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1. ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΑΡΥΗΚΖ ΑΝΤΦΧΖ
Α. Πεξηγξαθή
Σμ δμιζηυ ιένμξ ημο ακηθζμζηαζίμο εα ηαθφπηεζ ηδκ πανμπή θοιάηςκ Β Φάζδξ ζπεδζαζιμφ,
εκχ μ δθεηηνμιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ, πμο εα εβηαηαζηαεεί εα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ
Α Φάζδξ ζπεδζαζιμφ.
Δκηυξ ημο ακηθζμζηαζίμο εα εβηαηαζηαεμφκ μζ οπμανφπζεξ ακηθίεξ. Θα εβηαηαζηαεμφκ ηνεζξ
οπμανφπζεξ ακηθίεξ ανπζηήξ ακφρςζδξ θοιάηςκ, βζα ηδκ Α Φάζδ θεζημονβίαξ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ, έηαζηδ ιε δοκαιζηυηδηα 26,5 m3/hζε ιακμιεηνζηυ 8,7 m. Οζ ακηθίεξ εα
ζοκμδεφμκηαζ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζηθείδεξ (ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ δζηθείδεξ ακηεπζζηνμθήξ)
ηαζ ημοξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ, εκχ ηα πέθιαηα επζηάεζζδξ εα είκαζ παηηςιέκα ζημκ
ποειέκα ημο ακηθζμζηαζίμο ηαζ εα οπάνπεζ ακμλείδςημξ ιδπακζζιυξ ζηενέςζδξ μδδβχκ
νάαδςκ.
ε ηακμκζηή θεζημονβία εα ανίζημκηαζ δφμ απυ ηζξ ηνεζξ ακηθίεξ, εκχ πνμαθέπεηαζ δ αοηυιαηδ
εκαθθαβή θεζημονβίαξ χζηε κα είκαζ μιμζυιμνθδ δ θεμνά ημοξ. Ζ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ εα
εθέβπεηαζ απυ πέκηε πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ.
Σμ ακηθζμζηάζζμ εα είκαζ ηθεζζηυ ιε ακμίβιαηα, πμο εα ηαθφπημκηαζ ιε ιεηαθθζηά ηαπάηζα,
οπενάκς ηςκ ακηθζχκ, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ βζα ηδκ ακέθηοζδ αοηχκ.
Τπενάκς ημο ακηθζμζηαζίμο εα ημπμεεηδεεί πεζνμηίκδημ ζφζηδια ιμκμνάβαξ βζα ηδκ
ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ ακφρςζδξ ηςκ θοιάηςκ, ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 kg.
Ο εθεφεενμξ υβημξ ημο ακηθζμζηαζίμο εζζυδμο εα απμζιείηαζ ιε ημ ζφζηδια απυζιδζδξ
ηςκ ένβςκ εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - αθοδάηςζδξ.
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνποκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Β. Βαζζηέξ δζαζηάζεζξ δμιζηχκ ένβςκ
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■ Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλύςσζεο

Μήημξ

3,50 m

Πθάημξ

2,30 m

Ωθέθζιμ αάεμξ

1,25 m

Οθζηυ αάεμξ

4,40 m

2. ΜΟΝΑΓΑ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΏΝ
Α. Πεξηγξαθή
Ζ ιμκάδα οπμδμπήξ αμενμθοιάηςκ εα ηαηαζηεοαζηεί βζα κα ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ηςκ
αμενμθοιάηςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ιμκάδαξ βίκεηαζ βζα ηδκ πανμπή
ζπεδζαζιμφ ηδξ Β Φάζεο (60m /d).
Ζ ιμκάδα οπμδμπήξ ηαζ πνμεπελενβαζίαξ αμενμθοιάηςκ πενζθαιαάκεζ:
□ Έκα ζηυιζμ εηηέκςζδξ ηαζ εζδζηυ ηαποζφκδεζιμ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ αοηζμθυνςκ,
□ Μζα δζηθείδα απμιυκςζδξ ημο αβςβμφ εηηέκςζδξ ηςκ αοηζμθυνςκ.
□ Υεζνμηαεανζγυιεκδ πμκδνμεζπάνα ζοβηνάηδζδξ θίεςκ ηαζ ακδνμιενχκ
ακηζηεζιέκςκ, εοεφβναιιδ, ιε ημ λέζηνμ ηαεανζζιμφ ηδξ.
□ Γελαιεκή πνμαενζζιμφ ηαζ ακάιζλδξ αμενμθοιάηςκ.
□ Ακηθδηζηυ ζοβηνυηδια αμενμθοιάηςκ βζα ηδκ πανμπέηεοζδ αοηχκ ζημ θνεάηζμ
εζζυδμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ.
Πζμ ακαθοηζηά, βζα ηδκ εηηέκςζδ ηςκ αοηζμθυνςκ πνμαθέπεηαζ έκα ακμλείδςημ ζηυιζμ
δζαημιήξ DN100 ιε εζδζηυ ηαποζφκδεζιμ, ζημ μπμίμ εα ζοκδέμκηαζ ηα αοηζμθυνα ιέζς
εφηαιπηςκ ζςθήκςκ. Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εηηέκςζδξ εκυξ αοηζμθυνμο ηάεε θμνά. Ο αβςβυξ
ηνμθμδυηδζδξ αμενμθοιάηςκ εα θένεζ πεζνμηίκδηδ ποημζζδδνή δζηθείδα απμιυκςζδξ,
δζαημιήξ DN100, ηφπμο πεηαθμφδαξ (butterflyvalve). Μεηά ηδ ζφκδεζδ ημο αοηζμθυνμο ιε ημκ
ηαποζφκδεζιμ ημο ζημιίμο οπμδμπήξ εα βίκεηαζ εηηέκςζδ ηςκ αμενμθοιάηςκ ζηδ δζάηαλδ
εζπάνςζδξ, υπμο θαιαάκεζ πχνα δ ζοβηνάηδζδ μβηςδχκ ακυνβακςκ ζηενεχκ (πέηνεξ).
Ζ πμκδνμεζπάνα είκαζ εοεφβναιιδ, ιε πθάημξ 0,5 mηαζ δζάηεκα νάαδςκ εζπανζζιμφ 50 mm,
ηαηαζηεοαζιέκδ ελμθμηθήνμο απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Ζ απμιάηνοκζδ ηςκ εζπανζζιάηςκ εα
βίκεηαζ πεζνμκαηηζηά ιε λέζηνμ ηαεανζζιμφ ζε ηάδμ ζοθθμβήξ, μ μπμίμξ εα είκαζ δζάηνδημξ βζα
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ηδ ζηνάββζζδ αοηχκ, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα πςνδηζηυηδηαξ 30 It.
Μεηά ημκ εζπανζζιυ ηα αμενμθφιαηα εα μδδβμφκηαζ ιε αανφηδηα ζε δελαιεκή ελζζμννυπδζδξ,
δ μπμία εα είκαζ αενζγυιεκδ, πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ μιμζυιμνθα παναηηδνζζηζηά. Ζ
δελαιεκή είκαζ ηθεζζηή ηαζ ζημ πάκς ιένμξ ηδξ-ημπμεεημφκηαζ ιεηαθθζηά ηαπάηζα βζα ηδκ
επίαθερή ηδξ ηαζ ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ ηαζ ημο ακαδεοηήνα.
Ζ πανμπή Ο2 ζηδ δελαιεκή βίκεηαζ ιε ειθφζδζδ αηιμζθαζνζημφ αένα ζηδ ιάγα ηςκ
αμενμθοιάηςκ. Ζ δζάποζδ ημο αένα βίκεηαζ ιέζς ηοθζκδνζηχκ δζαποηχκ, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ
EPDM, ιεζαίαξ θοζαθίδαξ, εβηαηεζηδιέκςκ ημκηά ζημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ, ζοκμθζηά 24
ηειάπζα ημο 0,5 m. Ζ εθαζηζηή πμνχδδξ ιειανάκδ δζαζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ αένα
ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ νμήξ ημο αένα.
Οζ δζαποηέξ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε ηνεζξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ
ηεζζάνςκ εέζεςκ. ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ, πνμζανιυγμκηαζ δφμ ηοθζκδνζημί δζαποηέξ
ιήημοξ 0,5 m. Γζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δζαποηχκ ζε ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ ημπμεεηείηαζ
ηαηάθθδθδ κηίγα ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ μζ δφμ δζαποηέξ. Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, ιζα
ηοθθή (ελςηενζηή) ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ ημζθμδμηυ (εζςηενζηή).
Οζ δζαποηέξ ιπμνμφκ κα ελένπμκηαζ απυ ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία βζα
ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ εφημθα ηαεχξ ηάεε ηθάδμξ πνμζαβςβήξ αένα πνζκ
ηδκ είζμδυ ημο ζημ κενυ θένεζ δζηθείδα θναβήξ ηαζ ζφκδεζιμ απμζφκδεζδξ βζα ηδκ εοπενή
απμζφκδεζή ημο. Πζμ ακαθοηζηά, ημ δίηηομ αενζζιμφ απμηεθείηαζ απυ έκα ηεκηνζηυ αεναβςβυ
δζαημιήξ DN100, ηνία ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ DN50, έηαζημ ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα νφειζζδξ
ηδξ πανμπήξ ημο αένα ηφπμο ballvalveηαζ ζφκδεζιμ εοπενμφξ απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ
πάθοαα ηαζ ακηίζημζπα ηνεζξ ακμλείδςημοξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm) δζαποηχκ 4 εέζεςκ.
Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ, πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα AISI304, εκχ μζ αεναβςβμίδζαημιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ηα θφιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ Υάθοαα ζε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ζε ηαηάθθδθδ επμλζηή
ααθή.
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Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, πθεονζημφ ηακαθζμφ, μ έκαξ
ςξ εθεδνεία, έηαζημξ πανμπήξ 120 Nm3/hrζηα 450 mbar. Οζ θοζδηήνεξ εα - θεζημονβμφκ ιε
ηοηθζηή εκαθθαβή βζα-ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε
θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ.
Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ζζβαζηήνα - θίθηνμ ακαννυθδζδξ,
ζζβαζηήνα ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ, ααθαίδα
ακηεπζζηνμθήξ, ιακυιεηνμ πίεζδξ ελυδμο, ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά
ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ θοζδηήνςκ.
Πανέπεηαζ έκαξ ακειζζηήναξ ελαενζζιμφ ημο πχνμο ηςκ θοζδηήνςκ ηδξ ελάιιςζδξ ηαζ ηςκ
θοζδηήνςκ ηςκ αμενμθοιάηςκ, αλμκζημφ ηφπμο, 4 - πμθζηυξ ιε πανμπή 1220 m3/hr.
Δκηυξ ηδξ δελαιεκήξ αμενμθοιάηςκ εα εβηαηαζηαεμφκ δφμ οπμανφπζεξ ακηθίεξ (δ ιία
εθεδνζηή), πμο εα ηαηαεθίαμοκ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ ελάιιςζδξ. Οζ ακηθίεξ είκαζ
ηαηάθθδθεξ βζα ιδ επελενβαζιέκα θφιαηα, πανμπήξ 17 m3/hζε ιακμιεηνζηυ 9 mηαζ εα
ζοκμδεφμκηαζ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζηθείδεξ (ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ δζηθείδεξ ακηεπζζηνμθήξ)
ηαζ ημοξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ, εκχ ηα πέθιαηα επζηάεζζδξ εα είκαζ παηηςιέκα ζημκ
ποειέκα ημο ακηθζμζηαζίμο ηαζ εα οπάνπεζ ακμλείδςημξ ιδπακζζιυξ ζηενέςζδξ μδδβχκ
νάαδςκ. Ζ ακέθηοζδ ηςκ ακηθζχκ εα βίκεηαζ ιε ζηνίςια ακφρςζδξ, ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ
125 Kg.
Ζ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ εα εκαθθάζζεηαζ αοηυιαηα ιε ζημπυ ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ.
ε πενίπηςζδ αθάαδξ ιζαξ ακηθίαξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα δ άθθδ. Ζ θεζημονβία ηςκ
ακηθζχκ εα εθέβπεηαζ απυ ηνεζξ πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ.
Δπζπθέμκ βζα ηδκ απμθοβή ηαηαηάεζζδξ ζηενεχκ ζηδκ δελαιεκή ελζζμννυπδζδξ ηςκ
αμενμθοιάηςκ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμξ οπμανφπζμξ ακαδεοηήναξ, ιε ηαπφηδηα πνμπέθαξ
<1000rpm. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηδξ πνμπέθαξ ηαζ ημο άλμκα ημο ακαδεοηήνα 0α είκαζ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα. Γζα ηδκ ακέθηοζδ ημο ακαδεοηήνα εβηαείζηαηαζ ηαηάθθδθμξ ιδπακζζιυξ
ακφρςζδξ ημο ακαδεοηήνα ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 Kg.
Ζ δελαιεκή αμενμθοιάηςκ είκαζ ηθεζζηή ιε ηαηάθθδθα ακμίβιαηα βζα ηδκ επζεεχνδζδ ημο
εβηαηεζηδιέκμο ελμπθζζιμφ, εκχ οπάνπεζ άκεζδ πνυζααζδξ.
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Ζ δελαιεκή απμεήηεοζδξ, ηαζ μ πχνμξ ηδξ πνμεπελενβαζίαξ ηςκ αμενμθοιάηςκ (ηακάθζ
εηηέκςζδξ - εζπάνςζδ), εα απμζιμφκηαζ ιε ημ ζφζηδια απυζιδζδξ εκενβμφ άκεναηα ηςκ
ένβςκ-εζζυδμο-—-πνμεπελενβαζίαξ -αθοδάηςζδξ, βζα ηδκ απμιάηνοκζδ^ ηςκ δφζμζιςκ
ζοζηαηζηχκ πμο εηθφμκηαζ.
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνποκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
■ Καλάιη εζράξσζεοβνζξνιπκάησλ
Μήημξ

