας επεξεργασµένων, αυτή 

διατίθεται σε υπεδάφιο πεδίο εντός του οικοπέδου. 

1.2 Αναγκαιότητα Μελέτης 

Η ως άνω περιγραφείσα Μονάδα τέθηκε σε λειτουργία, αλλά αντιµετώπισε 

προβλήµατα στην επίτευξη της απαιτούµενης ποιότητας εκροής εξαρχής, λόγω του 

αυξηµένου φορτίου στερεών στην είσοδο της εγκατάστασης. Το φορτίο αυτό είναι 

πολλαπλάσιο από το φορτίο σχεδιασµού της Μονάδας µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 

συσσώρευση στερεών στη δεξαµενή εξισορρόπησης και στη βιολογική βαθµίδα, µε 

αποτέλεσµα µη ικανοποιητική επεξεργασία αλλά και συχνά προβλήµατα εµφράξεων 

στο µηχανολογικό εξοπλισµό (αντλίες, υποβρύχιοι αεριστήρες κλπ.) και στα 

υδραυλικά µέρη (σωλήνες, υπερχειλίσεις διαµερισµάτων κλπ.). 

Τα φορτία αυτά διαπιστώθηκαν και από τις εργαστηριακές µετρήσεις της ποιότητας 

εισόδου, όπως αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε χηµικό εργαστήριο. Οι 

πραγµατοποιηθείσες αναλύσεις καταδεικνύουν ότι τα εισερχόµενα φορτία στερεών 

στην είσοδο της εγκατάστασης είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε τα φορτία 

σχεδιασµού της εγκατάστασης.  

Έτσι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική λειτουργία της Μονάδας, είναι 

αναγκαία η πρόβλεψη σταδίου προεπεξεργασίας, για τη συγκράτηση και 

αποµάκρυνση στερεών από τη Μονάδα Επεξεργασίας. Συγκεκριµένα, στην παρούσα 

µελέτη, διερευνάται η τοποθέτηση Μονάδας Προεπεξεργασίας ανάντη της δεξαµενής 

εξισορρόπησης, ώστε να αποµακρύνονται τα στερεά πριν την είσοδο των υγρών 

αποβλήτων στη δεξαµενή εξισορρόπησης, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της 

γενικότερης επεξεργασίας των εισερχόµενων λυµάτων, καθώς: 

• Προστατεύεται ο Μηχανολογικός Εξοπλισµός της Μονάδας 

• Αποµακρύνονται στερεά, τα οποία περιέχουν σηµαντικό ρυπαντικό φορτίο 

• Αποτρέπεται η καθίζηση και η συσσώρευση στερεών σε δεξαµενές 

σωληνώσεις 

Η µέθοδος προεπεξεργασίας περιλαµβάνει την εγκατάσταση προκατασκευασµένης 

µονάδας προεπεξεργασίας, µε στάδιο εσχάρωσης και στάδιο αµµοσυλλογής. 



Σελίδα 4 
 

Η παροχή των Βιοµηχανικών Αποβλήτων του 24ώρου που προβλέπεται να 

εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά τη χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής σε 

m3 είναι 30m3/ηµέρα. Αντίστοιχα, ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να 

εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά τη χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής 

θεωρείται 1=150. Τέλος, η µέση ηµερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη 

εγκατάστασης, σε όρους Αιωρούµενων Στερεών (SS) προκύπτει R=8.300mg/l (από 

τον Μέσο Όρο των τιµών που εξήχθησαν εργαστηριακά το τελευταίο διάστηµα από 

τον Φο∆ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας). 

2. Προτεινόµενα έργα και Μονάδα Προεπεξεργασίας 

2.1 Γενική Περιγραφή 

Επί του παρόντος, το σύνολο των προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ήτοι υγρά 

απόβλητα που προκύπτουν από τη συµπίεση απορριµµάτων στο Σταθµό 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. 

