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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία σαν στόχο έχει την  τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 

εναλλακτικών σχημάτων και σεναρίων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ο 

απώτερος σκοπός της επεξεργασίας είναι η επαναχρησιμοποίηση των εκροών 

σύμφωνα με τις προσταγές του Φ.Ε.Κ. Β΄ 354/2011 και της Κοινή Υπουργικής 

Απόφασης Κ.Υ.Α.145116/2011 με θέμα ‘ Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών 

για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ’. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργείται μία βάση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

οικονομικής αξιολόγησης τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων 

εκροών. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία, εξετάζουμε την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων με 

σκοπό την περιορισμένη και απεριόριστη άρδευση όπως επίσης και την αστική 

χρήση. Αναφορικά για την περιορισμένη άρδευση, εξετάζονται οι τεχνολογίες 

απολύμανσης χλωρίωσης-αποχλωρίωσης και UV, ενώ για την απεριόριστη, 

προσθήκη χημικών και διύλιση μέσω αμμοδιυλιστηρίων, αμμόφιλτρων συνεχούς 

ανοδικής ροής, δισκόφιλτρων περιστρεφόμενου τυμπάνου και το τελικό στάδιο της 

απολύμανσης. Για την αστική χρήση έχει επιλεγεί το σύστημα μεμβράνης MBR – UF 

καθώς και αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής χαμηλής φόρτισης. Και τα δύο 

σενάρια ακολουθούνται από απολύμανση. 

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί για μία σειρά από παροχές 

που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ισοδύναμων κατοίκων. Για τον απόλυτα ρεαλιστικό 

προσανατολισμό της αξιολόγησης τα επιμέρους στοιχεία και ο εξοπλισμός έχουν 

επιλεγεί από το εμπόριο και κοστολογηθεί από τους προμηθευτές.  

Όσον αφορά τα επιμέρους κόστη που συνυπολογίζονται, αυτά αφορούν πάγια 

κόστη και κόστη λειτουργίας. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι του εξοπλισμού, 

των κατασκευών δεξαμενών και εκσκαφών, της κατανάλωσης ενέργειας και  

χημικών καθώς επίσης και της απαίτησης σε έκταση (footprint). Τα κατασκευαστικά 
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έργα και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός διαφοροποιούνται ως προς το κόστος 

εξυπηρέτησης κεφαλαίου σύμφωνα με τον χρόνο ζωής τους. 

Τα κόστη των εξεταζόμενων τεχνολογιών ανάγονται σε ετήσια και συνδυάζονται 

σύμφωνα με τα πιθανά σενάρια επεξεργασίας ώστε να εξαχθούν προτάσεις για την 

οικονομικότερη επιλογή ανά παροχή. Συνοπτικά κάποια από το συμπεράσματα 

είναι η μείωση του ανηγμένου κόστους με την αύξηση του εξεταζόμενου 

πληθυσμού ενώ το εύρος του ετήσιου κόστους ανά κάτοικο για τις εξεταζόμενες 

παροχές, ανέρχεται σε 0,18 – 4,1 (€/έτος) για την περιορισμένη άρδευση 0,74 – 18,4 

(€/έτος) για απεριόριστη και τέλος 1,33 -  18(€/έτος) για την αστική χρήση.  
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Extended abstract 

Introduction 

The current project aims to provide a techno-economical assessment of alternative 

technologies and scenarios of wastewater treatment. The processing’s paramount 

aim is the reuse and reclamation of outflows in accordance with the demands of the 

Joint Ministerial Decision 145116/2011 the subject of which is “the definition of 

measures, terms and processes regarding the reclamation of wastewater 

treatment”. Thus, a database is created which can be used as a tool to compare 

economically alternative wastewater reclamation technologies. Although to achieve 

the goals  of reuse outflows  under the constraints of sustainable development, an 

integrated confrontation  such as social acceptance is necessary. 

 

Methodology of design and economic assessment  

In accordance with the valid wastewater legislation, we examine the wastewater 

reclamation in order to apply it in limited and unlimited irrigation and as well as in 

urban use. Regarding limited irrigation, the disinfection technologies of 

chlorination/dechlorination and UV are taken into consideration, while regarding 

unlimited irrigation the processes involved include the addition of chemical 

substances and the filtration with sand filters, continuous upward flow sand filters, 

disk filters rotary drum and the final stage of disinfection. Regarding urban use, we 

chose the membrane system MBR-UF, as well as continuous upward flow sand filters 

of low pressure. Both scenarios are followed by disinfection. 

The systems are designed and computed for a series of supplies that cover a wide 

spectrum of equivalent population, such as 200, 1000, 2000, 10000, 20000, 100000 

and 200000 m3/day (1000-1000000 p.e.). In order to obtain an absolutely realistic 

orientation in the assessment, the individual elements and the equipment used are 

found in the market and were priced by their suppliers. 
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The additional costs we take into consideration, concern the fixed and the functional 

costs. The most important among them are the costs involving the equipment, the 

construction of the tanks and excavations, the consumption of energy and chemicals 

as well as the footprint. The construction projects and the electrological equipment 

are differentiated according to their lifespan (40 years for construction projects and 

10-20 for electrological equipment). 

The costs of the technologies we examine are calculated in an annual axis and are 

combined according to possible processing scenarios in order to come up with 

suggestions for the most cost effective solution per supply and per capita.   

The selected scenarios of technology implementation regarding the tertiary 
treatment are given below : 

Limited irrigation 

• Secondary treatment                           chlorination/dechlorination  

C*t ≥ 30 mg*min/l 

t = 30 min 

• Secondary treatment                           UV 

Minimum UV dose 70 mWsec/cm2 

Minimum permeability 50% 

Unlimited irrigation 

•  Secondary treatment             Addition of chemicals            sand filters   
chlorination/dechlorination  

• Secondary treatment             Addition of chemicals             sand filters          UV 
•  Secondary treatment             Addition of chemicals            continuous upward 

flow sand filters sand filters           chlorination/dechlorination  
• Secondary treatment             Addition of chemicals             continuous upward 

flow sand filters          UV 
•  Secondary treatment             Addition of chemicals            disk filters rotary 

drum          chlorination/dechlorination  
• Secondary treatment             Addition of chemicals             disk filters rotary 

drum          UV 
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Alum : 10 mg/l 

C*t ≥ 120 mg*min/l 

t = 60 min 

Minimum UV dose 50 mWsec/cm2 

Minimum permeability 70% 

Urban use 

• Secondary treatment / MBR – UF                    chlorination/dechlorination 
• Secondary treatment / MBR – UF                    UV 
•  Secondary treatment             Addition of chemicals            continuous upward 

flow sand filters sand filters            chlorination/dechlorination  
• Secondary treatment              Addition of chemicals             continuous upward 

flow sand filters          UV 

C*t ≥ 120 mg*min/l 

t = 60 min 

Minimum UV dose 40 mWsec/cm2 

Minimum permeability 70% 

 

Results – conclusions 

All the above mentioned estimates are collected and presented in diagrams for each 
case : 
Limited irrigation  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.Total cost – limited irrigation  
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Figure 2. Total cost per m3– limited irrigation  

As we see above for the satisfaction of the limited irrigation, the most economical 

scenario for all the supplies seems to be the secondary treatment with 

chlorination/dechlorination for disinfection. As the supplies increase, the cost 

difference between the chlorination/dechlorination and the UV escalates. 

Unlimited irrigation  

Figure 3. Total cost – limited irrigation  
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According to the figure 3 the most economical scenario for small plants seems to be 

the sand filters using chlorination/dechlorination with 12000-14000 €/year. The 

continuous upward flow sand filters are presented as an expensive treatment 

method. For the largest part of the supplies the disk filters rotary drum emerged the 

most economical option. Their simple operation is added to the low annual cost for 

higher competitiveness.  

Urban use  

Figure 4. Total cost – limited irrigation  
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Figure 5. Total cost per m3– Urban use  

The total annual cost varies significantly between the scenario containing continuous 

upward flow sand filters with low pressure and the ones with MBR incorporation in 

the secondary treatment. It is worth mentioning that specifically in the case of 

200m3/day the use of MBR is demonstrated as the most cost effective solution. 

However, the classification alters for larger supplies outlining the use of continuous 

upward flow sand filters in both reclamation methods as the most economic 

technology. The cost difference is particularly high for the largest supply examined, 

namely 200000m3/day, reaching the magnitude of millions of euros. 

 

In conclusion, the comparison between the treatment cost for the three cases of 

reclamation has the following classification : 

Urban use ˃ unlimited irrigation ˃ limited irrigation 

Finally, a last conclusion is that the normalized cost reduced by increasing the 

population concerned while the spectrum of the annual cost per capita for the 

selected supplies  amounts to 0,18 - 4,1 (€ / year) for limited irrigation, from 0,74 to 

18, 4 (€ / year) for unlimited and 1,33 - 18 (€ / year) for urban use. 
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1. Εισαγωγή  

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και  η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού 

επιφέρουν σημαντική αλλαγή του τοπίου των υδατικών πόρων. Τα αποθέματα 

πόσιμου νερού μειώνονται με αποτέλεσμα την ανάγκη στρατολόγησης μεθόδων μη 

συμβατικών, ώστε να αντιμετωπίσουν την ελλειμματική διαθεσιμότητα. Βασικός 

άξονας κατεύθυνσης με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να είναι 

άλλος από την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων.  

Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο 

και πολυσύνθετο. Αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο σε επιστημονικό 

επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, συνυπολογίζοντας τις εκάστοτε οικονομικές 

παραμέτρους. Το ερώτημα γιατί νερό πόσιμο, υψηλής ποιότητας να 

κατασπαταλάται για χρήσεις που δεν το έχουν ανάγκη όταν οι εκροές 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, καλείται πλέον 

να απαντηθεί. 

Όλο και περισσότερες χώρες σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα επαναχρησιμοποίησης 

ενώ το σκηνικό μεταφέρεται και στην Ελλάδα με τον εκσυγχρονισμό των 

αντιλήψεων και την θέσπιση κριτηρίων για τις εκάστοτε χρήσεις. 

 

Εικόνα 1.1 Επαναχρησιμοποίηση και κύκλος νερού (πηγή: Asano and Levine,1996) 
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Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η τεχνοοικονομική αξιολόγηση 

εναλλακτικών συστημάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση στο σύνολο των χρήσεων. 

Η βασική διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να αγγίζει συνολικά και εμπεριστατωμένα την επαναχρησιμοποίηση των 

επεξεργασμένων εκροών. Αναλυτικά το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία 

γενική εικόνα της επαναχρησιμοποίησης με ανάλυση των βασικών κατηγοριών, της 

νομοθεσίας και δίνοντας μεγάλη σημασία στην υπάρχουσα ελληνική κατάσταση. 

Το τρίτο κεφάλαιο με τη σειρά του, προσεγγίζει τις τεχνολογίες και τα συστήματα τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Με τον τρόπο 

αυτό δίνονται αναφορικά στοιχεία για τις τεχνολογίες που ορίζει η νομοθεσία ώστε 

να διαμορφωθεί το υπόβαθρό για τα επόμενα κεφάλαια σχεδιασμού και 

αξιολόγησης. Επίσης παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που έχουν επιλεγεί από το 

εμπόριο, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρέχονται από τους 

προμηθευτές για τον απόλυτα ρεαλιστικό σχεδιασμό των συστημάτων.  

Στη συνέχεια ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο όπου στην ουσία παρουσιάζεται το 

υπολογιστικό μέρος. Αναλυτικότερα, αρχικά παρατίθεται η μεθοδολογία σύμφωνα 

με την οποία εκτελέστηκε ο σχεδιασμός των συστημάτων, όπως π.χ. οι τύποι για τον 

υπολογισμό των δεξαμενών και των αντλιών. Το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού και της διαστασιολόγησης εφαρμόζοντας την 

προαναφερθείσα μεθοδολογία όπως επίσης και τα στοιχεία του εμπορίου. Τα 

αποτελέσματα διαχωρίστηκαν ανά κατηγορία χρήσης των επαναχρησιμοποιημένων 

εκροών. 

Τη σκυτάλη παίρνει η κοστολόγησης των εκάστοτε τεχνολογιών και  η δημιουργία 

διαγραμμάτων για την καλύτερη παρουσίαση στο έκτο κεφάλαιο. Αναπτύσσονται 

κατασκευαστικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των συστημάτων που 

συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του τελικού κόστους. 

Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από την 

οικονομική αξιολόγηση για τις εγκαταστάσεις διαφόρων μεγεθών.     
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2.Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων 

2.1 Ιστορική εξέλιξη  
Οι τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων δεν 

είναι μία καινούρια φιλοσοφία  της σύγχρονης ιστορίας  αλλά έχει τις ρίζες της στην 

Μινωική εποχή, συνώνυμη με αυτή των πρακτικών εδαφικής εφαρμογής. 

Αναλυτικότερα, με την κατασκευή των πρώτων αστικών κεντρικών αποχετευτικών 

έργων τέθηκε σε εφαρμογή  η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε γεωργικά εδάφη.  

Στη συνέχεια με την εξέλιξη της ιστορίας παρόμοιες πρακτικές έλαβαν σημαντική 

και πρωτοποριακή ανάπτυξη κατά την Ελληνιστική , Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο 

και διαδόθηκαν με τα χρόνια στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη.  Ένα από τα 

πρώτα σημαντικά έργα έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα 

στο Bunzlau της Γερμανίας το 1531, όπου τα αστικά υγρά απόβλητα 

χρησιμοποιήθηκαν για άρδευση καλλιεργειών.  

Καθώς όμως τα συστήματα αποχέτευσης βελτιώνονταν και εκσυγχρονίζονταν στις 

αρχές του 19ου αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα οργανωμένα έργα 

επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων. Σταθμός για την 

επαναχρησιμοποίηση είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων , έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε τα πρώτα έργα που στόχευαν 

στην αποδοτική χρήση εκροών στην Καλιφόρνια. Η πολιτεία της Καλιφόρνιας 

θέσπισε για πρώτη φορά κριτήρια επαναχρησιμοποίησης εκροών υγρών 

αποβλήτων με σκοπό την άρδευση καλλιεργειών το 1918, οι οποίες αφορούσαν 

περισσότερο αυτές που δεν έρχονταν σε επαφή με τον άνθρωπο. Αυτό ήταν αρχή 

για μια σειρά από βελτιωμένους κανονισμούς προκειμένου να ικανοποιούν την 

συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα (Vigneswaran et al.,2004). 

Οι σημαντικότερες οδηγίες που ακολούθησαν ήταν αυτές του Ισραήλ το 1965 και 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) το 1973 με πολλαπλές αναθεωρήσεις. Η 

τελευταία βελτιώθηκε με την προσθήκη ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων το 2006. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα σημαντικά έργα ανάκτησης και 

επαναχρησιμοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, 

με χρονολογική σειρά για την διάρθρωση της πρόσφατης ιστορίας: 
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Πίνακας 2.1 Σημαντικά έργα επαναχρησιμοποίησης (Πηγή: Asano et al., 2007) 

Έτος Τοποθεσία Δυναμικότητα 
(m3/d) Είδος έργου 

1912 – 1985 Golden Gate Park, San 
Francisco, California, USA  Άρδευση χώρων πρασίνου και 

ανάπτυξη λιμνών αναψυχής. 

1926 Grand Canyon National Park, 
Arizona, USA  Άρδευση WC, ψύξη και 

θέρμανση νερού. 

1929 City of Pomona, California, USA  Άρδευση κήπων και χώρων 
πρασίνου. 

1942 City of Baltimore, Maryland, 
USA  

Ψύξη σε βιομηχανίες μετάλλου 
και επεξεργασία χάλυβα στη 

Bethlem Steel Company. 

1960 City of Colorado springs, 
Colorado, USA  

Άρδευση γηπέδων γκολφ, 
πάρκων, νεκροταφείων και 

διαδρόμων περιπάτου. 

1961 Irvine Ranch Water District, 
California, USA 60000 

Άρδευση, βιομηχανική και 
αστική χρήση και καθαρισμός 

WC σε υψηλά κτίρια. 

1962 La Soukra, Tunisia  

Άρδευση εσπεριδοειδών με 
ανακυκλωμένο νερό και χρήση 

για τη μείωση της 
υφαλμύρωσης των υπόγειων 

υδροφορέων. 

1968 City of Windhoek, Namibia 21000 

Σύστημα απευθείας 
ανακύκλωσης υγρών 

αποβλήτων για αύξηση 
αποθεμάτων πόσιμων παροχών 

νερού μετά από ανάμειξη. 

1969 City of Wagga Wagga, Australia 10000 Άρδευση κοινόχρηστων χώρων 
και καθαρισμό WC. 

1970 Sappi Pulp and Paper group, 
Enstra, South Africa  

Χρήση ανακτώμενων αστικών 
υγρών αποβλήτων στη 
βιομηχανία χαρτιού. 

1975 Κοιλάδα Ποταμού Salt, Peonix, 
Arizona, USA 10000 

Εμπλουτισμός υπογείου 
υδροφορέα με εκροές 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 

1976 Orange County Water District, 
California, USA 200000 

Εμπλουτισμός υπογείου 
υδροφορέα με απευθείας 

έγχυση στους υδροφορείς στο 
Water Factory 21. 

1977 Dan Region Project, Tel-Aviv, 
Israel 500000 

Εμπλουτισμός υπογείου 
υδροφορέα με λεκάνες 

διήθησης. Τα υπόγεια νερά 
μεταφέρονται στο νότιο μέρος 

της χώρας για άρδευση 
καλλιεργειών. 

1977 City of St. Petersburg, Florida, 
USA 100000-150000 

Άρδευση πάρκων, γηπέδων 
γκολφ, σχολικών κήπων, άλλων 

χώρων πρασίνου και ψύξης 
νερού. 

1984 Tokyo Metropolitan 
Government, Japan  

Έργο ανακύκλωσης νερού στο 
Shinjuku District στο Τόκιο με τη 
προμήθεια ανακτώμενου νερού 
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για καθαρισμό WC σε 19 
ουρανοξύστες σε 

πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

1985 City of El Paso, Texas, USA 38000 

Εμπλουτισμός υπογείου 
υδροφορέα με απευθείας 

εφαρμογή με γεωτρήσεις του 
Hueco Bolson και ψύξη νερού 

σε μονάδα παραγωγής 
ενέργειας. 

