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2.4 Βιολογική επεξεργασία (μέθοδος ενεργού ιλύος με ΔΤΚ) 
2.4.1 Γενικά  

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου1, η νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 
επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με δεξαμενές τελικής καθίζησης για τον 
διαχωρισμό υγρών – στερεών. Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαμενές τελικής καθίζησης και η 
ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν μία ενιαία διεργασία, ο βαθμός απόδοσης της οποίας εξαρτάται 
από τον συνδυασμένο σχεδιασμό των επιμέρους μονάδων. 

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει2:  
• Φρεάτιο μερισμού παροχής βιοαντιδραστήρα, 
• Φρεάτιο βιοεπιλογής 
• Βιοαντιδραστήρας με αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, 
• ανοξικές δεξαμενές, δεξαμενές αερισμού, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 
• Φρεάτιο μερισμού παροχής ΔΤΚ, όπου λαμβάνει χώρα και χημική απομάκρυνση 
• φωσφόρου 
• Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης, 
• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των επιμέρους τμημάτων της βιολογικής επεξεργασίας πρέπει 
να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την εποχιακή διακύμανση των φορτίων (χειμώνας – καλοκαίρι).  

Οι επιμέρους δεξαμενές / ζώνες των βιολογικών αντιδραστήρων  μπορεί να είναι διακριτές δομικές 
κατασκευές με κατάλληλη υδραυλική διασύνδεση, ή τμήματα μίας ή περισσότερων δομικών κατα-
σκευών με πρόβλεψη αποτελεσματικού διαχωρισμού τους.  

Η βιολογική βαθμίδα θα περιλαμβάνει3 τουλάχιστον δύο (2) γραμμές για την φάση σχεδιασμού με 
πρόβλεψη του απαραίτητου αριθμού όμοιων γραμμών για τις μελλοντικές ανάγκες του έργου. 

2.4.2 Επιλογέας μικροοργανισμών 
Για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε να αναπτυχθούν βακτηρίδια, που έχουν την τάση να 
μορφώνουν βιοκροκίδες και να αποκλείουν την δημιουργία νηματοειδών βακτηριδίων, που είναι υ-
πεύθυνα για την διόγκωση της ιλύος, θα κατασκευαστεί δεξαμενή βιοεπιλογής (selector tank), στην 
οποία θα αναμιγνύεται η ανακυκλοφορούσα ιλύς με τα ανεπεξέργαστα λύματα. Ο σχεδιασμός της 
δεξαμενής θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 
Χρόνος παραμονής4  [min] 10,0 

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο αριθμός, 
η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) 
θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική 
προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή 
και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Ο επιλογέας μικροοργανισμών μπορεί να εγκατασταθεί είτε πριν τα φρεάτια φόρτισης του μεριστή 
παροχής της βιολογικής επεξεργασίας, οπότε θα προσφερθεί για την κάλυψη της τελικής φάσης, είτε 
ανάντη της κυρίως βιολογικής επεξεργασίας σε κάθε γραμμή. Σε περίπτωση ύπαρξης αναερόβιας 

                                                   
1  διαγράφεται αν δεν απαιτείται  
2  διαγράφονται οι μονάδες που δεν απαιτούνται 
3  καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός παράλληλων γραμμών 
4  για το σύνολο της παροχής (παροχή σχεδιασμού και παροχή ανακυκλοφορίας)  
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αποφωσφόρωσης, ο επιλογέας κάθε γραμμής μπορεί να ταυτίζεται με το πρώτο διαμέρισμα της α-
ναερόβιας δεξαμενής. 

 

2.4.3 Βιολογική Απομάκρυνση φωσφόρου 
Για την περίπτωση που απαιτείται βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου, θα κατασκευαστεί μία 
αναερόβια δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης σε κάθε γραμμή επεξεργασίας, για την ικανοποί-
ηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

Αριθμός παράλληλων μονάδων  2 

Χρόνος παραμονής5  [h] ≥ 1,0 

Ποσοστό απομάκρυνσης φωσφόρου6  [%] ≤ 80% 

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο αριθμός, 
η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) 
θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική 
προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή 
και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Το ποσοστό βιολογικής απομάκρυνσης του φωσφόρου δεν θα ληφθεί μεγαλύτερο από7 80% του 
φορτίου στην είσοδο της βιολογικής βαθμίδας. Στη περίπτωση που με την βιολογική απομάκρυνση 
του φωσφόρου δεν μπορεί να ικανοποιηθούν τα όρια εκροής, θα πρέπει να προβλεφθεί μονάδα 
χημικής κατακρήμνισης του φωσφόρου για την απομάκρυνση του πρόσθετου φορτίου, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στη παρ.2.5 του παρόντος τεύχους.  