Θεσσαλονίκης, υγρά απόβλητα από την πλύση κοντέινερ, δαπέδων, οχηµάτων και 

µηχανηµάτων εντός αυτού, και τα λύµατα των εγκαταστάσεων υγιεινής του 

προσωπικού λειτουργίας του Σταθµού, συλλέγεται από δίκτυο αποχέτευσης και 

οδηγείται µέσω ενός κεντρικού αγωγού αποχέτευσης διαµέτρου Φ200 στην 

υφιστάµενη ∆εξαµενή Εξισορρόπησης της Μονάδας Επεξεργασίας.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι αναγκαία η εγκατάσταση µίας Μονάδας 

Προεπεξεργασίας η οποία θα τοποθετηθεί πριν από την υφιστάµενη ∆εξαµενή 

Εξισορρόπησης, προκειµένου να καταστεί αποδοτική η υφιστάµενη Μονάδα 

Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 

(ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης µε τη συγκράτηση των 

εισερχόµενων σε αυτή στερεών, τα οποία και περιέχουν σηµαντικό ρυπαντικό 

φορτίο.  

Η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης µε τη νέα Μονάδα Προεπεξεργασίας θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω φρεατίου, εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η εν ξηερώ 

εκτροπή του υφιστάµενου αγωγού αποχέτευσης λυµάτων µε κατάλληλη διάταξη 

προς νέο φρεάτιο συγκέντρωσης αυτών. Η κατασκευή του εν λόγω Φρεατίου 

Συγκέντρωσης Λυµάτων είναι απαραίτητη διότι δε δύναται τα συγκεντρωθέντα 

λύµατα να οδηγηθούν βαρυτικά στη νέα Μονάδα Προεπεξεργασίας, ενώ η 

συγκέντρωσή τους σε ενδιάµεσο σταθµό (φρεάτιο) επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο 

της διάταξης σε περίπτωση βλάβης, έκτακτης παρέµβασης κλπ. Η ανύψωση των 

λυµάτων στη Μονάδα Προεπεξεργασίας θα πραγµατοποιείται µε Έλικα Αρχιµήδη 

(Κοχλίας Αρχιµήδη). 

2.2 Φρεάτιο Εκτροπής Υφιστάµενου Αγωγού Μεταφοράς 

Λυµάτων – Στραγγισµάτων και Εκκίνησης Νέου Αγωγού 

Μεταφοράς Λυµάτων – Στραγγισµάτων 

 Για τη µεταφορά των λυµάτων-στραγγισµάτων προς την υφιστάµενη ∆εξαµενή 

Εξισορρόπησης, χρησιµοποιείται ένας αγωγός Πολυαιθυλενίου (PE) διαµέτρου 

200mm. Σε απόσταση περίπου 14m Βορειοανατολικά της ∆εξαµενής 

Εξισορρόπησης ακολουθώντας την όδευση του υφιστάµενου αγωγού αποχέτευσης 

λυµάτων-στραγγισµάτων, προτείνεται η κατασκευή ενός φρεατίου για την εκτροπή 
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αυτών προς το νέο φρεάτιο συγκέντρωσής τους. Το νέο αυτό χυτό ορθογωνικό 

φρεατίο, εσωτερικών διαστάσεων 1,40x2,00x1,20 (ΠxΜxΥ) (m), κατασκευάζεται από 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 και φιλοξενεί τα ακόλουθα χυτοσιδηρά 

εξαρτήµατα: 

Πίνακας 2-1 Εξαρτήµατα εκτροπής λυµάτων από την υφιστάµενη ∆εξαµενή Εξισορρόπησης στο 
νεό Φρεάτιο Συγκέντρωσης Λυµάτων-Στραγγισµάτων µέσω αγωγού HDPE DN200 

α/α Εξάρτηµα Τεµάχια 

1 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού ΡΕ Ø200 µε 

φλάντζα DN200 

3 

2 Χυτοσιδηρή δικλείδα µε φλάντζες DN200 3 

3 Χυτοσιδηρό ταυ µε φλάντζες DN200/200 1 

4 Ειδικό τεµάχιο εξάρµωσης DN200 1 

5 Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα DN200 1 

6 Χυτοσιδηρός αγωγός µε φλάντζες DN200 1 

7 Χυτοσιδηρή καµπύλη 11,25° µε φλάντζα DN200 1 

8 Μεταλλικά στηρίγµατα αγωγού τύπου Π  

(SHS 50x50x4) 

4 

 

Ακόµη, για την προστασία των αγωγών πραγµατοποιείται επεξεργασία αυτών µε 

άµµο και κόλλα στα σηµεία επαφής τους µε τα τοιχώµατα του φρεατίου. Τέλος, η 

πρόσβαση θα πραγµατοποιείται από συµπαγές χυτοσιδηρό κάλυµµα και από 

χυτοσιδηρές βαθµίδες που θα αγκυρωθούν κατάλληλα στα τοιχώµατά του. 