1987 

Monterey Regional Water 
Pollution Control Agency-

Monterey Wastewater 
Reclamation Study for 

Agriculture, California, USA 

5500 

Άρδευση γεωργικών 
καλλιεργειών 

(συμπεριλαμβανομένων 
αγκινάρας, σέλινου κτλ.) 

1989 Shoalhaven Heads, Australia 120000 
Άρδευση κήπων και χρήση για 

καθαρισμό WC σε ιδιωτικές 
κατοικίες. 

1989 Consorei de la Costa Brava, 
Girona, Spain  Άρδευση κυρίως γηπέδων 

γκολφ. 
 

Είναι σαφές πλέον πως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες περίπου, τα οφέλη από την 

προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των εκάστοτε εκροών ως μέσω για την 

συμπλήρωση των υδατικών πόρων και την αποφυγή της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος έχουν αναγνωριστεί από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η αξία των 

λυμάτων γίνεται όλο και πιο κατανοητή ανοίγοντας τον δρόμο για τις εναλλακτικές 

χρήσεις των υγρών αποβλήτων ως βασικό άξονα σύγχρονης βιώσιμης στρατηγικής.      

 

Σχήμα 2.1 Ποσοστό ετήσιας αύξησης επαναχρησιμοποίησης λυμάτων ανά χώρα   

 

2.2 Κατηγορίες επαναχρησιμοποίησης  
Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 

με σκοπό την κάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων.  Σύμφωνα με τις εφαρμογές που 

καλείται να καλύψει η επαναχρησιμοποίηση των εκροών, καταστρατηγείται η 
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επεξεργασία που θα υποστούν ώστε να επιτευχθούν τα όρια καθώς επίσης και ο 

βαθμός αξιοπιστίας που απαιτείται.     

Οι τυπικές εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

είναι (Ανδρεαδάκης,2009) : 

• Αγροτική - Άρδευση 

• Επαναφόρτιση υπογείων υδροφόρων οριζόντων 

• Βιομηχανική  

• Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος -  Δημιουργία χώρων αναψυχής  

• Αστική  

Καθώς επίσης για ύδρευση: 

• Άμεση Πόση 

• Έμμεση Πόση 

 

Σχήμα 2.2 Τύπος επαναχρησιμοποίησης ανά γεωγραφική περιοχή 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια εκτενέστερη αναφορά στις παραπάνω 

εφαρμογές και τους τύπους  επαναχρησιμοποίησης. 
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2.2.1 Αγροτική επαναχρησιμοποίηση  - Άρδευση 

Η άρδευση αγροτικών καλλιεργειών αποτελεί την παλαιότερη αλλά και μία από τις 

πιο κοινές κατηγορίες χρήσεως των επεξεργασμένων εκροών.  Σε παγκόσμια 

κλίμακα η αγροτική άρδευση αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της συνολική χρήσης 

νερού ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη χρήση, συγκεκριμένα στην Ελλάδα αγγίζει το 

85% ενώ συνολικά στον πλανήτη τοποθετείται στο 70%.  

Οι υδατική πόροι πολλές φορές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες κάποιας 

περιοχής οπότε και η άρδευση καλείται να επιτευχθεί από επαναχρησιμοποιημένο 

νερό επεξεργασμένων εκροών. Επίσης με τον τρόπο αυτό το ποιοτικό νερό 

περιορίζεται για άμεση πόση όπως προστάζει και η ορθολογιστική αντιμετώπιση 

της διαχείρισης των πόρων. 

Το μέγεθος της εκμετάλλευσης της επαναχρησιμοποίησης διαπιστώνεται από το 

γεγονός πως στις ΗΠΑ έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 3000 τέτοια 

συστήματα και στην Καλιφόρνια καταναλώνονται περίπου 110 εκατομμύρια m3/d 

δηλαδή το 22% του συνόλου της χώρας. Καθίσταται εμφανές είναι πως αυτή η 

κατηγορία προσφέρει σημαντικές προοπτικές και για μελλοντικές εφαρμογές. 

Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια στο κεφάλαιο της νομοθεσίας ο βασικός 

διαχωρισμός της άρδευσης είναι η περιορισμένη και η απεριόριστη σύμφωνα με 

τον τύπο της καλλιέργειας και την διάθεσή του στο κοινό. Σύμφωνα με τον 

διαχωρισμό αυτόν ορίζεται ο βαθμό επεξεργασίας των εκροών και η αξιοπιστία της 

εκάστοτε μεθόδου. 

Κλείνοντας την αγροτική χρήση ως αποδέκτη του ανακτημένου νερού γίνεται μια 

συνοπτική αναφορά στις μεθόδους άρδευσης. Αυτές είναι η επιφανειακή μέθοδος , 

ο καταιονισμός , η υπάρδευση και τέλος η τοπική άρδευση που παρουσιάζει και τον 

μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. 
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2.2.2 Επαναφόρτιση υπογείων υδροφόρων οριζόντων 

Η επαναφόρτιση των υπογείων υδροφόρων οριζόντων με την χρήση ανακτημένου 

νερού δεν καταλαμβάνει σημαντική θέση στη βαθμίδα της συνολικής 

επαναχρησιμοποίησης αν και είναι μία σπουδαία εφαρμογή με πολλαπλά οφέλη. Ο 

τεχνητός εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων με επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα σχετίζεται με την ενσωμάτωση του ανακτημένου νερού στο υπόγειο 

νερό, την αποθήκευσή του στον υπόγειο υδροφορέα με σκοπό την μελλοντική 

χρήση , τη δημιουργία υδραυλικού φράγματος για την παρεμπόδιση της διείσδυσης 

και ανάμιξης του θαλασσινού νερού με το γλυκό νερό παράκτιων υδροφορέων, την 

ανύψωση της στάθμης του  υδροφόρου ορίζοντα και τον έλεγχο πιθανόν 

καθιζήσεων του εδάφους. Επίσης με το να αποθηκεύουμε τα επεξεργασμένα 

απόβλητα με την μορφή του εμπλουτισμού επιτυγχάνουμε περαιτέρω επεξεργασία 

τους μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης στους υπόγειους υδροφορείς είναι 

το μικρό κόστος σε σχέση με τους επιφανειακούς ταμιευτήρες και η εξάλειψη 

φαινομένων όπως η εξάτμιση, η ρύπανση και ο ευτροφισμός. Τέλος σε περίπτωση 

που επιτευχθεί περαιτέρω επεξεργασία μέσω του εδαφικού υλικού, μειώνεται το 

κόστος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

Ως αντίποδας στα παραπάνω πλεονεκτήματα είναι ο μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης 

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και η πολυπλοκότητα αυτού του ενδεχομένου 

όπως επίσης και το υψηλό κόστος του τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων 

εκροών (γεωτρήσεις).   

Αν και όπως αναφέρθηκε ο κίνδυνος μόλυνσης του υπογείου υδροφορέα είναι 

μεγάλος και αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από το ευρύ κοινό ένα ιδιαίτερο 

παράδειγμα είναι αυτό του EL Paso στο Τέξας των ΗΠΑ. Εκεί  χρησιμοποιούν από το 

1985 τα επεξεργασμένα λύματα για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα Hueco Bolson 

που χρησιμοποιείται για την ύδρευση της πόλης. Ο μέσος χρόνος κατακράτησης 

είναι δύο έτη και δεν έχει διαγνωστεί κανένα αρνητικό αποτέλεσμα. 
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Οι βασικοί τρόποι εμπλουτισμού του ανακτημένου νερού στους υπόγειους 

ταμιευτήρες είναι οι λεκάνες διασποράς, οι γεωτρήσεις στην ακόρεστη ζώνη καθώς 

επίσης και η απευθείας έκχυσης στον υπόγειο υδροφορέα. Στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζεται σχηματική απεικόνιση των μεθόδων εμπλουτισμού: 

 

 

Σχήμα 2.3 Σχηματική απεικόνιση μεθόδων εμπλουτισμού 

Η χρήση των γεωτρήσεων αφορά περιπτώσεις που το υπόγειο νερό εντοπίζεται σε 

μεγάλο βάθος ή όταν η τομογραφία ή το ανάγλυφο του εδάφους δεν επιτρέπει 

επιφανειακή κατάκλιση και διήθηση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτυγχάνεται 

περαιτέρω επεξεργασία δια μέσου της ακόρεστης ζώνης οπότε απαιτείται 

προωθημένη επεξεργασία. Αντίθετα με τους άλλες περιπτώσεις επιφανειακής 

κατάκλισης το ανακτημένο νερό κατεισδύει πρώτα διαμέσου της ακόρεστης ζώνης 

και θεωρείται η πιο αποδοτική μέθοδος. 

2.2.3 Βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση 

Ίσως η πιο σύγχρονη μορφή επαναχρησιμοποίησης είναι αυτή της περίπτωσης της 

βιομηχανίας. Έχει αυξήσει την εφαρμογή της τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται 

να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως αποδέκτης των επεξεργασμένων εκροών στο 

άμεσο μέλλον.  Όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην βιομηχανία 

χρησιμοποιείται νερό καλής ποιότητας χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Σύμφωνα 

λοιπόν με την ορθολογιστική διαχείριση των υδατικών πόρων η βιομηχανία 

προσφέρει το έδαφος εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης. Οι κύριες εφαρμογές 
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είναι το νερό ψύξης, το νερό τροφοδοσίας λεβήτων και το νερό διεργασιών. Επίσης  

οι βοηθητικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι κατάλληλες για ανακτημένο νερό 

καθώς οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες όπως παραδείγματος χάριν για την 

υδραυλική μεταφορά τέφρας και τον καθαρισμό των σωλήνων αερίου. Τέλος η 

συμβολή της επαναχρησιμοποίησης στα διυλιστήρια πετρελαίου, τα χημικά και  

κατεργασίας μετάλλων εργοστάσια, είναι καίρια αν αναλογιστεί κανείς τις 

ποσότητες σε αποθέματα νερού που χρειάζονται καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν. 

Το είδος της επεξεργασίας των εκροών καθορίζεται από τις διάφορες απαιτήσεις 

της εκάστοτε εφαρμογής και τις χρήσεις για τις οποίες  τις προορίζει. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό είναι η βιομηχανία ηλεκτρονικών που 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά απιονισμένο νερό ενώ τα διυλιστήρια απαιτούν 

κριτήρια όπως BOD και COD. 

Εκτός από το είδος της βιομηχανικής χρήσης πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας 

είναι η μεταλλική διάβρωση, η βιολογική ανάπτυξη και η εναπόθεση αλάτων στις 

σωληνώσεις και τα συστήματα. Συγκριτικά με την πληθώρα οφελών τα παραπάνω 

ζητήματα φαντάζουν μικρά και σίγουρα αμελητέα.    

Παράδειγμα βιομηχανικής επαναχρησιμοποίησης είναι η πόλη Phoenix, των ΗΠΑ, 

όπου για τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιεί στο σύνολο 

σχεδόν των απαιτήσεων, επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Στη χώρα μας το 

σημαντικότερο παράδειγμα είναι αυτό του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων της 

Ψυτάλλειας όπου τα 2/3 του νερού που ανακτά καλύπτουν τις απαιτήσεις σε νερό 

ψύξης των συμπιεστών αέρα και σε νερό παρασκευής διαλυμάτων 

πολυηλεκτρολυτών.  

Στη συνέχεια γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε συστήματα όπως : 

Ψύξης απλής ροής: 

Ο λειτουργία του συστήματος αυτού είναι το νερό να απορροφά τη θερμότητα που 

σαν αποτέλεσμα έχει να αυξάνεται η θερμοκρασία του και να απορρίπτεται χωρίς 

να ανακυκλοφορείται. Οι συγκεντρώσεις των συστατικών του νερού παραμένουν 
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αμετάβλητες μιας και δεν εφαρμόζεται κανενός είδους συμπύκνωση. Η ποιότητα 

του νερού που απαιτείται δεν είναι υψηλή και το συνηθέστερο πρόβλημα που 

προκύπτει είναι οι αποθέσεις σε λάσπη από τους μικροοργανισμούς. 

Παραγωγής ατμού – Λέβητες: 

Στην περίπτωση των συστημάτων παραγωγής ατμού, το ανακτημένο νερό που 

χρησιμοποιείται χρήζει καλύτερης ποιότητας άμεσα εξαρτώμενης από την πίεση 

λειτουργίας του λέβητα.  Λέβητες υψηλότερης πίεσης απαιτούν αναλογικά και 

καλύτερης ποιότητας  και επεξεργασίας νερό. Βασικοί αρνητικοί παράγοντας του 

συστήματος αυτού είναι η σκληρότητα προς αποφυγή σχηματισμού επικαθίσεων 

και αποθέσεων και η αλκαλικότητα που οδηγεί σε αφρισμό και κατ ‘επέκταση 

αποθέσεις στους θερμαντές. Είναι σαφές λοιπόν πως η επαναχρησιμοποίηση υγρών 

αποβλήτων σε συστήματα λεβήτων είναι σε μειονεκτική θέση έναντι άλλον 

συστημάτων. 

Νερό παραγωγικής διαδικασίας: 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σχετικά με το παράδειγμα των ηλεκτρονικών 

γίνεται σαφές πως υπάρχει μία ποικιλομορφία στις απαιτήσεις ανακτημένου νερού 

που βασίζεται στη πολυπλοκότητα και την διαφορετική ιδιομορφία χρήσεων και 

παραγωγικής διαδικασίας που τα συστήματα αυτά πραγματεύονται. 

2.2.4 Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος -  Δημιουργία χώρων 
αναψυχής  

Η επαναχρησιμοποίηση στο τομέα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και της 

ενίσχυσης των χώρων αναψυχής, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σε ποιότητα 

σύμφωνα με το υδατικό σώμα στο οποίο πρόκειται να εκφορτιστεί και την έκθεση 

του κοινού σε αυτό. Βασικές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι υγροβιότοποι 

αναψυχής , ο εμπλουτισμός υγροβιότοπων και οικοσυστήματος, η ενίσχυση 

χείμαρρων και η διατήρηση ροής των υδατορευμάτων. Σχετικά με τις ψυχαγωγικές 

χρήσεις, αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή και αφορούν 

κυρίως πιλοτικά έργα στα οποία επιτυγχάνεται εξοικείωση με την διαδικασία της 

επαναχρησιμοποίησης. Το ανακτημένο νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τις 

παραπάνω εφαρμογές και η συλλογή του, μπορούν να ενσωματωθούν στο 
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χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών, ενώ ο εφοδιασμός του γίνεται μέσω τεχνητών 

λιμνών, λεκανών αποθήκευσης και επιφανειακών ταμιευτήρων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης εκροών για ψυχαγωγικές χρήσεις είναι του 

Santee της Καλιφόρνια και του Lubbock στο Τέξας. Συνοψίζοντας, ο απώτερος 

σκοπός είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη μιας περιοχής με υψηλά επίπεδα αισθητικής αξίας.      

2.2.5 Αστική επαναχρησιμοποίηση  

Στην κατηγορία αστικής επαναχρησιμοποίησης εντάσσονται οι εφαρμογές 

οποιασδήποτε χρήσης εκτός της πόσης σε αστικές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια με 

το φαινόμενο της αστικοποίησης, οι ανάγκες σε υδατικούς πόρους έχουν αυξηθεί 

σημαντικά. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί πως οι ανάγκες σε μη πόσιμες χρήσεις 

είναι περισσότερες από αυτές των πόσιμων όπως χαρακτηριστικά μπορούμε να 

διαπιστώσουμε και από το παράδειγμα της Φλόριντα που ακολουθεί: 

 
Σχήμα 2.4 Διακύμανση αναγκών σε πόσιμες  και μη πόσιμες  χρήσεις στο χρόνο 
St.Peterburg, Florida 

Έτσι στα πλαίσια  της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της ορθολογικής διαχείρισης θα 

μπορούσε το νερό που χρησιμοποιείται για αυτές τις χρήσεις να αντικατασταθεί 

από το ανακτημένο ώστε να αυξηθούν τα αντίστοιχα αποθέματα. 

Τέτοιου είδους συστήματα παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και χρήζουν ιδιαίτερης 

αντιμετώπισης τόσο από επιστημονική σκοπιά όσο και από κοινωνική.  

Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες αστικές χρήσεις του ανακτημένου νερού που 

λαμβάνουν χώρα είναι  αρχικά η άρδευση δημοσίων πάρκων, κέντρων αναψυχής, 

νεκροταφείων , αθλητικών χώρων, νησίδων και κράσπεδων  αυτοκινητοδρόμων 

καθώς και χώρων πρασίνου γύρω από δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις. Επίσης 
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εμπορικές χρήσεις όπως πλυντήρια οχημάτων, καθαρισμός υαλοπινάκων, πλύσιμο 

παραθύρων , νερό ανάμιξης για ζιζανιοκτόνα και υγρά λιπάσματα. Πυροπροστασία, 

έλεγχος σκόνης σε οικοδομικές κατασκευές, παρασκευή σκυροδέματος, έκπλυση 

ουρητηρίων , οδών και πεζοδρομίων και τελειώνοντας σε σιντριβάνια και πλήθος 

ακόμα χρήσεων. 

Ένας τρόπος για να επιτευχθούν οι παραπάνω χρήσεις όταν απαιτούν μεγάλες 

ποσότητες ανακτημένου νερού είναι τα διπλά συστήματα διανομής, στην ουσία ένα 

παράλληλο δίκτυο διανομής, διαφορετικό από εκείνο του πόσιμου νερού. 

Κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για 

αστική χρήση, οι παράγοντες που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη είναι η 

αξιοπιστία εξυπηρέτησης και η προστασία της δημόσιας υγείας.  