0,50 m

Πθάημξ

1,00m

Βάεμξ

1,00m

* Γεμακελήβνζξνιπκάησλ
Μήημξ

8,00 m

Πθάημξ

3,50 m

Ωθέθζιμ αάεμξ

3,60 m

■ Καλάιη εηζόδνπ κνλάδαο εζράξσζεο
Πθάημξ

: 1,20 m

Βάεμξ

: 0,80 m

■ Καλάιηα εζραξώλ(2)
Μήημξ

: 4,60 m

Πθάημξ

: 0,50 m

Βάεμξ

: 0,80 m
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3. ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΑΜΜΧΖ - ΑΠΟΛΗΠΑΝΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Σα θφιαηα ιεηά ηδκ εζπάνςζδ μδδβμφκηαζ ιε αανφηδηα ζηδ ιμκάδα ελάιιςζδξ θζπμζοθθμβήξ.
Ζ ιμκάδα εα απμηεθείηαζ απυ ιία δελαιεκή μνεμβςκζηήξ ηάημρδξ ιε ηεηθζιέκα ημζπχιαηα
ποειέκα, πμο δδιζμονβμφκ πμάκεξ υπμο ηαεζγάκεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ δ άιιμξ, ηαζ εκυξ
ηακαθζμφ δνειίαξ ηαηά ιήημξ ηδξ ιζαξ πθεονάξ ημο ελαιιςηή, υπμο εα ζοβηεκηνχκμκηαζ ηα
θίπδ, μζ αθνμί ηαζ μζ επζπθέμοζεξ μοζίεξ.
Ζ ιμκάδα ελάιιςζδξ-θζπμζοθθμβήξ ζπεδζάγεηαζ βζα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Β Φάζδξ ζπεδζαζιμφ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ, ηυζμ ςξ πνμξ ημ δμιζηυ ιένμξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ εκζςιαημφιεκμ ελμπθζζιυ.
ημκ ελαιιςηή εα απμιαηνφκεηαζ ημ αανφ ακυνβακμ οθζηυ ηςκ θοιάηςκ υπςξ άιιμξ, παθίηζα,
ζηάπηδ, ιέηαθθα, ημιιάηζα βοαθζμφ ηαζ άθθα ακυνβακα ζςιαηίδζα, δζαιέηνμο ιεβαθφηενδξ ηςκ
1mmζε πμζμζηυ 100% βζα θεζημονβία ζηδ ιέζδ πανμπή ζπεδζαζιμφ.
Ζ φπανλδ ημο αιιμζοθθέηηδ - θζπμζοθθέηηδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ εοιεβέεςκ ζηενεχκ ηαζ
θζπχκ είκαζ απαναίηδηδ βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ:
□ Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ απυ θεμνέξ ηαζ ειθνάλεζξ ηαεχξ
ηαζ βζα ηδκ απμθοβή εκαπμεέζεςκ ζε ηακάθζα ηαζ αβςβμφξ.
□ Γζα ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ηδξ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ αθμφ ηα θίπδ ηαζ ηα έθαζα εοκμμφκ
ηδκ ακάπηολδ -μιάδαξ-ιζηνμμνβακζζιχκ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ ηαείγδζδ ηαζ ζηδ
ζοιπφηκςζδ ηδξ ζθφμξ. εκχ πανάθθδθα δδιζμονβμφκ εζηίεξ ζοβηέκηνςζδξ εκηυιςκ ηαζ έηθοζδξ
μζιχκ.
Ζ ιμκάδα ελάιιςζδξ - θζπμζοθθμβήξ είκαζ αενζγυιεκμο ηφπμο. Οζ αζςνμφιεκεξ ηαζ δζαθοηέξ
μνβακζηέξ μοζίεξ δζαπςνίγμκηαζ απυ ηζξ πμκδνυημηηεξ ακυνβακεξ φθεξ, οπμαμδεμφιεκεξ ηαζ απυ
αενζζιυ. Ο δζαπςνζζιυξ ημοξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ιεβάθδ δζαθμνά ποηκυηδηάξ ημοξ (ποηκυηδηα
άιιμο 2600 kg/m3εκχ ποηκυηδηα μνβακζηχκ ζςιαηζδίςκ 1300 kg/m3), δ μπμία μδδβεί ζε
δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ηαηαηάεζζδξ.
Ο αέναξ, πμο εζζάβεηαζ ζηδ δελαιεκή αιιμζοθθμβήξ ιέζς ηοθζκδνζηχκ δζαποηχκ πμκδνήξ
θοζαθίδαξ, ημπμεεηδιέκςκ ηαηά ιήημξ ηδξ δελαιεκήξ, ημκηά ζημκ ποειέκα, πνμηαθεί ιζα
εθζημεζδή νμή ηςκ θοιάηςκ βφνς απυ ημ κμδηυ δζαιήηδ άλμκα ημο αιιμζοθθέηηδ ηαζ ηαη’ αοηυ
ημκ ηνυπμ επζηοβπάκεηαζ μοζζαζηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ μνβακζηχκ μοζζχκ απυ ηα ακυνβακα
ζςιαηίδζα. Σμπμεεημφκηαζ ζοκμθζηά 12 ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ημο 0,5 m, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ
EPDM, πμκδνήξ θοζαθίδαξ, ζε μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ δζαποηχκ. Ζ εθαζηζηή πμνχδδξ ιειανάκδ
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δζαζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ αένα ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ νμήξ ημο αένα.
Οζ δζαποηέξ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε ηνεζξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ
δφμ εέζεςκ. ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ, πνμζανιυγμκηαζ δφμ ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ιήημοξ 0,5
m. Γζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δζαποηχκ ζε ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθδ κηίγα
ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ μζ δφμ δζαποηέξ. Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, ιζα ηοθθή (ελςηενζηή)
ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ ημζθμδμηυ (εζςηενζηή).
Οζ δζάποηεξ ιπμνμφκ κα ελένπμκηαζ απυ ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία βζα
ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ εφημθα ηαεχξ ηάεε ηθάδμξ πνμζαβςβήξ αένα πνζκ
ηδκ είζμδυ ημο ζημ κενυ θένεζ δζηθείδα θναβήξ-ηαζ ζφκδεζιμ απμζφκδεζδξ βζα ηδκ εοπενή
απμζφκδεζή ημο. Πζμ ακαθοηζηά, ημ δίηηομ αενζζιμφ απμηεθείηαζ απυ έκα ηεκηνζηυ αεναβςβυ
δζαημιήξ DN80, ηνία ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ Φ 42,4. έηαζημ ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα νφειζζδξ ηδξ
πανμπήξ ημο αένα ηφπμο ballvalveηαζ ζφκδεζιμ εοπενμφξ απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ
πάθοαα ηαζ ακηίζημζπα ηνεζξ ακμλείδςημοξ ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm) δζαποηχκ 2 εέζεςκ.
Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ
ακμλείδςημ πάθοααAISI304. εκχ μζ αεναβςβμί δζακμιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ηα θφιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πάθοαα ιε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ιε ηαηάθθδθδ
επμλεζδζηήααθή.
Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, πθεονζημφ ηακαθζμφ, μ έκαξ
ςξ εθεδνεία, έηαζημξ πανμπήξ 110 Nm3/hrζηα 275 mbar. Οζ θοζδηήνεξ εα θεζημονβμφκ ιε
ηοηθζηή εκαθθαβή βζα ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε
θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ.
Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ζζβαζηήνα — θίθηνμ ακαννυθδζδξ,
ζζβαζηήνα ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ, ααθαίδα
ακηεπζζηνμθήξ, ιακυιεηνμ πίεζδξ ελυδμο, ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά
ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ θοζδηήνςκ.
Ζ άιιμξ υπςξ ακαθένεδηε, ηαεζγάκεζ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκεξ πμάκεξ
ζοκμθζηά (4) ζημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ. Ζ απμιάηνοκζή ηδξ απυ ηζξ πμάκεξ ζοθθμβήξ πνμξ ημ
πχνμ ζηνάββζζήξ ηδξ, βίκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο, ιία ζε ηάεε ηχκμ
ζοθθμβήξ άιιμο.
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Οζ αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο έηαζηδ δζαημιήξ DN50, ιε δοκαιζηυηδηα 0-5 m3/hζε
ιακμιεηνζηυ 1 Μ.Τ.., είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ AISI304, ηαζ ηαηαθήβμοκ ζε έκα ημζκυ
ακμλείδςημ ζπιιέθηε δζαιέηνμο DN100. Οζ αενακηθίεξ ακαννυθδζδξ άιιμο ακηθμφκ ηδκ άιιμ
απεοεείαξ πνμξ ηδ δζάηαλδ ζηνάββζζδξ (δζάηαλδ έηπθοζδξ άιιμο).Κάεε αενακηθία είκαζ
εθμδζαζιέκδ ιε δθεηηνμαάκα ηνμθμδυηδζδξ ημο αένα δζαημιήξ DN15 (απυ ημοξ θοζδηήνεξ
ηδξ ελάιιςζδξ) ηαζ ζφζηδια by-passηδξ δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ
δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ-πςνίξ-δζαημπή θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ
οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο ζχιαημξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ μνείπαθημξ, εκχ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ
ηςκ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ αοηήξ εα είκαζ ακμλείδςημξ πάθοααξ.
Γζα ημκ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ άιιμο, πνδζζιμπμζείηαζ ημπθίαξ δζαημιήξ DN100
ιε οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηεθφθμοξ - ηαθφιιαημξ αθθά ηαζ ζπείναξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα
AISI304. Δζςηενζηά ημο ηεθφθμοξ οπάνπεζ ηαηάθθδθδ επέκδοζδ απυ ΡΔ. Καηά ηδ ιεηαθμνά,
βίκεηαζ πθφζδ ηδξ άιιμο ιε κενυ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ, ιε δθεηηνμαάκα κενμφ πθφζδξ Vi",χζηε
κα ιδκ οπάνπεζ πνυαθδια μζιχκ (ηαηά ιήημξ ρεηαζιυξ). Ζ αθοδαηςιέκδ άιιμξ απμννίπηεηαζ
ζε ηάδμ απμημιζδήξ, πςνδηζηυηδηαξ 1100It, υιμζμ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ. Ο δθεηηνμιεζςηήναξ ημο
ημπθία πθφζδξ ηαζ αθοδάηςζδξ ηδξ άιιμο έπεζ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ 0,37 KW.
Έκα δζάθναβια απυ ιπεηυκ ηαηά ιήημξ ηδξ δελαιεκήξ ελάιιςζδξ-θζπμζοθθμβήξ δζαπςνίγεζ ημκ
θζπμζοθθέηηδ, πμο ανίζηεηαζ ζε οπμανφπζα επζημζκςκία ιε ημ ηονίςξ ηιήια ημο αιιμζοθθέηηδ.
Μέζς ημο δζαθνάβιαημξ αοημφ επζηοβπάκεηαζ δνειία ζημ θζπμζοθθέηηδ ιε απμηέθεζια ηδ
ζοβηέκηνςζδ ημο θίπμοξ ζηδκ επζθάκεζα ημο. Σα θίπδ μδδβμφκηαζ ζημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ θζπχκ,
ιε ηδ αμήεεζα δφμ ακμλείδςηςκ Skimmerαπαβςβήξ θζπχκ. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ θζπχκ απυ ηα
ζηναββίδζα επζηοβπάκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ ζφζηδια, πμο εα εβηαηαζηαεεί εκηυξ ημο θνεαηίμο. Σα
ζηναββίδζα εα μδδβμφκηαζ ιε αβςβυ ζηδκ είζμδμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, εκχ ηα θίπδ εα
απμιαηνφκμκηαζ πενζμδζηά ιε αοηζμθυνμ.
Σα πνμεπελενβαζιέκα θφιαηα απυ ηδ δελαιεκή ελάιιςζδξ - θζπμζοθθμβήξ εα οπενπεζθίγμοκ
ιέζς μνεμβςκζημφ οπενπεζθζζηή θεπηήξ ζηέρδξ ζε ηαηάκηδ θνεάηζμ. Γζα ηδκ απμιυκςζδ ηδξ
αζμθμβζηήξ ααειίδαξ ζηδκ είζμδμ ημο θνεαηίμο θυνηζζδξ αοηήξ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμ
ακμλείδςημ εονυθναβια οπενπεζθζζηήξ ιε δζαζηάζεζξ εονίδαξ 1000 * 600 mm.
Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πανάηαιρδξ ηδξ ιμκάδαξ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ, ιε ηδ πνήζδ
πεζνμηίκδημο ακμλείδςημο εονμθνάβιαημξ δζαζηάζεςκ εονίδαξ 500 * 800 mm, χζηε ηα
πνμεπελενβαζιέκα θφιαηα κα μδδβμφκηαζ-ζημκ παναηαιπηήνζμ αβςβυ πμο ηαηαθήβεζ. ζημ_
θνεάηζμ ελυδμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ.
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
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εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνποκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
■ Αεξηδόκελνοακκνζπιιέθηε - ιηπνζπιιέθηε
Τκήκα εμάκκσζεο
Μήημξ

5,00 m

Πθάημξ

0,90 m

Βάεμξ οβνχκ (πθεονζηυ)

1,90 m

Μέβζζημ Βάεμξ δελαιεκήξ (ιε πμάκεξ άιιμο)

2,90 m

Τκήκα ιηπνζπιινγήο
Μήημξ

5,00 m

Πθάημξ

0,60 m

■ Φξεάηην ζπγθέληξσζεο ιηπώλ
Μήημξ

1,65 m

Πθάημξ :

0,80 m

Οθζηυ αάεμξ :

2,90 m

4. ΑΠΟΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΔΡΓΧΝ ΔΗΟΓΟΤ –
ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΥΤΝΖ/ΑΦΤΑΑΣΧΖ
Απυ. ηδκ θφζδ ημοξ, ηα θφιαηα ακαδφμοκ μζιέξ, μζ-μπμίεξ, ακάθμβα ιε ημ πνυκμ
παναιμκήξ ζημ απμπεηεοηζηυ δίηηομ, ηδκ εενιμηναζία ημοξ, ηδκ ζπεηζηή οβναζία ημο
πενζαάθθμκημξ πχνμο ηθπ., πμζηίθμοκ ζε έκηαζδ. Πναηηζηά έπεζ ιεηνδεεί ζοβηέκηνςζδ
H2Sζημκ αένα ιζηνυηενδ απυ 3 mg/1. Γζα κα είκαζ δοκαηή δ ενβαζία εκηυξ ηςκ ηθεζζηχκ πχνςκ
ημο εκ θυβς ηηζνίμο ηαζ ηονίςξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο απυ ηζξ εηθουιεκεξ
μζιέξ, μ αέναξ ημο ηηζνίμο μδδβείηαζ ζηδ ιμκάδα απυζιδζδξ.
Σμ ζοβηνυηδια ελαενζζιμφ ηαζ απυζιδζδξ απμηεθείηαζ απυ :
□ ηδκ δζάηαλδ απυζιδζδξ (θίθηνμ)
□ ημκ θοβμηεκηνζηυ ακειζζηήνα ακαννυθδζδξ
□ ημοξ αεναβςβμφξ απαβςβήξ ημο αένα
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Οζ αεναβςβμί εα είκαζ ηαηαθθήθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ μ ακειζζηήναξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ
απυ ηαηάθθδθμ οθζηυ, βζα κα απμθεφβεηαζ δ δζάανςζδ απυ ηα μλείδζα πμο πενζέπεζ μ αέναξ.
οβηεηνζιέκα ημ δίηηομ ηςκ αεναβςβχκ βζα ηδ ζοθθμβή ημο πνμξ απυζιδζδ αένα ηαζ ηδκ
ηνμθμδμζία ημο ζημ ζφζηδια απυζιδζδξ ζοκίζηαηαζ απυ αβςβμφξ απυ PVCεκηυξ ημο εδάθμοξ
ηαζ εκηυξ ημο ηηζνίμο, εκχ βζα ηα ηιήιαηα εηηυξ ημο εδάθμοξ ηαζ εηηυξ ημο ηηζνίμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ αβςβμί απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI304.
Ο απμζιδηήξ αενίςκ νφπςκ απμηεθείηαζ απυ ηζαχηζμ - θζθηνμεήηδ ελ’ μθμηθήνμο απυ
αθμοιίκζμ. οβηεηνζιέκα απμηεθείηαζ απυ ζηεθεηυ απυ εκζζποιέκα πνμθίθ αθμοιζκίμο ιε πθασκά
ημζπχιαηα αθμοιζκίμο ηαζ μδδβμφξ απυ πνμθίθ αθμοιζκίμο βζα ηδκ ζηήνζλδ ηαζ ζηεβακμπμίδζδ
ηςκ θίθηνςκ. Σμ ηζαχηζμ έπεζ θθάκηγεξ εζζυδμο-ελυδμο βζα ηδκ ζφκδεζή ημο ιε ημκ αεναβςβυ
ηαζ πθασκέξ ζηεβακέξ πυνηεξ ιε εθαζηζηά πανειαφζιαηα βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ
θίθηνςκ.
Ο αέναξ πμο ακαννμθάηαζ εα μδδβείηαζ πνμξ ημ θίθηνμ απυζιδζδξ υπμο πνμζνμθχκηαζ ηαζ
ηαηαηναηχκηαζ μζ μζιέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ αέναξ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα
απαθθαβιέκμξ απ’ αοηέξ.
Ζ δοκαιζηυηδηα ημο θίθηνμο ηαζ ημο ακειζζηήνα έπμοκ επζθεβεί έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ
ακακέςζδ ημο αένα ηαηά 8 θμνέξ ηδκ χνα, πμο εεςνείηαζ αζθαθήξ νοειυξ απαβςβήξ αένα,
πνμηεζιέκμο-κα ιδκ οπάνπεζ δζάποζδ μζιχκ πνμξ, ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ επζπθέμκ κα
ελαζθαθίγμκηαζ ηαθέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ.
Σμπμεεηείηαζ έκαξ απμζιδηήξ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ αένα ιέπνζ 10000 m /hηαζ ορδθή
ζοβηέκηνςζδ ζε H2S(3 ppm), (μζ οπυθμζπεξ εκχζεζξ πμο πνμζδίδμοκ μζιέξ δεκ λεπενκμφκ ημ
10%).
Ο ακειζζηήναξ απυζιδζδξ ηςκ παναπάκς πχνςκ είκαζ θοβμηεκηνζηυξ, δζπθήξ ακαννυθδζδξ ιε
damperνφειζζδξ ηδξ νμήξ αένα, πανμπήξ 10.000 m3/hrζε 1.100 Paηαζ ιε πνμζηαζία IP55, classF.
Ο απμζιδηήξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ζηάδζα θζθηνανίζιαημξ:
Πξώην ζηάδην : Πνυθζθηνα αθμοιζκίμο πθεκυιεκμο ηφπμο.
Λεύηεξν ζηάδην : Γζάηνδηα πθαζηζηά ηάκζζηνα, πμο πενζέπμοκ πδιζηυ οθζηυ, βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ
ηονίςξ ημο H2S.
Τξίην ζηάδην : Γζάηνδηα πθαζηζηά ηάκζζηνα πμο πενζέπμοκ πδιζηυ οθζηυ, βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ
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ημο H2Sηαζ ηςκ οπμθμίπςκ αενίςκ νφπςκ υπςξ ιενηαπηάκεξ, αιιςκία, μνβακζηά μλέα,
αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ ηθπ.

5. ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ημ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα δδιζμονβμφκηαζ μζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ — απμιάηνοκζδ
ηςκ εκχζεςκ ημο άκεναηα, ημο αγχημο ηαζ ημο θςζθυνμο, χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μ
πνμδζαβναθέξ ηδξ εηνμήξ ηςκ οβνχκ ηαζ ηδξ παναβυιεκδξ θάζπδξ.
Σμ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα απανηίγμοκ μζ παναηάης ιμκάδεξ:
■

Γελαιεκή ακαενυαζαξ επαθήξ (απμθςζθυνςζδξ) (αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο).

■

Γελαιεκή ακμλζηήξ γχκδξ (απμκζηνμπμίδζδξ).

" Γελαιεκέξ αενζζιμφ (κζηνμπμίδζδξ).
Με ηδκ πνμηεζκυιεκδ ιέεμδμ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ θοιάηςκ επζηοβπάκεηαζ εηηυξ απυ
ηδκ ιείςζδ ημο μνβακζημφ θμνηίμο (ιείςζδ ημο BODs) ηαζ ζοκδοαζιέκδ απμιάηνοκζδ ημο
αγχημο ηαζ ημο θςζθυνμο. Δθανιυγεηαζ δ κέζνδνο Α2/0 (Anaecrobic- Anoxic-Oxidized), δ
μπμία ζοκδοάγεζ ακαενυαζα, ακμλζηή ηαζ αενυαζα γχκδ ζε ζεζνά.
Γζα ηδκ αζμθμβζηή απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο επζθέβεηαζ ημ ζφζηδια ηδξ εκ ζεζνά ακαενυαζαξ
/ ακμλζηήξ / αενυαζαξ επελενβαζίαξ, πμο εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ααηηδνζδίςκ ηα μπμία έπμοκ ηδκ
δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ εθεφεενμο θςζθυνμο ζηα ηφηηανά ημοξ.
Ο ακμλζηυξ ακηζδναζηήναξ ημπμεεηείηαζ ακάκηδ ημο αενυαζμο αζμθμβζημφ ακηζδναζηήνα ιε
ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο μνβακζημφ άκεναηα ηςκ ακεπελένβαζηςκ θοιάηςκ. ηδκ πενίπηςζδ
αοηή δεκ οπάνπεζ ηαηανπήκ έθθεζρδ μνβακζημφ άκεναηα βζα ηδκ απμκζηνμπμίδζδ, είκαζ υιςξ
εθθζπήξ δ πανμοζία ημο μλεζδςηζημφ ιέζμο, δδθ. ηςκ κζηνζηχκ.
Γζα ηοπζημφξ νοειμφξ ακαηοηθμθμνίαξ ζθφμξ (50-150%) απυ ηδκ ηεθζηή ηαείγδζδ δεκ είκαζ
αλζυθμβδ ιέζς απμκζηνμπμίδζδξ δ απμιάηνοκζδ ημο αγχημο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ θεζημονβζηά
μζημκμιζηυηενδ ηαζ εθεβπυιεκδ πνμζεήηδ κζηνζηχκ ελαζθαθίγεηαζ ιε ζοιπθδνςιαηζηή άιεζδ
ακαηοηθμθμνία ακάιζηημο οβνμφ (Mixedliquor) απυ ημκ αενυαζμ πνμξ ημκ ακμλζηυ
ακηζδναζηήνα (εζςηενζηή ακαηοηθμθμνία).
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Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ αζμθμβζηή ααειίδα ηαηαζηεοάγεηαζ βζα ηδ Α Φάζε, ηυζμ υζμκ αθμνά ζηα
ένβα Π/Μ υζμ ηαζ ζηα ένβα ΖΛΜ & Δ.Δ. Καηαζηεοάγμκηαζ ιζα δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ, ιζα
δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ηαζ. δφμ__δελαιεκέξ_αενζζιμφ, βζα ηδκ Aθάζδ θεζημονβίαξ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ. Έπεζ βίκεζ πνυαθερδ πχνμο βζα ηδκ ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζηδ
Β Φάζδ.

6. ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΠΟΦΧΦΟΡΧΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Ο θχζθμνμξ ειθακίγεηαζ ζηα θφιαηα ιε ηδκ ιμνθή ηονίςξ μνεμθςζθμνζηχκ (ΡΟΓ ),
πμθοθςζθμνζηχκ (Ρ2Ο7) ηαζ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ βζα ηδκ ζφκεεζδ
ηςκ ηοηηανζημφ ζζημφ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ.
Ζ αζμθμβζηή απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο βίκεηαζ απυ εζδζηά ααηηήνζα (Acinetobacter) ηα μπμία
υηακ ανεεμφκ ζε ζοκεήηεξ stress(έθθεζρδ μλοβυκμο), απμεδηεφμοκ ζηα ηφηηανά ημοξ
πενζζζυηενδ πμζυηδηα θςζθυνμο απυ αοηή πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ
ιεηααμθζζιμφ ημοξ.
Οη ζπλζήθεο απηέο ηνπ stressδεκηνπξγνύληαη κε ηελ πξνζζήθε αλαεξόβηαο δεμακελήο πξηλ ηελ
αλνμηθή θαη αεξόβηα.
Να ζδιεζςεεί υηζ μ απμιαηνοκυιεκμξ θχζθμνμξ ανίζηεηαζ ζηδκ πενίζζεζα θάζπδ ηαζ
αημθμοεεί ηδκ επελενβαζία ηδξ. Γζα ηδκ απμθοβή ηδξ οδνυθοζδξ ηςκ πμθοθςζθμνζηχκ ηαζ
δζμπέηεοζή ημοξ ζηα ζηναββίδζα εθανιυγμκηαζ ζοζηήιαηα ιδπακζηήξ πάποκζδξ-αθοδάηςζδξ
ιζηνμφ πνυκμο παναιμκήξ.
Β. Καηαζθεπαδόκελε κνλάδα
Σα θφιαηα απυ ημ θνεάηζμ ελυδμο ηςκ ένβςκ πνμεπελενβαζίαξ ηαηαθήβμοκ ζηδ δελαιεκή
αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο. Ζ ιμκάδα αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο
απμηεθείηαζ απυ ιζα δελαιεκή μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ.