2.3 Φρεάτιο Συγκέντρωσης Λυµάτων – Στραγγισµάτων ανάντη 

της Μονάδας Προεπεξεργασίας 

Από το φρεάτιο εκτροπής του υφιστάµενου αγωγού µεταφοράς λυµάτων-

στραγγισµάτων εκκινεί ο νέος αγωγός µεταφοράς λυµάτων-στραγγισµάτων από 

HDPE DN200, ο οποίος µε κλίση 1,00% οδηγεί τα αποχετευόµενα λύµατα σε χυτό 

φρεάτιο συγκέντρωσης από Οπλισµένο Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, το οποίο θα 

κατασκευαστεί στη Νοτιοδυτική περιοχή του ΣΜΑ, ανάντη της Μονάδας 

Προεπεξεργασίας.  

Το φρεάτιο κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία της 

έλικας Αρχιµήδη, η οποία και θα εκκινεί από αυτό και θα µεταφέρει τα 

συγκεντρωµένα λύµατα-στραγγίσµατα στη Μονάδα Προεπεξεργασίας. Ειδικότερα, ο 

πυθµένας του φρεατίου αποτελείται από δύο (2) τµήµατα, ένα (1) επιµήκες τµήµα 

(κανάλι), διαστάσεων 0,40x0,25 (ΠxY) (m), το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των 

λυµάτων-στραγγισµάτων και το οποίο χρησιµοποιείται ως αφετηρία της έλικας 

Αρχιµήδη, καθώς και ένα (1) κεκλιµένο τµήµα το οποίο µε την κλίση του κατευθύνει 

τα λύµατα-στραγγίσµατα στην έλικα.  

Τέλος, από το φρεάτιο εκκινεί αγωγός HDPE DN160mm, ο οποίος και καταλήγει µε 

κλίση 1,20% στη ∆εξαµενή Εξισορρόπησης και έχει διττό σκοπό. Αφενός, σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία της Μονάδας 

(π.χ. βλάβη, συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων λυµάτων κλπ), οδηγεί τα 

συγκεντρωθέντα λύµατα στη ∆εξαµενή Εξισορρόπησης και αφετέρου µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί για τη συντήρηση της έλικας Αρχιµήδη (π.χ. καθαρισµός και πλύση 

αυτής). 

2.4 Έλικα Αρχιµήδη (ή αντλία µε κοχλία) 

Η Έλικα Αρχιµήδη ή ο Κοχλίας του Αρχιµήδη ή απλούστερα αντλία µε κοχλία είναι 

µία κατασκευή που από την αρχαιότητα χρησιµοποιούνταν για να αντλεί και να 

µετακινεί νερό από κάποιο χαµηλό σηµείο σε ένα υψηλό. Στην ουσία αποτελείται από 

έναν κοχλία σε κενό σωλήνα (ελικοειδής επιφάνεια µέσα σε κύλινδρο), ο οποίος 

περιστρέφεται, οδηγώντας το υγρό που εγκλωβίζεται στην έλικα από το χαµηλότερο 

σηµείο της κατασκευής στο υψηλότερο. 

Τα συγκεντρωµένα λύµατα-στραγγίσµατα θα ανυψώνονται µέσω ενός κοχλία 

διαµέτρου D=0,20m, µήκους 5,80m, τοποθετηµένου υπό κλίση 55ο και οδηγούνται 

απευθείας στη Μονάδα Προκεπεξεργασίας. Η έλικα θα βρίσκεται εντός περιβλήµατος 

ορθογωνικής διατοµής ή διατοµής U από ανοξείδωτο χάλυβα, αποµονωµένη από το 

υπόλοιπο περιβάλλον, για την αποφυγή διαφυγής οσµών και λυµάτων κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της.  

2.5 Μονάδα Προεπεξεργασίας 

Τα λύµατα-στραγγίσµατα µέσω της Έλιακς Αρχιµήδη θα οδηγούνται στη Μονάδα 

Προεπεξεργασίας η οποία θα τοποθετηθεί κατάντη του φρεατίου συγκέντρωσης 

αυτών. 