2.2.6 Επαναχρησιμοποίηση για ύδρευση  

Η περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης με σκοπό την ύδρευση περιέχει την 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από τις παραπάνω χρήσεις και το μεγαλύτερο βάρος 

ευθύνης. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η χρόνια επίδραση στην υγεία από 

ανάμιξη ανόργανων και οργανικών συστατικών που υπάρχουν στις εκροές ακόμα 

και αν έχουν υποστεί τη διαδικασία της προχωρημένης επεξεργασίας. Επίσης 

παρουσιάζεται δυσκολία στην ανάπτυξη ποιοτικών κριτηρίων για ύδρευση  καθώς 

υπάρχει τεράστια ποικιλία φυσικών και χημικών ουσιών ανά αστική περιοχή και 

περίπτωση. Για τους παραπάνω λόγους η άμεση και έμμεση πόση είναι πολύ 

περιορισμένη και λαμβάνει χώρα ελάχιστα σε κάποιες περιοχές όπου δεν είναι 

δυνατή η αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων υδατικών πόρων. Παρακάτω αναφέρονται 

κάποια επιπλέον στοιχεία για την ύδρευση ως προς την άμεση αλλά και έμμεση 

πόση. 

Η επαναχρησιμοποίηση που αφορά την έμμεση πόση πραγματεύεται κυρίως 

περιοχές μεγάλων λεκανών απορροής από τις οποίες γίνεται άντληση νερού για 

ύδρευση, ανάντη των οποίων διατίθενται οι επεξεργασμένες εκροές υγρών 

αποβλήτων. Στην ουσία γίνεται ανάμιξη του ανακτημένου νερού με το ακατέργαστο 

πόσιμο ενός ταμιευτήρα. 
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Όσον αφορά την κατηγορία της άμεσης πόσης εφαρμόζεται απευθείας ανακύκληση 

της επεξεργασμένης εκροής, δηλαδή άμεση διοχέτευση του ανακτημένου νερού στο 

δίκτυο πόσιμου (pipe-to-pipe). 

 

2.3 Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και βιώσιμη 
ανάπτυξη 
Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ως σύγχρονη στρατηγική, συνάδει απόλυτα με την 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  Η ουσία και ο ορισμός της βιώσιμης 

ανάπτυξης όπως αυτός ορίστηκε στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED,1987) είναι  η ανάπτυξη, που ανταποκρίνεται 

στης ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να υποθηκεύεται η δυνατότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 

Η διάσταση που εξετάζει κανείς τα εκάστοτε ζητήματα ώστε να καλύψει την 

βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζει τόσο τα επιστημονικά ζητήματα όσο τα οικονομικά  

και τα κοινωνικά. Με την προϋπόθεση αυτή, η επαναχρησιμοποίηση υγρών 

αποβλήτων είναι ταυτόσημη με την βιώσιμη ανάπτυξη.  Η ποσοτικοποίηση και η 

εκτίμηση της βιωσιμότητας όμως είναι μία σύγχρονη πρόκληση. Πρόκειται για ένα 

ιδιαίτερα ασαφές και πολύπλοκο ζήτημα, ένα πολυστοχικό πρόβλημα που 

διαφοροποιείται σε κάθε μελέτη περίπτωσης. Τα κριτήρια που πρέπει να 

ερευνώνται ανά περίπτωση είναι  (WHO,2006). 
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Σχήμα 2.5 Σχηματική απεικόνιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
επαναχρησιμοποίηση 

 

2.4 Κοινωνική αποδοχή στην Ελλάδα 
Η κοινωνική αποδοχή των επεξεργασμένων εκροών είναι ένα καίριο και μείζονος 

σημασίας ζήτημα. Αν αναλύσουμε περεταίρω τα κύρια κοινωνικά θέματα που 

προκύπτουν θα οδηγηθούμε στα εξής προβλήματα: Πρώτο και σημαντικότερο 

ζήτημα, η δημόσια αντίληψη. Ο πολίτης έχει άγνοια της ποιότητας των 

επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων και γενικότερα της φιλοσοφίας της 

επαναχρησιμοποίησης χωρίς να γνωρίζει  τις χρήσεις και τα  οφέλη της. Η άγνοια 

που προαναφέρθηκε και η πιθανότατα κακή εμπειρία του πολίτη ως προς τους 

εκάστοτε υπεύθυνους οργανισμούς  έχει ως αποτέλεσμα την απουσία της δημόσιας 

εμπιστοσύνης. Η δυσπιστία αυτή κάνει με την σειρά της μη αποδεκτή την 

επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων από το κοινό και προστάζει την 

επιτακτική ανάγκη της αποκατάστασή της.  Έτσι καταλήγουμε πως ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του εγχειρήματος της 

επαναχρησιμοποίησης των εκροών για την χώρα μας είναι η κοινωνική αποδοχή 

όπου με εργαλεία τις οδηγίες , την ενημέρωση και τέλος τα πιλοτικά προγράμματα 

θα αναδειχτούν τα σχετικά πλεονεκτήματα, και θα εξοικειωθεί το κοινό με την ιδέα 

αυτής της φιλοσοφίας (Menegaki et al., 2007).   

Στα πλαίσια κατανόησης του επιπέδου της κοινωνικής αποδοχής μία από τις 

μεθόδους που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένων 

ερωτηματολογίων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μέσω αυτών παρέχονται 

πληροφορίες για το αν πράγματι ένα έργο έχει δημοτικότητα στους χρήστες και αν 

πράγματι θα υπάρχει  ένας σημαντικός αριθμός πολιτών που θα το υποστηρίξει, 

ώστε να δικαιολογείται ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρουσιαστεί ένα μικρό μέρος μίας τέτοιας μελέτης 

που αφορά δείγμα 107 ατόμων (Αγγελάκης et al., 2000). Κάποιες από τις ερωτήσεις 

καθώς και η απαντήσεις με ποσοστιαία κατανομή παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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<<Γνωρίζετε ότι οι εκροές βιολογικών 
καθαρισμών θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για άρδευση ή άλλη 
χρήση; >> 
 

 
 

<<Εσείς θα χρησιμοποιούσατε 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για 
την άρδευση των καλλιεργειών 
σας;>> 
 

 

Σχήμα 2.6 Έρευνα κοινωνικής αποδοχής (Πηγή : Αγγελάκης κ.α., 2000). 

Τα δεδομένα αυτά μας οδηγούν στο να αντιληφθούμε πόσο σημαντική και 

αναγκαία είναι η ενημέρωση και πως μπορεί να διαμορφώσει την κοινωνική 

αποδοχή προς την σωστή κατεύθυνση . Αν και το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο 

είναι ένα απλοϊκό δείγμα έχουν υπάρξει σύνθετα οπτικοακουστικά μέσα προς 

αποδοτικότερα αποτελέσματα (Genious et al., 2005).  

 

2.5 Οφέλη επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων   
Η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που εφαρμοστεί 

σωστά, αποτελεί μία σύγχρονη κατεύθυνση με σαφή εγγενή οφέλη.  Παρακάτω 

αναφέρονται κάποια από τα οφέλη που αν και  συνεισφέρουν με διαφορετική 

βαρύτητα,  στο σύνολο τους απαρτίζουν το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης 

τακτικής που σχετίζεται με εξοικονόμηση υδατικών πόρων , προστασία του 

περιβάλλοντος καθώς και οικονομικά οφέλη.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων συμβάλει στην αειφόρο και 

ορθολογιστική διαχείριση των υδατικών πόρων όντας απόλυτα 

συντεταγμένη με την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης  
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• Το ανακτημένο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία καθώς αποτελεί 

μόνιμη οικονομική πηγή νερού και δεν επηρεάζεται από τις κλιματολογικές 

συνθήκες  

• Το κόστος τριτοβάθμιας επεξεργασίας για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης 

εκροών κοστολογείται χαμηλότερο από εναλλακτικές πηγές αρδεύσιμου 

νερού 

• Σε εφαρμογές όπως η άντληση από βαθιά υπόγεια ύδατα , η κατασκευή 

φραγμάτων και η αφαλάτωση θαλασσινού νερού υπολογίζονται 

σημαντικότερα δαπανηρές  από την επαναχρησιμοποίηση των εκροών 

• Περιέχει χρήσιμα θρεπτικά συστατικά για τη γεωργία όπως άζωτο και 

φώσφορο που συνεπάγεται μείωση της χρήσης λιπασμάτων  αν και έχει 

αποδειχτεί πως η συνεισφορά σε αυτό είναι μικρή 

• Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη βελτίωση  του βιοτικού επιπέδου και της 

ευημερίας  καθώς ενισχύει το αστικό περιβάλλον μέσω άρδευσης πάρκων 

κ.τ.λ. 

• Μέσω της επαναχρησιμοποίησης πραγματοποιείται έλεγχος της 

υπεράντλησης  υπογείων και επιφανειακών νερών 

• Μείωση ενεργειακού κόστους σε σχέση με την άντληση υπογείου νερού, την 

εισαγωγή και την αφαλάτωση 

• Συμβάλει στην ορθολογική κατανομή των πόρων γλυκού νερού σε περιοχές 

με λειψυδρία  

• Δεν είναι λίγες οι φορές που τα λύματα ως προέλευση νερού άρδευσης 

έχουν ανώτερη ποιότητα από αυτή του πόσιμου 

• Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων 

• Προσαρμογή στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής καθώς αυξάνονται τα 

συνολικά αποθέματα πόσιμου νερού  

• Μείωση της συνολικής απόρριψης και κατ’ επέκταση της απόρριψης 

θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον και της απώλειας γλυκού νερού στη 

θάλασσα και τους ευαίσθητους αποδέκτες 
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• Αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους σε άνυδρες περιοχές από τον άνεμο 

καθώς προκύπτει  αύξηση της υδρόβιας ζωής και των ζωνών πρασίνου 

• Ενισχύεται το οικοσύστημα με την συμβολή στη δημιουργία ρευμάτων 

υγροτόπων και λιμνών 

• Αύξηση της ποσότητας στερεών αποβλήτων από της μονάδες επεξεργασίας 

με αποτέλεσμα την δημιουργία πολύτιμων παραγώγων όπως βελτιωτικά 

εδάφους και βιοκαύσιμα 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το αναμενόμενο όφελος και τα πλεονεκτήματα 

της επαναχρησιμοποίησης ως μεθόδου, θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνάρτηση 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής ώστε η προσέγγιση να 

αποσκοπεί σε έναν αντικειμενικά ορθολογικό σχεδιασμό. 

 

2.6 Κίνδυνοι επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων  
Το επίτευγμα της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων παρουσιάζει 

ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και πρέπει να εξεταστεί από την σκοπιά όλων των 

παραμέτρων, συνεπώς όπως σε κάθε περίπτωση έτσι και σε αυτήν υπάρχουν 

περιορισμοί και εν δυνάμει κίνδυνοι που πρέπει να αναφερθούν. Παρά την ύπαρξη 

τεχνολογικά ανεπτυγμένων προχωρημένων επεξεργασιών των υγρών αποβλήτων η 

μακροχρόνια ασφάλεια του ανακτημένου νερού και η επίδραση του στο περιβάλλον 

δύσκολα διασφαλίζεται (Metcalf & Eddy, 2003).       

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι παρουσιάζονται παρακάτω : 

• Απειλή για τη δημόσια υγεία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος που 

απορρέουν από τη μη ασφαλή πρακτική επαναχρησιμοποίησης των 

λυμάτων, λόγω έλλειψης σαφών οδηγιών και της τυπικής εφαρμογής τους. 

• Θέματα δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό και 

σχετίζονται με παθογόνους οργανισμούς. 

• Ρύπανση των επιφανειακών νερών εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση 

• Πιθανή ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα που χρησιμοποιείται ως πηγή 

πόσιμου νερού  
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• Υψηλού κόστους διανομή και αποθήκευση, απόσταση μεταξύ περιοχών 

προσφοράς- ζήτησης 

• Πιθανότατα η επαναχρησιμοποίηση  των εκροών να μην είναι οικονομικά 

εφικτή, λόγω απαίτησης για επιπλέον σύστημα διανομής 

• Αρνητική άποψη και κοινωνική αποστροφή από την κατεύθυνση της 

επαναχρησιμοποίησης λυμάτων καθώς και προσβολή της κοινής αισθητικής 

• Εμπορευσιμότητα καλλιεργειών και αποδοχή από το ευρύ κοινό 

• Επίδραση της ποιότητας του νερού, ιδιαίτερα των αλάτων, στο έδαφος και 

στα φυτά 

• Συστατικά στα επαναχρησιμοποιημένα υγρά απόβλητα που μπορεί να 

προκαλέσουν επικαθήσεις, διάβρωση, ανάπτυξη μικροοργανισμών και 

διάφορες επιστρώσεις 

• Διασταύρωση αγωγών ανακτημένου και πόσιμου νερού 

• Οργανικές ουσίες στα ανακτημένα νερά με τοξική δράση 

• Η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων μπορεί να είναι εποχιακή, με 

αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

διάθεσης κατά την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων 

• Η χρήση ελεγχόμενων περιοχών που περιλαμβάνει ουδέτερες ζώνες, μπορεί 

να αυξήσει το κόστος χρήσης 

• Παρουσία ολικών διαλυμένων στερεών και νιτρικών 

• Φαινόμενα ευτροφισμού λόγω ύπαρξης αζώτου και φωσφόρου 

• Αέρια όπως το θειικό οξύ, που παράγεται κατά τη διαδικασία της 

επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια προβλήματα υγείας 

• Παρουσία αναδυόμενων ρύπων, όπως φάρμακα, ενδέχεται να επηρεάσουν 

την οικολογική και ανθρώπινη υγεία 

• Τα έσοδα από την παροχή νερού και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

λυμάτων θα μειωθούν καθώς η ζήτηση του πόσιμου νερού για μη πόσιμες 

χρήσεις και η απόρριψη των υγρών αποβλήτων ελαττώνεται  
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2.7 Κριτήρια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων  
Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για να είναι δόκιμη, 

έχει ανάγκη από συγκεκριμένους παραμέτρους ποιότητας  και κριτήρια όπου 

ορίζονται ανάλογα με την χρήση που καλούνται να καλύψουν. Αναλυτικότερα οι 

παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη είναι : 

• Προστασία της δημόσιας υγείας  

• Προστασία τους περιβάλλοντος 

• Προστασία των καλλιεργειών 

• Κοινωνική αποδοχή 

• Ταύτιση κοινωνικοπολιτικών συνιστωσών 

Ο συνυπολογισμός των παραπάνω παραγόντων σε σημαντικό βαθμό είναι αυτός 

που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και θα 

διασφαλίσει την ορθολογική λειτουργία της. Όμως τα επιμέρους κριτήρια που 

πρέπει να καλυφθούν παρουσιάζουν την πρόκληση της επαναχρησιμοποίησης ως 

σύγχρονη κατεύθυνση. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται γενικά κριτήρια που κυρίως 

επικεντρώνονται σε παραμέτρους που εμμέσως ή αμέσως συνδέονται με την 

δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.     

Παθογόνα – Μικροβιολογικά κριτήρια  

Το κύριο μέλημα στο σχεδιασμό έργων που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση 

είναι η αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό που 

εκτίθεται στο ανακτημένο νερό. Η αξιολόγηση της μικροβιολογικής ποιότητας των 

επεξεργασμένων εκροών βασίζεται στην παρακολούθηση δεικτών όπως  ολικά και 

περιττωματικά κολοβακτηρίδια, E.Coli καθώς και streptocooci. Από έρευνες έχει 

διαπιστωθεί πως ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών λόγω επαναχρησιμοποίησης 

είναι μικρός και αφορά μόνο περιπτώσεις ανεπεξέργαστων λυμάτων (Eriksson et al., 

2001). 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο  

 Τα όρια του BOD καθορίζονται από την εκάστοτε προοριζόμενη χρήση. 

Χαρακτηριστικά οι τυπικές τιμές του BOD για άρδευση χωρίς περιορισμούς δεν 
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υπερβαίνουν τα 10 mg/l σε αντίθεση με την άρδευση με περιορισμούς που είναι 

υψηλότερες. Πιθανή υψηλή συγκέντρωση οργανικού υλικού έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση της αποδοτικότητας των διεργασιών απολύμανσης και αποτελεί 

υπόστρωμα ανάπτυξης μικροοργανισμών. 

Ολικά αιωρούμενα στερεά 

Όπως και στην περίπτωση του BOD η παρουσία των ολικών αιωρούμενων στερεών 

επηρεάζει την αποδοτικότητα της απολύμανσης με πιθανή αντίδραση των 

απολυμαντών με το οργανικό υλικό μειώνοντας έτσι την δράση τους. Επίσης έχει 

διαπιστωθεί πως σημαντικό ποσοστό τοξικών ενώσεων και μετάλλων προσροφάτε 

στα αιωρούμενα στερεά. 

Οργανικές ουσίες 

Στην περίπτωση της άρδευσης η ταχύτητα εφαρμογής των λυμάτων δεν πρέπει να 

ξεπερνά εκείνη που αντιστοιχεί στη μέγιστη οργανική φόρτιση που μπορεί να δεχτεί 

το έδαφος. Η ικανότητα του εδάφους να δέχεται και να αφομοιώνει οργανική 

φόρτιση δεν εκτιμάτε επαρκώς και εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων.  

Θρεπτικά στοιχεία 

Τα θρεπτικά στοιχεία που αξίζει να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για εφαρμογές 

επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων είναι το άζωτο (N) και ο 

φωσφόρος (Ρ).  Υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων είναι πιθανό να 

επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή των αρδευόμενων καλλιεργειών τόσο σε 

επίπεδο ποσότητας όσο και σε επίπεδο ποιότητας. 

 Αναλυτικότερα το άζωτο θα πρέπει να απομακρυνθεί κατά την εδαφική διάθεση 

ώστε να απομονωθεί το ενδεχόμενο να περιέλθει στα υπόγεια ύδατα. Γι’ αυτό το 

λόγο η ταχύτητα διάθεσης των λυμάτων καθορίζεται από την ταχύτητα 

απομάκρυνσης του αζώτου. Η παραπάνω απομάκρυνση συντελείται από τα φυτά 

και αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα διάθεσης. 

Σχετικά με τον φωσφόρο παρατηρείται συσσώρευση στο έδαφος και τα υπόγεια 

νερά όταν ο καθοριστικός παράγοντας της αφομοίωσης των φυτών ξεπεραστεί. 
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Επίσης εκτός από την συμβολή του φωσφόρου στον ευτροφισμό και την 

υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, η υψηλή συγκέντρωση σε επιφανειακούς 

αποδέκτες ευνοεί την ανάπτυξη κυανοβακτηρίων  με μία σειρά από δυσμενείς 

επιπτώσεις. 