εθίδα 13 απυ 57

ημκ αανοηζηυ αβςβυ ηνμθμδμζίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ, ημπμεεηείηαζ έκαξ ιεηνδηήξ
πανμπήξ. Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πανμπυιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ημ ζημζπείμ ιέηνδζδξ ηαζ ημκ
ιεηαηνμπέα ημο ζήιαημξ-Ο-ζςθήκαξ νμήξ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο DN150 είκαζ απυ
ακεναημφπμ πάθοαα, πμο ελςηενζηά θένεζ επελενβαζία ηεθεζχιαημξ ααθήξ απυ επμλεζδζηέξ
νδηίκεξ, εκχ εζςηενζηά θένεζ επέκδοζδ απυ PTFE. Δπίζδξ θένεζ αθθανζειδηζηή μευκδ οβνχκ
ηνοζηάθθςκ ηαζ πθήηηνα πεζνζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ ζηζβιζαίαξ πανμπήξ, ηδξ αενμζζηζηήξ
πανμπήξ ηαζ ηςκ ζθαθιάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ έλμδμ 0/4 ...20 mA.
Ζ δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε έκακ ακαδεοηήνα, ιε οθζηυ ηαηαζηεοήξ
πνμπέθαξ ηαζ άλμκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα, βζα ηδκ ηαθή ακάιζλδ ηςκ πενζεπμιέκςκ θοιάηςκ
ηαζ ηδκ ζηακμπμζδηζηή επαθή αζμιάγαξ ηαζ θοιάηςκ. Ο ακαδεοηήναξ είκαζ ελαπμθζηυξ ιε
ζηνμθέξ θεζημονβίαξ < 1000 rpm.
ε πενίπηςζδ ζοκηήνδζδξ ή αθάαδξ ημο ακαδεοηήνα ηαηάθθδθμξ ακορςηζηυξ ιδπακζζιυξ,
ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 Kg, απυ ακμλείδςημ πάθοαα, επζηνέπεζ ηδκ ακφρςζδ ηαζ ηδκ
ηαεέθηοζδ ημο mixerαηυια ηαζ υηακ δ δελαιεκή είκαζ πθήνδξ.
ημ ηαηάκηδ άηνμ ηδξ δελαιεκήξ αζμθμβζηήξ απμιάηνοκζδξ θςζθυνμο ημπμεεηείηαζ έκαξ
μνεμβςκζηυξ οπενπεζθζζηήξ ελυδμο απυ AISI304, απυ ημκ μπμίμ οπενπεζθίγμοκ ηα οβνά ζηδκ
δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ.

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.

Γ. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
■ Μηα δεμακελή απνθσζθόξσζεο:
Μήημξ ζοκμθζηυ

: 4,50 m

Πθάημξ ζοκμθζηυ

: 2,90 m

Ωθέθζιμ αάεμξ

: 4,50 m

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ

: 58,73 m3

εθίδα 14 απυ 57

7. ΜΟΝΑΓΑ ΑΔΡΗΜΟΤ – ΑΠΟΝΗΣΡΟΠΟΗΖΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Α1. Νιηποποίηζη
Νηηξνπνίεζε είκαζ δ ιεηαηνμπή ιε αζμθμβζηή μλείδςζδ μνβακζημφ ηαζ αιιςκζαημφ αγχημο πμο
οπάνπμοκ ζηα θφιαηα, ζε κζηνχδδ, NCVηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ κζηνςδχκ ζε κζηνζηά Ν03\
Σμ άγςημ ζηα θφιαηα ανίζηεηαζ οπυ δφμ ιμνθέξ, μνβακζηή ηαζ ακυνβακδ ιε ηδκ παναηάης
πενίπμο ακαθμβία:
□ Ν - μνβακζηυ ν 25% ------------- μνβακζηή μοζία αζμαπμζημδμιήζζιδ (12%)
ιδ αζμαπμζημδμιήζζιδ (13%)
□ Ν - ακυνβακμ = 75% ------------- αιιςκζαηυ άγςημ (ΝΖ4 - Ν)
Ζ πνμέθεοζή ημο είκαζ:
□ Ν - μνβακζηυ ηονίςξ απυ μοζίεξ γςζηήξ ή θοηζηήξ πνμέθεοζδξ υπςξ αιζκμλέα,
πνςηεΐκεξ, μονία.
□ Ν - ακυνβακμ απυ ηδκ απμζφκεεζδ ηδξ μονίαξ ηαζ ηδκ ακαενμαζηή απμζφκεεζδ ηςκ
πνςηεσκχκ.
Καζ μζ δφμ ιμνθέξ αοηέξ ημο αγχημο ζε οδάηζκμ πενζαάθθμκ ιεηαηνέπμκηαζ ζε αιιςκζαηυ άγςημ.
Ζ Νζηνμπμίδζδ ημο αιιςκζαημφ αγχημο ζε κζηνχδδ (NCV) ηαζ κζηνζηά (NCV), βίκεηαζ απυ
απηνηξνθηθά βαθηήξηα, δδθαδή ααηηήνζα πμο παίνκμοκ ηδκ ακαβηαία εκένβεζα απυ ηδκ μλείδςζδ
ηδξ αιιςκίαξ (ΝΖ3) ηαζ έπμοκ ζακ πδβή άκεναηα ημκ ακυνβακμ άκεναηα (CO2) ηαζ υπζ ημκ
άκεναηα ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ.
Μένμξ ημο αγχημο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ηςκ Nitrosomonasηαζ
Nitrobacter.
Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεξγαζία ηεο Νηηξνπνίεζεο - Απνληηξνπνίεζεο είλαη:
δ εενιμηναζία
ημ pH
δ δθζηία θάζπδξ ημ μνβακζηυ θμνηίμ
Ζ ακαθμβία ιεηαλφ ημο εζζενπυιεκμο μνβακζημφ θμνηίμο ηαζ ημο αγχημο είκαζ ααζζηυξ πανάβςκ
ηαζ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ημ δοκαηυκ ζηαεενή δ ζπέζδ BOD5/ ΣΚΝ - 100/5.
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Ζ αεξόβηα επεμεξγαζία πμο βίκεηαζ πανμοζία ζημζπεζαημφ μλοβυκμο, είκαζ ιζα ιέεμδμξ
αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ ηαηά ηδκ μπμία δ ζηαεενμπμίδζδ βίκεηαζ απυ αενυαζμοξ ηαζ
επαιθμηενίγμκηεξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Σα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ
ηςκ μνβακζηχκ μοζζχκ είκαζ CO2, Ζ20, Ν03, μνζζιέκα ιδ δζαζπάζζια μνβακζηά οθζηά ηαζ ημ
οπμθεζιιαηζηυ ηοηηανζηυ (μνβακζηυ) οθζηυ.
A2, Απονιηποποίηζη
Απνληηξνπνίεζε είκαζ δ ιεηαηνμπή ημο κζηνζημφ αγχημο (Ν03-Ν) απυ εηενμηνμθζηά
ααηηήνζα(Micrococcus. Bacillusηηθ.) ζε αένζμ άγςημ (Ν2), ημ μπμίμ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ
αηιυζθαζνα.
Οζ ιζηνμμνβακζζιμί αοημί ζε ακμλζηέξ ζοκεήηεξ (δδθ. έθθεζρδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο DOηαζ
πανμοζία κζηνζηχκ Ν03-Ν), πνδζζιμπμζμφκ ημ μλοβυκμ ηςκ κζηνζηχκ ςξ πδβή εκένβεζαξ ηαζ
πανάβμοκ άγςημ (Ν2), ακηί δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (C02) ηαζ κενυ (Ζ20).
Δπζπθέμκ βζα ηδκ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ είλαη αλαγθαία ε παξνπζία νξγαληθήο νπζίαο. Δηηυξ απυ
ηδκ πνήζδ ηςκ κζηνζηχκ ακηί ημο εθεφεενμο αγχημο δ ακηίδναζδ ηδξ απμκζηνμπμίδζδξ είκαζ ίδζα
ιε ηδκ μλείδςζδ ημο μνβακζημφ θμνηίμο (άκεναηα).
Να ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδκ αζμθμβζηή επελενβαζία ιένμξ ημο εζζενπυιεκμο αγχημο
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ααηηδνζαηή ζφκεεζδ ζημ αενυαζμ αζμθμβζηυ ζηάδζμ. Ζ πμζυηδηα αοηή
είκαζ πενίπμο 3 -5% ημο απμιαηνοκυιεκμο BOD5.
Ζ απμκζηνμπμίδζδ βίκεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ακμλζηήξ γχκδξ δδθαδή ιζαξ δελαιεκήξ υπμο έπμοιε
ιυκμ ακάιζλδ πςνίξ αενζζιυ. Ζ δδιζμονβία ακμλζηήξ γχκδξ επζηνέπεζ ηδκ εθεβπυιεκδ
απμκζηνμπμίδζδ δ-μπμία-έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηα ελήξ:
- ηδ ιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζε μλοβυκμ
* ηδκ αθαίνεζδ αγχημο ηαζ ηδκ επίηεολδ εηνμήξ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε άγςημ ζηδκ
απμθοβή πνμαθδιάηςκ επίπθεοζδξ θάζπδξ ζηδκ ηαείγδζδ
Β. Καηαζθεπαδόκελε κνλάδα
Οζ δελαιεκέξ κζηνμπμίδζδξ ηαζ απμκζηνμπμίδζδ ξ είκαζ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Καηαζηεοάγμκηαζ
ζοκμθζηά ιζα δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ηαζ δφμ δελαιεκέξ αενζζιμφ. Δζςηενζηά, ζε υθεξ ηζξ
δελαιεκέξ ημο αζμθμβζημφ ζηαδίμο, ηαζ ζηα ζδιεία έκςζδξ ηςκ ποειέκςκ ιε ηα πθεονζηά ημζπία
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δεκ οπάνπμοκ μνεέξ βςκίεξ αθθά μζ εκχζεζξ εα βίκμκηαζ οπυ βςκία 135°.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ αζμθμβζηή ααειίδα ηαηαζηεοάγεηαζ βζα ηδ Α Φάζε, ηυζμ υζμκ αθμνά ζηα
ένβα Π/Μ υζμ ηαζ ζηα ένβα ΖΛΜ & Δ.Δ. Έπεζ βίκεζ πνυαθερδ βζα ηδκ ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ.
Β1. Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο
Καηά ημ ζπεδίαζιά ηδξ εβηαηάζηαζδξ επζθέβδηε δ ηαηαζηεοή λεπςνζζηήξ δελαιεκήξ
απμκζηνμπμίδζδξ, δεδμιέκμο υηζ επζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενμξ ααειυξ απμκζηνμπμίδζδξ απ’ υηζ ακ
ηαηαζηεοαγυηακ ιία ημζκή δελαιεκή.
ηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθμξ ακαδεοηήναξ, βζα ηδκ ζοκεπή ακάδεοζδ
ηςκ θοιάηςκ, ελαπμθζηυξ ανβυζηνμθμξ ιε ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ < 1000 rpm. Σμ οθζηυ
ηαηαζηεοήξ ηδξ πνμπέθαξ ηαζ ημο άλμκα ημο ακαδεοηήνα είκαζ ακμλείδςημξ πάθοααξ. Ο
ακαδεοηήναξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηαζ ηδκ
ακάιζλδ ηδξ αζμιάγαξ ιέζα ζηδκ δελαιεκή. Ζ νμή πμο δδιζμονβείηαζ, ειπμδίγεζ ηζξ ηαηαηαείζεζξ
ηαζ δζαηδνεί ηα ααηηήνζα ηδξ απμκζηνμπμίδζδξ ζε ηίκδζδ. ηδ δελαιεκή αοηή δεκ πνέπεζ κα
αολδεεί ημ εζζενπυιεκμ μλοβυκμ, βζ’ αοηυ δ εβηαηάζηαζή ημοξ βίκεηαζ ανηεηά ηάης απυ ηδκ
επζθάκεζα ημο κενμφ, χζηε κα απμθεοπεμφκ μ ηοιαηζζιυξ ηαζ μζ ζηνυαζθμζ πμο ιπμνμφκ κα
πνμηαθέζμοκ είζμδμ ημο αένα ζημ κενυ.
Γζα ηδκ εοπενή ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή ημο ακαδεοηήνα, πνμζθένεηαζ ηαηάθθδθμξ ακορςηζηυξ
ιδπακζζιυξ, ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 Kg,επζηνέπεζ ηδκ ακφρςζδ ηαζ ηδκ ηαεέθηοζδ ημο
ακαδεοηήνα αηυια ηαζ υηακ δ δελαιεκή είκαζ πθήνδξ.
Β2. Γεμακελέο αεξηζκνύ
Σα θφιαηα απυ ηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ μδδβμφκηαζ ζηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ ιέζς δφμ (2)
πεζνμηίκδηςκ ακμλείδςηςκ εονμθναβιάηςκ (ιε πεζνμζηνυθαθμ), δζαζηάζεςκ εονίδαξ 800 * 700
mmημ ηαεέκα, βζα ημκ ιενζζιυ ηδξ πανμπήξ ηαζ/ή ηδκ απμιυκςζδ ιζαξ εη ηςκ δφμ δελαιεκχκ.
Ζ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο βζα απμιάηνοκζδ ημο ακεναημφπμο νφπμο ηαζ βζα πθήνδ
κζηνμπμίδζδ (πεζιχκα - ηαθμηαίνζ), πανέπεηαζ απυ δζάποηεξ ηοθζκδνζημφξ θεπηήξ θοζαθίδαξ, απυ
εθαζηζηυ οθζηυ (εθαζηζηή ιειανάκδ EPDM), ημ μπμίμ ηαηά ηδκ πανμπέηεοζδ ημο αένα
δζαζηέθθεηαζ ηαζ ηαηά ηδκ παφζδ ζοζηέθθεηαζ, χζηε κα ιδκ έπμοιε πνμαθήιαηα έιθναλδξ ηςκ
μπχκ ημο δζαποηήνα απυ αζςνμφιεκα ζηενεά ηαηά ηδκ πενίμδμ επζζηεοήξ ηαζ εθέβπμο ημο
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ζοζηήιαημξ.
Ο αέναξ εα πανέπεηαζ απυ θοζδηήνεξ αενζζιμφ, ιέζς δζηηφμο αεναβςβχκ, απμηεθμφιεκμ απυ
ημ ζοθθέηηδ ηςκ θοζδηήνςκ δζαημιήξ DN150 ηαζ ημκ ηφνζμ αεναβςβυ ηςκ δφμ δελαιεκχκ
αενζζιμφ δζαημιήξ επίζδξ DN150. Ο ζοθθέηηδξ θοζδηήνςκ ηαζ μ ηφνζμξ αεναβςβυξ εα είκαζ
παθοαδμζςθήκεξ ααιιέκμζ ιε επμλεζδζηή ααθή.
Γζα ημ δζαιμζναζιυ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμπήξ ημο αένα ζηζξ δφμ δελαιεκέξ ημπμεεημφκηαζ δφμ
δεοηενεφμκηεξ αεναβςβμί δζαημιήξ DN125, επίζδξ απυ παθοαδμζςθήκα ααιιέκμ ιε επμλεζδζηή
ααθή, μζ μπμίμζ θένμοκ ηαηάθθδθδ ποημζζδδνή δζηθείδα πεηαθμφδαξ βζα ηδκ νφειζζδ ηδξ
πανμπήξ ημο αένα ή ηδκ απμιυκςζδ ιζαξ εη ηςκ δφμ βναιιχκ.
Έηαζηδ δελαιεκή αενζζιμφ θένεζ έκηεηα ηαηαηυνοθα ζηεθέπδ ηνμθμδμζίαξ αένα απυ
ακμλείδςημ πάθοαα, δζαημιήξ DN50, ιε μνεζπάθηζκδ δζηθείδα απμιυκςζδξ ηφπμο ballvalveηαζ
ζφκδεζιμ εοπενμφξ απμζφκδεζδξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα, χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ
ακέθηοζδ ηάεε ζηεθέπμοξ. Έηζζ ηαείζηαηαζ δοκαηή δ αθαίνεζδ ηιήιαημξ ηςκ δζαποηχκ απυ
ηδκ δελαιεκή, εκχ αοηή ανίζηεηαζ ζε θεζημονβία, βζα ζοκηήνδζδ ή επζζηεοή.
Σμπμεεημφκηαζ ζοκμθζηά 176 ηοθζκδνζημί δζάποηεξ ημο 0,5 m, εθαζηζηήξ ιειανάκδξ EPDM,
θεπηήξ θοζαθίδαξ, ζε μιάδεξ ηςκ μηηχ δζαποηχκ. Ζ εθαζηζηή πμνχδδξ ιειανάκδ δζαζηέθθεηαζ
ηάης απυ ηδκ πανμπέηεοζδ αένα ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαηά ηδκ παφζδ νμήξ πμο αένα.
Οζ δζαποηέξ ηάεε δελαιεκήξ αενζζιμφ πνμζανιυγμκηαζ ζοκμθζηά ζε έκηεηα ακμλείδςημοξ
ζοθθέηηεξ (ημζθμδμημί 80 * 80 mm), έηαζημξ ηεζζάνςκ εέζεςκ. ε ηάεε εέζδ ημο ζοθθέηηδ,
πνμζανιυγμκηαζ δφμ ηοθζκδνζημί δζαποηέξ ιήημοξ 0,5 m. Γζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δζαποηχκ ζε
ηάεε μπή ημο ζοθθέηηδ ημπμεεηείηαζ ηαηάθθδθδ κηίγα ζηδκ μπμία εκχκμκηαζ μζ δφμ δζαποηέξ.
Έηαζημξ δζαποηήξ θένεζ δφμ ηάπεξ, ιζα ηοθθή (ελςηενζηή) ηαζ ιζα πνμζανιμβήξ ζημκ ημζθμδμηυ
(εζςηενζηή).
Όθεξ μζ ζςθδκχζεζ, πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα θφιαηα. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ
ακμλείδςημ ΥάθοααAISI304. εκχ μζ αεναβςβμί δζακμιήξ ημο αένα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ηα θφιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πάθοαα ιε πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ ιε ηαηάθθδθδ
επμλεζδζηή ααθή.
Γζα ηδκ απαζημφιεκδ πανμπή αένα, εβηαείζηακηαζ δφμ θοζδηήνεξ, μ έκαξ ςξ εθεδνεία, έηαζημξ
πανμπήξ 740 Nm3/hrζηα 550 mbar. Οζ εκ θυβς θοζδηήνεξ εα ελοπδνεημφκ επίζδξ ηζξ απαζηήζεζξ
ζε αένα ηςκ αενακηθζχκ ακαηοηθμθμνίαξ ακάιζηημο οβνμφ, ηςκ αενακηθζχκ ακαηοηθμθμνίαξ
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ζθφμξ ηαεχξ ηαζ ηςκ αενακηθζχκ απαβςβήξ ζθφμξ.
Οζ θοζδηήνεξ εα θεζημονβμφκ ιε ηοηθζηή εκαθθαβή βζα ηδκ μιμζυιμνθδ θεμνά ημοξ, εκχ ζε
πενίπηςζδ αθάαδξ εα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία αοηυιαηα μ εθεδνζηυξ.
Οζ θοζδηήνεξ εα παναδμεμφκ πθήνεζξ ιε δθεηηνμηζκδηήνεξ, ηνμπαθίεξ ηαζ ηναπεγμεζδείξ
ζιάκηεξ ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ, ζζβαζηήνα - θίθηνμ ακαννυθδζδξ, ζζβαζηήνα ηαηάεθζρδξ, ααθαίδα
άθμνηδξ εηηίκδζδξ, ααθαίδα αζθάθεζαξ οπενπίεζδξ, ααθαίδα απμιυκςζδξ ηφπμο πεηαθμφδαξ
ηαζ ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ δζαιέηνμο ίδζαξ ιε ημκ ζςθήκα ηαηάεθζρδξ ημο θοζδηήνα,
ιακυιεηνμ πίεζδξ ελυδμο, εθαζηζημφξ ακηζηναδαζιζημφξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ακηζηναδαζιζηά
ζηδνίβιαηα αάζδξ, ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ θοζδηήνςκ.
Ο δπμιμκςηζηυξ εάθαιμξ εα απμηεθείηαζ απυ εφημθα ζοκανιμθμβμφιεκα ζημζπεία,
ηαηαζηεοαζιέκα απυ βαθαακζζιέκμ παθοαδμέθαζια ηαζ άηαοζημ δπμιμκςηζηυ αθνχδεξ οθζηυ
πμθομονεεάκδξ. Γζαεέηεζ δπμπαβίδεξ ζηα ζηυιζα εζζυδμο / ελυδμο ημο αένα ηαζ ακειζζηήνα
αενζζιμφ βζα ηδκ απμθοβή ηζξ οπενεένιακζδξ ημο εζςηενζημφ πχνμο.
Οζ θοζδηήνεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζε λεπςνζζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ ιε
επανηή ελαενζζιυ-Δπζπθέμκ, μ-πχνμξ ηςκ θοζδηήνςκ θένεζ ζφζηδια ιμκμνάβαξ βζα ηδκ
ακέθηοζδ ηςκ θοζδηήνςκ υηακ απαζηείηαζ επζζηεοή ή ζοκηήνδζδ αοηχκ, ακορςηζηήξ
ζηακυηδηαξ 1000 Kg. Ο ελαενζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ απυ έκα ακειζζηήνα ελαενζζιμφ, αλμκζημφ
ηφπμο, 4 - πμθζηυ, πανμπήξ πενίπμο 2300 m3/hr.
Ζ νφειζζδ πανμπήξ ημο αένα (μλοβυκμο) βίκεηαζ ιεηααάθθμκηαξ ηζξ ζηνμθέξ ημο
δθεηηνμηζκδηήνα ημο θοζδηήνα ζε υθμ ημ εφνμξ ιεηαλφ ηδξ εθάπζζηδξ ηαζ ιέβζζηδξ
απμδζδυιεκδξ ζζπφμξ, ιέζς νοειζζηή ζοπκυηδηαξ (inverter), ζοκμθζηά δφμ, έκαξ ακά θοζδηήνα.
Σμπμεεημφκηαζ δφμ (2) μλοβμκυιεηνα, έκα ακά δελαιεκή αενζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ πμζυηδηαξ
ημο δζαθοιέκμο μλοβυκμο ηάεε ζηζβιή. Κάεε DO-ιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ηδκ ααζζηή ιμκάδα
εθέβπμο - νφειζζδξ, ημκ αζζεδηήνα ιέηνδζδξ δζαθοιέκμο μλοβυκμο, αηνμθφζζμ βζα αοηυιαημ
ηαεανζζιυ ιε πδιζηά ή αένα ηαζ δμζμιεηνζηή ακηθία βζα αοηυιαηδ πνμζεήηδ ηςκ πδιζηχκ
ηαεανζζιμφ.
Κάεε δελαιεκή αενζζιμφ έπεζ ζηδκ έλμδμ ακμλείδςημ μνεμβςκζηυ οπενπεζθζζηή, απυ ημκ μπμίμ
βίκεηαζ δ έλμδμξ ηςκ οβνχκ, πνμξ ημ θνεάηζμ δζακμιήξ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ.
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Β3. Αλαθπθινθνξία αλάκηθηνπ πγξνύ
Ακάιεζα ζηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ ηαζ ηδκ ακμλζηή γχκδ βίκεηαζ εζςηενζηή ακαηοηθμθμνία ημο
ακάιζηημο οβνμφ, πμο μδδβεί ηζξ κζηνμπμζδιέκεξ εηνμέξ απυ ηδκ έλμδμ ηςκ δελαιεκχκ αενζζιμφ
πνμξ ηδ δελαιεκή ακμλζηήξ γχκδξ, βζα κα ηναηείηαζ ζηαεενή δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πηδηζηχκ
ζηενεχκ.
Ζ ακαηοηθμθμνία ημο ακάιζηημο οβνμφ εα βίκεηαζ ιε αενακηθίεξ (2), ιία ζε ηάεε δελαιεκή
αενζζιμφ, δζαημιήξ έηαζηδ DN125 απυ AISI304, πανμπήξ 0 - 3 4 m3/hrζε ιακμιεηνζηυ 0,7
Μ.Τ.. ηαζ ιε αβςβυ ηνμθμδυηδζδξ αένα δζαημιήξ 1 Άin. Κάεε αενακηθία είκαζ επίζδξ
εθμδζαζιέκδ ιε δθεηηνμαάκα ιδδεκζηήξ πίεζδξ ηνμθμδυηδζδξ ημο αένα δζαημιήξ DN40 (απυ
ημοξ θοζδηήνεξ ημο αενζζιμφ) ηαζ ζφζηδια by-passηδξ δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ
ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ).
Ζ ιεηαθμνά ημο ακάιζηημο οβνμφ ζηδ δελαιεκή απμκζηνμπμίδζδξ βίκεηαζ ιέζς δφμ ακμλείδςηςκ
αβςβχκ AISI304 δζαημιήξ DN125 έκαξ ακά-αενακηθία
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Γ. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο 11)
Μήημξ