Τα επιµέρους τµήµατά της Μονάδας Προεπεξεργασίας θα είναι τα ακόλουθα: 

• Αυτοκαθαριζόµενο περιστρεφόµενο φίλτρο 

• Συµπιεστής εσχαρισµάτων 

• Ανοξείδωτη δεξαµενή διαχωρισµού άµµου και λιπών 

• Ανοξείδωτος ηλεκτρικός Πίνακας 

• Φλάντζα σύνδεσης αγωγού προσαγωγής λυµάτων 

• Στεγανά ανοξείδωτα αφαιρούµενα καπάκια 

2.5.1 Τρόπος Λειτουργίας 

Η Μονάδα Προεπεξεργασίας θα λειτουργεί πλήρως αυτόµατα µε τη δυνατότητα 

ρύθµισης των παραµέτρων σε σύστηµα PLC. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

ένδειξης όλων των λειτουργιών του υπό προµήθεια συγκροτήµατος στον κεντρικό 

σταθµό ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων του Σταθµού 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. 

Θεσσαλονίκης. Με την εκκίνηση των αντλιών τροφοδοσίας της µονάδας θα εκκινεί η 

λειτουργία του συγκροτήµατος που µε κατάλληλο χρονοπρογράµµατα στο PLC του 

ηλεκτρικού πίνακα θα λειτουργούν οι µηχανισµοί. 

Τα λύµατα περνούν αρχικά από το τµήµα εσχαρισµού (αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο – 

στροφοκόσκινο-) όπου διαχωρίζονται τα στερεά > των 1 mm. Τα εσχαρίσµατα µε τη 
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βοήθεια ξέστρου απόξεσης µεταφέρονται και απορρίπτονται σε συµπιεστή 

εσχαρισµάτων όπου αφυδατώνονται σε ποσοστό έως και 35% TS και στη συνέχεια 

απορρίπτονται σε κάδο συλλογής εσχαρισµάτων. Τα στραγγίσµατα από τη συµπίεση 

οδηγούνται πίσω στην δεξαµενή αµµολιποδιαχωρισµού µε βαρύτητα. 

Σε περίπτωση έµφραξης του φίλτρου και προς αποφυγή υπερχειλίσεων, τα λύµατα 

θα υπερχειλίζουν απρόσκοπτα σε παράπλευρη λεκάνη ενσωµατωµένη στο φίλτρο 

και οδηγούνται στη δεξαµενή αµµολιποδιαχωρισµού παρακάµπτοντας την επιφάνεια 

εσχαρισµού ενεργοποιώντας ταυτόχρονα σήµανση alarm. 

Στη συνέχεια τα λύµατα περνούν µε ελεύθερη ροή στην επιµήκη δεξαµενή 

αµµολιποδιαχωρισµού όπου µε την βοήθεια αερισµού διαχωρίζονται η άµµος, 

ελαφρά και µη διαλυτά συστατικά, τα λίπη και έλαια. 

Με τη βοήθεια του διαχωριστικού τοιχώµατος η επιπλέουσα κρούστα που συνίσταται 

συνήθως από λίπη/έλαια και επιπλέοντα υλικά µε την βοήθεια περιστρεφόµενου 

επιφανειακού ξέστρου απορρίπτονται σε δοχείο, που είναι ενσωµατωµένο στη 

δεξαµενή, και στη συνέχεια µπορούν µε τη βοήθεια αντλίας να µεταφέρονται στην 

είσοδο του συµπιεστού εσχαρισµάτων όπου θα αναµειγνύονται και θα 

αποµακρύνονται µαζί µε τα εσχαρίσµατα (στάνταρτ κατασκευή). 

Η άµµος που διαχωρίζεται στον πυθµένα της δεξαµενής µεταφέρεται µε τη βοήθεια 

του οριζόντιου κοχλία στην λεκάνη τροφοδοσίας του κεκλιµένου κοχλία οποίος µε τη 

σειρά του τη µεταφέρει και την απορρίπτει σε κάδο ή container συλλογής άµµου. 

Πριν από την έξοδο της άµµου από τον κοχλία θα υπάρχει ειδικό σύστηµα έκπλυσης 

της άµµου µε τροφοδοσία νερού που µπορεί να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο 

διάθεσης βιοµηχανικού νερού του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) 

Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. Θεσσαλονίκης. 