Αλατότητα  

Οι χρήσεις του φυσικού νερού αυξάνουν την συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων 

στο ανακτημένο νερό με αποτέλεσμα  να επιδρούν αρνητικά στην αύξηση και 

παραγωγή των αρδευόμενων καλλιεργειών. (Paranychianakis et al., 2004;Miyamoto, 

2003). Ποιο συγκεκριμένα δυσχεραίνεται η πρόσληψη νερού από το ριζικό σύστημα 

με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ανάπτυξη. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα ολικά 

διαλυμένα στερεά εκφράζουν  την συγκέντρωση των αλάτων ώστε να καθορίζονται 

οι οριακές τιμές  στην θέσπιση κριτηρίων.   

Διαπερατότητα 

Η διαπερατότητα  χρησιμοποιείται για  την εκτίμηση του κινδύνου εμφράξεως του 

εδάφους και εκφράζεται μέσω του μεγέθους  SAR (soil Adsorption Ratio). 

Το SAR εκφράζεται :  

SAR =  Na  �
Ca +  Mg

2
�
−12

 

Σύμφωνα με την τιμή που παίρνει ο δείκτης SAR εξασφαλίζεται η αποφυγή μείωσης 

της διαπερατότητας. 

Συγκέντρωση ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων 

 Με πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας κρίνεται απαραίτητο 

να συμπεριληφθούν στα κριτήρια  τα βαρέα μέταλλα. Κυριότερα από αυτά είναι τα 

Zn, Pb, Cu, Ni , Cd και Mo ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει πως κάποια από αυτά είναι 

ικανά να επιδράσουν αρνητικά στον άνθρωπο σε συγκεντρώσεις που είναι μη 

τοξικές για τις καλλιέργειες. Τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά για τα φυτά και 

συσσωρεύονται στο έδαφος, με αυτόν τον τρόπο γίνονται εν δυνάμει  τοξικά για 

τους καταναλωτικούς οργανισμούς.  
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Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στις εκροές που 

έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία δεν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 

την δημόσια υγεία με απαραίτητα προϋπόθεση την διασφάλιση πως δεν 

εισέρχονται στο αποχετευτικό δίκτυο βιομηχανικές εκροές. Τέλος ως αποφασιστική 

παράμετρος ορίζεται η ικανότητα του εδάφους για ανταλλαγή κατιόντων, CEC ( 

Cation Exchange Capacity).   

Τοξικότητα ιόντων – οργανικών ενώσεων 

Οι τοξικές οργανικές ενώσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι ενασχόλησης με το 

ανακτημένο νερό καθώς σε περιπτώσεις εμπλουτισμού υπογείων υδροφορέων 

πόσιμης χρήσης ή διάθεσης εκροών σε επιφανειακούς αποδέκτες παρουσιάζεται 

τοξικότητας στην υδρόβια ζωή. Στην περίπτωση όμως που το ανακτημένο νερό 

εφαρμόζεται στο έδαφος οι τοξικές επιδράσεις των ενώσεων αυτών περιορίζονται 

σε μεγάλο βαθμό λόγω της επίδρασης διεργασιών όπως η προσρόφηση, ο 

βιομετασχηματισμός και η βιοαποδόμηση των ενώσεων αυτών (Paranychianakis et 

al., 2006). 

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η τοξικότητα από συγκεκριμένα ιόντα κυρίως 

τα χλωροϊόντα, βόριο και νάτριο. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι εντονότερη όταν η 

άρδευση λαμβάνει χώρα με την μέθοδο του καταιονισμού. Στην περίπτωση του 

νατρίου παρατηρείται αντίστοιχη φυτοτοξικότητα αλλά μόνο στην περίπτωση της 

άρδευσης με καταιονισμό χωρίς να υπερβαίνονται τα 70mg/l . Τελευταία αλλά 

σημαντική η φυτοτοξικότητα λόγω παρουσίας βορίου συνίσταται σε πολύ 

μικρότερες συγκεντρώσεις. 

Υδραυλικό ισοζύγιο  

Ένα από τα κυριότερα κριτήρια  αφορά το υδραυλικό ισοζύγιο. Με την μελέτη του 

υδατικού ισοζυγίου προκύπτει η ταχύτητα εφαρμογής των λυμάτων στο έδαφος. 

Έτσι διασφαλίζεται η αποφυγή υδραυλικής υπερφόρτισης του εδάφους και κατ’ 

επέκταση  των επιφανειακών απορροών και της  ανάπτυξη μικροοργανισμών που 

σαν αποτέλεσμα έχει την συσσώρευση οργανικής ύλης στο έδαφος και την απώτερη 

δημιουργία δυσμενών καταστάσεων.   
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q = E + Δ – Κ 

Όπου, 

q = μέγιστη δυνατή ταχύτητα διάθεσης λυμάτων 

Ε = ταχύτητα εξατμισοδιαπνοής 

Δ = ταχύτητα βαθιάς διηθήσεως 

Κ = ταχύτητα ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων (βροχοπτώσεων)  

 

2.8 Νομοθεσία – θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης  

2.8.1 Ελληνική νομοθεσία 

Ένας από τους κύριους λόγους που η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στη χώρα μας 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, είναι η  μέχρι πρότινος απουσία ενός 

θεσμοθετημένου από την πολιτεία κανονισμού με σαφή όρια και κριτήρια. 

Το βασικό νομοθέτημα που είχε εκδοθεί στο παρελθόν ήταν ο N.1739/87 

(Υπουργείο ανάπτυξης, 1987) και αφορούσε τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Σκοπός του ήταν να διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο και τους αναγκαίους 

μηχανισμούς για την ορθή διαχείριση τον υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Ο νόμος 

όμως που υπερίσχυσε ήταν ο Ν.3199/03 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003) και αφορούσε την 

προσπάθεια να εναρμονίσει την Ελληνική νομοθεσία με αυτήν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (οδηγία 60/2000/ΕC) χωρίς κάποια αναφορά στην κατεύθυνση της 

επαναχρησιμοποίησης.  

Τον δρόμο για επαναχρησιμοποίηση ανοίγει το Φ.Ε.Κ. Β΄ 354/2011 του Μαρτίου του 

2011 που περιλαμβάνει την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α.145116/2011 με θέμα 

‘Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις’. 

Το πεδίο εφαρμογής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων από συμβατικές βιομηχανικές δραστηριότητες 

αφορά την : 

• Γεωργική χρήση (άρδευση) 

• Τροφοδότηση υπογείων υδροφορέων 
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• Αστική και περιαστική χρήση, 

• Βιομηχανική χρήση 

Επίσης στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών 

αποβλήτων που προέρχονται από μη συμβατικές βιομηχανικές δραστηριότητες , τα 

οποία έχουν καταστεί μη επικίνδυνα μόνο για : 

• Περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης 

• Τροφοδότηση υπογείων υδροφορέων 

• Βιομηχανική χρήση 

Στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αυτής δεν υπάγονται τα εξής: 

• Η ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων 

• Η άμεση ή έμμεση επαναχρησιμοποίηση για πόση (με ορισμένες εξαιρέσεις) 

• Η επαναχρησιμοποίηση για χρήσεις κολύμβησης (πισίνες) 

• Η επαναχρησιμοποίηση για οικιακές χρήσεις 

Επαναχρησιμοποίηση για Άρδευση 

Μελετώντας περεταίρω την οδηγία διακρίνουμε δύο τύπους άρδευσης με βάση το 

είδος των καλλιεργειών, το σύστημα άρδευσης και την προσβασιμότητα του κοινού 

στην αρδευόμενη περιοχή. 

Ο πρώτος διαχωρισμός είναι η περιορισμένη άρδευση, η οποία αφορά μόνο σε 

καλλιέργειες που τα προϊόντα τους καταναλώνονται μετά από θερμική ή άλλη 

επεξεργασία ή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν έρχονται σε 

άμεση επαφή με το έδαφος. Η μέθοδος του καταιονισμού σε αυτήν την περίπτωση 

είναι απαγορευμένη και απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ως προς την προσβασιμότητα 

της περιοχής. 

Στην περίπτωση της απεριόριστης άρδευσης ως τύπο διαχωρισμού 

συγκαταλέγονται όλα τα είδη των καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα 

καταναλώνονται ωμά, ανθοκομικά. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταιονισμός μπορεί 

να εφαρμοστεί και δεν απαιτείται περεταίρω μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης 

στην περιοχή. 
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Πρέπει να σημειωθεί πως κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και 

εφαρμογής τους εκάστοτε συστήματος άρδευσης ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα 

με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Επαναχρησιμοποίηση για αστική περιαστική επαναχρησιμοποίηση  

Σε αυτήν την περίπτωση η επαναχρησιμοποίηση αφορά το αστικά και περιαστικό 

πράσινο, τις δασικές εκτάσεις, την αναψυχή, την αποκατάσταση φυσικού 

περιβάλλοντος, την πυρόσβεση και  τον καθαρισμό οδών. 

Για αστική και περιαστική χρήση απαιτείται μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της 

δραστηριότητας που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρήση για τυχόν πρόσθετα 

μέτρα κατά περίπτωση. 

Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση 

Η βιομηχανική χρήση περιλαμβάνει εφαρμογές όπως χρήση νερών ψύξης, 

αναπλήρωση νερών λεβήτων και αξιοποίηση για τις διάφορες βιομηχανικές 

διεργασίες. Δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση για βιομηχανίες προϊόντων 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αναγκαία κρίνεται και σε αυτή την 

περίπτωση η μελέτη εφαρμογής ώστε να τεκμηριωθεί η συγκεκριμένη χρήση. 

Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων.  

Για την αποφυγή συσσώρευσης οργανικών στα υπόγεια ύδατα στην περίπτωση του 

άμεσου εμπλουτισμό θα πρέπει να έχει προηγηθεί επαρκής βαθμός επεξεργασίας 

που περιλαμβάνει προχωρημένες μεθόδους κατάλληλες για απομάκρυνση 

διαλυτού οργανικού υλικού, όπως μεμβράνες τουλάχιστον υπερδιήθησης  ή 

ισοδύναμης αποτελεσματικότητας εναλλακτικής μεθόδου επεξεργασίας.  Όταν ο 

εμπλουτισμός γίνεται με τη μέθοδο της διήθησης και  το εδαφικό  βάθος είναι 

επαρκές, επιτυγχάνεται σημαντική κατακράτηση οργανικών χωρίς περεταίρω 

προχωρημένες μεθόδους επεξεργασίας. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο η ανάγκη 

εκπόνησης ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης ώστε να αποκτηθούν τα στοιχεία που 

θα φροντίσουν  με ασφάλεια την αποφυγή διείσδυσης λυμάτων σε υπόγειους 

υδροφορείς που χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες στους οποίους καθορίζονται τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια και περιορισμοί για τις διάφορες εφαρμογές της 

επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών. 

          Πίνακας 8.2  Όρια επαναχρησιμοποίησης για περιορισμένη άρδευση και βιομηχανική χρήση  

Τύπος 
επαναχρησιμοποίησης 

Escherichia 
coli 

(EC/100ml) 

BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Θολό
τητα 

(NTU) 

Κατ’ ελάχιστον 
απαιτούμενη 
επεξεργασία 

Ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψιών και 

αναλύσεων νερού προς 
επαναχρησιμοποίηση 

Περιορισμένη άρδευση 
Περιοχές όπου δεν 

αναμένεται πρόσβαση του 
κοινού, καλλιέργειες 

ζωοτροφών, βιομηχανικές 
καλλιέργειες, λιβάδια, 

δένδρα (μη 
συμπεριλαμβανομένων 

των οπωροφόρων), με την 
προϋπόθεση ότι κατά τη 
συλλογή οι καρποί δεν 

βρίσκονται σε επαφή με 
το έδαφος, καλλιέργειες 
σπόρων και καλλιέργειες 
που παράγουν προϊόντα 

τα οποία υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία 

πριν την κατανάλωση 
τους. Άρδευση με 

καταιονισμό δεν θα 
εφαρμόζεται. 

 
Βιομηχανική χρήση 

Νερό ψύξης μίας χρήσης 
 

Τροφοδότηση υπογείων 
υδροφορέων που δεν 

εμπίπτουν στης διατάξεις 
του άρθρου 7 του ΠΔ 
51/2-3-2007, (με την 

επιφύλαξη των 
παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 5 της παρούσας), 

με διήθηση διαμέσου 
εδαφικού στρώματος με 

επαρκές πάχος και 
κατάλληλα 

χαρακτηριστικά. (δ) 

≤200 
Διάμεση 

Τιμή 

Σύμφω
να με 
την 
ΚΥΑ 

5673/4
00/199

7 

Σύμφων
α με την 

ΚΥΑ 
5673/40
0/1997 

- 

Δευτεροβάθμια 
βιολογική 

επεξεργασία 
(α), (β) 

Απολύμανση (γ) 

BOD5, SS, N, P 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τις επιταγές 
της  ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 

ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) 
 

EC : μία ανά εβδομάδα 
 

Υπολειμματικό χλώριο: 
συνεχώς (εφόσον 

εφαρμόζεται χλωρίωση) 
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Για τον παραπάνω πίνακα: 

α) Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν 

διάφορους τύπους του συστήματος ενεργούς ιλύος, βιολογικά φίλτρα και 

περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Δεν περιορίζονται όμως εναλλακτικά 

συστήματα που τεκμηριώνουν επαρκώς της ισοδύναμη ποιότητα της εκροής. 

Συγκεντρώσεις αζώτου 

                                                                       Εξαιρέσεις                                 ≤15mg/l                                                                  

                                                                     

                                                                ≤45mg/l                             

Εξαιρέσεις: μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης, εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα, 

άρδευση ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών. 

β) Σε ότι αφορά τις κοινοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με 

πληθυσμό μικρότερο από 2000 ισοδύναμους κατοίκους, όπως και στην περίπτωση 

των οικιακών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας, επιτρέπονται οι τύποι 

επαναχρησιμοποίησης του Πίνακα 8.2 μετά από εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας, 

που δεν επιτυγχάνουν για τα BOD5/SS τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 

192/Β/14.3.97),με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται η μη επαφή 

κοινού και γεωργών με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.  

Η μέγιστη διάμεση τιμή Ecoli για τις περιπτώσεις των κοινοτικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας  ορίζεται τα 1000 EC/ 100ml. 

γ) Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας  αφορά την απολύμανση. Αυτή 

επιτυγχάνεται με χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία (UV), όπως επίσης 

και με οποιοδήποτε εναλλακτική μέθοδο καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων 

εξασφαλίζει εκροή με την απαιτούμενη συγκέντρωση Ecoli.  
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Χλωρίωση 

Το γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί το χρόνο επαφής που ορίζεται από τη 

νομοθεσία είναι : 

C*t  ≥ 30 mg*min/lt 

Το γινόμενο αυτό αφορά την ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία κατά την 

εφαρμογή της χλωρίωσης. Η ροή θα είναι εμβολοειδής ( λόγος μήκους ροής/πλάτος 

μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ο ελάχιστος χρόνος επαφής : 

t=30min 

Υπεριώδης ακτινοβολία UV 

Η ελάχιστη δόση που πρέπει να εξασφαλίζεται για την υπεριώδη ακτινοβολία, στο 

τέλος της ζωής των λαμπτήρων, ορίζεται από την νομοθεσία  : 

70 mWsec/cm2 

Η διαπερατότητα σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ξεπερνά το : 

50% 

Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού 

και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως η 

ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. 

δ) Αναγκαίο κρίνεται να συνταχτεί μελέτη που να τεκμηριώνει την επάρκεια του 

εδαφικού συστήματος να συγκρατεί οργανικά. 
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Πίνακας 2.3  Όρια επαναχρησιμοποίησης για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική 
χρήση  πλην νερού ψύξης 

Τύπος 
επαναχρησιμοποίησης 

Escherichia 
coli 

(EC/100ml) 

BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Θολότητα 
(NTU) 

Κατ’ελάχιστον 
απαιτούμενη 
επεξεργασία 

Ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψιών και 

αναλύσεων νερού προς 
επαναχρησιμοποίηση 

Απεριορισμένη άρδευση 
Όλες οι καλλιέργειες όπως 

λαχανικά, αμπέλια ή 
καλλιέργειες των οποίων 

τα προϊόντα 
καταναλώνονται ωμά, 

θερμοκήπια. Η 
απεριόριστη άρδευση 

επιτρέπει την εφαρμογή 
διαφόρων μεθόδων 

εφαρμογής της άρδευσης 
συμπεριλαμβανομένου 

του καταιονισμού. 
 

Βιομηχανική χρήση πλην 
νερού ψύξης μίας χρήσης 

 
Επανακυκολοφορούμενο 

νερό ψύξης, νερό για 
λέβητες, νερό διεργασιών 

κλπ. (η) 

≤5 για το 
80% των 

δειγμάτων 
και 

≤50 για το 
95% των 

δειγμάτων 

≤10 για 
το 80% 

των 
δειγμά

των 

≤10 για 
το 80% 

των 
δειγμά

των 

≤2 
Διάμεση 

Τιμή 

Δευτεροβάθμι
α βιολογική 
επεξεργασία 

(ε), 
Ακολουθούμε

νη από 
τριτοβάθμια 
επεξεργασία 

(στ) και 
απολύμανση 

(ζ) 

BOD5, SS, N, P 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τις επιταγές της  
ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 
ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) 

 
Θολότητα και διαπερατότητα 

: για ανακτημένο νερό από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

με ισοδύναμο πληθυσμό 
μεγαλύτερο από 50000 
κατοίκους τέσσερις ανά 
εβδομάδα και δύο ανά 

εβδομάδα στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. 

 
 

EC : για ανακτημένο νερό από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

με ισοδύναμο πληθυσμό 
μεγαλύτερο από 50000 
κατοίκους τέσσερις ανά 
εβδομάδα και δύο ανά 

εβδομάδα στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. Κατ’ εξαίρεση 
για νησιώτικες περιοχές με 

τεκμηριωμένη έλλειψη 
κατάλληλης εργαστηριακής 

υποδομής μία ανά εβδομάδα. 
 

Υπολειμματικό Cl2 συνεχώς ( 
εφόσον εφαρμόζεται 

χλωρίωση). 
 