3,10 m

Πθάημξ

9,30 m

Βάεμξ οβνχκ

4,50 m

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ

129,74 m3

Γεμακελέο αεξηζκνύ 12)
Μήημξ

12,90 m

Πθάημξ

4,425 m

Βάεμξ οβνχκ

4,50 m

Ωθέθζιμξ υβημξ δελαιεκήξ

256,87 m3

οκμθζηυξ υβημξ αενζζιμφ (Α Φάζδ)

513,74 ms
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8. ΦΡΔΑΣΗΟ ΜΔΡΗΜΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΚΑΘΗΕΖΖ - ΥΖΜΗΚΖ
ΑΠΟΦΧΦΟΡΧΖ
Απυ ηζξ δελαιεκέξ αενζζιμφ, ημ ακάιζηημ οβνυ οπενπεζθίγεζ ζε θνεάηζμ, απ’ υπμο ηαηαθήβεζ
ζηζξ δελαιεκέξ ηαείγδζδξ.
Σμ θνεάηζμ αοηυ θένεζ δφμ (2) πεζνμηίκδηα εονμθνάβιαηα (ιε πεζνμζηνυθαθμ) ημπμεεηδιέκα
ζηδκ είζμδμ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ, δζαζηάζεςκ εονίδαξ 700 * 600 mmημ ηαεέκα, απυ
ακμλείδςημ πάθοαα AISI304.
Ο ιενζζηήξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ ηάεε δελαιεκήξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ ιε ηδ
πνήζδ ηςκ εονμθναβιάηςκ.
Δπζπθέμκ ζημ εκ θυβς θνεάηζμ εα ημπμεεηδεεί ακαδεοηήναξ ακάιζλδξ ηςκ θοιάηςκ ιε ημ
ηνμηζδςηζηυ βζα ηδκ δέζιεοζδ ημο Ρ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο ακαδεοηήνα είκαζ ελμθμηθήνμο
AISI304, ιε ζζπφ ημο ηζκδηήνα 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ζηδκ έλμδμ ημο ιεζςηήνα πενίπμο 100 rpm.

9. ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
ημπυξ ηδξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ είκαζ κα επζηοβπάκεζ ημκ δζαπςνζζιυ ηδξ παναβυιεκδξ
αζμθμβζηήξ ζθφμξ απυ ηα επελενβαζιέκα οβνά, ηα μπμία απαθθαβιέκα απυ ηα αζςνμφιεκα
ζηενεά μδδβμφκηαζ πνμξ ηδκ ηνζημαάειζα επελενβαζία ηαζ ηδ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ. ηζξ
δελαιεκέξ αοηέξ ημ ακάιζηημ οβνυ παναιέκεζ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ, μφηςξ χζηε δ θάζπδ κα
ηαεζγάκεζ, εκχ ημ δζαοβέξ οβνυ δζαπςνίγεηαζ ηαζ οπενπεζθίγεζ.
Δπζπθέμκ, δ ηεθζηή ηαείγδζδ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα επανηή ζοιπφηκςζδ ηδξ θάζπδξ, χζηε
κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ ακαηοηθμθμνία ηδξ ζημκ αζμθμβζηυ ακηζδναζηήνα.
Καηαζηεοάγμκηαζ δφμ υιμζεξ δελαιεκέξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια
δζαζηαζζμθμβδιέκεξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Α Φάζεο ζπεδζαζιμφ ηδξ Δ.Δ.Λ., ιία βζα ηάεε
δελαιεκή αενζζιμφ. Γζα ηδ Β Φάζδ πνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή ιίαξ αηυιδ υιμζαξ δελαιεκήξ
ηαείγδζδξ.
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Οζ δελαιεκέξ ηαείγδζδξ εα είκαζ μνεμβςκζηήξ ηάημρδξ ηαζ εα δζαεέημοκ ηεηθζιέκμ ποειέκα
πμάκδξ βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ θάζπδξ πμο ηαεζγάκεζ ιε αανφηδηα.
Ζ ηνμθμδυηδζδ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ, αθμφ ηα οβνά οπμζημφκ αζμθμβζηή επελενβαζία,
βίκεηαζ ιέζς ηαηάθθδθςκ ακμλείδςηςκ πενζαθδιάηςκ δνειίαξ εζζυδμο (ηφιπακα δνειίαξ), έκα
ακά δελαιεκή, δζαζηάζεςκ (Π*Μ*Β: 1000*2000*300 mm) ηαζ πάπμοξ θαιανίκαξ 2 mm.
Σα δζαοβαζιέκα οβνά εα οπενπεζθίγμοκ ιέζς δζπθμφ ακμλείδςημο μδμκηςημφ οπενπεζθζζηή,
ζοκμθζημφ ιήημοξ 9 m(4,5 mακά πθεονά ημο ηακαθζμφ), ζε ιεηαθθζηυ ηακάθζ οπενπείθζζδξ,
έκα ακά δελαιεκή, πμο εα μδδβεί ηα δζαοβαζιέκα οβνά πνμξ ηδκ ηνζημαάειζα επελενβαζία. Σμ
οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ οπενπεζθζζηχκ ηαζ ημο ιεηαθθζημφ ηακαθζμφ είκαζ AISI304. Σμ ιήημξ
ημο ηάεε ηακαθζμφ είκαζ 4,5 m, ημ αάεμξ αοημφ 530 mmηαζ ημ πθάημξ 300 mmιε πάπμξ
θαιανίκαξ 2 mm.
Ακάκηδ ημο οπενπεζθζζημφ, ημπμεεηείηαζ ακμλείδςημ θνάβια επζπθευκηςκ ιήημοξ 4,5 mηαζ
φρμοξ 400 mm, ημ μπμίμ ζοβηναηεί ηα επζπθέμκηα βζα κα ιδκ οπενπεζθίγμοκ ζηδκ έλμδμ. Σα
επζπθέμκηα

απυ

ηάεε

δελαιεκή

ηαείγδζδξ

εα

απάβμκηαζ

ιέζς

ακμλείδςηςκ

skimmerδζαζηάζεςκ πμάκδξ 1,00 * 0,15 mηαζ αβςβμφ απαβςβήξ θζπχκ DN80 ηαζ εα
απμεδηεφμκηαζ πνμζςνζκά ζε ημζκυ θνεάηζμ ζοθθμβήξ απυ ημ μπμίμ εα απμιαηνφκμκηαζ
πενζμδζηά ιε αοηζμθυνμ. Σμ θνεάηζμ ζοθθμβήξ επζπθευκηςκ ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ θένεζ
ζφζηδια απμιάηνοκζδξ ηςκ ζηναββζδίςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα αβςβυ PVCδζαημιήξ DN80, πνμξ
ημ δίηηομ ηςκ ζηναββζδίςκ.
Ο οπενπεζθζζηήξ, ημ ηφιπακμ δνειίαξ, ημ θνάβια επζπθευκηςκ ηαζ ημ skimmerείκαζ
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα.
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Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο
Γελαιεκέξ (2) ηαείγδζδξ ιε δζαζηάζεζξ ηαεειζάξ:
Μήημξ

: 6,80 m

Πθάημξ

: 4,50 m

Πθεονζηυ αάεμξ οβνχκ

: 2,40 m

Βάεμξ πμάκδξ ζοθθμβήξ

: 2,00 m

10. ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΗΑ ΗΛΤΟ
α. Πεξηγξαθή
Αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο
Με ηδκ ακαηοηθμθμνία ηδξ αζμθμβζηήξ ζθφμξ επζηοβπάκεηαζ δ ακαννυθδζδ ηαζ δ ζοθθμβή ηδξ
ηαεζγάκμοζαξ θάζπδξ απυ ημκ ποειέκα ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ ηαζ δ άκηθδζδ εκυξ ιένμοξ ηδξ
ζηδκ είζμδμ ηςκ δελαιεκχκ αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ (ζηδ δελαιεκή απμθςζθυνςζδξ).
ημπυξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ ηδξ ζθφμξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ εκενβμφ ζθφμξ ζηζξ δελαιεκέξ
αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ ζηα επζεοιδηά επίπεδα ζοβηέκηνςζδξ, βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ
αζμθμβζηήξ δζενβαζίαξ.
Γζα ηδκ ακαηοηθμθμνία ηδξ ζθφμξ εβηαείζηακηαζ δφμ ακμλείδςηεξ αενακηθίεξ ακαηοηθμθμνίαξ
ιία ακά δελαιεκή ηαείγδζδξ, έηαζηδ δζαημιήξ DN100, ιε δοκαηυηδηα πανμπήξ 0-11,5 m/hrζε
0,7 Μ.Τ.. ηαζ αβςβυ πανμπέηεοζδξ ημο αένα 1 in. Οζ αενακηθίεξ ηνμθμδμημφκηαζ ιε αένα απυ
ημοξ θοζδηήνεξ ηςκ δελαιεκχκ αενζζιμφ.
Οζ αενακηθίεξ έπμοκ έκα ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ακαηοηθμθμνίαξ ζθφμξ, δζαημιήξ DN125 απυ
AISI304, πμο εα ηαηαθήβεζ ζηδκ είζμδμ ηδξ δελαιεκήξ απμθςζθυνςζδξ.
Κάεε αενακηθία δζαεέηεζ δθεηηνμαάκα, ιδδεκζηήξ πίεζδξ ηαζ δζαημιήξ DN25, ηαεχξ ηαζ
ζφζηδια by-passηδξ δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή
ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή-θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ ζχια ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μνείπαθημ, εκχ ηα εζςηενζηά ηιήιαηα αοηήξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ
ακμλείδςημ πάθοαα.
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Αληιίεο πεξίζζεηαο δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο
Οζ αενακηθίεξ απαβςβήξ ηδξ πενίζζεζαξ θάζπδξ απμιαηνφκμοκ ηδκ πθεμκάγμοζα θάζπδ απυ ημκ
ποειέκα ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ πνμξ βεζημκζηυ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ ζθφμξ.
Γζα ηδκ απαβςβή θμζπυκ ηδξ ζθφμξ απυ ημκ ποειέκα ηςκ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ εβηαείζηακηαζ δφμ
αενακηθίεξ απαβςβήξ, ιία ακά δελαιεκή ηαείγδζδξ, έηαζηδ δζαημιήξ DN80, ιε δοκαηυηδηα
πανμπήξ 0-7 m3/hrζε 0,7 Μ.Τ.. ηαζ αεναβςβυ πανμπέηεοζδξ ημο αένα 1 in. Οζ αενακηθίεξ
ηνμθμδμημφκηαζ ιε αένα επίζδξ απυ ημοξ θοζδηήνεξ ηςκ δελαιεκχκ αενζζιμφ.
Οζ αενακηθίεξ πενίζζεζαξ ζθφμξ έπμοκ έκα ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ζθφμξ, δζαημιήξ DN80 απυ
AISI304, πμο εα ηαηαθήβεζ ζημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ ζθφμξ.
Κάεε αενακηθία δζαεέηεζ δθεηηνμαάκα, ιδδεκζηήξ πίεζδξ ηαζ δζαημιήξ DN25, ηαεχξ ηαζ
ζφζηδια by-passηδξ δθεηηνμαάκαξ (δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηδξ δθεηηνμαάκαξ βζα επζζηεοή ή
ακηζηαηάζηαζδ πςνίξ δζαημπή θεζημονβίαξ ηδξ αενακηθίαξ). Σμ ζχια ηδξ δθεηηνμαάκαξ είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μνείπαθημ, εκχ ηα εζςηενζηά ηιήιαηα αοηήξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ
ακμλείδςημ πάθοαα.
ημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πενίζζεζαξ ζθφμξ εβηαείζηακηαζ ζοκμθζηά δφμ
οπμανφπζεξ ακηθίεξ, δοκαιζηυηδηαξ 6,5 m3/hrζε 5,7 m, ιε ηζξ ζονηανμδζηθείδεξ ηαζ ηζξ δζηθείδεξ
ακηεπζζηνμθήξ εη ηςκ μπμίςκ δ ιία εα θεζημονβεί ςξ εθεδνζηή. Ζ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ βίκεηαζ
ιέζς πνμκμδζαηυπηδ ηαζ εα εκαθθάζζμκηαζ βζα ηδκ μιμζυιμνθδ
θεμνά ημοξ.
ημκ ημζκυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ απαβςβήξ πενίζζεζαξ ζθφμξ δζαημιήξ DN65 εβηαείζηαηαζ
ιεηνδηήξ πανμπήξ. Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πανμπυιεηνμ απμηεθείηαζ απυ ην ζηνηρείνutronmicθαη
ηνλ κεηαηξνπέα ηνπ ζήκαηνο. Ο ζςθήκαξ-νμήξ-μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο DN65 είκαζ απυ
ακεναημφπμ πάθοαα, πμο ελςηενζηά θένεζ επελενβαζία ηεθεζχιαημξ ααθήξ απυ επμλεζδζηέξ
νδηίκεξ, εκχ εζςηενζηά θένεζ επέκδοζδ απυ PTFE. Δπίζδξ θένεζ αθθανζειδηζηή μευκδ οβνχκ
ηνοζηάθθςκ ηαζ πθήηηνα πεζνζζιμφ βζα ηδκ έκδεζλδ ηδξ ζηζβιζαίαξ πανμπήξ, ηδξ αενμζζηζηήξ
πανμπήξ ηαζ ηςκ ζθαθιάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ έλμδμ 0/4 ...20 mA.
Γζα ηδκ ακέθηοζδ ηςκ οπμανφπζςκ ακηθζχκ απαβςβήξ ζθφμξ εβηαείζηαηαζ ζηνίςια ακφρςζδξ,
ακορςηζηήξ ζηακυηδηαξ 250 Kg, χζηε κα βίκεηαζ ιε εοπένεζα δ ζοκηήνδζδ ή ακηζηαηάζηαζδ
αοηχκ.
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Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
Φξεάηην ζπιινγήο δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο
Μήημξ

:2,15 m

Πθάημξ

: 1,75 m

Βάεμξ μθζηυ

: 5,00 m
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11. ΜΟΝΑΓΑ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
Γζα ηδκ πεναζηένς απμιάηνοκζδ ηςκ ντπμβυκςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δεοηενμαάειζα
επελενβαζιέκςκ θοιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα ημο θςζθυνμο (βζα ηδκ ιεθθμκηζηή πενίπηςζδ
επακαηαεμνζζιμφ μνίμο TP<2mg/l), εα εβηαηαζηαεεί ζφζηδια ηνζημαάειζαξ επελενβαζίαξ,
ηαηάκηδ ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ ηαζ εα πενζθαιαάκεζ πνμζεήηδ ηνμηζδςηζημφ ηαζ δζφθζζδ.
Ζ ιμκάδα ηνζημαάειζαξ επελενβαζίαξ εα ιπμνεί κα παναηαιθεεί, έηζζ χζηε υηακ μζ ζοκεήηεξ ημ
επζαάθθμοκ δ εηνμή ηδξ αζμθμβζηήξ ααειίδαξ κα μδδβείηαζ απεοεείαξ πνμξ απμθφιακζδ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ ημπμεεημφκηαζ δφμ ποημζζδδνέξ αάκεξ Φ 160, ηφπμο ζφνημο, ιζα βζα ηδκ πανάηαιρδ
ηδξ ιμκάδαξ θίθηνακζδξ ηαζ ιζα ζηδκ είζμδμ ηδξ ιμκάδαξ.

12. ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΤΛΗΖ
Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Ζ ιμκάδα δζφθζζδξ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηάκηδ ηςκ δελαιεκχκ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ ηαζ ακάκηδ ηδξ
ιμκάδαξ απμθφιακζδξ, ηαζ απμηεθείηαζ απυ έκα θίθηνμ πενζζηνεθυιεκμο ηοιπάκμο, μφηςξ χζηε
κα επζηοβπάκεηαζ απμιάηνοκζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ, ιε απμηέθεζια μ θχζθμνμξ ηςκ
επελενβαζιέκςκ εηνμχκ κα είκαζ < 2 mg/1 βζα ηδκ ιεθθμκηζηή πενίπηςζδ επακαηαεμνζζιμφ
αοημφ ζημ πνμακαθενυιεκμ υνζμ.
Ζ ιμκάδα δζφθζζδξ δζαζηαζζμθμβείηαζ βζα ηδκ Β θάζδ.
Πζμ ακαθοηζηά, ημ θίθηνμ είκαζ δοκαιζηυηδηαξ 70 m3/hrηαζ απμηεθείηαζ απυ ημ πενζζηνεθυιεκμ
ηφιπακμ μνζγυκηζμο άλμκα ιε εηηζιχιεκδ δζάιεηνμ 600 mmηαζ εηηζιχιεκμ ιήημξ ηοιπάκμο
1200 mm. Ζ ζοκμθζηή επζθάκεζα δζήεδζδξ ακένπεηαζ ζηα 2,26 m2ιε εκενβή επζθάκεζα δζήεδζδξ
ζηα 1,47 m2(65% ηδξ ζοκμθζηήξ) Ζ ηζκδηήνζα ιμκάδα ημο ηοιπάκμο θένεζ δθεηηνμιεζςηήνα
ζζπφμξ 0,37 KW. Οζ ζοκμθζηέξ εηηζιχιεκεξ δζαζηάζεζξ ημο θίθηνμο είκαζ Μ * Π * Τ - 2500 *
805 * 1120 mm.
Ζ είζμδμξ ημο θίθηνμο, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιπμνεί κα απμιμκχκεηαζ ιέζς αάκαξ, έηζζ χζηε
κα παναηάιπηεηαζ ημ θίθηνμ.
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Σμ θίθηνμ πμο πνμζθένεηαζ είκαζ πενζζηνεθυιεκμο ηοιπάκμο, ιε εκζςιαηςιέκμ μνεμβςκζηυ
οπενπεζθζζηή. απμηεθμφιεκμ απυ ημ πενζζηνεθυιεκμ ηφιπακμ μνζγυκηζμο άλμκα, ημ ζφζηδια
έηπθοζδξ (ακηθία έηπθοζδξ ηαζ ακηθία ζηναββζδίςκ), ζοθθεηηήνα κενμφ έηπθοζδξ ηαζ
αηαεάνηςκ ηαζ ηζκδηήνζα ιμκάδα. Σμ θίθηνμ είκαζ θοζζηήξ νμήξ, ζοκεπμφξ ηαζ
αοημιαημπμζδιέκδξ θεζημονβίαξ ηαεχξ δ δζήεδζδ ηςκ θοιάηςκ ζοκεπίγεηαζ μιαθά ηαε’ υθδ ηδ
δζάνηεζα ημο ηφηθμο έηπθοζδξ.
Πζμ ακαθοηζηά ηα θφιαηα δζένπμκηαζ ιέζμ ηδξ θθάκηγαξ ηνμθμδμζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο
ηοιπάκμο. Απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο ηα θφιαηα δζαπενκμφκ ημ φθαζια δζήεδζδξ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα, εηνέμοκ απυ ημ ηακάθζ ιε οπενπείθζζδ, βζα δζάεεζδ .Καηά ημ πέναζια ηςκ θοιάηςκ
απυ ημ φθαζια δζήεδζδξ, ηα αζςνμφιεκα ζηενεά ζοβηναημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηιήια ημο
ηοιπάκμο. Με ηδ ζοζζχνεοζδ ηςκ ζηενεχκ ζημ δζδεδηζηυ ιέζμ αολάκεζ δ οδναοθζηή
ακηίζηαζδ, ημ φθαζια βίκεηαζ θζβυηενμ δζαπεναηυ ηαζ ημ φρμξ ημο κενμφ αολάκεζ ζημ εζςηενζηυ
ημο ηοιπάκμο. Όηακ ημ φρμξ ημο κενμφ θεάζεζ ημ δθεηηνυδζμ ορδθήξ ζηάειδξ, λεηζκάεζ
αοηυιαηα μ ηφηθμξ έηπθοζδξ.
Με ηδκ εηηίκδζδ ημο ηφηθμο έηπθοζδξ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία δ ακηθία έηπθοζδξ ηαζ μ
ηζκδηήναξ πενζζηνμθήξ ημο ηοιπάκμο. Σμ ζφζηδια έηπθοζδξ απμηεθείηαζ απυ πεπθαηοζιέκα
ιπεη ημπμεεηδιέκα ζημ άκς ηιήια ημο ηοιπάκμο, πάκς απυ ηδ ζηάειδ ημο κενμφ. Ζ έηπθοζδ
βίκεηαζ ζε ζδιείμ υπμο ημ φθαζια ανίζηεηαζ εηηυξ κενμφ, ηαεχξ ημ ηφιπακμ πενζζηνέθεηαζ, ηαζ
ηα ζηναββίδζα ζοθθέβμκηαζ απυ πμάκδ. Σμ ζφζηδια έηπθοζδξ ζοιπενζθαιαάκεζ ζφζηδια
ηαεανζζιμφ ηςκ ιπεη ιε πενζζηνεθυιεκεξ ρήηηνεξ.
Σα ζηναββίδζα μδδβμφκηαζ απυ ηδ πμάκδ ζοθθμβήξ ιε ζςθήκα ζημ θνεάηζμ ζηναββζδίςκ υπμο
ανίζηεηαζ δ ακηθία. Ζ ακηθία ζηναββζδίςκ εκηέθθεηαζ ιε ακελάνηδηα δθεηηνυδζα ζηάειδξ. Ο
ηφηθμξ έηπθοζδξ ζοκεπίγεηαζ ηαηά υθδ ηδ δζάνηεζα πμο δ ζηάειδ κενμφ ανίζηεηαζ ζημ φρμξ ημο
αζζεδηήνα ορδθήξ ζηάειδξ. Όηακ δ ζηάειδ κενμφ θηάζεζ ζε ζδιείμ ηάης απυ ημ δθεηηνυδζμ
παιδθήξ ζηάειδξ ζηαιαηάεζ μ ηφηθμξ έηπθοζδξ. ε πενίπηςζδ δοζθεζημονβίαξ, υπμηε δ ζηάειδ
ακέαεζ ορδθυηενα, οπάνπεζ δθεηηνυδζμ ζοκαβενιμφ.
Ο αοημιαηζζιυξ έηπθοζδξ εθέβπεηαζ ηαοηυπνμκα απυ ηα δθεηηνυδζα (ορδθήξ, παιδθήξ
ζηάειδξ) ηαζ απυ πνμκμδζαηυπηδ.
Σα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο ηοιπάκμο, ημο ηεκηνζημφ άλμκα, ημο αβςβμφ πθφζδξ ηαζ ηςκ
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αηνμθοζίςκ, ηςκ πθαζζίςκ δζήεδζδξ ηαζ ηςκ πμακχκ ζοθθμβήξ ζηναββζζιάηςκ, είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα-AISI304.
Ο πανεθηυιεκμξ ελμπθζζιυξ πενζθαιαάκεζ ακηθία έηπθοζδξ εηηζιχιεκδξ ζζπφμξ 0,75 KW,
ακηθία ζηναββζδίςκ εηηζιχιεκδξ ζζπφμξ 0,55 KW, δθεηηνζηυ πίκαηα αοημιαηζζιμφ ηαζ
εθέβπμο, αζζεδηήνζα ζηάειδξ (δφμ ηειάπζα). Σμ θίθηνμ πενζθαιαάκεζ ακμλείδςηδ δελαιεκή ηαζ
ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ημοξ αβςβμφξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ εηνμήξ, πςνίξ απαζηήζεζξ εζδζηχκ
ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια. Όθεξ μζ ακηθίεξ ηαεχξ ηαζ ηα αζζεδηήνζα ζηάειδξ είκαζ
εκζςιαηςιέκα.
Σμ ηφιπακμ απμηεθείηαζ απυ ακμλείδςημ ζηεθεηυ πάκς ζημ μπμίμ είκαζ ζοκανιμθμβδιέκμ ημ
φθαζια δζήεδζδξ ιε ζηεβακυ ηνυπμ. Σμ φθαζια δζήεδζδξ είκαζ απυ πμθοεζηένα 56ιδα,. Ζ
επζθάκεζα θίθηνακζδξ πςνίγεηαζ ζε πενζζζυηενα ηιήιαηα (panels) βζα ηδκ εφημθδ
ακηζηαηάζηαζδ ημο οθάζιαημξ δζήεδζδξ. Σα panelοθάζιαημξ είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε μνζγυκηζα
δζάηαλδ πάκς ζε ηονηά ακμλείδςηα εθάζιαηα ηα μπμία απμηεθμφκ ηιήια ημο ζηεθεημφ. Ζ
δζάηαλδ αοηή (ζπήια ιανβανίηαξ) αολάκεζ ηδκ ζοκμθζηή επζθάκεζα δζήεδζδξ, πμο βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ θίθηνμ είκαζ 2,27 m2. Γζα ηδ ζηήνζλή ημοξ πάκς ζημ ζηεθεηυ ημο θίθηνμο ηάεε
panelθένεζ πθαίζζμ απυ ιζηνμπμνχδεξ εθαζηζηυ.
Σμ ζφζηδια έηπθοζδξ απμηεθείηαζ απυ ακηθία κενμφ, ζοκδεδειέκδ ιε δζάηαλδ ιπεη ορδθήξ
πίεζδξ ηαζ πενζθαιαάκεζ εκζςιαηςιέκεξ ρήηηνεξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ιπεη. Γζα ηδκ
έηπθοζδ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ήδδ επελενβαζιέκμ κενυ ημο θίθηνμο. Σμ κενυ έηπθοζδξ
ζοιπαναζφνμκηαξ ηα ζηενεά πμο έπεζ ζοβηναηήζεζ ημ φθαζια δζήεδζδξ, απμννέεζ ιέζμ
ακμλείδςημο ζοθθέηηδνα , μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηοιπάκμο ηαζ ιέζς
ζςθήκςζδξ ηαηαθήβεζ ζημ θνεάηζμ ζηναββζδίςκ (θάζπδξ). Απυ εηεί δ ακηθία θάζπδξ ημ
πνμςεεί βζα πεναζηένς επελενβαζία.
Ζ ηζκδηήνζα ιμκάδα απμηεθείηαζ απυ έκακ αζφβπνμκμ δθεηνμιεζςηήνα ηαζ έκακ μδμκηςηυ
ηνμπυ μ μπμίμξ ιεηαδίδεζ ηδκ ηίκδζδ ζημ ηφιπακμ ιέζμ εκυξ μδμκηςημφ δαηηοθίμο
ημπμεεηδιέκμο ζηδκ πενζθένεζα ηδξ ιζαξ αάζδξ ημο ηοιπάκμο.
Σμ ηφιπακμ ζηδνίγεηαζ ηαζ πενζζηνέθεηαζ ζε αοημθζπαζκυιεκα έδνακα ηςκζημφ ηφπμο.
Σμ θίθηνμ πενζθαιαάκεζ επίζδξ δομ θθάκηγεξ βζα ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ ηαζ απμιάηνοκζδ ημο
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απυ ημ ηακάθζ, εάκ αοηυ απαζηδεεί.

13. ΥΖΜΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΦΧΦΟΡΟΤ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Όπςξ πνμηφπηεζ, βζα ηδκ επίηεολδ ημο ηοπυκ ιεθθμκηζηά επακαηαεμνζγυιεκμο μνίμο εηνμήξ
θςζθυνμο ζηα επελενβαζιέκα θφιαηα (<2mg/l) απαζηείηαζ πνμζεήηδ πδιζηχκ βζα ηδκ πδιζηή
ηαηαηνήικζζδ ηαζ απμιάηνοκζδ θςζθυνμο. Γζα ηδκ ζγδιαημπμίδζδ εα πνδζζιμπμζδεεί
δζάθοια FeClSO^ ιε πενζεηηζηυηδηα 12,3 % ζε Fe+3.
Ζ πνμζεήηδ δζαθφιαημξ FeClS04εα βίκεηαζ ζημ θνεάηζμ ιενζζιμφ ηςκ δελαιεκχκ ηεθζηήξ
ηαείγδζδξ, (εκχ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ ημο δζαθφιαημξ ηαζ ζημ θνεάηζμ ελυδμο ηςκ
θοιάηςκ απυ ηζξ δελαιεκέξ ηαείγδζδξ), βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ ακαβηαία δ ηνμηίδςζδ ηςκ
αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ, μφηςξ χζηε κα απμιαηνοκεμφκ ζημκ επζεοιδηυ ααειυ ηαηά ηδ δζφθζζδ,
επζηοβπάκμκηαξ ζοβηέκηνςζδ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ ζηδκ εηνμή 20mg/l.
Ζ πνμζεήηδ ημο δζαθφιαημξ ημο FeClS04επζθένεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο θςζθυνμο (μ μπμίμξ
ανίζηεηαζ ζηδ ιμνθή μνεμθςζθμνζηχκ) ιε ηδ δδιζμονβία ζγήιαημξ, ζφιθςκα ιε ηδκ
ακηίδναζδ:
Ρ04'3 + Fe+3— -----------------------------------------------► FeP04|
Γζα ηδ δμζμιέηνδζδ ημο δζαθφιαημξ FeCISΟ4 εβηαείζηακηαζ δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ
ιειανάκδξ, υπμο δ ιία εα είκαζ εθεδνζηή. Ζ ηάεε ακηθία εα έπεζ ιέβζζηδ πανμπή δζαθφιαημξ 7
lt/hrζε ιέβζζηδ πίεζδ 5 barηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ ηζξ απαναίηδηεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ δζηθείδεξ
απμιυκςζδξ ζηδκ ηαηάεθζρδ, ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ ηαζ πμδμααθαίδεξ. Οζ ακηθίεξ εα
νοειίγμκηαζ πεζνμηίκδηα (0-100%).
Οζ ακηθίεξ δμζμιέηνδζδξ δζαζηαζζμθμβμφκηαζ βζα ζοβηέκηνςζδ εηνμήξ θςζθυνμο 2mg/lηαζ ιε
αζθαθή παναδμπή βζα ζοβηέκηνςζδ Ρ εηνμήξ απυ ηδ αζμθμβζηή επελενβαζία πενίπμο 7 mg/1.
Η δπλακηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δνζνκέηξεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξνρή αηρκήο.
Οζ ακηθίεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνμζηζεέιεκμο
δζαθφιαημξ ΡεΟΒΟ-Ο - 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ πανμπήξ ηδξ ακηθίαξ, ακάθμβα ιε ηδκ
εζζενπυιεκδ πανμπή ηαζ ηδ ιεηνμφιεκδ ζοβηέκηνςζδ Ρ ζηα θφιαηα.
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Οζ ακηθίεξ δμζμιέηνδζδξ εβηαείζηακηαζ ζημ ηηίνζμ θίθηνακζδξ - απμθφιακζδξ.
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.

14. ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Μεηά ηδ δζφθζζδ ηα επελενβαζιέκα οβνά ηαηαθήβμοκ

σεδζχνοβα

ηφπμο PARSHALL3",

3

ιεηνμφιεκδξ πανμπήξ 3 - 275 m /h. ηδκ δζχνοβα αοηή βίκεηαζ ιέηνδζδ ηαζ αοηυιαηδ
ηαηαβναθή ηδξ πανμπήξ ηςκ επελενβαζιέκςκ πμο θμνηίγμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ.
Ζ ηαηαζηεοή ημο ιεηνδηή πανμπήξ βίκεηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Β Φάζεο ζπεδζαζιμφ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ.
Ο ποειέκαξ ημο ηακαθζμφ ηαηαζηεοάγεηαζ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ ηδξ ζηάειδξ ηδξ επυιεκδξ
ιμκάδαξ, έηζζ χζηε ζε ιδδεκζηέξ πανμπέξ κα ελαζθαθίγεηαζ δ πθήνδξ απμζηνάββζζδ ημο
ηακαθζμφ.
ηδκ είζμδμ ημο ηακαθζμφ δζαιμνθχκμκηαζ ζοκεήηεξ ζηνςηήξ νμήξ. Ζ δζχνοβα ζηεκεφεζ ιε
δζαιυνθςζδ ηφπμο PARSHALL. Ζ ηαηαζηεοή αοηή πνμηαθεί αφλδζδ αάεμοξ νμήξ ακάκηδ, ημ
μπμίμ είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ πανμπήξ ηςκ θοιάηςκ.
Ο ιεηνδηήξ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης ηφνζα ζημζπεία:
□

Αζζεδηήνζμ ζηάειδξ

□

Πμιπυ ζήιαημξ

□

Όνβακμ ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ πανμπήξ

□

Οθμηθδνςηζηυ αενμζζηή πανμπήξ

Σμ αζζεδηήνζμ ζηάειδξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ ζημ ηακάθζ ηαζ ιεηνά ηδ
ζηάειδ ηςκ θοιάηςκ ιε ηδκ εηπμιπή ζήιαημξ οπενήπςκ. Ο πμιπυξ ζήιαημξ δέπεηαζ ημ ζήια
έκδεζλδξ ιεηααμθήξ ζηάειδξ ηαζ ημ ιεηααζαάγεζ ζημ υνβακμ ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ πανμπήξ ηαεχξ
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ηαζ ηδξ αενμζζηζηήξ πανμπήξ.
Ο ιεηνδηήξ είκαζ νοειζζιέκμξ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ ημο δζαφθμο PARSHALLχζηε κα δίκεζ
ηδκ πναβιαηζηή έκδεζλδ ιε m3/hζημ υνβακμ έκδεζλδξ ηαζ ζακ πμζμζηυ ηδξ ιέβζζηδξ έκδεζλδξ
ζημκ αενμζζηή πανμπήξ. Απμηεθείηαζ απυ ημ αζζεδηήνζμ οπενήπςκ ηαζ ηδ ααζζηή ιμκάδα
εθέβπμο.
Αηζζεηήξην ζηάζκεο
Σμ αζζεδηήνζμ ζηάειδξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πάκς απυ ημ δίαοθμ PARSHALLηαζ εθέβπεζ ηδ
ζηάειδ ηςκ οβνχκ ακάκηδ ηδξ ζηέκςζδξ ιε ηδκ εηπμιπή ζήιαημξ οπενήπςκ. Σμ αζζεδηήνζμ
είκαζ αδζάανμπα εβηζαςηζζιέκμ ζε PVCηαζ είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ακηζζηάειζζδ εενιμηναζίαξ.
Πνκπόο ζήκαηνο
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Ο πμιπυξ ζήιαημξ πμο ανίζηεηαζ δίπθα ζημ δίαοθμ PARSHALLπαναθαιαάκεζ ημ ζήια
έκδεζλδξ ιεηααμθήξ ζηάειδξ ηαζ ημ ιεηααζαάγεζ ιέζς ηαθςδίμο ηαηάθθδθμο ιήημοξ ζημ
-υνβακμ-ζηζβιζαίαξ έκδεζλδξ ηαζ αενμζζηζηήξ πανμπήξ. ------Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.
Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ

■ Κανάλι μέηπηζηρ παποσήρ ηύπος Parshall
Πθάημξ δζχνοβαξ ζηδ ζηέκςζδ

: 76,2 mm

Μήημξ δζχνοβαξ

: 914 mm

Ύρμξ δζχνοβαξ ζηδκ είζμδμ

: 610 mm

Γζαθμνά φρμοξ ζηδ ζηέκςζδ

: 57 mm

Πθάημξ εζζυδμο δζχνοβαξ

: 259 mm

Πθάημξ ελυδμο δζχνοβαξ

: 178 mm

Πθάημξ ηακαθζμφ

: 400 mm

Βάεμξ ηακαθζμφ

: 500 mm

15.ΥΛΧΡΗΧΖ-ΑΠΟΥΛΧΡΗΧΖ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Απμθφιακζδ είκαζ δ επελενβαζία εηείκδ ημο κενμφ πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ ηαηαζηνμθή ή ηδκ
αδνακμπμίδζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ηοπυκ πενζέπεζ, χζηε κα πνμζηαηεοηεί δ
δδιυζζα οβεία. Απμθοιακηζηυ ιέζμ, ιε παβηυζιζα δζάδμζδ, απμηεθεί ημ πθχνζμ ημ μπμίμ
είκαζ ζζπονά μλεζδςηζηυ ιέζμ ηαζ ιεηααάθεζ ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ παεμβυκςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ.
Γζα ηδ πθςνίςζδ ηδξ εηνμήξ πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια οπμπθςνζμφπμοξ καηνίμο (NaOCl). Γζα
ηδκ απμιάηνοκζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο πναβιαημπμζείηαζ απμπθςνίςζδ ηςκ
επελενβαζιέκςκ οβνχκ πνζκ απυ ηδκ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ.
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Σδ ιμκάδα πθςνίςζδξ απμηεθμφκ:
• Ζ δελαιεκή πθςνίςζδξ
• Σμ θνεάηζμ απμπθςνίςζδξ

_

• Σμ ζφζηδια απμεήηεοζδξ ηακ δμζμιέηνδζδξ ηδξ πθςνίςζδξ - απμπθςνίςζδξ
Ζ ηαηαζηεοή ηδξ δελαιεκήξ έβζκε βζα ηδκ Β Φάζδ ηυζμ βζα ηα ένβα ΠΜ υζμ ηαζ βζα ηα ένβα
ΖΜ.
Γεμακελή απνιύκαλζεο
Απυ ηζξ δελαιεκέξ ηεθζηήξ ηαείγδζδξ, ηα επελενβαζιέκα θφιαηα μδδβμφκηαζ ζηδ ιμκάδα
ηνζημαάειζαξ επελενβαζίαξ ηαζ απυ εηεί ζηδ ιμκάδα απμθφιακζδξ. Γζα ηδκ απμθφιακζδ
πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια οπμπθςνζμφπμοξ καηνίμο πενζεηηζηυηδηαξ 14 % ζε εκενβυ πθχνζμ.
Ανπζηά ηα θφιαηα αθμφ δζέθεμοκ απυ ημ ιεηνδηή πανμπήξ εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ
ιμκάδαξ απμθφιακζδξ. Απυ ημ θνεάηζμ εζζυδμο ζηδκ ηακμκζηή θεζημονβία ηα θφιαηα
εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ ακάιζλδξ. Σμ θνεάηζμ εζζυδμο ζοκδέεηαζ ιε ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ ιε
έκα ακμλείδςημ πεζνμηίκδημ εονυθναβια δζαζηάζεςκ εονίδαξ 700 * 600 mm, εκχ θένεζ ηαζ έκα
πεζνμηίκδημ ακμλείδςημ εονυθναβια εηηνμπήξ, δζαζηάζεςκ εονίδαξ επίζδξ 700 * 600 mm,
χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δζμπέηεοζδξ ηδξ πανμπήξ ηςκ επελενβαζιέκςκ θοιάηςκ ζηδκ
έλμδμ ημο ιεηαενζζιμφ πςνίξ κα οπμζημφκ απμθφιακζδ (πανάηαιρδξ ηδξ ιμκάδαξ
απμθφιακζδξ).
ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ βίκεηαζ δ πνμζεήηδ ημο δζαθφιαημξ οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο, NaOCI. Γζα
ηδ δμζμιέηνδζδ ημο δζαθφιαημξ NaOClημπμεεημφκηαζ δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ, εη ηςκ
μπμίςκ δ ιία εα είκαζ εθεδνζηή, ιε ηζξ απαναίηδηεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ δζηθείδεξ απμιυκςζδξ ζηδκ
ηαηάεθζρδ, ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ ηαζ πμδμααθαίδεξ. Οζ ακηθίεξ δζαεέημοκ inverterβζα
νμμ-ακαθμβζηή πανμπή 0-100 %. Τπάνπεζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ. Ζ
ακηθίεξ εα έπμοκ πανμπή 3,3 lt/hrζε ιέβζζηδbar. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο πενζαθήιαημξ εα
είκαζ ηνάια αθμοιζκίμο, ημ οθζηυ ηδξ ηεθαθήξ απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ ημ οθζηυ ημο
δζαθνάβιαημξ απυ PTFEηαζ εθαζημιενέξ.
ηδ ζοκέπεζα απυ ημ θνεάηζμ ακάιζλδξ ηα θφιαηα ιε οπενπείθζζδ ηαηαθήβμοκ ζηδ δελαιεκή
πθςνίςζδξ. Ζ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ (ιαζακδνμεζδήξ) ηδξ δελαιεκήξ αμδεά ζηδκ ηαθή

εθίδα 43 απυ 57

ακάιζλδ ηςκ επελενβαζιέκςκ ιε απμθοιακηζηυ ηαεχξ αολάκεζ ημ πνυκμ επαθήξ ημοξ.
Ζ δελαιεκή πθςνίςζδξ είκαζ επζιήηδξ ηαζ θένεζ εζςηενζηά ημζπία χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ
ηέζζενζξ δζάδνμιμζ (ιαίακδνμζ) βζα ηδ. ιεβζζημπμίδζδ ηδξ δζαδνμιήξ ηςκ οβνχκ.
Ο εθάπζζημξ πνυκμξ παναιμκήξ θοιάηςκ ζηδ δελαιεκή πθςνίςζδξ βζα ηδκ πανμπή αζπιήξ ηδξ Α
Φάζδξ είκαζ 46 min.
Μεηά ηδ πθςνίςζδ ηα επελενβαζιέκα θφιαηα οπενπεζθίγμοκ πνμξ ημ θνεάηζμ απμπθςνίςζδξ,
ιέζς μνεμβςκζημφ οπενπεζθζζηή θεπηήξ ζηέρδξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα.
Φξεάηην απνρισξίσζεο
Απυ ηδκ έλμδμ ηδξ δελαιεκήξ πθςνίςζδξ ηα επελενβαζιέκα θφιαηα οπενπεζθίγμοκ ζε θνεάηζμ
υπμο πναβιαημπμζείηαζ απμπθςνίςζδ βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο. Ζ
απμπθςνίςζδ εα επζηοβπάκεηαζ ιε πνμζεήηδ δζαθφιαημξ NaHS03 ζοβηέκηνςζδξ 30 %, ιε
ηαηάθθδθεξ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ (δφμ, δ ιία εθεδνζηή). Οζ ακηθίεξ δζαεέημοκ inverterβζα
νμμ-ακαθμβζηή πανμπή 0-100 %. Τπάνπεζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ νφειζζδξ. Ζ
ακηθίεξ εα έπμοκ πανμπή 3,3 lt/hrζε ιεβίζηδ5 bar. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο πενζαθήιαημξ εα
είκαζ ηνάια αθμοιζκίμο, ημ οθζηυ ηδξ ηεθαθήξ απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ ημ οθζηυ ημο
δζαθνάβιαημξ απυ PTFEηαζ εθαζημιενέξ.
Γζα ηδκ ηαθφηενδ ακάιζλδ ηςκ θοιάηςκ ιε ημ δζάθοια NaHS03ζημ εάθαιμ απμπθςνίςζδξ
πναβιαημπμζείηαζ ακάδεοζδ ιε ηαηαηυνοθμ ακαδεοηήνα, απυ ακμλείδςημ πάθοαα, AISI304, ιε
ηδ αάζδ έδναζήξ ημο, ιε ζζπφ ημο δθεηηνμιεζςηήνα ημο ακαδεοηήνα ζηα 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ
ζηδκ έλμδμ ημο ακαδεοηήνα πενίπμο ζηζξ 196 rpm.
Σα θφιαηα εα ελένπμκηαζ απυ ηδ δελαιεκή απμπθςνίςζδξ ιέζς ακμλείδςημο μνεμβςκζημφ
οπενπεζθζζηή θεπηήξ ζηέρδξ πνμξ ηδκ ηθίιαηα ιεηαενζζιμφ.
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Ζ παναζηεοή ημο δζαθφιαημξ NaHSC>3εα βίκεηαζ ζε ακμλείδςημ δμπείμ, ημ μπμίμ εα δζαεέηεζ
ακαδεοηήνα ηαζ ημπθία δμζμιέηνδζδξ ημο ζηενεμφ πδιζημφ. Με ηδ αμήεεζα δθεηηνμαάκαξ
πανμπεηεφεηαζ ζημ δμπείμ ημ απαναίηδημ κενυ. Σμ δμπείμδζαζηαζζμθμβήεδηε χζηε μ ςθέθζιμξ
υβημξ ημο δζαθφιαημξ κα είκαζ 1000 θίηνςκ ηαζ έπεζ δζαζηάζεζξ 1000 * 1000 * 1000 mm. Πζυ
ακαθοηζηά, ημ NaHSC>3παναδίδεηαζ ζε ζηενεά ιμνθή ηαζ ημ δζάθοια παναζηεοάγεηαζ ζε
δμπείμ ελμπθζζιέκμ ιε ημπθζςηυ ζφζηδια δμζμιέηνδζδξ ζηενεμφ, ιε ιεζςηήνα ζζπφμξ πενίπμο
190W. Ο ακαδεοηήναξ ημο δμπείμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ AISI304, ιε δθεηηνμιεζςηήνα
ζζπφμξ 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ελυδμο ημο ιεζςηήνα πενίπμο 137 rpm. Σμ ζοβηνυηδια δζαεέηεζ
επίζδξ αζζεδηήνα (δθεηηνυδζμ) ζηάειδξ, ιία (1) μνεζπάθηζκδ δζηθείδα απμιυκςζδξ ημο δζηηφμο
κενμφ, ηφπμο ballvalve1 inηαζ ιία (1) δθεηηνμαάκα ημο δζηηφμο κενμφ επίζδξ 1 inιε οθζηυ
ηαηαζηεοήξ ζχιαημξ απυ μνείπαθημ ηαζ οθζηυ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ απυ ακμλείδςημ πάθοαα.
Σέθμξ, ημ δμπείμ δζαεέηεζ μνεζπάθηζκδ δζηθείδα εηηέκςζδξ ηφπμο ball, 2 in.
Ζ νφειζζδ ηςκ δμζμιεηνζηχκ ακηθζχκ ηνμθμδμζίαξ ημο δζαθφιαημξ απμπθςνίςζδξ εα βίκεηαζ
αοηυιαηα. Ζ δμζμιέηνδζδ εα νοειίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εκδείλεζξ ημο ιεηνδηή
οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο πμο εβηαείζηαηαζ ζημ θνεάηζμ ελυδμο.
Ο κεηξεηήο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ δζαεέηεζ έλμδμ 4 -20 mA, βζα ιεηάδμζδ ζήιαημξ ζηδ
δμζμιεηνζηή ακηθία ημο απμπθςνζςηζημφ δζαθφιαημξ.
Απμηεθείηαζ απυ ηδ ααζζηή ιμκάδα εθέβπμο - νφειζζδξ ηαζ έκα ηεθί νμήξ ιε πμθανμβναθζηυ
δθεηηνυδζμ ιέηνδζδξ ημο δζαθοιέκμο πθςνίμο. Σμ ηεθί νμήξ θεζημονβεί ιε οπενπείθζζδ ηαζ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ζηαεενέξ ζοκεήηεξ πανμπήξ ηαζ πίεζδξ ζημκ αζζεδηήνα ημο δθεηηνμδίμο
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ.
Σμ ζημζπείμ ακίπκεοζδξ ακηζδνά ζημ ιμνζαηυ πθχνζμ, ημ μπμίμ δζαπέεηαζ δζαιέζμο ηδξ
ιειανάκδξ ζημ άηνμ ημο αζζεδηήνα ηαζ ακάβεηαζ ζηδκ ηάεμδμ. Ζ ακηίδναζδ αοηή πνμηαθεί
νμή νεφιαημξ πμο είκαζ εοεέςξ ακάθμβδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ. οκεπχξ βζα ηδ ιέηνδζδ,
απαζηείηαζ νμή δείβιαημξ αθμφ μ αζζεδηήναξ ηαηακαθχκεζ ζοκεπχξ πθχνζμ.
Γζα ηδκ ηνμθμδυηδζδ ημο ηεθζμφ νμήξ πνδζζιμπμζείηαζ ηοηθμθμνδηήξ (ακηθία) νμήξ 30 Η/hrζε
αηιμζθαζνζηή πίεζδ.Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο πθςνίμο ζηδκ έλμδμ θαιαάκεηαζ 0,4 mg/1.
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Γζα ημκ ελαενζζιυ ημο πχνμο απμεήηεοζδξ ηαζ δμζμιέηνδζδξ ηςκ πδιζηχκ ημπμεεηείηαζ
ακειζζηήναξ ελαενζζιμφ,- αλμκζημφ ηφπμο, 4 - πμθζηυξ, πανμπήξ πενίπμο 23OO-m^/hr, ----Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ θαη ησλ Η/Μ
εξγαζηώλ δίλνληαη ζηελ κεραλνινγηθή κειέηε, ζηα επηκέξνπο κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη ζηηο
πξνκεηξήζεηο ησλ Η/Μ εξγαζηώλ. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ΠΜ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα
επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζώο θαη ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ ΠΜ.

Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο
■ Γεμακελή ρισξίσζεο
Πθήεμξ δζαδνυιςκ

4

Μήημξ δζαδνυιμο

6,50 m

Πθάημξ δζαδνυιμο

1,00 m

Βάεμξ ςθέθζιμ

1,50 m

Ωθέθζιμξ υβημξ

37,2 mJ

■ Φξεάηην εηζόδνπ - παξάθακςε κνλάδαο απνιύκαλζεο
Μήημξ

1,65 m

Πθάημξ

1,00 m

Ύρμξ

1,00 m

■ Φξεάηην αλάκημεο
Μήημξ

1,0 m

Πθάημξ

1,0 m

Ύρμξ

2,00 m
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Πθάημξ εαθάιμο

1,00 m

■Βάεμξ
Φξεάηην
απνρισξίσζεο
εαθάιμο

1,30 m

Μήημξ
εαθάιμο
Ανζειυξ
δζαιενζζιάηςκ.

: 11,00 m

16. ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΑΔΡΗΜΟΤ
Α. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο
Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απαίηδζδξ ηςκ ηεοπχκ δδιμπνάηδζδξ βζα ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο
μλοβυκμο ζηα ελενπυιεκα θφιαηα ιεβαθφηενδ απυ 3 mg/1, ηα απμθοιαζιέκα θφιαηα
μδδβμφκηαζ ζε δελαιεκή ιε ηθίιαηα μλοβυκςζδξ ιε δζαδμπζηέξ πηχζεζξ (cascadeaeration).
Ζ ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ζηα θφιαηα, ζηδκ έλμδμ ηδξ δελαιεκήξ αενζζιμφ είκαζ 2
mg/1. Ζ ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκμο μλοβυκμο ζηα επελενβαζιέκα θφιαηα, ζηδκ έλμδμ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 3 mg/1. Γζα αζθάθεζα, εεςνμφιε ιδδεκζηή ηδ
ζοβηέκηνςζδ ημο μλοβυκμο ζηδκ έλμδμ ηδξ δελαιεκήξ ηαείγδζδξ.
Ανπζηά ηα θφιαηα εζζένπμκηαζ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ ηθίιαηαξ ιεηαενζζιμφ ηαζ εκ ζοκεπεία
ζε ηζξ ηνεζξ ααειίδεξ.
Θα ηαηαζηεοαζημφκ ηνεζξ ααειίδεξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, μζ μπμίεξ επανημφκ βζα ημκ
ειπθμοηζζιυ ηςκ θοιάηςκ ζε μλοβυκμ ιε ζοβηέκηνςζδ 3 mg/1.
Σα οβνά ιεηά ηδκ ηθίιαηα ιεηαενζζιμφ εα μδδβμφκηαζ ιέζς αβςβμφ ζημ θνεάηζμ ελυδμο.