Το σύστηµα αυτόµατης έκπλυσης της εξερχόµενης άµµου θα έχει τη δυνατότητα 

µείωσης των οργανικών που περιέχονται στην εξερχόµενη άµµο. Η έκπλυση θα 

γίνεται αυτόµατα µέσω του PLC µε τη βοήθεια ηλεκτροβάνας 

Τα λύµατα σε παροχή λειτουργίας 5m3/hr θα εξέρχονται από τη µονάδα 

απαλλαγµένα από: 

• Στερεά >1mm, 

• Άµµο (σύµφωνα µε το διάγραµµα Kalbskopf και ATV) σε ποσοστά: 

o µέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,125 – Φ0,16 mm: 100% 

o µέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,16 – Φ0,20 mm: 100% 

o µέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,20 – Φ0,25 mm: 100% 

o µέγεθος κοκκοµετρίας Φ0,25 – Φ0,315 mm: 100% (συνήθης τιµή 

>95%) 

• Λίπη/έλαια, ελαφρά υλικά 
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και µέσω αγωγού HDPE DN200 θα οδηγούνται στην υφιστάµενη ∆εξαµενή 

Εξισορρόπησης. Για τη σύνδεση του αγωγού HDPE µε τη Μονάδα Προεπεξεργασίας 

απαιτούνται τα ακόλουθα εξαρτήµατα: 

Πίνακας 2-2 Εξαρτήµατα σύνδεσης αγωγού HDPE µεταφοράς λυµάτων από τη Μονάδα 
Προεπεξεργασίας στην υφιστάµενη ∆εξαµενή Εξισορρόπησης 

α/α Εξάρτηµα Τεµάχια 

1 Χυτοσιδηρή καµπύλη 90° µε φλάντζα DN200 1 

2 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού ΡΕ Ø200 µε 

φλάντζα DN200 

1 

 

2.5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Αυτοκαθαριζόµενο περιστρεφόµενο φίλτρο 

Τύπος φίλτρου RS-60/1.0 

 

 

Προδιαγραφές CE 

∆ιάµετρος κυλίνδρου 630 mm 

Καθαρό µήκος κυλίνδρου 600 mm 

Άνοιγµα σχισµής (διάκενο) 1,0 mm 

Ηλεκτροµειωτήρας bongiglioli 

Ονοµαστική ισχύς 

ηλεκτροµειωτήρα 
0,75kW, 400V, 50Hz 

Υλικό κατασκευής φίλτρου 

Εξολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304 

 

Τα σωµατίδια διαχωρίζονται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου και µε 

την περιστροφή αποµακρύνονται µέσω ειδικής λεπίδας απόξεσης. 

Ο κύλινδρος αποτελείται από σπειροειδή ελάσµατα τραπεζοειδούς διατοµής. 

Τα διαχωριζόµενα στερεά αποµακρύνονται σχεδόν στεγνά από το ξέστρο του 

τυµπάνου. 

Το φίλτρο διαθέτει επίσης ειδική σύνδεση 1” (DN25) µε ηλεκτροβάνα, έτσι ώστε µε τη 

βοήθεια εσωτερικού συστήµατος αυτόµατου ψεκασµού (µπεκ) να αποφεύγονται οι 

τυχόν εµφράξεις των σχισµών (πλύση µε νερό υπό πίεση 4-5 bar, αιτούµενης 

παροχής περίπου 45 l/min). 
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Εικόνα 1 Τρόπος λειτουργίας αυτοκαθαριζόµενου περιστρεφόµενου φίλτρου 

Η απόρριψη εσχαρισµάτων θα γίνεται στεγανά σε ενσωµατωµένο συµπιεστή 

εσχαρισµάτων και στη συνέχεια σε κάδο συλλογής τύπου απορριµµάτων πόλεως. 

Σε περίπτωση έµφραξης της επιφάνειας εσχαρισµού θα υπάρχει κατάλληλη 

υπερχείλιση ασφαλείας, εσωτερικά του φίλτρου, µέσω αυτής τα υπερχειλίσµατα θα 

µπορούν να οδηγηθούν απευθείας στη δεξαµενή αµµολιποδιαχωρισµού. 

Η όλη διάταξη θα είναι κλειστού τύπου προς αποφυγή οσµών και εκτίναξης 

σταγονιδίων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Συµπιεστής εσχαρισµάτων 

Τύπος SP-195 

 

 

Παροχή εσχαρισµάτων Περίπου 1m3/hr 

Βαθµός συµπίεσης Έως 35% TS 

Ηλεκτροµειωτήρας 
Τύπου NORD/ 0,75kW, 

400V, 50Hz 

Υλικό κατασκευής 
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

 

Το υλικό κατασκευής είναι εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Ο κοχλίας 

είναι µε κεντρικό άξονα κατασκευασµένος από ανοξείδωτες σπείρες υψηλής αντοχής. 