 

 

ε) Στην περίπτωση άρδευσης σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

ευπρόσβλητες λόγω νιτρορύπανσης απαιτείται απομάκρυνση αζώτου μέσω 

νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και 

ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα. 
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στ) Ενδεικτικά, σύστημα που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα όρια είναι η 

προσθήκη κροκιδωτικού (π.χ. θειικού αργιλίου) σε δόση μεγαλύτερη από : 

 
10 mg/l 

 

Και απευθείας διύλιση σε διυλιστήριο άμμου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Πίνακας 2.4 Χαρακτηριστικά άμμου διυλιστηρίου  

Βάθος διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1.40 m 
Ενεργή διάμετρος κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm 

Συντελεστής ομοιομορφίας κόκκων 
άμμου 

(u) = 1.45 – 1.60 

Επιφανειακή φόρτιση ≤ 8 m3 / m2 / hr 
 

ζ) Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η χλωρίωση, η οζόνωση, η χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκράτησης 

παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση Ecoli για 

το 80 % των δειγμάτων. 

Χλωρίωση 

Η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου ορίζεται από τη νομοθεσία  : 

Cυπολ.  ≥ 2 mg/lt 

Η ροή θα είναι εμβολοειδής (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) 

και ο ελάχιστος χρόνος επαφής : 

 t=60min  

C*t ≥ 120 mg*min/lt 

Το γινόμενο αυτό αφορά την ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία κατά την 

εφαρμογή της χλωρίωσης. Η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την 

επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση.   

Υπεριώδης ακτινοβολία UV 

Η ελάχιστη δόση που πρέπει να εξασφαλίζεται για την υπεριώδη ακτινοβολία, στο 

τέλος της ζωής των λαμπτήρων, ορίζεται από την νομοθεσία  : 
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50 mWsec/cm2 

Η διαπερατότητα σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ξεπερνά το : 

70% 

Απαραίτητα συμπεριλαμβάνεται η τεκμηρίωση της επάρκειας, της 

αποτελεσματικότητας και κυρίως η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της 

απολύμανσης. 

η) Υπεύθυνη για το νερό βιομηχανιών διεργασιών είναι η ενδιαφερόμενη 

βιομηχανία ώστε να εφαρμόσει τα εκάστοτε απαιτούμενα πρόσθετα προχωρημένα 

συστήματα επεξεργασίας για απομάκρυνση ιόντων και άλλων διαλυμένων ενώσεων 

και στοιχείων.  

Πίνακας 2.5  Όρια επαναχρησιμοποίησης για αστική χρήση, εμπλουτισμό και 
περιαστικό πράσινο 

Τύπος 
επαναχρησιμοποίησης 

Ολικά 
κολοβακτ

ηρίδια 
(ΤC/100ml

) 

BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Θολότητα 
(NTU) 

Κατ’ ελάχιστον 
απαιτούμενη 
επεξεργασία 

Ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψιών και 

αναλύσεων νερού προς 
επαναχρησιμοποίηση 

Αστική χρήση 
 

Μεγάλες εκτάσεις 
(νεκροταφεία, πρανή 
αυτοκινητοδρόμων, 

γήπεδα γκολφ, δημόσια 
πάρκα), εγκαταστάσεις 

πυρκαγιών, συμπύκνωση 
εδαφών, καθαρισμός 

οδών και πεζοδρομίων, 
διακοσμητικά σιντριβάνια. 

Πότισμα με καταιονισμό 
απαγορεύεται. 

 
Εμπλουτισμός υπογείων 

υδροφορέων που δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις 

του άρθρου 7 του ΠΔ 
51/2-3-2007 (ΦΕΚ 54Α/8-
3-2007), με γεωτρήσεις. 

 
Περιαστικό πράσινο 

Συμπεριλαμβανομένων 
των αλσών και δασών (λ). 

≤2 για το 
80% των 
δειγμάτω

ν και 
≤20 για το 
95% των 
δειγμάτω

ν 

≤10 
για το 
80% 
των 

δειγμ
άτων 

≤2 για 
το 80% 

των 
δειγμά

των 

≤2 
Διάμεση 

Τιμή 

Δευτεροβάθμια 
βιολογική 

επεξεργασία 
(θ), 

Ακολουθούμενη 
από 

τριτοβάθμια 
επεξεργασία (ι) 

και 
απολύμανση (κ) 

BOD5, SS, N, P 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τις επιταγές 
της  ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 

ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) 
 

Θολότητα και 
διαπερατότητα : για 

ανακτημένο νερό από 
εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας με ισοδύναμο 
πληθυσμό μεγαλύτερο από 
50000 κατοίκους τέσσερις 

ανά εβδομάδα και δύο ανά 
εβδομάδα στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις. 
 
 

ΤC : για ανακτημένο νερό 
από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας με ισοδύναμο 
πληθυσμό μεγαλύτερο από 
50000 κατοίκους επτά ανά 

εβδομάδα και τρεις ανά 
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εβδομάδα στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. Κατ’ εξαίρεση 
για νησιώτικες περιοχές με 

τεκμηριωμένη έλλειψη 
κατάλληλης εργαστηριακής 

υποδομής δύο ανά 
εβδομάδα. 

 
Υπολειμματικό Cl2 συνεχώς ( 

εφόσον εφαρμόζεται 
χλωρίωση). 

 
 

θ) Απαιτείται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ώστε οι 

συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 

mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα. 

ι) Για να επιτυγχάνονται τα προτεινόμενα όρια απαιτείται κατάλληλο σύστημα 

μεμβρανών (τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα. Σε περίπτωση 

χρήσης βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης είναι δυνατή η συγχώνευση της 

δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια επεξεργασία.   

κ) Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η χλωρίωση, η οζόνωση, η χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκράτησης 

παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση ολικών 

κολοβακτηριδίων για το 80 % των δειγμάτων. 

Χλωρίωση 

Η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου ορίζεται από τη νομοθεσία  : 

Cυπολ.  ≥ 2 mg/lt 

Η ροή θα είναι εμβολοειδής ( λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) 

και ο ελάχιστος χρόνος επαφής : 

 t=60min  

C*t ≥ 120 mg*min/lt 

Το γινόμενο αυτό αφορά την ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία κατά την 

εφαρμογή της χλωρίωσης. Η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την 

επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση.   
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Υπεριώδης ακτινοβολία UV 

Η ελάχιστη δόση που πρέπει να εξασφαλίζεται για την υπεριώδη ακτινοβολία, στο 

τέλος της ζωής των λαμπτήρων, ορίζεται από την νομοθεσία  : 

40 mWsec/cm2 

Η διαπερατότητα σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ξεπερνά το : 

70% 

Απαραίτητα συμπεριλαμβάνεται η τεκμηρίωση της επάρκειας, της 

αποτελεσματικότητας και κυρίως η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της 

απολύμανσης. 

λ) Τέλος για τις περιπτώσεις δασών είναι δυνατή η κατά περίπτωση εφαρμογή των 

παραπάνω πινάκων. 

 

Για τις παραπάνω παραμέτρους, η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και 

αναλύσεων ανάγεται σε : 

• 12 ανά έτος για ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 200.000 κατοίκους 

• 4 ανά έτος για ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 50.000 -  200.000 κατοίκων  

• 2 ανά έτος για ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 -  50.000 κατοίκων  

• 1 ανά έτος για ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2.000 -  10.000 κατοίκων  

• καμία για ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2.000  κατοίκων και ιδιωτικά 

συστήματα  

Τέλος σχετικά με τα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά που αφορούν την 

άρδευση ισχύει: 
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Πίνακας 2.6 Περιορισμοί σχετικά με  αγρονομικά χαρακτηριστικά  
Πιθανό πρόβλημα 

κατά την 
άρδευση 

Μονάδες 
Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή 

Μηδαμινός Μικρός – Μέτριος Μεγάλος 

Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος) 
ΕCW (1) dS/m ˂0.7 0.7-3.0 ˃3.0 

‘Η     
TDS (ολικά 
διαλυμένα) mg/l ˂450 450-2000 ˃2000 

Διαπερατότητα 
SAR(2) = 0-3 και 

ECW =  ˃0.7 0.7-0.2 ˂0.2 

3-6  ˃1.2 1.2-0.3 ˂0.3 
6-12  ˃1.9 1.9-0.5 ˂0.5 

12-20  ˃2.9 2.9-1.3 ˂1.3 
20-40  ˃5.0 5.0-2.9 ˂2.9 

Ειδική τοξικότητα ιόντων 
Νάτριο (Na) 

Επιφανειακή 
άρδευση 

(προσρόφηση δια 
των ριζών) 

SAR ˂3 3-9 ˃9 

Καταιονισμός 
(προσρόφηση δια 

των φύλλων) 
mg/l ≤70 ˃70  

Χλωριόντα (Cl) 
Επιφανειακή 

άρδευση 
(προσρόφηση δια 

των ριζών) 

mg/l ˂140 140-350 ˃350 

Καταιονισμός 
(προσρόφηση δια 

των φύλλων) 
mg/l ≤100 ˃100  

‘Άλλες επιπτώσεις 
Άζωτο (NO3-N) (3) mg/l ˂5 5-30 ˃30 

HCO3 (μόνο για 
άρδευση για 
καταιονισμό) 

mg/l ˂90 90-500 ˃500 

Ph Τυπικό διάστημα 6.5 – 8.5 
1 ECw ηλεκτρική αγωγιμότητα σε deciSiemens ανα μέτρο στους 25°C 

2 SAR βαθμός απορρόφησης νατρίου 

3 NO3-N νιτρικό άζωτο σε όρους αζώτου  

Για τις παραπάνω παραμέτρους, η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και 

αναλύσεων ανάγεται σε : 

• 2 ανά έτος για ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους 

• 1 ανά έτος για όλες τις άλλες περιπτώσεις  
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2.8.2 Παγκόσμιος οργανισμός υγείας  

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας  (WHO) βρίσκεται πολλά χρόνια στο προσκήνιο 

κατάρτισης οδηγιών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Βασίζεται, 

κυρίως, στα δεδομένα επιδημιολογικών ερευνών σε συνδυασμό με μια εμφανή 

προσπάθεια ρεαλιστικής αντιμετώπισης των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης 

λυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες (Τασουλά, 2007).  

Το 1989 ο WHO εξέδωσε την πρώτη οδηγία στα κριτήρια της οποίας δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του τύπου των αρδευομένων καλλιεργειών και 

στον βάσει αυτού διαχωρισμό της άρδευσης σε δύο κατηγορίες: 

α) Στην “περιορισμένη άρδευση”, η οποία αφορά καλλιέργειες με προϊόντα που δεν 

τρώγονται ωμά (άρδευση δημητριακών, καλλιεργειών βιομηχανικών φυτών, 

φυτών που προορίζονται για ζωοτροφές, βοσκοτόπων και δένδρων) και 

β) Την “απεριόριστη άρδευση”, η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπο 

καλλιέργειας, (καλλιέργειες με προϊόντα που τρώγονται ωμά), αλλά ακόμη και για 

πότισμα γηπέδων, πάρκων, κ.λ.π. 

Στην πρώτη περίπτωση της “περιορισμένης άρδευσης” δεν τίθενται μικροβιολογικά 

κριτήρια, συνιστάται όμως η εφαρμογή πρωτοβάθμιας επεξεργασίας κατ’ ελάχιστο, 

και ως πρόσθετα μέτρα ασφαλείας η αποφυγή άμεσης επαφής των καρπών με τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς με κατάλληλη μέθοδο άρδευσης την επιφανειακή 

(και όχι με καταιονισμό), η αποφυγή συλλογής των καρπών από το έδαφος και 

τέλος, η διακοπή της άρδευσης δύο εβδομάδες πριν από τη συλλογή των καρπών. 

Στη δεύτερη περίπτωση της “απεριόριστης άρδευσης” τίθενται μικροβιολογικά 

κριτήρια τόσο για τους εντερικούς νηματώδεις οργανισμούς (τα είδη Ascaris και 

Trichuris, <1 αυγό ανά λίτρο κατά περίοδο άρδευσης), όσο και για τα 

κολοβακτηρίδια περιττωματικής προέλευσης (fecal coliforms (FC), <1000 FC/100ml). 

Αναλυτικότερα οι τέσσερις βασικές  κατηγορίες μέτρων για την 

επαναχρησιμοποίηση λυμάτων παρουσιάζονται παρακάτω : 

• Επεξεργασία των λυμάτων 

• Περιορισμός των τύπων των αρδευόμενων καλλιεργειών  
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• Επιλογή μεθόδου άρδευσης  

• Έλεγχος της ανθρώπινης έκθεσης στους παθογόνους οργανισμούς των 

λυμάτων, του εδάφους ή των αγροτικών προϊόντων. 

Στη συνέχεια για να ικανοποιηθούν τα παραπάνω μέτρα αναλύονται τα εξής 

συμπεράσματα : 

• Η άρδευση με ακατέργαστα λύματα και χωρίς λήψη προληπτικών μέτρων 

εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. 

• Η εφαρμογή μερικής επεξεργασίας των λυμάτων ή η λήψη μέτρων για την 

αποφυγή ανθρώπινης επαφής με τους παθογόνους μικροοργανισμούς 

μειώνει τον κίνδυνο ο οποίος όμως, αν και χαμηλός εξακολουθεί να 

υφίσταται. 

• Αποτελεσματικό μέτρο, τουλάχιστον για τους καταναλωτές, αποτελεί η 

εφαρμογή της άρδευσης σε περιορισμένους τύπους καλλιεργειών και 

κυρίως σε καλλιέργειες που δεν παράγουν προϊόντα που τρώγονται ωμά 

(περιορισμένη άρδευση). 

• Αποτελεσματικό μέτρο είναι η επιλογή κατάλληλης μεθόδου εφαρμογής των 

λυμάτων και συγκεκριμένα η εφαρμογή τους στο υπέδαφος. 

• Η πλήρης επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί το αποτελεσματικότερο 

εργαλείο για την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών, χωρίς στην περίπτωση 

αυτήν να είναι αναγκαίος ο περιορισμός των καλλιεργειών ( απεριόριστη 

άρδευση). 

 

 

Συγκεντρωτικά παρουσιάζονται παρακάτω τα προτεινόμενα μικροβιολογικά 

κριτήρια ποιότητας για χρησιμοποίηση λυμάτων στη γεωργία : 
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Πίνακας 2.7 Μικροβιολογικά κριτήρια – γεωργία (WHO)  

Είδος άρδευσης Εκτιθέμενη 
ομάδα 

Εντερικοί 
νηματοειδείς 

(α) (β) 

Περιττωματικά 
κολοβακτηρίδια 

(FC) ανά 100ml (β) 

Επεξεργασία που 
αναμένεται να 

επιτύχει την 
απαιτούμενη 

μικροβιολογική 
ποιότητα 

 

Άρδευση 
καλλιεργειών 

με προϊόντα που 
τρώγονται ωμά, 

άρδευση γηπέδων 
και 

δημοσίων πάρκων 
(γ) 

Εργάτες 
Κατανα- 

λωτές 
Κοινό 

 
 
 

<1 <1000 

Σειρά λιμνών 
οξείδωσης που 
επιτυγχάνει την 

απαιτούμενη 
μικροβιολογική 

ποιότητα, ή άλλη 
ισοδύναμη 

επεξεργασία 
 
 

Άρδευση 
δημητριακών 
βιομηχανικών 
καλλιεργειών, 
ζωοτροφών, 

βοσκοτόπων και 
δένδρων (δ) 

Εργάτες <1 Δεν τίθενται όρια 

Παραμονή σε λίμνες 
σταθεροποίησης για 

8- 
10 ημέρες ή 
ισοδύναμη 

απομάκρυνση 
περιττωματικών 

κολοβακτηριδίων 

Ομοίως με την 
προηγούμενη, με 
εξασφάλιση μη 

έκθεσης 
εργαζομένων 

και κοινού 

Καμία Δεν έχουν 
εφαρμογή 

Δεν έχουν 
εφαρμογή 

Επεξεργασία που 
απαιτείται από την 

τεχνολογία του 
συστήματος 
άρδευσης, 
πάντως όχι 
μικρότερη 

από πρωτοβάθμια 
(α) Τα είδη Ascaris και Trichuris 

(β) Κατά την περίοδο της άρδευσης 

(γ) Σε γκαζόν όπου υπάρχει πρόσβαση κοινού π.χ. ξενοδοχεία, πρέπει να  

εφαρμόζεται το αυστηρότερο κριτήριο των 200 FC/100ml 

(δ) Στην περίπτωση οπωροφόρων δένδρων, η άρδευση θα πρέπει να σταματά δύο 

εβδομάδες πριν από την συλλογή των φρούτων, ενώ δεν πρέπει να συλλέγονται 

φρούτα από το έδαφος. Επίσης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται άρδευση με 

καταιονισμό 

Μετά από αρκετά χρόνια και την κριτική των ανεπτυγμένων χωρών στον WHO για  

ελαστικά όρια στις οδηγίες του, οδηγούμαστε στο 2006. Στην καινούργια οδηγία 

προτείνονται επιπλέον μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας συγκριτικά με αυτήν του 

1989 για την περιορισμένη άρδευση. Αναλυτικότερα στη σύγχρονη οδηγία 
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προτείνεται η ποιότητα εκροής των εκροών να έχει συγκέντρωση E.Coli ανά 100 ml 

≤ 104 για γεωργία εντατικής εργασίας και ≤ 105 για υψηλά μηχανοποιημένη 

γεωργία. Όσον αφορά την απεριόριστη άρδευση τα μικροβιολογικά κριτήρια 

ποιότητας είναι ελαστικότερα από αυτήν του 1989 σε συνδυασμό όμως με τνη 

μέτρηση ελέγχου ποιότητας της υγείας μετά την επεξεργασία ως προς την μείωση 

των παθογόνων. Συμπερασματικά αφήνεται η εντύπωση των πανομοιότυπων 

απαιτήσεων για τις δύο περιπτώσεις . 

2.8.3 Καλιφόρνια  

Ο πρώτος κανονισμός επαναχρησιμοποίησης  που θεσπίστηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο ήταν αυτός της Καλιφόρνια το 1918. Στη συνέχεια όμως κρίθηκαν 

απαραίτητες αναθεωρήσεις και επεκτάσεις το 1978 σχηματίζοντας έτσι την μορφή 

του όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Εκτός από τον πρώτο κανονισμό, αποτελεί και 

την βάση για θέσπιση κριτηρίων ολόκληρου του κόσμου.  