δζαιμνθςιέκδ ζε ηθίιαηα ηαζ εα έπεζ δζαζηάζεζξ:

Πθάημξ δελαιεκήξ

:1m

Πθήεμξ ααειίδςκ

:3

Γ Βήια

: 0,5 m

Ύρμξ δφμ ααειίδςκ

: 0,30 m

Ύρμξ ηνίηδξ ααειίδαξ

: 0,35 m
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17. ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΗΛΤΟ
Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ιμκάδαξ επελενβαζίαξ ζθφμξ έβζκε βζα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Β Φάζδξ.
Ζ ιμκάδα ιδπακζηήξ πάποκζδξ-αθοδάηςζδξ ζθφμξ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα 5ήιενδ εαδμιαδζαία ηαζ
6ςνδ διενήζζα θεζημονβία.
Γζα ηδ θεζημονβία ημο ζοβηνμηήιαημξ ιδπακζηήξ πάποκζδξ ηαζ αθοδάηςζδξ δζαηίεεκηαζ ηα
παναηάης:
X Σμ ζφζηδια απμεήηεοζδξ ηαζ πνμεημζιαζίαξ ημο πμθοδθεηηνμθφηδ ιαγί ιε ημοξ
ακαδεοηήνεξ ηαζ ηζξ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ.
X Σμ ζφζηδια ακάιζλδξ πμθοδθεηηνμθφηδ ηαζ θάζπδξ ηαζ ημκ ακαιζηηήνα. Ζ ακάιζλδ εα
επζηοβπάκεηαζ ζημ ηφιπακμ ακάιζλδξ.
X Ζ ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ.
X Ζ ηαζκζμθζθηνυπνεζζα πμθθαπθχκ ααειζδχκ ζοιπίεζδξ X Ο ημπθίαξ απμημιζδήξ ηδξ
αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ X Σμ ζφζηδια αοημιάημο εθέβπμο ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ.
X Ζ πανμπή κενμφ οπυ ορδθή πίεζδ βζα ηδκ έηπθοζδ ηδξ ηνάπεγαξ ηαζ ηςκ ηαζκζχκ ηδξ πνέζζαξ
X Ο αενμζοιπζεζηήξ, βζα ηδκ ηάκοζδ ηςκ ηαζκζχκ.

Σμ ζοβηνυηδια ημο παποκηή ηαζ ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ εκηυξ ημο
ηηζνίμο ηςκ ένβςκ εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - ιδπακζηήξ πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ.

18. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΥΤΝΖ – ΑΦΤΓΑΣΧΖ
ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΥΤΝΖ
Ζ πενίζζεζα αζμθμβζηή θάζπδ απυ ημ θνεάηζμ ζοθθμβήξ ηδξ, απάβεηαζ πνμξ ηδ ιδπακζηή
πάποκζδ - αθοδάηςζδ, ιε ηδ αμήεεζα δφμ οπμανφπζςκ ακηθζχκ πμο πενζβνάθδηακ ζηδκ
πανάβναθμ 2.2.5..
Ζ θάζπδ ανπζηά μδδβείηαζ ζε δμπείμ υπμο ακαιζβκφεηαζ ιε ημ δζάθοια πμθοδθεηηνμθφηδ ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ηνμθμδμηεί ηδκ ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ. Σμ δμπείμ ακάιζλδξ εα εβηαηαζηαεεί
ακάκηδ ημο ζοβηνμηήιαημξ, είκαζ ακμλείδςημ AISI304, ηοηθζηήξ δζαημιήξ (δζάιεηνμξ 600 mm,
φρμξ 2000 mmηαζ υβημξ ηοιπάκμο 500 It) ηαζ δζαεέηεζ ηαηαηυνοθμ ακαδεοηήνα απυ AISI304,
βζα ηδκ ακάιζλδ ζθφμξ - δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ, ιε ζζπφ 0,55 KWηαζ ζηνμθέξ ημο
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ακαδεοηήνα πενίπμο 40 rpm.
Ζ ιδπακζηή ηνάπεγα πάποκζδξ έπεζ πθάημξ ηαζκίαξ 1,00 m. Ζ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία εββοάηαζ
απυδμζδ (ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ ζηδκ έλμδμ) 5%, βζα επελενβαζία θάζπδξ ιε ζοβηέκηνςζδ
ζηενεχκ 0,82% ζηδκ είζμδμ. Ζ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ημο παποκηή είκαζ 0,55 KW.
ηδ ιμκάδα αοηή επζηοβπάκεηαζ δ ιδπακζηή πάποκζδ ηδξ πενίζζεζαξ αζμθμβζηήξ ζθφμξ ιε ζηυπμ
ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζηενεχκ ηδξ θάζπδξ πνζκ απυ ηδ ιδπακζηή αθοδάηςζή ηδξ.
Ζ πάποκζδ επζηοβπάκεηαζ ιε αανφηδηα ζε ιδπακζηή ηνάπεγα, ιε οπμαμήεδζδ δζαθφιαημξ
πμθοδθεηηνμθφηδ.

εθίδα 49 απυ 57

Σν πιαίζην ζπλνιηθά ηνπ κεραληθνύ παρπληή είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από
αλνμείδσην ράιπβα AIST304.
Ζ δζαδζηαζία απμπςνζζιμφ ηςκ οδάηςκ απυ ηα θφιαηα ιπμνεί κα οπμδζαζνεεεί ζηα αηυθμοεα
ηιήιαηα:
Ανπζηά δ ηνμηζδςιέκδ θάζπδ δζαζηνχκεηαζ πάκς ζηδκ ηαζκία ιέζς ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ
(δζακειδηήξ νμήξ)

Σμ κενυ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδκ θάζπδ ιέζς αανφηδηαξ ζε ιία γχκδ ηαηάθθδθμο ιήημοξ. ε αοηυ
ημ ζηάδζμ δ αθοδάηςζδ οπμαμδεείηαζ ιε δζάηαλδ απμηεθμφιεκδ απυ ζεζνά ζημζπείςκ πμο
ζοκηεθμφκ ζηδκ ζοκεπή ακάιζλδ ηδξ θάζπδξ αολάκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα δζαπςνζζιμφ.

ημ πέναξ ηδξ γχκδξ υπμο επζηοβπάκεηαζ δ αθοδάηςζδ ιε αανφηδηα δ θάζπδ ηαηά ηδκ έλμδμ ηδξ
οπυηεζηαζ ζε εθαθνά ζοιπίεζδ αολάκμκηαξ ηαη' αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ απυδμζδ ηδξ αθοδάηςζδξ.
Απομάκπςνζη ηηρ λάζπηρ
Ζ πνμζημθθδιέκδ ζηδκ ηαζκία πίηηα απμημθθάηαζ ιέζς ιίαξ θεπίδαξ απυλεζδξ. Γζα ηδκ
εθανιμβή ηδξ θεπίδαξ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηαζκίαξ θνμκηίγεζ ζφζηδια νοειζγυιεκςκ
εθαηδνίςκ πμο πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ δφκαιδ πςνίξ κα πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο οθζημφ
ηδξ ηαζκίαξ. Ζ θάζπδ απμννίπηεηαζ ιε αανφηδηα ζηδκ γχκδ αθοδάηςζδξ, ηδξ
ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ.
Σύζηημα πλύζηρ ηος ιμάνηα
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Απμηεθείηαζ απυ ζςθήκα ζηδκ επζθάκεζα ημο μπμίμο έπμοκ ημπμεεηδεεί ηα αοημηαεανζξυιεκα
ζηυιζα ρεηαζιμφ. Σμ ζφζηδια έπεζ ημπμεεηδεεί εκηυξ ηαηάθθδθμο ζηεβακμφ-ηζαςηίμο _χζηε
κα απμθεφβεηαζ δ δζάποζδ ζηαβμκζδίςκ (aerosol)ζημκ πχνμ ενβαζίαξ. Σα κενά ηδξ εηπθφζεςξ
ηαεχξ ηαζ ηα ζηναββίζιαηα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε έκα ζοθθεηηήνα απυ ακμλείδςημ πάθοαα, μ
μπμίμξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ηάης απυ ηδκ ηαζκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μδδβμφκηαζ ζημ δίηηομ
ζηναββζδίςκ. Γζα ηδκ πθφζδ ηςκ ηαζκζχκ πνδζζιμπμζείηαζ κενυ απυ ηδ δελαιεκή κενμφ. Ο
ρεηαζιυξ ημο κενμφ βίκεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαζκίαξ πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε
ηδκ θάζπδ χζηε ηα εβηθςαζζιέκα ζηενεά κα ελςεμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ εζζυδμο ημοξ.

Ταινία
Ο ηαζκία είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πμθοεζηένα. Ζ ζφκδεζδ ηςκ άηνςκ ημο ζιάκηα βίκεηαζ ιέζς
clipper.
Διάηαξη ηάνςζηρ ηος ιμάνηα
Ζ ηάκοζδ ημο ζιάκηα επζηοβπάκεηαζ είηε ιδπακζηά ιε ηδκ πνήζδ νάαδμο ημπμεεηδιέκδξ ζηδκ
ηάεε πθεονά ημο ηοθίκδνμο ηάκοζδξ ζηδκ πθεονά εζζυδμο ηδξ θάζπδξ, είηε πκεοιαηζηά ιε
ελανηήιαηα ηακφζεςξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζημ έκα άηνμ ημο ηοθίκδνμο ιεηαδυζεςξ ηδξ
ηζκήζεςξ.
ΣΑΗΝΗΟΦΗΛΣΡΟΠΡΔΑ - ΑΦΤΓΑΣΧΖ ΗΛΤΟ
Γζα ηδκ αθοδάηςζδ ηδξ παποιέκδξ ζθφμξ εβηαείζηαηαζ ηαζκζμθζθηνυπνεζζα ιε πθάημξ ηαζκίαξ
1,00 m. Ζ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία εββοάηαζ απυδμζδ (ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ ζηδκ έλμδμ) >20%
βζα αθοδάηςζδ θάζπδξ ιε ζοβηέκηνςζδ ζηενεχκ 5% ζηδκ είζμδμ. Ζ ηίκδζδ ηδξ
ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ πνμένπεηαζ απυ ηζκδηήνα αολμιεζμφιεκδξ ηαπφηδηαξ, εβηαηεζηδιέκδξ
ζζπφμξ 0,75 KW.
Σν πιαίζην είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην ράιπβα AISI304.
ηυπμξ ηδξ αθοδάηςζδξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζηενεχκ ηδξ θάζπδξ ζε ορδθά
επίπεδα (ιεβαθφηενδξ ημο 20%) ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ. Ζ θάζπδ ιεηά ηδκ
αθοδάηςζδ είκαζ ζε λδνή-ηαηάζηαζδ ηαζ πανμοζζάγεζ ιεζςιέκμ υβημ, βεβμκυξ πμο ηάκεζ ηδκ
ιεηαθμνά ηδξ θεδκυηενδ ηαζ εοημθυηενδ.
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Ζ ηαζκζμθζθηνυπνεζα είκαζ δζαημπηυιεκδξ θεζημονβίαξ δδθαδή θεζημονβεί 6 χνεξ ηδκ διένα βζα
5ήιενδ

εαδμιαδζαία

ενβαζία.

Με

ημκ

πενζμνζζιυ

ημο

πνυκμο

θεζημονβίαξ

ηδξ

ηαζκζμθζθηνυπνεζαξ επζηοβπάκεηαζ ημ επζεοιδηυ πμζμζηυ αθοδάηςζδξ εκχ ζοβπνυκςξ
πενζμνίγεηαζ ζδιακηζηά ημ θεζημονβζηυ ηδξ ηυζημξ ηαζ πανάθθδθα οπάνπεζ άκεζδ πνυκμο βζα ηδκ
απαναίηδηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ημ πθφζζιυ ηδξ.
Ζ θεζημονβζηή ανπή ηδξ ηαζκζμθζθηνυπνεζζαξ ααζίγεηαζ ζηδ ζοιπίεζδ ηδξ ζθφμξ ιεηαλφ δφμ (2)
οδαημπεναηχκ αηέν ιμκχκ ηαζ πνμμδεοηζηά ζοβηθζκμοζχκ ηαζκζχκ πμο πενζζηνέθμκηαζ
(ηζκμφκηαζ) ζοβπνμκζζιέκα ιε ιαζακδνζηή πμνεία (S) πένζλ ανζειμφ ηοθίκδνςκ. Ζ αθοδαηςιέκδ
ζθφξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ πίεζδξ πμο ελαζηείηαζ απυ ηζξ ηαζκίεξ θυβς ηδξ ιαζακδνζηήξ ηίκδζδξ.
Ζ θεζημονβία ηδξ αθοδάηςζδξ πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ ιδπακμθμβζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ
πενζβνάθεηαζ παναηάης:
Διανομή ηηρ λάζπηρ
Όπςξ πνμακαθένεδηε δ ηνμηζδςιέκδ θάζπδ δζαζηνχκεηαζ πάκς ζημκ ζιάκηα ζημ πνχημ
ηιήια ηδξ πνέζζαξ υπμο ζοκηεθείηαζ δ αθοδάηςζδ ιε αανφηδηα ιέζς ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ
(δζακειδηήξ νμήξ).
Αθςδάηωζη usβαθύηηηα
Σμ κενυ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδκ θάζπδ ιέζς αανφηδηαξ ζε γχκδ ηαηάθθδθμο ιήημοξ. ε αοηυ
ημ ζηάδζμ δ αθοδάηςζδ οπμαμδεείηαζ ιε δζάηαλδ απμηεθμφιεκδ απυ ζεζνά ζημζπείςκ πμο
ζοκηεθμφκ ζηδκ ζοκεπή ακάιζλδ ηδξ θάζπδξ αολάκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα δζαπςνζζιμφ. Σα ίδζα
ζημζπεία ηαηά ηδκ ηίκδζδ ημο ζιάκηα ζπδιαηίγμοκ ηακάθζα ζηα μπμία δζεοημθφκεηαζ δ
απμννμή ηςκ ζηναββζδίςκ πνμξ ηδκ πμάκδ ζοθθμβήξ ημοξ.
Αθςδάηωζη usζςμπίεζη
Ζ ζοιπίεζδ ηδξ ηνμηζδςιέκδ θάζπδξ επζηεθείηαζ ζε ηνία ζηάδζα. Σμ πνχημ ζηάδζμ
__ επζηοβπάκεηαζ ζημ ηιήια εηείκμ ηδξ πνέζζαξ υπμο δ ηάης ηαζκία ζοβηθίκεζ ιε ηδκ επάκς
(πνμζδιείςζδ). Σμ δεφηενμ ζηάδζμ ζοκηεθείηαζ ζηδκ πνχηδ ζεζνά ηοθίκδνςκ υπμο θυβς ηδξ
βεςιεηνίαξ ελαζηείηαζ ιέζδ πίεζδ θυβς ηδξ επαθήξ, εκχ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ελαζηείηαζ
ορδθή πίεζδ επάκς ζηδκ ηνμηζδςιέκδ θάζπδ.
Ζ ζοιπίεζδ ζε ηνία ζηάδζα ελαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή ηαζ ζηαδζαηή αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ
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απμηνέπμκηαξ ηδκ άθζλδ πμθφ οδανήξ θάζπδξ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζηαδίμο αοημφ.
Απομάκπςνζη ηηρ λάζπηρ
Ζ πνμζημθθδιέκδ ζημκ ζιάκηα πίηηα απμημθθάηαζ απυ ηδκ επάκς ζεζνά ηοθίκδνςκ ιέζς ιίαξ
θεπίδαξ απυλεζδξ. Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ θεπίδαξ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ζιάκηα
θνμκηίγεζ ζφζηδια νοειζγυιεκςκ εθαηδνίςκ πμο πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ δφκαιδ πςνίξ κα
πνμηαθμφκ ηναοιαηζζιυ ημο οθζημφ ημο ζιάκηα. Ζ αθαζνμφιεκδ πίηηα μδδβείηαζ ιε εθεφεενδ
πηχζδ ζημ ζφζηδια ιεηαθμνάξ ηδξ.
Ταινίερ
Ζ αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηαζκίεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ πμθοεζηένα ηαζ δ
ακηζηαηάζηαζδ ημοξ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ απμζοκανιμθυβδζδ ημο πθαζζίμο ή άθθμο ιδπακζημφ
ιένμοξ ηδξ πνέζζαξ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ άηνςκ ηςκ ηαζκζχκ βίκεηαζ ιέζς clipperαπυ AISI304 πςνίξ κα δδιζμονβδεεί
ηίκδοκμξ ειπθμηήξ ιε ηζξ θεπίδεξ ηςκ λέζηνςκ θάζπδξ.
Διάηαξη ηάνςζηρ ηος ιμάνηα
Κάεε ηαζκία είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ακελάνηδημ ζφζηδια ηάκοζδξ. Ζ ηάκοζδ επζηοβπάκεηαζ είηε
ιε ιδπακζηή δζάηαλδ ηάκοζδξ πνμζανιμζιέκδ ζηδκ ηάεε πθεονά ημο ηοθίκδνμο είηε ιε ηδ
αμήεεζα πκεοιαηζηχκ ειαυθςκ.
Διάηαξη αςηόμαηηρ εςθςγπάμμιζηρ ηων ηαινιών
Λυβς ημο βθμζχδμοξ ηαζ οδανμφξ ηδξ θάζπδξ ζημ ηιήια πνμαθοδάηςζδξ ηαζ πνμζοιπίεζδξ
είκαζ εφημθδ-^δ-απμνφειζζδ ηδξ απυθοηα εοεφβναιιδξ ημζκήξ πμνείαξ ηςκ ηαζκζχκ. Δίκαζ
επζαεαθδιέκδ θμζπυκ δ αοηυιαηδ εοεοβνάιιζζδ ηςκ ηαζκζχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα θεζημονβίαξ.
Σμ ζφζηδια εοεοβνάιιζζδξ θεζημονβεί πκεοιαηζηά ηαζ είκαζ ζπεδζαζιέκμ χζηε κα ελαζθαθίγεζ
ηδκ ζοκεπή ηαζ αοηυιαηδ εοεοβνάιιζζδ ηάεε ηαζκίαξ ακελάνηδηα.
ε ηάεε πθεονά ηςκ ηαζκζχκ ηαζ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ οπάνπεζ αζζεδηήνζμ πμο επζηδνεί ηδκ
εοεφβναιιδ ηίκδζδ ηδξ ηαζ εκενβμπμζεί πκεοιαηζηυ δζακμιέα. Όηακ εκενβμπμζδεεί μ
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πκεοιαηζηυξ δζακμιέαξ δζμπεηεφεζ ημκ αένα ζημ έιαμθμ ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά βζα έθλδ ή χεδζδ
ημο ηοθίκδνμο.
Έλεγσορ λειηοςπγίαρ
Οζ πεζνζζιμί βίκμκηαζ απυ ηαηάθθδθμ πίκαηα ημπμεεηδιέκμ ζημ εάθαιμ εθέβπμο ηαζ εα
πενζθαιαάκεζ ηαη’ εθάπζζημ ηα αηυθμοεα:
1. Αοηυιαημ έθεβπμ εηηίκδζδξ ηςκ ηφηθςκ επακάθδρδξ
2. Αοηυιαηδ δζαημπή ηςκ ηφηθςκ επακάθδρδξ
3. Ροειζζηή ηδξ ζοπκυηδηαξ ηνμθμδυηδζδξ ιε ζθφ
4. Γζαηυπηδ πεζνζζιμφ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ηαζκζχκ
5. Ροειζζηή ηαπφηδηαξ ηςκ ηαζκζχκ
6. Ροειζζηή ηαπφηδηαξ ηδξ ακηθίαξ ηνμθμδυηδζδξ ιε ακηζδναζηήνζμ
7. Γζαηυπηδ ηδξ ακηθίαξ πθφζεςξ ηςκ ηαζκζχκ
8. Γείηηεξ θεζημονβίαξ υθςκ ηςκ ηζκδηήνςκ ηςκ ηαζκζχκ ηαζ υθςκ ηςκ ακηθζχκ
9. Μεηνδηέξ ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ
10. Δκδείλεζξ ηαηάζηαζδξ ζοκαβενιμφ πμο πνμηαθείηαζ
υηακ δ ζηάειδ ακηζδναζηδνίμο ζηδ δελαιεκή είκαζ παιδθή ή βεκζηά δζαημπεί δ δμζμιέηνδζή
ημουηακ οπενθμνηςεεί ή δζαημπεί δ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ηςκ ηαζκζχκ. Σμ ζφζηδια
ακίπκεοζδξ