 
2.4.4 Βιολογικός αντιδραστήρας  

Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων θα γίνεται σε βιολογικούς αντιδραστήρες, που θα 
διαθέτουν επάλληλες αερόβιες και ανοξικές ζώνες ή διακριτές δεξαμενές.  

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια8:  

 
Ογκομετρική φόρτιση  [kg BOD5/m3.d] ≤ 0,50 

Φόρτιση στερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS .d] ≤ 0,10 

Συγκέντρωση αναμίκτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 6.000 

Ηλικία ιλύος (SRT)9 [d] ≥ 20 

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εγκλω-
βίζεται επιπλέουσα ιλύς και θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την απομάκρυνσή της από την 
γραμμή επεξεργασίας. 

 

                                                   
5  για το σύνολο της παροχής (παροχή σχεδιασμού και παροχή ανακυκλοφορίας)  
6  ποσοστό [%] του μέσου ημερήσιου φορτίου στην είσοδο της βιολογικής βαθμίδας  
7  προσδιορίζεται το μέγιστο ποσοστό απομάκρυνσης φωσφόρου  
8  Προσδιορίζονται τα κριτήρια σχεδιασμού ανάλογα αν πρόκειται για παρατεταμένο αερισμό ή συμβατικό σύστημα που 

συνοδεύεται από ξεχωριστή μονάδα χώνευσης της ιλύος. 
9  Για τον υπολογισμό της ηλικίας ιλύος λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού (MLSS) και ο όγκος της 

ανοξικής και αερόβιας ζώνης. Σε περίπτωση συμβατικού συστήματος που δεν απαιτείται η σταθεροποίηση της ιλύος 
εντός του αντιδραστήρα το κριτήριο της ηλικίας ιλύος διαγράφεται. 
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2.4.4.1 Οξειδωτική τάφρος  

Δεν έχει εφαρμογή στο παρόν έργο 

 

2.4.4.2 Δεξαμενές νιτροποίησης – απονιτροποίησης 

Θα προβλεφθούν επάλληλα ανοξικά, επαμφοτερίζοντα (αν απαιτείται) και αερόβια διαμερίσματα για 
την νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού και 
της θερμοκρασίας.  

Τα λύματα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα τυχόν επαμφοτερίζοντα διαμερί-
σματα και τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Στην 
είσοδο της ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάμικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεί από το κατάντη 
άκρο της αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Η λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας 
θα μπορεί να ρυθμίζεται με χρονοπρόγραμμα από το ΚΕΛ της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη 
την μέτρηση της παροχής των λυμάτων και τον επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορίας νιτρικών.  

Σε κάθε ανοξική και επαμφοτερίζουσα (αν υπάρχει)  ζώνη θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα 
ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, 
ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχε-
τικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμι-
κτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπο-
λογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από 
τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού.  

Στα επαμφοτερίζοντα (αν υπάρχουν) και στα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα 
θα εγκατασταθεί σύστημα αερισμού για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.   

 

2.4.4.3 Σύστημα αερισμού 

2.4.4.3.1 Επιφανειακοί αεριστήρες  

Δεν έχουν εφαρμογή στο παρόν έργο 

 

2.4.4.3.2 Αερισμός με διάχυση αέρα  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, για τον αερισμό των λυμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται 
διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμ-
βράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτή-
ρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της 
μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα 
ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.  

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την απο-
φυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα ανά 
μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν θα ξεπερνά τα 
120 Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή 
αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαμενής.  

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να προσδιορι-
στούν από τον προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και 
των επιμέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης 
του ανάμικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων στη δεξαμενή αερισμού, που 
θα υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με 
την επικύρωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι 
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βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο έρ-
γων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή.  

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα απομονώ-
νεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής αέρα, τύπου 
πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες συμπυκνωμάτων και κρου-
νοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα φέρουν τους διαχυτές θα 
στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθ-
μίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 
15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των σω-
ληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω συστολοδιαστολών,  

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι κατασκευ-
ασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής στη θερμο-
κρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες οι οποίοι θα φέρουν ηχομονωτικό κλωβό και 
μπορούν να είναι εγκατεστημένοι σε στεγασμένο χώρο ή υπαίθρια. 