Σε αντίθεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θα ακολουθήσει παρακάτω,  

τα μικροβιολογικά κριτήρια δεν έχουν την βάση τους σε επιδημιολογικές έρευνες 

αλλά σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των θεωρητικών κινδύνων από την 

επαναχρησιμοποίηση των εκροών.  

Πίνακας 2.8 Μικροβιολογικά κριτήρια - Καλιφόρνια 

Είδος χρήσης 
Ολικά 

κολοβακτηρίδια (TC) 
ανά 100ml (5) 

Απαιτούμενη 
επεξεργασία 

Ζωοτροφές, μη βρώσιμες 
καλλιέργειες, 

άρδευση οπωρώνων, 
αμπελώνων (1) 

Δεν τίθενται όρια Δευτεροβάθμια 

Βοσκότοποι για 
γαλακτοπαραγωγά ζώα, 

τεχνητές λίμνες αναψυχής (2), 
πότισμα 

γηπέδων γκολφ, νεκροταφείων 
κ.λ.π. 

<23 
(διάμεση τιμή) 

Οξείδωση και 
απολύμανση 

Επιφανειακή άρδευση 
βρώσιμων καλλιεργειών 

(3), τεχνητές λίμνες αναψυχής 
(2α) 

<2,2 
(διάμεση τιμή) 

Οξείδωση και 
απολύμανση 

Άρδευση βρώσιμων 
καλλιεργειών με 

καταιονισμό, πάρκων, παιδικών 
χαρών, 

τεχνητές λίμνες αναψυχής (2β) 

<2,2 
(διάμεση τιμή, με 

απόλυτο μέγιστο τα 23) 
(6) 

Οξείδωση, 
κροκίδωση, 

καθίζηση, διύλιση 
και απολύμανση 
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(1) Για τους οπωρώνες και τους αμπελώνες τίθεται ως προϋπόθεση ότι οι 
καρποί δεν έχουν έρθει σε επαφή με το νερό άρδευσης ή το έδαφος 
(2) Λίμνες για αισθητική απόλαυση, χωρίς το κοινό να έρχεται σε επαφή με το 
νερό. 
(2α) Λίμνες για αλιεία, ιστιοπλοΐα και άλλες ψυχαγωγικές χρήσεις που δεν 
προϋποθέτουν επαφή του νερού με το ανθρώπινο σώμα. 
(2β) Λίμνες για χρήσεις χωρίς περιορισμό επαφής του νερού με το ανθρώπινο 
σώμα. 
(3) Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε βρώσιμες καλλιέργειες που υφίστανται 

επεξεργασία πριν την κατανάλωσή τους. 
(4) Η θολερότητα του διυλισμένου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μονάδες 

θολερότητας κατά την διάρκεια του 24ώρου. 
(5) Η διάμεση τιμή προκύπτει από τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων 

αναλύσεων των 7 ημερών που αυτές πραγματοποιήθηκαν. 
(6) Η μέγιστη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε περισσότερα του ενός δείγματα 

για οποιαδήποτε περίοδο 30 ημερών. 
 
Η πιο βασική παράμετρος θεωρείται η πιθανότητα ανθρώπινης έκθεσης στα λύματα 

και σύμφωνα με αυτό καθορίζεται το μέγεθος του κινδύνου. 

 

Τα όρια που συναντάμε στην οδηγία είναι:  

• Παθογόνοι μικροοργανισμοί 

• Θολότητα  

• Απαιτήσεις επεξεργασίας  

Αξιοπιστία επεξεργασίας  

Παρατηρούμε πως περιλαμβάνονται καινούργιες προδιαγραφές σχετικά με την 

αξιοπιστία της εκάστοτε επεξεργασίας αναφερόμενες σε εφεδρικά συστήματα 

ενέργειας και ασφάλειας, πολλαπλές ή εφεδρικές μονάδες, σε αποθήκευση και 

διάθεση μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων σε περίπτωση ανάγκης και κυρίως σε 

μηχανισμούς παρακολούθησης. Επίσης μέσω αυτοματοποιημένης λειτουργίας 

επιτυγχάνεται πιο ευέλικτη επεξεργασία. 

Η διάκριση που προκύπτει από την οδηγία είναι η περιορισμένη και απεριόριστη 

επαναχρησιμοποίηση. Αναλυτικότερα κατά την περιορισμένη επαναχρησιμοποίηση 

για άρδευση μη βρώσιμων καλλιεργειών και υπό όρους άλλων, δεν τίθενται 
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μικροβιολογικά όρια. Για τα υπόλοιπα γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός που αφορά 

βοσκότοπους, επιφανειακή άρδευση βρώσιμων καλλιεργειών, πότισμα γηπέδων 

κ.λ.π. όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα.  

Σχετικά με την απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση τα όρια δεν φαίνεται να 

διαφέρουν με αυτά της περιορισμένης στην πραγματικότητα όμως το προτεινόμενο 

σχήμα επεξεργασίας περιλαμβάνει πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία με κροκίδωση, 

καθίζηση διύλιση και απολύμανση. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται σαφώς πιο 

προχωρημένη επεξεργασία η οποία έχει ως στόχο την πλήρη απομάκρυνση των ιών.   

 

2.9 Έργα επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα  
Η Ευρωπαϊκή ένωση  είναι γεγονός πως υπολείπεται σημαντικά στα θέματα 

επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων συγκριτικά με χώρες παραδοσιακά 

κορυφαίες σε αυτήν την κατεύθυνση όπως η ΗΠΑ και η Ιαπωνία.  

Η Ελλάδα με την σειρά της υστερεί σημαντικά στα έργα επαναχρησιμοποίησης  

όπως και γενικότερα σε ζητήματα επεξεργασίας λυμάτων.  Παρακολουθώντας 

κανείς τις εξελίξεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της χώρας μας θα 

διαπίστωνε πως γίνονται πολλές κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση. Καίριας 

σημασίας εξέλιξη είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου και η κατανόηση της αξίας 

των λυμάτων ως προς την διαφύλαξη των υδατικών πόρων. Αναλυτικότερα η 

κατάσταση της Ελλάδας σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση παρουσιάζει τα  εξής 

στοιχεία: 

Η συνολική επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για άρδευση 50.000 

στρεμμάτων γεωργικής γης αγγίζει τα 198.250 m3/d εκροών. Επίσης για 

επαναχρησιμοποίηση διατίθενται 10.250 m3/d εκροές για 1.500 στρέμματα χώρων 

πρασίνου. Τέλος διατίθενται έμμεσα στους φυσικούς αποδέκτες 108.000 m3/d για 

άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας συνοπτικών 

αναφορών, έργων επαναχρησιμοποίησης. 
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Πίνακας 2.9 Έργα επαναχρησιμοποίησης ανά την Ελλάδα (Παρανυχιανάκης, 2009) 

Έργο Περιφέρεια Δυναμικότητα 
(m3/d) Έκταση (στρεμ.) Αρδευόμενα είδη 

Άρδευση γεωργικών εκτάσεων 

Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία 175000 25000 Αραβόσιτος, 
τεύτλα, ρύζι κ.α. 

Λιβαδειά Στ. Ελλάδα 3500  Ελιές, αραβόσιτος 

Άμφισσα Στ. Ελλάδα 400  Ελιές, Βαμβάκι, 
κ.α. 

Νέα Καλικράτεια Κ. Μακεδονία 800 1500 Αραβόσιτος, 
ελιές, κ.α. 

Χερσόνησος Κρήτη 4500 1000 Ελιές, κ.α. 

Αρχάνες Κρήτη 550 14500 Ελιές, αμπέλια, 
κ.α. 

Κως Β. Αιγαίο 3500 5000 Εσπεριδοειδή, 
ελιές, κ.α. 

Άλλα  10000   
Άρδευση άλλων εκτάσεων 

Χαλκίδα Στ. Ελλάδα 4000 500  
Χερσόνησος Κρήτη 500 80  

Ά. Κωνσταντίνος Β. Αιγαίο 200 100  
Κένταρχος Β. Αιγαίο 100 50  

Κως Β. Αιγαίο 500 100  
Κάρυστος Ν. Αιγαίο 1450 300  

Ιερισσό Ν. Αιγαίο 1500 250  
Άλλα  2000   

Έμμεσης επαναχρησιμοποίησης 

Λάρισα Θεσσαλία 25000  Αραβόσιτος, 
Βαμβάκι, κ.α. 

Καρδίτσα Θεσσαλία 15000  Αραβόσιτος, 
Βαμβάκι, κ.α. 

Λαμία Στ. Ελλάδα 15000  
Ελιές, 

αραβόσιτος, 
βαμβάκι, κ.α. 

Τρίπολη Πελοπόννησος 18000  Μηλοειδή, 
πατάτες, κ.α. 

Άλλα  35000   
Σύνολο  316500   

 

Παρακάτω αναφέρονται  κάποια από τα σημαντικότερα έργα 

επαναχρησιμοποίησης λυμάτων που βρίσκονται σε λειτουργία : 

Δήμος Χαλκίδας 

Ο Δήμος Χαλκίδας φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα επαναχρησιμοποίησης 

της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και 

επέκταση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας με την προσθήκη 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας, την μεταφορά του επεξεργασμένου ύδατος από την 

νησίδα Πασά προς την πόλη της Χαλκίδας και την Βοιωτική ακτή και την δημιουργία 
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και υποστήριξη χώρων πράσινου στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Η μεταφορά 

των επεξεργασμένων εκροών που διατίθεται για άρδευση χώρων πρασίνου σε 

γειτονικές περιοχές της Εύβοιας επιτυγχάνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Στην 

παρακάτω φωτογραφία φαίνεται η Νήσος Πασάς πριν και μετά την άρδευση των 

επαναχρησιμοποιημένων εκροών. 

 

Εικόνα 2.1 Πριν και μετά την άρδευση με επαναχρησιμοποίηση - Χαλκίδα 

Το έργο επαναχρησιμοποίησης του Δήμου Χαλκίδας είχε προϋπολογισμό ύψους  

700.000.000 δρχ (2054292 ευρώ) και είχε χρηματοδοτηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό 

του. 

Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ( Ε.Υ.Α.Θ.   Α.Ε.) 

Η εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.   Α.Ε.) δεν έχει μείνει 

αμέτοχη στην κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων. Η 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκεται στην Σίνδο τροφοδοτεί με τις 

επεξεργασμένες εκροές της την άρδευση καλλιεργειών στην πεδιάδα Αξιού.  Η 

επαναχρησιμοποίηση αυτή οδηγήσει άμεσα σε μείωση των λιπασμάτων στην 

περιοχή και επομένως σε μείωση των φορτίων θρεπτικών αλάτων που καταλήγουν 

στον Θερμαϊκό κόλπο μέσω των επιφανειακών απορροών των γεωργικών 

εκτάσεων.  

Πιλοτικές εφαρμογές τεχνητού εμπλουτισμού υπογείου υδροφορέα 

Σημαντική είναι η προσπάθεια του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης για επίτευξη 

πιλοτικής εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού υπογείου υδροφορέα με 

επεξεργασμένα αστικά λύματα. Το εγχείρημα αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE 

99/ENV/GR/000590 με τίτλο: ‘Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων – Διαμόρφωση 
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Προδιαγραφών’ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(πρωτοβουλία LIFE). 

Η δεύτερη αναφορά σε πιλοτική εφαρμογή από τριτοβάθμια επεξεργασμένα 

λύματα  αφορά την εγκατάσταση του Ηρακλείου Κρήτης. Σε αυτήν την περίπτωση 

τα επεξεργασμένα λύματα τα οποία έχουν υποστεί απομάκρυνση οργανικού 

φορτίου της τάξης του 99% επαναδιοχετεύονται στον υπόγεια υδροφορέα μέσα 

από δύο γεωτρήσεις. Δεν πρόκειται για μεγάλη ποσότητα αφού είναι της τάξης των 

200 m3/ημέρα όμως είναι αρκετό για την άνοδο του υδροφορέα. 

Τέλος δεν είναι λίγες οι μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που 

επαναχρησιμοποιούν τις εκροές τους για χρήση αυστηρά στα πλαίσια των αναγκών 

των ίδιων των μονάδων. Τέτοιες χρήσεις είναι το άρδευση χώρων πρασίνου που 

βρίσκονται στα όρια της μονάδας όπως επίσης και χρήση των εκροών ως 

βιομηχανικό νερό που καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ένας πίνακας με στοιχεία για διάφορες μονάδες και το ποσοστό της 

επαναχρησιμοποίησης για εσωτερική χρήση: 

Πίνακας 2.10 Έργα επαναχρησιμοποίησης σε ΕΕΛ ανά την Ελλάδα (Νικολάου, 2005) 

ΕΕΛ 
Παροχή 

αποβλήτων (m3/d) 
Επαναχρησιμοποίηση 

στη μονάδα (m3/d) 
Ποσοστό (%) 

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12000 200 1,6 
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 6000 80 1,3 

ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ 14000 100 0,71 
ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6000 100 1,66 

ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3500 1000 28,57 
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 12000 100 0,83 

ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7500 150 2 
ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 500 5 

ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16000 500 3,125 
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 24000 500 2,08 
ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ 11000 20 0,18 

ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14000 500 3,57 
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Ψυτάλλεια 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της 

Ψυτάλλειας όπου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό λυμάτων της ευρύτερης 

Αττικής, με μέση παροχή εισερχομένων λυμάτων της τάξης των 730.000 m3 

ημερησίως. Θίγοντας το ζήτημα της επαναχρησιμοποίησης των εκροών θα ήταν 

παράληψη να μην αναφερθούμε στην Ψυτάλλεια και τον προσανατολισμό της σε 

αυτήν την κατεύθυνση. Κατά το παρελθόν η χρήση της μονάδας για περεταίρω 

επεξεργασία των εκροών ώστε να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά είχε απασχολήσει 

τους υπεύθυνους με πληθώρα μελετών. Πλέον η αξιοποίηση των χιλιάδων κυβικών 

νερού που εκβάλουν στην θάλασσα είναι γεγονός. Αναλυτικότερα υπογράφηκε η 

προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την ΕΥΔΑΠ που περιλαμβάνει 

εξολοκλήρου  τη δαπάνη για την μελέτη και την κατασκευή του έργου.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.900.000 ευρώ και οι βασικοί άξονες 

που περιλαμβάνει  είναι η επαναχρησιμοποίηση των εκροών για : 

Α) αναδάσωση του περιαστικού πρασίνου της Δυτικής Αττικής (όρος Αιγάλεω – 

Ποικίλον  όρος), καλυπτόμενης επιφάνειας περίπου 73.000 στρεμμάτων  

Β) άρδευση χώρων πρασίνου των Δήμων του ευρύτερου Πειραιά αλλά και της 

παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως το Ελληνικό για τους ελεύθερους 

χώρους, μαρίνες κλπ 

Γ) πλύσιμο των δρόμων πεζοδρομίων, πλατειών των Δήμων και των διαφόρων 

εγκαταστάσεων τους 

Δ)  πυρόσβεση 

Ε) κάλυψη αναγκών υδροβόρων βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και του 

Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ) με εξοικονόμηση 5.000.000 κυβικών μέτρων 

νερού της ΕΥΔΑΠ 

ΣΤ) εμπλουτισμό των ποταμών Κηφισού και Ιλισού, ώστε να επιτευχθεί η 

αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος 

Ζ) οικιακή χρήση στο μέλλον με την κατασκευή διπλών δικτύων, όχι για πόσιμο νερό 
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Οι χρήσεις αυτές αρχικά θα καλυφθούν από 270.000 κυβικά ημερησίως και την 

απαραίτητη επεξεργασία των εκροών με πρόβλεψη για διπλασιασμό  στο μέλλον. 

Έτσι σε πρώτη φάση οι εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης των εκροών της 

Ψυτάλλειας θα καλύψουν δίκτυα ανακτημένου νερού προς τη Σαλαμίνα, Παραλιακό 

μέτωπο και Σχιστό για αστική και περιαστική χρήση.  

Αυτές ήταν οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των 

εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυτάλλεια. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν κάποια στοιχεία από μελέτες που αφορούν το δυναμικό της 

μονάδας ως προς την κάλυψη των αναγκών της Αττικής που μπορεί να επιτευχθεί 

από την επαναχρησιμοποίηση. 

Σχετικά με την άρδευση αστικού και περιαστικού πρασίνου και καλλιεργειών, η 

πλήρης αξιοποίηση των λυμάτων της Ψυτάλλειας απαιτεί περίπου 200.000 

στρέμματα αρδευόμενης έκτασης. 

Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση του αστικού πρασίνου οι ανάγκες που εν 

δυνάμει αντιστοιχούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι της τάξης του 13% της 

διαθέσιμης ποσότητας.  Βέλτιστη λύση θα ήταν να συμβάλουν σε αυτό και οι 

υπόλοιπες μονάδες της Αττικής κυρίως λόγω ιδιάζουσας μορφολογίας όπως 

φαίνεται και στον χάρτη παρακάτω. 

 
Εικόνα 2.2 Ποσότητες ικανές για αστικό πράσινο – Χάρτης κάλυψης αναγκών (Πηγή: 

ΥΠΕΚΑ,2012) 

Τα συμπεράσματα από τις διάφορες μελέτες συνέπιπταν στο ότι το κόστος των 

υποθαλάσσιων αγωγών από την Ψυτάλλεια δεν θα ξεπερνούσε το 8 – 10% του 

συνολικού κόστους επαναχρησιμοποίησης. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να 
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υποστηρίξει την άποψη πως η χωροθέτηση  του ΚΕΛ της Ψυτάλλειας αν και 

παρουσιάζει δυσκολίες δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας ενός τέτοιου 

εγχειρήματος.  
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3. Τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
προς επαναχρησιμοποίηση  

3.1 Εισαγωγή  
Οι τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που θα περιγραφούν στο κεφάλαιο 

αυτό είναι ο βασικός άξονας επίτευξης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων. Όπως 

παρουσιάστηκε και από την ελληνική νομοθεσία, περιλαμβάνονται στα 

θεσμοθετημένα κριτήρια που ως σκοπό έχουν την κατάλληλη επεξεργασία των 

εκροών. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν συγκεκριμένες γραμμές επεξεργασίας ώστε να 

επιτύχουν την απαραίτητη ποιότητα ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης 

που καλούνται να καλύψουν. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στα σχήματα 

επεξεργασίας είναι : 

 

Σχήμα 3.1 Σχηματική απεικόνιση των τεχνολογιών  
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3.2 Τεχνολογίες επεξεργασίας – ελληνική πραγματικότητα  
Στο σημείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση της υφιστάμενης 

κατάστασης στις μονάδες επεξεργασία λυμάτων ως προς αυτές τις τεχνολογίες, 

αποκομίζοντας έτσι μία συνολική εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται σαφής η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εκροών από 

μονάδες ήδη υπάρχουσες  καθώς και η επέκταση που πρέπει να ενσωματώσουν 

ώστε να μπορούν να την καλύψουν. 