ακςιαθίαξ

πνμηαθεί

αοηυιαηα

άιεζδ

δζαημπή

ηδξ

θεζημονβίαξ

ηδξ

ηαζκζμθζθηνυπνεζαξ ηαζ ηςκ ακηθζχκ ηνμθμδυηδζδξ ιε ζθφ ηαζ ακηζδναζηήνζα.
19. ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΠΑΡΑΚΔΤΖ–ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ
Ζ παναζηεοή ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ εα βίκεηαζ ζε έκα πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ
ζφζηδια ζοκεπμφξ παναβςβήξ δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ. Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ
ηνεζξ εαθάιμοξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζζάνζειμζ ακαδεοηήνεξ, ζζπφμξ 1.1 KW, 0.37 KWηαζ
0.37 KW, ακά εάθαιμ ακηίζημζπα ηαζ ιε δοκαιζηυηδηα δελαιεκήξ ανπζηήξ ακαιίλεςξ 1000 Itηαζ
δοκαιζηυηδηα δελαιεκχκ ςνίιακζδξ / εθανιμβήξ 2 x1000 It
Ο πνχημξ εάθαιμξ είκαζ εάθαιμξ πνμεημζιαζίαξ, μ δεφηενμξ εάθαιμξ ςνίιακζδξ ηαζ μ ηνίημξ
απμεήηεοζδξ ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ. Σμ ζοβηνυηδια έπεζ δοκαηυηδηα παναβςβήξ
δζαθφιαημξ ζε ζοβηέκηνςζδ 0,1-0,5%.
Ζ ηνμθμδυηδζδ ημο δζαθφιαημξ εθανιμβήξ είκαζ ζοκεπήξ, εκχ ημ ζοβηνυηδια λδνάξ
ηνμθμδμηήζεςξ ηδξ ζηυκδξ πμθοδθεηηνμθφηδ ηαεχξ ηαζ δ ηνμθμδμζία κενμφ είκαζ αζοκεπήξ
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δζαδζηαζία, χζηε κα επζηνέπεηαζ δ ςνίιακζδ ημο δζαθφιαημξ.
Σμ ζοβηνυηδια δζαεέηεζ επίζδξ ηα ελήξ:
■* Γμζμιεηνζηυ ημπθία ζηενεμφ πμθοδθεηηνμθφηδ ιε εενιαζκυιεκδ έλμδμ ημπθία βζα απμθοβή
εζζπχνδζδξ οβναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο πενζζηνμθήξ ημο λ Σνεζξ (3) ηαηαηυνοθμοξ
ακαδεοηήνεξ
■* Αζζεδηήνεξ ζηάειδξ
* Μία (1) δζηθείδα απμιυκςζδξ, ιία (1) δθεηηνμαάκα κενμφ, έκαξ (1) νοειζζηήξ πίεζδξ ηαζ
έκαξ (1) ιεηνδηήξ νμήξ κενμφ ς Σνεζξ (3) δζηθείδεξ εηηέκςζδξ ημο ζοβηνμηήιαημξ
Γζα ηδ ιεηαθμνά ημο δζαθφιαημξ πμθοδθεηηνμθφηδ ζημ δμπείμ ακάιζλδξ ιε ηδ θάζπδ εα
πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ πνμμδεοηζηήξ ημζθυηδηαξ, δ ιία εθεδνζηή.
Οζ ακηθίεξ έπμοκ δοκαηυηδηα πανμπήξ πενίπμο 70-1200 lt/hζε ιέβζζηδ πίεζδ 4 bar. Οζ ακηθίεξ
εα δζαεέημοκ εκζςιαηςιέκμ inverter, δζηθείδεξ ηαζ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ.
20. ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Πνμζθένεηαζ ζοβηνυηδια πθφζδξ δφμ μνζγυκηζςκ ακηθζχκ (δ ιία εθεδνζηή), ημ μπμίμ πανέπεζ
κενυ οπυ ορδθή πίεζδ απυ ηδ δελαιεκή κενμφ. Ζ ηάεε ακηθία έπεζ ζδιείμ θεζημονβίαξ 10 m3/hζε
ιακμιεηνζηυ 80mχζηε κα ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ιμκάδαξ ιδπακζηήξ πάποκζδξ αθοδάηςζδξ.
Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ζε αένα εβηαείζηαηαζ ειαμθμθυνμξ αενμζοιπζεζηήξ ιε
αενμθοθάηζμ 1501ί, δοκαιζηυηδηαξ 300 lt/minζε ιεβίζηδ πίεζδ 10 bar.
Σα ζηναββίδζα απυ ηδκ πάποκζδ - αθοδάηςζδ ηδξ θάζπδξ εα μδδβμφκηαζ ιέζς ημο δζηηφμο
ζηναββζδίςκ ζημ θνεάηζμ εζζυδμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ.
Ζ απμιάηνοκζδ ηδξ αθοδαηςιέκδξ θάζπδξ εα βίκεηαζ ιε έκα ημπθία ζε θμνηδβυ υπδια ημο
Γήιμο. Ο ημπθίαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI304 ιε ζζπφ
δθεηηνμιεζςηήνα 0,37 KWηαζ ζηνμθέξ ζηδκ έλμδμ ημο ιεζςηήνα πενίπμο 14 rpm.
Λ. Πεξηγξαθή
Δκηυξ ημο ηηζνίμο ηςκ ένβςκ εζζυδμο - πνμεπελενβαζίαξ - πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ, εα
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ηαηαζηεοαζηεί δελαιεκή κενμφ, πμο εα ηνμθμδμηεί ημ ζοβηνυηδια πάποκζδξ / αθοδάηςζδξ, βζα
ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ πθφζδξ ηςκ ηαζκζχκ ηαζ επζπθέμκ εα ηαθφπηεζ ηζξ οπυθμζπεξ
απαζηήζεζξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζε αζμιδπακζηυ κενυ.
Σμ ζοβηνυηδια πάποκζδξ αθοδάηςζδξ ηνμθμδμηείηαζ υπςξ πνμακαθέναιε ιέζς δφμ
μνζγυκηζςκ ακηθζχκ. Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ οπυθμζπςκ απαζηήζεςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζε
αζμιδπακζηυ κενυ εβηαείζηαηαζ έκα πζεζηζηυ ζοβηνυηδια ιε δμπείμ πίεζδξ 500 It, πανμπήξ 18
m3/hrζε 76 m. Γζα ηδκ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ ημο πζεζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ πνδζζιμπμζμφκηαζ
ηνεζξ πθςηήνμδζαηυπηεξ ζηάειδξ.
Ζ πθήνςζδ ηδξ δελαιεκήξ κενμφ εα πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηαηάθθδθδξ οπμανφπζαξ ακηθίαξ
εβηαηεζηδιέκδ ζημ θνεάηζμ ελυδμο, πανμπήξ 18 m3/hrζε 9,2 m. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ακηθίαξ
αοηήξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ θθμηέν ζηάειδξ Δκαθθαηηζηά, δ δελαιεκή πθδνχκεηαζ ιε πυζζιμ
Β. Βαζηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ έξγσλ
■ Γελαιεκή κενμφ
Μήημξ

: 3,95 m

Πθάημξ

: 1,65 m

Ωθέθζιμ αάεμξ

: 2,50 m

Οθζηυ αάεμξ

: 2,90 m

Ωθέθζιμξ υβημξ

: 16,30 m3
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21. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΛΤΟ
Σμ ακηζηείιεκμ ηςκ αζημοιέκςκ οπδνεζζχκ είκαζ δ ζοθθμβή ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδξ θυνηςζδξ
ηαζ ιεηαθμνάξ, αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ (ΔΚΑ190805, ιδ επζηίκδοκμ ζηενευ απυαθδημ) απυ
ηδκΔβηαηάζηαζδ Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ (ΔΔΛ) ημο Γήιμο Γμιμημφ, πνμξ ηεθζηή δζάεεζδ ζε
κυιζιδ ιμκάδα επελενβαζίαξ.
Ζ εηηζιχιεκδ παναβυιεκδ πμζυηδηα αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ οπμθμβίγεηαζ ζε 100 - 110 ηυκμζ ακά ιήκα
Ο Ακάδμπμξ εα πνμααίκεζ ζηδ απμιάηνοκζδ ηδξ αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ απυ ημκ ηαηάθθδθμ πχνμ
απμεήηεοζδξ ζθφμξ πμο δζαεέηεζ δ ακαεέημοζα ανπή. Ζ θυνηςζδ ηδξ ζθφμξ εα πναβιαημπμζείηαζ ιε
ζδζυηηδημ ή ιζζεςιέκμ θμνηςηή πμο εα δζαεέηεζ μ ακάδμπμξ απυ ηαηάθθδθμ πεζνζζηή βζα ημ εκ θυβς
ιδπάκδια ένβμο. Δκ ζοκεπεία ιεηά ηδ θυνηςζδ, δ εκαπυεεζδ ηδξ ζθφμξ εα πναβιαημπμζδεεί ζηα
ζδζυηηδηα ή ιζζεςιέκα θμνηδβά μπήιαηα.
Ο ακάδμπμξ εα πνμααίκεζ ζηδ θήρδ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηυζμ βζα ηδκ
αημιζηή πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ υζμ ηαζ ηδξ απμθοβήξ ηοπυκ δζαννμχκ πμζμηήηςκ ζθφμξ ηαηά
ηδκ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ ηςκ θμνηδβχκ.
Με εοεφκδ ηαζ δαπάκδ ημο ακαδυπμο, μζ επζαθέπμκηεξ ή άθθα υνβακα ημο Γήιμο Γμιμημφ, ιπμνμφκ
κα παναημθμοεμφκ ημ ένβμ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ δζάεεζδξ ηδξ ζθφμξ
Οζ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ πμο δε δζαεέημοκ ηα παναπάκς μπήιαηα βζα ηδ ιεηαθμνά ιδ επζηίκδοκςκ
ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ δδ αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ, ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ δζαβςκζζιυ ιε
ζοκενβαγυιεκμοξ ζδζμηηήηεξ (θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα) ηέημζςκ θμνηδβχκ ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ:
(α) εα οπάνπεζ ζπεηζηυ έβηονμ ζοιθςκδηζηυ, (α) ζηδκ ηεπκζηή ημοξ πνμζθμνά εα ακαθένμκηαζ ηα
πθήνδ ηεπκζηά ζημζπεία ηςκ μπδιάηςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ (β) υζα μπήιαηα
πνδζζιμπμζδεμφκ, υπςξ εα δδθςεμφκ ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά, εα πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ ζηδ
ζπεηζηή πενζααθθμκηζηή άδεζα ημο οπμρδθίμο ακαδυπμο (άδεζα ιεηαθμνάξ ιδ επζηίκδοκςκ ζηενεχκ
απμαθήηςκ βζα ΔΚΑ 19 08 05). Ο Τπμρήθζμξ ιπμνεί κα πνμζεέζεζ ηαζ κέα θμνηδβά ζημ ζηυθμ
ιεηαθμνάξ πμο πνδζζιμπμζεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ, ανηεί κα έπμοκ ηαηάθθδθα
ζοιπενζθδθεεί ζημ ακηζηείιεκμ αδεζμδυηδζδξ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο
δζαβςκζζιμφ. (ηα ακηίβναθα εα είκαζ ηαηάθθδθα επζηονςιέκα).
Γζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ δζαννμχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιεηαθμνάξ ηδξ αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ, δ ηάθορδ
ηδξ ηανυηζαξ θυνηςζδξ είκαζ επζαεαθδιέκδ. Ζ ηάθορδ, εα βίκεηαζ ηαη’ εθάπζζημ ιε ιυκζιμ,
ιδπακζηά (πεζνμηίκδηα ή δθεηηνμηίκδηα) ζονυιεκμ, ζηεβακυ ιμοζαιά. Σμ ιήημξ ηδξ ηανυηζαξ, ιε
ιαγειέκμ ημ ιμοζαιά, εα πνέπεζ κα ιπμνεί κα παναθάαεζ ημ ζφκμθμ ημο θμνηίμο.
Οζ εκδζαθενυιεκμζ εα πνέπεζ κα εθέβλμοκ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, υζμκ αθμνά ηζξ δζαζηάζεζξ ημο

πχνμο θυνηςζδξ, ημ πχνμ εθζβιχκ, ηδκ πνυζααζδ ηθπ. Ο έθεβπμξ αοηυξ πανμοζία ηςκ οπεοεφκςκ
ημο Γήιμο Γμιμημφ, είκαζ οπμπνεςηζηυξ βζα ηδ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ, ηαζ υπμζμξ ακαδεζπεεί
ακάδμπμξ δεκ εα ιπμνεί κα επζηαθεζηεί «ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ», «ημπζηέξ δοζημθίεξ» ηθπ βζα κα ιδκ
εηπθδνχζεζ ηζξ ζοιααηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ υπςξ απμννέμοκ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ ηδκ πνμζθμνά
ημο.
Ο πεζνζζηήξ ημο θμνηδβμφ εα πνέπεζ κα επζδεζηκφεζ ηδκ πνμζήημοζα πνμζμπή ηαζ επζιέθεζα χζηε κα
ιδκ πνμηθδεεί μπμζαδήπμηε γδιζά ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ δζάεεζδξ ηαζ εα πνέπεζ απμθφηςξ κα οθμπμζεί
ηδξ οπμδείλεζξ ημο οπεφεοκμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ μ ακάδμπμξ εα ακαθάαεζ
πθήνςξ ηδ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηδξ γδιζάξ. Θα πνέπεζ κα ηδνεί ηαζ κα παναδίδεζ ηζξ αεααζχζεζξ
πμο εα παναθαιαάκεζ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ημο δνμιμθμβίμο απυ ηδ ιμκάδα δζάεεζδξ.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε πενίπηςζδ ζοκηήνδζδξ ή επζζηεοήξ ηςκ μπδιάηςκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ
απμηθεζζηζηά βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ υπςξ πνμααίκεζ
ζε άιεζδ ακηζηαηάζηαζδ ημοξ ιε ζδίμο ηφπμο μπήιαηα, ιδδεκίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ
μπμζαδήπμηε ηαεοζηένδζδ ζηδκ εηηέθεζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο.
ε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ ή άθθμο ζοιαάκημξ, πμο εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ δζαννμή ζθφμξ ηαηά
ηδκ θυνηςζδ ιε ημκ θμνηςηή ή απυ ημ θμνηδβυ, μ Γήιμξ Γμιμημφ δεκ εα έπεζ ηαιία εοεφκδ ηαζ δ
απμηαηάζηαζδ, ηαεανζζιυξ ηαζ ηεθζηά δ ιεηαθμνά ηδξ δζαννέμοζαξ ζθφμξ ζημκ πχνμ ηεθζηήξ
δζάεεζδξ, εα βίκεηαζ ιε εοεφκδ ηαζ ηυζημξ ημο ακαδυπμο.
ΕΤΓΗΖ ΣΩΝ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΑΦΤΓΑΣΩΜΔΝΖ ΗΛΤΟ
Ζ γφβζζδ ηςκ πμζμηήηςκ αθοδαηςιέκδξ ζθφμξ βζα ηάεε υπδια εα πναβιαημπμζείηαζ ζε εβηεηνζιέκδ
βεθονμπθάζηζββα πμο εα οπμδείλεζ δ ακαεέημοζα ανπή ζημκ ακάδμπμ πζθζμιέηνςκ απυ ηάεε
εβηαηάζηαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ. ε πενίπηςζδ υπμο δ γφβζζδ ηςκ οθζηχκ δεκ ιπμνεί
πναβιαημπμζδεεί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ βεθονμπθάζηζββα, ηυηε μ ακάδμπμξ εα πνμααίκεζ ζηδ γφβζζδ ηδξ
ζθφμξ πμο έπεζ παναθάαεζ ζηδ δζαηνζαςιέκδ βεθονμπθάζηζββα πμο δζαεέηεζ δ ιμκάδα ηεθζηήξ
δζάεεζδξ. ε αοηή ηδ πενίπηςζδ ημ απμηέθεζια ηδξ γφβζζδξ δε εα αιθζζαδηείηαζ απυ ηα ιένδ ηαζ εα
απμηεθεί αάζδ οπμθμβζζιμφ βζα ηδκ ηζιμθυβδζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ηαζ ηδκ πθδνςιή ημο
ακαδυπμο.

ΥΩΡΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΘΔΖ

Οζ πμζυηδηεξ ηδξ ζθφμξ αθμφ ζοθθεπεμφκ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ αζμθμβζημφ ζηα μπήιαηα ημο
ακαδυπμο εα ιεηαθένμκηαζ ηεθζηχξ ζε κυιζιδ ιμκάδα ηεθζηήξ δζάεεζδξ.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ ζφιααζδ ζε ζζπφ ιε αδεζμδμηδιέκδ ιμκάδα Σεθζηήξ Γζάεεζδξ
ιδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ηςδζημφ ΔΚΑ 190805, δ μπμία εα ηαθφπηεζ
ηδκ αζημφιεκδ ακαιεκυιεκδ διενήζζα ηαζ ιδκζαία πμζυηδηα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα οπμπνεμφηαζ
κα δζαεέηεζ Πζζημπμζδιέκδ γοβζζηζηή δζάηαλδ ηαζ έηδμζδ έβηονςκ γοβμθμβίςκ.
ε πενίπηςζδ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί πχνμξ ιεηαθυνηςζδξ, μ πχνμξ αοηυξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ
ηαηάθθδθδ άδεζα.
Ζ ιμκάδα ηεθζηήξ δζάεεζδξ απμζηέθθεζ ζημκ ακάδμπμ ηαζ αοηυξ ζηδκ ακαεέημοζα ανπή ιεηά απυ
ηάεε παναθααή ηαζ επελενβαζία πμζμηήηςκ ζθφμξ, ημ ακάθμβμ πζζημπμζδηζηυ ηεθζηήξ δζάεεζδξ.

Γομοκός, 20-01-2017
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
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