 

2.4.4.3.3 Έλεγχος λειτουργίας - ρύθμιση παροχής οξυγόνου 

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση 
διαλυμένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης DO, με βάση τις μετρήσεις του 
οποίου θα ρυθμίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαμενή χωριστά.  

Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

• Αερισμός με διάχυση:  
⇒ Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δια-

σφαλίζεται η ανάμιξη με πρόσθετους αναδευτήρες 
⇒ Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. κινητήρας δύο τα-

χυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 
⇒ Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών συμπιε-

στών (turbo compressors – στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοιου τύπου φυ-
σητήρες) 

⇒ Ρύθμιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε συν-
δυασμό με την αυξομείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα με την 
πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων  

Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του συστήματος ελέγχου και 
ρύθμισης του συστήματος αερισμού.  

 

2.4.5 Δεξαμενή τελικής καθίζησης 
Ο σχεδιασμός των δεξαμενών τελικής καθίζησης θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαι-
τήσεων:  

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή σχεδιασμού)  [m3/m2.d] ≤ 12,00 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή αιχμής)  [m3/m2.d] ≤ 36,00 

Φόρτιση στερεών για την παροχή σχεδιασμού [kg/m2.d] ≤ 120,00 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Σελίδα 5 

 

Υδραυλική φόρτιση υπερχείλισης (για την παροχή αιχμής) [m3/m.h] ≤ 10,00 

Πλευρικό βάθος υγρών10   [m] ≥ 3,0m 
 
Οι κυκλικές δεξαμενές καθίζησης θα έχουν κεντρικό κώνο ιλύος με κλίση ως προς την οριζόντια. Ο 
πυθμένας της δεξαμενής θα έχει κλίση προς τον κεντρικό κώνο συλλογής ιλύος και το freeboard θα 
είναι τουλάχιστον 0,30m 

Η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού μπορεί να γίνει είτε μέσω υπερχειλιστή ή δια μέσου βυθι-
σμένων διάτρητων σωλήνων. Οι διατάξεις υπερχείλισης θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μην 
προκαλείται μεγάλη διακύμανση της στάθμης υγρού στις δεξαμενές καθίζησης για όλες τις υδραυλι-
κές φορτίσεις.  

Ο υπερχειλιστής πρέπει να είναι σχήματος V ή τραπεζοειδής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χά-
λυβα και να διαθέτει φράγμα ηρεμίας, ώστε να εμποδίζεται η εκροή επιπλεόντων. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης του υπερχειλιστή, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια 
τοποθέτησή του. Στη περίπτωση που η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού από την δεξαμενή 
γίνεται με υποβρύχιο διάτρητο σωλήνα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:  

⇒ διάμετρος υποβρυχίων οπών: 25mm - 45mm 
⇒ μέγιστη ταχύτητα στον σωλήνα: 0,60m/s 
⇒ ταχύτητα στις υποβρύχιες οπές: 0,60m/s – 1,00m/s 

Οι υποβρύχιες οπές θα πρέπει να βρίσκονται 30 cm χαμηλότερα από την ανώτατη στάθμη του υγρού 
στην δεξαμενή, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή επιπλεόντων μαζί με το διαυγασμένο υγρό. 

 

2.4.5.1 Απομάκρυνση ιλύος  

Οι δεξαμενές καθίζησης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις για την απομάκρυνση της 
ιλύος και των επιπλεόντων. Η απομάκρυνση της ιλύος μπορεί να πραγματοποιηθεί:  

1. από σαρωτή ιλύος  

Η συλλογή της ιλύος από τον πυθμένα κυκλικών δεξαμενών καθίζησης προς τον κώνο ιλύος θα 
γίνεται από σαρωτή, ο οποίος θα φέρεται από περιστρεφόμενη γέφυρα και θα κυλά στον πυθμένα 
της δεξαμενής πάνω σε τροχούς από teflon ή άλλο κατάλληλο υλικό. 

Η γέφυρα πρέπει να έχει διάδρομο από εσχαρωτό δάπεδο, ελάχιστου πλάτους11 0,80m με κιγκλιδώ-
ματα και παραπέτο ύψους περί τα 100mm. Η γέφυρα στηρίζεται στην κεντρική κολώνα μέσω εδρά-
νου και στην στέψη της δεξαμενής στο φορείο κίνησης.  