Το δείγμα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων από το οποίο προκύπτουν τα 

αποτελέσματα σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, είναι 194 μονάδες. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές απαρτίζουν το συνολικό δυναμικό της Ελλάδας. Από τα 

στοιχεία προκύπτει: 

Από τις 194 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οι 178 προχωρούν σε 

απολύμανση των υγρών αποβλήτων όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα : 

 
Σχήμα 3.2 Διάγραμμα ΕΕΛ που πραγματοποιούν απολύμανση  

 

Αναλυτικότερα από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιεί την τεχνολογία της 

χλωρίωσης για να απολυμάνει τα λύματα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ακολουθούν 

οι τεχνολογίες UV και οζόνωσης. Τα ακριβή ποσοστά παρατίθενται και για τις τρεις  

τεχνολογίες : 

ΝΑΙ 
91,8% 

ΟΧΙ 
8,2% 

ΕΕΛ με απολύμανση 
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Σχήμα 3.3 Διαγράμματα ΕΕΛ με χρήση χλωρίωσης-UV-οζόνωσης 

Στη συνέχεια για την περίπτωση της διύλισης οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων χρησιμοποιούν αμμόφιλτρα σε ποσοστό της τάξης μόλις του 3,1%, 

 

Σχήμα 3.4 Διάγραμμα ΕΕΛ με διύλιση μέσω αμμόφιλτρων  

ενώ για  τεχνολογία μικροδιήθισης το ποσοστό ανέρχεται σε 6,2%. 

 
96,9% 

αμμόφιλτρα 
3,1% 

ΕΕΛ με χρήση αμμόφιλτρων 

 
21,6% 

χλωρίωση 
78,4% 

ΕΕΛ με χρήση Χλωρίωσης 

 
96,4% 

οζόνω
ση 

3,6% 

ΕΕΛ με χρήση 
οζόνωσης 

 
90,2% 

UV 
9,8% 

ΕΕΛ με χρήση UV 
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Σχήμα 3.5 Διάγραμμα ΕΕΛ με χρήση MF  

Τέλος από το σύνολο τον μονάδων το 7,2% χρησιμοποιεί άλλες τεχνολογίες 

προχωρημένης τεχνολογίας : 

 
Σχήμα 3.6 Διάγραμμα ΕΕΛ με περαιτέρω επεξεργασία  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες ώστε να καλυφθεί 

το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται για να είναι εφικτή στη συνέχεια η 

παρουσίαση των υπολογισμών. Τελειώνοντας πρέπει να αναφερθεί πως στη 

παρούσα διπλωματική εργασία θα αρκεστούμε στις τεχνολογίες της χλωρίωσης και 

της υπεριώδους ακτινοβολίας από την πλευρά της απολύμανσης ενώ για την 

διύλιση στα συστήματα αμμόφιλτρων συνεχούς και διακοπτόμενης ροής καθώς και 

βιομηχανικά τύμπανα. Από μεμβράνες θα περιοριστούμε στη μικροδιήθηση και την 

υπερδιήθηση. 

 
93,8% 

MF 
6,2% 

ΕΕΛ με χρήση MF 

 
92,8% 

Διαφορετική 
Περαιτέρω 

επεξεργ. 
7,2% 

ΕΕΛ διαφορετική περαιτέρω 
επεξεργασία 
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3.3 Χλωρίωση  

3.3.1 Περιγραφή χλωρίωσης 

Η χλωρίωση αποτελεί μέχρι και σήμερα την επικρατέστερη μέθοδο απολύμανσης 

στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Οι σημαντικότεροι λόγοι που συμβάλουν σε 

αυτό είναι,  η σαφής αποτελεσματικότητα, η απόδοση των συστημάτων 

απολύμανσης, η διαθεσιμότητα και τέλος το σχετικά χαμηλό κόστος.   

Η απολύμανση των λυμάτων με χλώριο συντελείται με : 

• Αέριο χλώριο ( Cl2 ) 

• Διοξείδιο του χλωρίου ( ClO2 )  

• Υποχλωριώδες νάτριο ( NaOCl )  

• Υποχλωριώδες ασβέστιο ( Ca(OCl)2) 

• Χλωριώδες νάτριο ( NaClO2 ) για παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου 

Το χλώριο αντιδρά οξειδωτικά με ανόργανες και οργανικές ενώσεις που υπάρχουν 

στο νερό και έτσι ένα μέρος του δεσμεύεται και δεν έχει καμία απολυμαντική 

δράση. Η ποσότητα που μένει ελεύθερη και μπορεί και έχει απολυμαντική δράση 

ονομάζεται υπολειμματικό χλώριο (Lawrence et al., 2008). 

Με την προσθήκη χλωρίου, το νερό υφίσταται υδρόλυση και ιονισμό σχηματίζοντας 

υποχλωριώδες οξύ και υποχλωριώδη ιόντα. Οι αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν 

αυτή την διαδικασία είναι : 

CI2 + H2O ↔ HOCl + H + + Cl - (υδρόλυση) 

HOCl ↔ H + + OCl - (ιονισμός) 

Οι σταθερές ισορροπίας για την υδρόλυση και τον ιονισμό αντίστοιχα έχουν ως 

εξής: 

KH = [ HOCL][H+][Cl−]
[Cl2]

 = 4.5 * 10-4 (mole/L)2 στους 25o C 

Ki = [H
+][OCl−]
[HOCl]

 = 3 * 10-8 (mole/L)2 στους 25o C 
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Στις παραπάνω αντιδράσεις η χρήση του αέριου χλωρίου επιφέρει μείωση της 

αλκαλικότητας των λυμάτων λόγω παραγωγής 1 mole οξέος ανά mole  Cl2. Στην 

περίπτωση του υποχλωριώδους νατρίου πραγματοποιείται αύξηση της 

αλκαλικότητας των λυμάτων. 

Το υποχλωριώδες οξύ και τα υποχλωριώδη ιόντα καλούνται ελεύθερο  διαθέσιμο 

χλώριο. Η ποσοστιαία αναλογία και η κατανομή των δύο ενώσεων εξαρτάται από το 

pH και έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι το υποχλωριώδες οξύ έχει 40-80 

φορές μεγαλύτερο μικροβιοκτόνο δράση από το υποχλωριώδες ιόν. Άρα μια πιθανή 

αύξηση του pH έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού του υποχλωριώδους 

οξέος με συνέπεια την αντίστοιχη μείωση της απολυμαντικής δράσης της 

χλωρίωσης.  

Όταν το ελεύθερο χλώριο προστεθεί στο νερό με την μορφή υποχλωριωδών αλάτων 

NaOCl και Ca(OCl)2 τότε αυτά υδρολύονται με σκοπό να σχηματίσουν 

υποχλωριώδες οξύ (HOCl) : 

NaOCl + H2O ↔ HOCl + Na+ + OH- 

Ca(OCl)2 + 2 H2O ↔ 2 HOCl + Ca+2 + 2 OH- 

Οι εκροές  των  μονάδων επεξεργασίας λυμάτων περιέχουν άζωτο με την μορφή 

αμμωνίας και νιτρικών, επειδή όμως το υποχλωριώδες οξύ είναι πολύ δραστικό 

αντιδραστήριο, θα αντιδράσει αμέσως και θα σχηματίσει χλωραμίνες. Οι τύποι των 

χλωραμίνων είναι τρεις και οι διαδοχικές αντιδράσεις που τις σχηματίζουν είναι 

(Lawrence et al.,2008): 

NH3 + HOCl ↔ NH2Cl (μονοχλωραμίνη) + H2O  

NH2Cl + HOCl ↔ NHCl2 (διχλωραμίνη) + H2O  

NHCl2 + HOCl ↔ NCl3 (τριχλωριούχο άζωτο) + H2O  

Το χλώριο με την μορφή αυτών των ενώσεων ονομάζεται ‘’ δεσμευμένο – διαθέσιμο 

χλώριο’’ . Οι παραπάνω αντιδράσεις εξαρτώνται  από την τιμή του pH, τη 

θερμοκρασία, τον χρόνο επαφής, την δόση χλωρίου καθώς και από το λόγο του 

χλωρίου προς την αμμωνία ( white,1999). Τα υψηλά επίπεδα pH σε συνδυασμό με 

χαμηλές ποσότητες χλωρίου σε αναλογία αμμωνίας ευνοούν το σχηματισμό της 
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μονοχλωραμίνης. Οι επικρατέστεροι τύποι χλωραμινών είναι  η μονοχλωραμίνη και 

η διχλωραμίνη με αμελητέα συμβολή του τριχλωριούχου αζώτου.  Υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι χλωραμίνες ως απολυμαντικό μέσο με πολύ 

όμως αργή αντίδραση. Στην περίπτωση που είναι τα μοναδικά απολυμαντικά μέσα 

τότε το μετρούμενο υπολειμματικό χλώριο προσδιορίζεται ως ‘δεσμευμένο 

υπολειμματικό χλώριο ’ (Andreadakis et al., 1999).  

Το pH όπως αναφέρθηκε  έχει βαθύτατες επιπτώσεις στα ποσοστά της 

μονοχλωραμίνης και διχλωραμίνης. Σε χαμηλό pH, οι ακόλουθες αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα είναι: 

NH2Cl + H+ → NH3Cl+ 

NH3Cl+ + NH2Cl → NHCl2 + NH4
+ 

Το ποσοστό του πραγματικού και του διαθέσιμου χλωρίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποτυπωθεί η αποδοτικότητα των ενώσεων που περιέχουν 

χλώριο. 

3.3.2 Σημείο καμπής 

Η χημεία της χλωρίωσης και το σημείο καμπής επεξηγούνται με σχηματική 

απεικόνιση των διαδοχικών φαινομένων που προκύπτουν όταν το χλώριο προστεθεί 

σε απόβλητα που περιέχουν ουσίες που οξειδώνονται και αμμωνία. 

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω στη θέση Α όταν προστεθεί 

το χλώριο, οι ουσίες που έχουν τη δυνατότητα να οξειδωθούν όπως   Fe +2, Mn +2 , 

H2S καθώς και η οργανική ύλη αντιδρούν με αυτό και ανάγουν ένα μεγάλο μέρος 

του σε χλωριούχο ιόν. Στη συνέχεια αφού καλυφθεί η άμεση απαίτηση , το 

προστιθέμενο χλώριο συνεχίζει να αντιδρά με την αμμωνία με αποτέλεσμα να 

σχηματίζονται χλωραμίνες μέχρι τη θέση Β. Μεταξύ της θέσης Β και της θέσης C που 

είναι και το σημείο καμπής, κάποιες από τις χλωραμίνες θα μετατραπούν σε 

τριχλωριούχο άζωτο ενώ οι υπολειμματικές χλωραμίνες θα οξειδωθούν σε 

υποξείδιο του αζώτου και άζωτο. Το χλώριο θα αναχθεί και αυτό σε χλωριούχο ιόν. 

Όσο συνεχίζεται η προσθήκη χλωρίου, οι περισσότερες χλωραμίνες θα οξειδωθούν 

μέχρι το σημείο καμπής. Καθώς η δόση του χλωρίου συνεχίζει να αυξάνεται το 

σημείο καμπής ξεπερνιέται και πραγματοποιείται ισόποση αύξηση της 
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συγκέντρωσης του ελεύθερου διαθέσιμου χλώριου.  Η διαφορά μεταξύ της 

ποσότητας του χλωρίου που προστίθεται και του ελεύθερου διαθέσιμου χλωρίου 

αποτελεί την απαίτηση σε χλώριο (Metcalf & Eddy, 2003).  

 

 
Σχήμα 3.7 Γενικευμένη καμπύλη σημείου καμπής (Πηγή: Metcalf & Eddy, 2003) 

3.3.3 Μηχανισμός χλωρίωσης 

Ο κύριος μηχανισμός που η χλωρίωση λειτουργεί ως απολυμαντικό μέσο είναι η 

παρεμπόδιση της ενζυματικής δράσης. Στην ουσία μέσω της οξείδωσης είναι 

δυνατό να μεταβληθεί η χημική διευθέτηση των ενζύμων και να αδρανοποιηθούν. 

Το κυτταρικό τοίχωμα και η διαπερατότητα του, τροποποιούνται με αποτέλεσμα να 

διαπερνάται η κυτταρική τους μεμβράνη. Στην ουσία έχουμε υδρόλυση και 

μηχανική διάσπαση, την λεγόμενη σχάση. Τέλος για τους ιούς, το χλώριο επιδρά στο 

DNA και RNA του πυρήνα τους επιφέροντας έτσι τις απαραίτητες για την 

απολύμανση μεταβολές.   

3.3.4 Παράγοντες 

Η απολυμαντική δράση του χλωρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

κυριότεροι εκ των οποίων είναι: 

• η μικροβιοκτόνα δράση του υπολειμματικού χλωρίου 

• οι μορφές του υπολειμματικού χλωρίου και οι συγκεντρώσεις του 

• η αρχική ανάμιξη του χλωρίου με τα λύματα 

• ο χρόνος επαφής 



56 
 

• τα χαρακτηριστικά των λυμάτων (συγκέντρωση στερεών, η παρουσία 

οξειδώσιμων ουσιών, κλπ)  

• η γεωμετρία της δεξαμενής απολύμανσης. 

• Θερμοκρασία 

• Χημική σύσταση και pH αποβλήτων 

3.3.5 Απαιτούμενη δόση χλωρίου 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης δόσης χλωρίου σε περιβάλλον με σταθερούς 

τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο επαφής 

και τη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου. Αναλυτικότερα ο τύπος που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης δόσης είναι των Collins-

Selleck (White, 1999) και εκφράζεται ως εξής: 

Ν
Νο 

= (1 + 0,23Ct)−3 

όπου: 

Ν: ο αριθμός των FC στην έξοδο της χλωρίωσης 

Νο: ο αριθμός των FC στην είσοδο της χλωρίωσης 

C : η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου (mg/L) 

t : ο χρόνος επαφής (min) 

3.3.6  Όρος C*t 

Στον τομέα των υγρών αποβλήτων η χρήση του όρου c*t για τον έλεγχο της 

απολυμαντικής δράσης άρχισε να επικρατεί, καθώς περιλαμβάνεται πλέον στα 

κριτήρια που θεσπίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως νομοθετικές διατάξεις. 

Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία στο κεφάλαιο της ελληνικής νομοθεσίας 

δίνονται σαφής οδηγίες για τις τιμές του όρου αυτού ανάλογα με την εκάστοτε 

χρήση της επαναχρησιμοποίησης.           

3.3.7 Στοιχεία δεξαμενής επαφής 

Η δεξαμενή επαφής όπως θα δούμε και στους υπολογισμούς σε επόμενο κεφάλαιο 

κατασκευάζεται συνήθως με τη μορφή  μαιανδρικής διώρυγας ώστε να προσεγγίζει 

καλύτερα την εμβολοειδή ροή και να διασφαλίζει τον επιθυμητό χρόνο παραμονής 

για όλο τον όγκο τον λυμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με κατασκευή μεγάλου λόγου 
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μήκους : πλάτους ροής της τάξης του 40:1. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την 

σωστή διεξαγωγή της χλωρίωσης είναι η προσθήκη του χλωρίου ακαριαία  σε 

σημεία που επικρατεί έντονη ανάδευση ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή 

απομάκρυνση των διαφόρων μικροοργανισμών. Η προαναφερθείσα ανάμιξη 

μπορεί να επιτευχθεί τόσο με μηχανικό τρόπο όσο και με υδραυλικό.   

 
Εικόνα 3.1 Απεικόνιση δεξαμενής χλωρίωσης (Πηγή: Νταρακάς,2012) 

3.3.8 Επιπτώσεις και κίνδυνοι 

Η χλωρίωση σαν διαδικασία απολύμανσης είναι αρκετά αμφιλεγόμενη λόγω των 

κινδύνων που την συνοδεύουν. Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί μία συνοπτική 

αναφορά των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον καθώς και τους πιθανούς 

κινδύνους που  η χρήση χλωρίου μπορεί να επιφέρει.    

Η αντίδραση του αέριου χλωρίου με οργανικές ουσίες που παρατηρούνται στα 

λύματα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί τριαλογονομένα παράγωγα του 

μεθανίου. Οι ουσίες αυτές χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια τοξικότητα με πιθανή 

καρκινογένεση ως συνέπεια της παρουσίας τους στο πόσιμο νερό. Επίσης το 

υπολειμματικό χλώριο στις εκροές επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι 

ιδιαίτερα τοξικό για την υδρόβια ζωή. Επειδή το χλώριο σαν ουσία χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής στην διαχείρισή του, πρέπει να σημειωθούν οι ανησυχίες ως προς τον 

τρόπο μεταφοράς του, την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων που έρχονται 
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σε επαφή καθώς και τον εξοπλισμό των μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί λόγω 

πιθανής διάβρωσης.  