Τα στραγγίδια από τη συµπίεση οδηγούνται µέσω αγωγού στην δεξαµενή 

αµµολιποδιαχωρισµού, τα συµπιεσµένα εσχαρίσµατα θα οδηγούνται µέσω 

κεκλιµένης χοάνης και θα απορρίπτονται σε κάδο συλλογής απορριµµάτων. 
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Ανοξείδωτη δεξαµενή διαχωρισµού άµµου και λιπών 

Καθαρές διαστάσεις 

δεξαµενής 

Πλάτος 1300mm 

 

Μήκος 3000mm 

Βάθος 1520mm 

Υλικό κατασκευής 
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

Έξοδος Φλάντζα DN150 (6”) 

 

Η ανοξείδωτη δεξαµενή διαχωρισµού άµµου και λιπών  πυραµιδοειδούς διατοµής 

αποτελείται από: 

• οριζόντιο ανοξείδωτο κοχλία, τύπου FS-200/L3000 µε ηλεκτροµειωτήρα 

τύπου NORD 0,37KW / 400V / 50Hz, για τη µεταφορά της άµµου από τον 

πυθµένα της δεξαµενής στη χοάνη τροφοδοσίας του κεκλιµένου κοχλία, 

• κεκλιµένο ανοξείδωτο κοχλία, τύπου FS-200/L4000 µε ηλεκτροµειωτήρα 

τύπου NORD 0,55KW / 400V / 50Hz, για τη µεταφορά της άµµου και την 

απόρριψή της σε κάδο συλλογής. Θα υπάρχει επίσης κατάλληλο σύστηµα 

αυτόµατης πλύσης της εξερχόµενης άµµου ώστε να µειώνονται τα οργανικά. 

• σύστηµα αερισµού µε κατάλληλους διαχυτές µεσαίας φυσαλίδας, µε 

ανοξείδωτο δίκτυο σωληνώσεων και ένα αερόψυκτο αθόρυβο αεροσυµπιεστή 

(63dB), παροχής 16m3/h στα 120 mbar, και ισχύος 0,55 KW/ 400V/ 50Hz. 

• ανοξείδωτο ενδιάµεσο χώρισµα για την ζώνη ηρεµίας και διαχωρισµού των 

λιπών 

• επιφανειακό ξέστρο µε ηλεκτροµειωτήρα, τύπου NORD 0,25KW / 400V / 

50Hz και ατέρµονη ανοξείδωτη αλυσίδα για τη σάρωση και απόρριψη των 

λιπών σε ενσωµατωµένη λεκάνη συλλογής. 

• λεκάνη συλλογής λιπών, ενσωµατωµένη µέσα στη δεξαµενή µε κατάλληλη 

διάταξη αερισµού για την αναµόχλευση και την απρόσκοπτη αναρρόφηση 

των λιπών µέσω της αντλίας. 

• αντλία τύπου monopump (monoblock /κοχλιωτή) παροχής 1,0m3/h µε 

κινητήρα 0,37KW / 400V / 50Hz) για την άντληση και τροφοδοσία των λιπών 

επιλεκτικά προς τον συµπιεστή εσχαρισµάτων (standard κατασκευή). 

• ∆ιάταξη εκκένωσης της δεξαµενής µε ανοξείδωτη βάνα τύπου αποµόνωσης 

DN40 (1 ½”) 

Ηλεκτρολογικός πίνακας (µε σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου της µονάδας 

PLC) 

Το υλικό του πίνακα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και περιλαµβάνει όλο το 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό και αυτοµατισµό λειτουργίας ολόκληρης της 

µονάδας. Το ηλεκτρολογικό υλικό του πίνακα και το PLC θα είναι του οµίλου 

Schneider Electric. 
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Στην πρόσοψη φέρει όλες τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές ενδείξεις και οθόνη αφής 

(82mm x 35mm) µε µιµικό διάγραµµα λειτουργίας στο LCD µε όλες τις ενδείξεις 

βλαβών και χειρισµών προγραµµατισµού. 

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της µονάδας θα είναι περίπου 3,40kW. Η λειτουργία 

του αυτοµατισµού εξασφαλίζει την προστασία των επιµέρους µηχανισµών. 

Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνονται: 

• Κεντρικός διακόπτης ON/OFF του συγκροτήµατος µε ανοικτή επαφή για 

ένδειξη και διακόπτες ON/OFF για τους κινητήρες 

• Ένδειξη βλάβης της µονάδας τοπικά, µε reset και σχετική ένδειξη 

• Ρελέ προστασίας και θερµικά για την προστασία των κινητήρων σε 

περίπτωση µηχανικής υπερφόρτωσης 

• Θερµοστάτης µε θερµική αντίσταση στον πίνακα για την αποφυγή ανάπτυξης 

υγρασίας 

Προς το κεντρικό σύστηµα ελέγχου της ΕΕΛ του Σταθµού Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) θα δίδονται σήµατα γενικής βλάβης, λειτουργίας στο 

χειροκίνητο και για κάθε κινητήρα της µονάδας σήµα λειτουργίας και βλάβης. Τα 

σήµατα θα δίδονται σε ελεύθερες τάσεις επαφές. 

Λοιπά στοιχεία 

Οριζόντιος κοχλίας προώθησης άµµου 

 

∆ιατοµή Φ200 

Μήκος 3000 mm 

Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

Ηλεκτροµειωτήρας 0,37kW/400V/50Hz/ IP55 

Κεκλιµένος κοχλίας προώθησης, πλύσης, 

απόρριψης άµµου 

 

 

∆ιατοµή Φ200 

Μήκος 4000 mm 

Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

Ηλεκτροµειωτήρας NORD/0,55kW/400V/50Hz/ 

IP55 

Περιλαµβάνει ακόµη: • Σύστηµα έκπλυσης 

άµµου µε ειδικό 

σύστηµα ψεκασµού 

(µπεκ) µε 

ηλεκτροβάνα 

ελέγχου (DN25, 

πλύση µε νερό υπό 

πίεση 4-5bar, 

αιτούµενης παροχής 
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περίπου 45l/min) 

ώστε να µειώνονται 

τα οργανικά από την 

άµµο 

• Ποδιά (χοάνη) 

απόρριψης άµµου 

σε κάδο συλλογής 

Ξέστρο λιπών 

 
 

 
 

 

Υλικό κατασκευής 

ξέστρου και αλυσίδας 

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

Ηλεκτροµειωτήρας NORD/0,25kW/400V/50Hz/ 

IP55 

Αερισµός – τροφοδοσία αέρος 

 
 

 

Αεροσυµπιεστής Κινητήρας: αερόψυκτος, 

0,55kW/400V/50Hz/63dB, 

1400rpm, προδιαγραφές 

CE 

Σύνδεση: G 1/2” 

Παροχή: 16m3/h, max 

1000mbar 

Τεµάχια: 1 

Σύστηµα διανοµής 

αέρος 

∆ίκτυο σωληνώσεων-

βανών 

Αγωγός παροχής: DN25 

(1”) 

Αριθµός διακλαδώσεων µε 

βάνα αποµόνωσης: 2 

∆ιατοµή διακλάδωσης: 3/4" 

(DN20) 

Υλικό κατασκευής: 

ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

∆ιαχυτές 

Τύπος: Μεσαίας φυσαλίδας 

επιµήκης, προδιαγραφές 

CE 

Αριθµός διαχυτών: 3 (1,5 

ζεύγη) 

Συνολικό καθαρό µήκος 
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διαχυτών 2,25m 

Αντλία αποµάκρυνσης λιπών 

 

Τύπος monopump (monoblock – 

κοχλιωτή), προδιαγραφές 

CE 

Παροχή 1,0 m3/h 

Ηλεκτροµειωτήρας 0,37kW, 400V, 50Hz, 

700rpm, IP55 

Φλάντζα σύνδεσης µονάδας 

 

Είσοδος DN 100 (4”) 

Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 

304 

Φλάντζα εκροής 

 

Τύπος DN 150 (6”) από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304 

 

 

2.6 Συµπληρωµατικά έργα αύλειου χώρου  

2.6.1 Τσιµεντόστρωση επιφάνειας ανάπτυξης έργων Μονάδας 

Προεπεξεργασίας 

Για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων (π.χ. απορριµµατοφόρα) στην περιοχή 

ανάπτυξης των έργων, αλλά και για την αποφυγή του ενδεχοµένου ρύπανσης του 

υπεδάφους, πραγµατοποιείται τσιµεντόστρωση της περιοχής ανάπτυξης των έργων, 

όπως παρουσιάζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη.  