2.4.5.2 Απομάκρυνση επιπλεόντων 

Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα για την συλλογή των επιπλεόντων από την επιφάνεια 
των δεξαμενών καθίζησης και την απομάκρυνσή τους εκτός αυτής σε κατάλληλα διαμορφωμένα φρε-
άτια. Ο τρόπος συλλογής και απομάκρυνσης των επιπλεόντων πρέπει να διασφαλίζει ότι τα επιπλέ-
οντα δεν θα ανακυκλοφορούν στην γραμμή επεξεργασίας.  

Οι περιστρεφόμενες γέφυρες των δεξαμενών καθίζησης θα διαθέτουν ξέστρο επιπλεόντων, ανηρτη-
μένο από γέφυρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, για την σάρωση των επιπλεόντων, τα 
οποία μέσω κατάλληλων διατάξεων απομακρύνονται από την δεξαμενή και καταλήγουν σε παρά-
πλευρα φρεάτια συλλογής. Τα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη συγκράτησης των 

                                                   
10  ως πλευρικό βάθος υγρών ορίζεται το βάθος από την στάθμη υπερχείλισης μέχρι την στάθμη της βάσης του κυλινδρικού 

τμήματος της δεξαμενής 
11  καθορίζεται το πλάτος της γέφυρας. Για δεξαμενές με διάμετρο μεγαλύτερη από 8 μέτρα προτείνεται ελάχιστο πλάτος 

0,80m 
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επιπλεόντων και σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης για την απομάκρυνση των 
υγρών. Τα επιπλέοντα απάγονται περιοδικά με βυτιοφόρο 

Η συλλογή επιπλεόντων σε κυκλικές δεξαμενής καθίζησης μπορεί να γίνει:  

(1) χοάνη επιπλεόντων, 

(2) κινούμενη διώρυγα επιπλεόντων ή  

(3) περιστρεφόμενο κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

 

2.4.6 Ανακυκλοφορία ιλύος  

Η ιλύς από τους κώνους των πυθμένων των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης θα οδηγείται σε 
φρεάτιο ιλύος12 κοινό για όλες τις δεξαμενές καθίζησης της Α΄ Φάσης και διακριτό για τη γραμμή της 
Β’ Φάσης, από το οποίο ανακυκλοφορεί στη κεφαλή των βιολογικών αντιδραστήρων. Στην έξοδο 
των αγωγών ιλύος από τις ΔΤΚ πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις απομόνωσης των καθιζήσεων.  

Με τον σχεδιασμό των διατάξεων ανακυκλοφορίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

• ομοιόμορφη απαγωγή ιλύος από όλες τις δεξαμενές τελικής καθίζησης (πχ. με την βοήθεια 
κωδωνοειδών δικλείδων) 

• ρύθμιση της παροχής ανακυκλοφορίας, χωρίς απότομες διακυμάνσεις (πχ. με την πρόβλεψη 
ρυθμιστών στροφών στις αντλίες ανακυκλφορίας) 

Η ανακυκλοφορία θα γίνεται μέσω αντλιών  

Το σύστημα ανακυκλοφορίας θα πρέπει να έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη από το 150% της παροχής 
σχεδιασμού. Η παροχή ανακυκλοφορίας πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη την 
παροχή των λυμάτων και τον επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορίας, ο οποίος θα καθορίζεται λαμβάνο-
ντας υπόψη την συγκέντρωση στερεών στο βιολογικό αντιδραστήρα και την ανακυκλοφορούσα ιλύ.  

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας μπορεί να είναι φυγοκεντρικές ή αξονικής ροής (ξηρού ή υποβρύχιου 
τύπου), ή κοχλιωτές αντλίες (έλικες του Αρχιμήδη), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

 

2.4.7 Αντλίες περίσσειας ιλύος 
Οι περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από το φρεάτιο (ή τα φρεάτια) ιλύος με αντλίες προς την γραμμή 
επεξεργασίας της ιλύος. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος μπορεί να είναι φυγοκεντρικές (ξηρού ή υπο-
βρύχιου τύπου) ή αντλίες θετικής εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές  

Οι αντλίες θα λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται καθημερινή απομάκρυνση 
ιλύος, λαμβάνοντας υπόψη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας ιλύος.  

                                                   
12  επιλέγεται και προστίθεται κατά περίπτωση: κοινό για όλες τις δεξαμενές καθίζησης ή ένα για κάθε δεξαμενή καθίζησης  
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