Οι στρώσεις που δοµούν τη νέα επιφάνεια είναι οι εξής (από κάτω προς τα πάνω): 

• Στρώση υπόβασης πάχους 10cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

πρώην Π.Τ.Π. Ο-150 

• Στρώση βάσης πάχους 10cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην 

Π.Τ.Π. Ο-155 

• Πλάκα σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30, οπλισµένη µε 2#Τ188, πάχους 

20cm 

Σηµειώνεται ότι για την καλύτερη συναρµογή της πλάκας µε τον υπόλοιπο 

περιβάλλοντα χώρο, για τη διαµόρφωση κατάλληλων επιφανειακών κλίσεων για την 

αποστράγγιση των οµβρίων και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, δύναται 

το πάχος της πλάκας σκυροδέµατος να µεταβάλλεται τοπικά και να είναι µεγαλύτερο 

από 20cm. 
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2.6.2  ∆ιαµόρφωση εισόδου και ασφαλτόστρωση 

Για την εξυπηρέτηση των διερχόµενων οχηµάτων, πραγµατοποιείται η διάνοιξη δύο 

(2) εισόδων Νοτιοδυτικά της περιοχής ανάπτυξης των έργων, µε την καθαίρεση της 

υφιστάµενης συρµατοπερίφραξης, την αντικατάστασή της µε νέα, την τοποθέτηση 

δύο (2) µεταλλικών συρόµενων θυρών και την ασφαλτόστρωση της περιοχής που 

οδηγεί σε αυτές από τον υφιστάµενο χωµατόδροµο. 

Η νέα ασφαλτοστρωµένη επιφάνεια δοµείται από τις ακόλουθες στρώσεις (από κάτω 

προς τα πάνω): 

• 1η Στρώση υπόβασης πάχους 10cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

πρώην Π.Τ.Π. Ο-150 

• 2η Στρώση υπόβασης πάχους 10cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

πρώην Π.Τ.Π. Ο-150 

• Στρώση βάσης πάχους 10cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην 

Π.Τ.Π. Ο-155 

• Ασφαλτική προεπάλειψη, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π 

Α201 

• Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

πρώην Π.Τ.Π. Α260 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm,  σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-

11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260 

Για την οριοθέτηση της νέας περιοχής εισόδου, κατασκευάζονται στηθαία από 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 εκατέρωθεν αυτής, ενώ τοποθετούνται 

δύο (2) µεταλλικές συρόµενες θύρες ανοίγµατος 5,00m για την εξυπηρέτηση των 

διερχόµενων οχηµάτων. 

2.6.3 Τοποθέτηση εσχαρών υδροσυλλογής κατάλληλου µεγέθους 

Για την καλύτερη συγκράτηση των φερτών υλικών κατά την αποστράγγιση των 

αποχετευόµενων λυµάτων προερχόµενων από τις διάφορες λειτουργίες του Σταθµού 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Β.∆. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ν. 

Θεσσαλονίκης και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της νέας Μονάδας 

Προεπεξεργασίας, θα τοποθετηθούν εσχάρες υδροσυλλογής κατάλληλων µεγεθών, 

στην περιοχή των χοανών του Σταθµού, στο επίπεδο έδρασης των συµπιεστών-

container και σε θέσεις εντός του ΣΜΑ που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Οι τοποθετούµενες εσχάρες θα είναι κατηγορίας D400 και διακρίνονται, σε τέσσερις 

(4) τύπους, ανάλογα µε τις διαστάσεις των υφιστάµενων εσχαρών που εντοπίζονται 

στον ΣΜΑ: 

- Τύπος Α: ∆ιαστάσεις 49cm x 49cm Τεµ. 4 



Σελίδα 15 
 

- Τύπος Β: ∆ιαστάσεις 24cm x 200cm Τεµ. 4 

- Τύπος Γ: ∆ιαστάσεις 20cm x 200cm Τεµ. 8 

- Τύπος ∆: ∆ιαστάσεις 65cm x 65cm Τεµ.4 

Για τη συγκράτηση των µεταφερόµενων κατάντη φερτών στερεών υλικών οι εσχάρες 

θα διαθέτουν οπές διαστάσεων 1,50cm x 2,00cm. 
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