3.3.9 Αποχλωρίωση  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω ορισμένες από τις οργανικές ενώσεις 

αντιδρούν με το χλώριο και σχηματίζουν τοξικές ενώσεις με μακροχρόνιες 

δυσμενείς επιδράσεις στις ωφέλιμες χρήσεις νερού. Με την εφαρμογή της 

αποχλωρίωσης είναι δυνατό να γίνει περιορισμός αυτών των επιδράσεων. Στη 

παρούσα διπλωματική εργασία η αποχλωρίωση θα γίνει με χρήση Νa2S2O3 και 

φάσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα οι εξής :   

Na2S2O3 + 5H2O + 4Cl2 → Na2H2SO4 + 8HCl  

Na2S2O3 + 2HCl →  2NaCl + H2O + S + SO2 

Τέλος σύμφωνα με τις συστάσεις των Διεθνών Οργανισμών η αποχλωρίωση πρέπει 

να διασφαλίζει ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου μικρότερη από 0,5 mg/l στην 

αρχή του δικτύου και 0,2-0,3 mg/l στα πιο απομακρυσμένα σημεία του (εγχειρίδιο 

οδηγιών, ΗΠΑ) .  

3.4 Υπεριώδης ακτινοβολία – UV  

3.4.1 Εισαγωγή 

Η υπεριώδης ακτινοβολία είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές  για τις 

μικροβιοκτόνες ιδιότητες της στο παρελθόν, όμως στο χώρο της επεξεργασίας των 

λυμάτων ως απολυμαντικό μέσο είναι στο προσκήνιο τα τελευταία έτη ως 

αποτέλεσμα της εξέλιξης του απαραίτητου εξοπλισμού (Whitby, 2002).  Η χρήση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας ως φυσική μέθοδος απολύμανσης έχει αποδείξει πως 

είναι ένα αποδοτικό μέσο για καταστροφή βακτηρίων και ιών στα υγρά απόβλητα. 

Οι διαφορές με τις άλλες μεθόδους όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια είναι 

πολλές με κύρια το γεγονός πως δεν παράγονται τοξικά παραπροϊόντα όπως στην 

περίπτωση της χλωρίωσης. 

Γενικότερα η υπεριώδης ακτινοβολίας λαμβάνει χώρα μεταξύ 100 και 400 nm στο 

τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπως θα παρασταθεί και σχηματικά 

παρακάτω. Από το συνολικό μήκος κύματος, μεγαλύτερη μικροβιοκτόνο δράση 
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παρατηρούμε μεταξύ 220 και 320 nm δηλαδή κυρίως στο λεγόμενο βραχύ κύμα 

(Lawrence  et al., 2008).    

 
Σχήμα 3.8 Σχηματικό διάγραμμα απολύμανσης με UV (Πηγή:white,1999) 

3.4.2 Μηχανισμός ακτινοβολίας 

Η αδρανοποίηση των μικροοργανισμών από την υπεριώδη ακτινοβολία θεωρείται 

μία φυσική ή ακόμα και βιοφυσική διαδικασία. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

στην περιοχή 220 με 320nm προκαλεί φωτοχημική φθορά των κυτταρικών 

πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων δηλαδή, του DNA και RNA (π.χ. σχηματισμός 

διπλών δεσμών)  μέσα στα κύτταρα ενός οργανισμού. Τα νουκλεϊκά οξέα στους 

μικροοργανισμούς είναι τα πιο σημαντικά μέσα απορρόφησης της ενέργειας του 

φωτός σε μήκος  κύματος που κυμαίνεται από 240 έως 280 nm. Όπως αναφέρθηκε η 

φθορά του DNA καθώς και του RNA μπορεί να επιφέρει την αποδοτική 

απενεργοποίηση του κυττάρου αφού οι ουσίες αυτές φέρουν τις γενετικές 

πληροφορίες αναπαραγωγής. Έτσι ένας μικροοργανισμός που δεν μπορεί να 

αναπαραχθεί δεν θα μολύνει έναν ξενιστή. Ωστόσο, αυτό δεν  εμποδίζει την εκτέλεση 

του μεταβολισμού καθώς και άλλων λειτουργιών του κυττάρου. Τέλος ορισμένοι 

μικροοργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν τη βλάβη που προκλήθηκε 

από την υπεριώδη ακτινοβολία σε περιορισμένο βαθμό και έτσι να ανακτήσουν την 

μολυσματική τους δράση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτοεπιδιόρθωση και 
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επιτυγχάνεται με έκθεση σε  ακτινοβολία συγκεκριμένων μηκών κύματος (Lawrence  

et al., 2008).   

3.4.3 Πηγή της ακτινοβολίας 

Η παραγωγή της ακτινοβολίας UV γίνεται με λυχνίες που περιέχουν ατμούς 

υδραργύρου και φορτίζονται μέσω ηλεκτρικού τόξου. Η παραγόμενη ενέργεια από τη 

διέγερση των ατμών υδραργύρου που περιέχονται στη λυχνία, έχει ως αποτέλεσμα 

την εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα συστήματα UV διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες : 

• Συστήματα – λαμπτήρες    1           χαμηλής πίεσης – χαμηλής έντασης 

• Συστήματα – λαμπτήρες    2           χαμηλής πίεσης – υψηλής  έντασης 

• Συστήματα – λαμπτήρες    3           μέσης πίεσης – υψηλής  έντασης 

Πίνακας 3.1 Στοιχεία συστημάτων 1,2,3 (Πηγή: Metcalf & Eddy,2003) 
Σύστημα 1 

Μήκος κύματος nm 254 
Θερμοκρασία oC 35-45 
Ισχύς λυχνίας W 25-27 

Κατανάλωση ισχύος W kW 70-100 
Ρεύμα λυχνίας mA 350-550 
Τάση λυχνίας V 220 

Απόδοση % 30-40 
Πίεση mm Hg 0,007 

Πίεση λυχνίας bar 0,01-1 
Μήκος  λυχνίας m 0,75-1,5 

Διάμετρος λυχνίας mm 15-20 
Διάρκεια ζωής hr 9000-13000 

Ενεργειακό αποτύπωμα - μεγάλο 
Σύστημα 2 

Μήκος κύματος nm 254 
Θερμοκρασία oC 90-150 
Ισχύς λυχνίας W 60-400 

Κατανάλωση ισχύος W kW 200-500 
Ρεύμα λυχνίας mA Μεταβλητό 
Τάση λυχνίας V Μεταβλητό 

Απόδοση % 25-35 
Πίεση mm Hg 0.001-0.01 

Μήκος  λυχνίας m Μεταβλητό 
Διάμετρος λυχνίας mm Μεταβλητό 

Διάρκεια ζωής hr 8000-10000 
Ενεργειακό αποτύπωμα - μεσαίο 

Σύστημα 3 
Μήκος κύματος nm 200-400 
Θερμοκρασία oC 600-800 
Ισχύς λυχνίας W  

Κατανάλωση ισχύος W kW 2-5 
Ρεύμα λυχνίας mA Μεταβλητό 
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Τάση λυχνίας V Μεταβλητό 
Απόδοση % 10-12 

Πίεση mm Hg 102-104 
Πίεση λυχνίας bar 10-20 

Μήκος  λυχνίας m Μεταβλητό 
Διάμετρος λυχνίας mm Μεταβλητό 

Διάρκεια ζωής hr 2000-5000 
Ενεργειακό αποτύπωμα - μικρό 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία σύντομη σύγκριση συστημάτων: 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση συστημάτων χαμηλής –μέσης πίεσης 
 Χαμηλής πίεσης Μέσης πίεσης 

Πλεονεκτήματα 

• Υψηλή απόδοση 
μικροβιοκτόνου ( 254nm 
στο μεγαλύτερο 
ποσοστό ) 

• Μικρότερη ισχύς ανά 
λαμπτήρα ( μικρότερη 
μείωση συνολικής δόσης 
σε περίπτωση αποτυχίας 
ενός λαμπτήρα) 

• Μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής λαμπτήρα  

• Μεγαλύτερη ισχύς 
εξόδου 

• Λιγότεροι λαμπτήρες 
για μία συγκεκριμένη 
εφαρμογή 

• Μικρότερα 
ενεργειακά 
αποτυπώματα / 
αντιδραστήρες 
 

Μειονεκτήματα 

• Απαίτηση σε 
περισσότερους 
λαμπτήρες για να 
πετύχει η εφαρμογή 

• Μεγαλύτερο ενεργειακό 
αποτύπωμα  

• Μικρότερη διάρκεια 
ζωής λαμπτήρα  

• Υψηλότερη 
θερμοκρασία 
λειτουργίας 
λαμπτήρων 
μπορεί να επιταχύνει 
τις αποθέσεις 

• Χαμηλή απόδοση 
μετατροπής 
ηλεκτρικής σε 
μικροβιοκτόνα 
υπεριώδη  

 

Οι λαμπτήρες μέσης πίεσης αποτελούν την πιο εξελιγμένη μορφή λαμπτήρων 

υπεριώδους ακτινοβολίας με σχετικά περιορισμένη εφαρμογή ενώ παράλληλα νέες 

τεχνολογίες αναπτύσσονται οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην απολύμανση. 

Τέτοια παραδείγματα είναι η λυχνία ξένου ευρείας –ζώνης παλμικής – ενέργειας και 

λυχνία διεγερμένου διατομικού μορίου βραχέος εύρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
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στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξελισσόμενες τεχνολογίες δεν έχουν 

επιβεβαιωμένα δεδομένα σε ζητήματα απόδοσης – κόστους και αξιοπιστίας της 

λειτουργίας. Τέλος η τεχνολογία των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω αλλάζει διαρκών και εξελίσσεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς που ως αποτέλεσμα έχει η βιβλιογραφία εκτός της τρέχουσας να μην 

μπορεί να την αποδώσει.  

3.4.4 Μέρη συστημάτων απολύμανσης 

Τα συστήματα απολύμανσης για να επιτύχουν το σκοπό λειτουργίας τους 

απαρτίζονται από διάφορα μέρη. Τα κυριότερα είναι (Lawrence et al., 2008) : 

• UV λυχνίες 

• Εξωτερικό περίβλημα χαλαζία 

• Πυκνωτές για τροφοδοσία ρυθμιζόμενης ισχύος  

• Παροχή ισχύος  

• Σταθεροποιητής έντασης (ballast) 

3.4.5  Διάταξη συστημάτων απολύμανσης 

Εκτός από τον τύπο της λυχνίας που χρησιμοποιείται και αναφέρθηκε πρωτύτερα 

πρέπει να ταξινομήσουμε τα συστήματα και σύμφωνα  με την διάταξη τους. Οι 

βασικές διατάξεις που λαμβάνουν χώρα κατά την απολύμανση με υπεριώδη 

ακτινοβολία είναι δύο. 

• Συστήματα ανοιχτού – καναλιού 

• Συστήματα κλειστού – καναλιού 

Στο σύστημα ανοιχτού – καναλιού οι λαμπτήρες μπορούν να τοποθετηθούν 

οριζόντια παράλληλα με την ροή καθώς και κατακόρυφα κάθετα με την ροή. Η 

παροχή σχεδιασμού κατανέμεται μεταξύ ενός αριθμού ανοιχτών καναλιών και ένα 

από αυτά διατίθεται πάντα σε εφεδρεία. Οι λαμπτήρες σε αυτήν την διάταξη δεν 

έρχονται σε επαφή με τα λύματα παρά μόνο βρίσκονται πάνω από τους 

διαπερατούς αγωγούς, ή πάνω από την περιοχή των λυμάτων. Για την προστασία 

των λαμπτήρων τοποθετείται  περίβλημα χαλαζία. 
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Στο σύστημα κλειστού – καναλιού οι λαμπτήρες μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα 

που είναι και η συνηθέστερη διάταξη αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και οριζόντια 

στη ροή των λυμάτων. Οι λαμπτήρες σε αυτήν την διάταξη είναι βυθισμένοι στα 

λύματα και διαθέτουν ενσωματωμένη διάταξη μηχανικού καθαρισμού των 

περιβλημάτων χαλαζία για την διατήρηση της απόδοσης. Λόγω ιδιομορφίας αυτών 

των λαμπτήρων και τον υψηλών θερμοκρασιών των τοιχωμάτων των καναλιών, η 

ισχύς τους είναι ανεξάρτητη από την θερμοκρασία εκροής.    

Οι λαμπτήρες σε αυτήν την διάταξη βυθίζονται μέσα στα λύματα και για την 

προστασία τους έχει τοποθετηθεί ένα περίβλημα χαλαζία 

3.4.6 Καθαρισμός λαμπτήρων  

Ο καθαρισμός των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μια παράμετρος που 

δεν πρέπει να αγνοηθεί κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων καθώς περιέχει ένα 

μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας. Αναλυτικότερα οι λαμπτήρες που είναι 

βυθισμένοι στα λύματα επικαλύπτονται από λίπη, έλαια, αιωρούμενα στερεά και 

βιομάζα ενώ αντίστοιχα αυτοί  που δεν έρχονται σε επαφή με τα λύματα 

καλύπτονται με σκόνη. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η απαλλαγή 

όλων αυτών  των στοιχείων από τους λαμπτήρες ώστε να εξασφαλιστεί η απόδοση 

του συστήματος απολύμανσης. Όπως η συνεχής εξέλιξη συμπαρασύρει τις 

τεχνολογίες των λαμπτήρων UV δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί  και στα 

συστήματα καθαρισμού. Έτσι αυτοματοποιημένος εξοπλισμός φροντίζει ανάλογα 

με το πόσο συχνά είναι απαραίτητο να καθαρίζει τους λαμπτήρες με μηχανικά, 

χημικά και άλλα μέσα. 

3.4.7 Παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της απολύμανσης με UV 

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της απολύμανσης είναι πολλοί και 

ποικίλοι. Οι κυριότεροι από αυτούς αναφέρονται παρακάτω με συνοπτική 

επεξήγηση: 

• Διαπερατότητα και απορροφητικότητα  του νερού στην υπεριώδη 
ακτινοβολία 

• Θολότητα και αιωρούμενα στερεά (TSS) 
• Μέγεθος σωματιδίων 
• Ολικά διαλυμένα στερεά,  σκληρότητα και pH 
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• Σίδηρος 
• Θερμοκρασία 

3.4.8 Μαθηματική αποτύπωση αναχαίτισης και  δόσης  υπεριώδους 
ακτινοβολίας 

Η δυνατότητα αναχαίτισης των βακτηρίων από την υπεριώδη ακτινοβολία 

εκφράζεται από τον τύπο (Qualls et al., 1983) : 

N = No * exp(-Κ x I x t) + Np 

Όπου: 

Ν = συγκέντρωση των βακτηρίων που παραμένουν μετά την έκθεση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (οργανισμοί/l) 

Νο = αρχική συγκέντρωση βακτηρίων (οργανισμοί/l) 

Νp = συγκέντρωση των βακτηρίων (οργανισμοί/l) που λόγω των αιωρούμενων 
σωματιδίων δεν επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία  

K = σταθερά, (cm2/mW-sec) 

I = ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας (mW/cm2) 

 

Η δόση της χλωρίωσης θεωρητικά θα μπορούσε να οριστεί όπως ο όρος C*t που 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της χλωρίωσης, σαν προϊόν της έντασης και του χρόνου 

έκθεσης. Έτσι λοιπόν εκφράζεται από τον τύπο: 

UV δόση = I * t 

Όπου : 

 I = UV ένταση, (mW/cm2) 

t = χρόνος έκθεσης, (s) 

UV δόση, (mW-s/cm2 ) ή (mJ/cm2) 

3.4.9 Αξιολόγηση - συμπεράσματα 

Αφού έγινε μία συνοπτική επεξήγηση της τεχνολογίας και των συστημάτων 

απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, σειρά έχει ως κατακλείδα η αξιολόγηση  

αυτών . 
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Η μέθοδος της απολύμανσης με UV ακτινοβολία κερδίζει μία συνεχώς αυξανόμενη 

θέση στη προτίμηση συγκριτικά με τη χλωρίωση και άλλες στρατηγικές 

απολύμανσης. Συνοπτικά παρουσιάζονται κάποιοι τομείς που υπερτερεί η UV 

ακτινοβολία ως απολυμαντικό μέσο συγκριτικά καθώς και σημαντικά 

μειονεκτήματά της (Lawrence  et al., 2008): 

Πίνακας 3.3 Αξιολόγηση τεχνολογίας UV 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
• Ασφάλεια κατά τη μεταφορά, 

χρήση και διαχείριση ( χαμηλή 
επικινδυνότητα) 

• Απουσία χημικών 
παραπροϊόντων και κατ’ 
επέκταση τοξικής 
υπολειμματικής συγκέντρωσης 

• Δεν επιφέρει χημικές μεταβολές 
και δεν επηρεάζει τον υδάτινο 
αποδέκτη 

• Αποτελεσματικό για πολλά είδη 
μικροοργανισμών 

• Υψηλότερος βαθμός 
απομάκρυνσης ιών 

• Κατάληψη μικρού χώρου για τον 
εξοπλισμό 

• Σχετικά χαμηλό κόστος 
λειτουργικό και κατασκευαστικό 

• Δεν αυξάνει τα ολικά διαλυμένα 
στερεά  

• Δεν επηρεάζει την άμεση 
ποιότητα του αέρα (απουσία 
τοξικών αερίων) 

 

• Πτώση της απόδοσης των 
λαμπτήρων με τον χρόνο 

• Ανάγκη για καθαρισμό των 
λαμπτήρων 

• Πιθανή επανανάπτυξη 
βακτηριδίων (φωτοεπιδιόρθωση) 

• Απουσία μέτρησης 
υπολειμματικής ποσότητας ως 
δείκτης άμεσου ελέγχου της 
διαδικασίας 

• Αδυναμία μέτρησης άμεσα της 
δόσης με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να γίνει έλεγχος για την 
δυνατότητα φωτοεπιδιόρθωσης 

• Προβλήματα μικροβιολογικής 
επικάλυψης 

 

 

Παρουσιάστηκαν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

συγκεκριμένης μεθόδου όμως κλείνοντας πρέπει να γίνει σαφές πως για να 

καταλήξει κανείς στο σύστημα που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να μελετήσει τις 

παραμέτρους κατά περίπτωση ώστε να οδηγηθεί στη βέλτιστη συγκριτικά επιλογή. 
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3.5 Διύλιση 

3.5.1 Εισαγωγή 

Η διύλιση χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια για την επεξεργασία του πόσιμου νερού 

αλλά και των υγρών αποβλήτων. Είναι μία διαδικασία, η οποία χρησιμοποιείται με 

σκοπό την απομάκρυνση αιωρούμενων και κολλοειδών σωματιδίων από τα ρευστά. 

Κατά τη διεργασία αυτή τα επεξεργασμένα λύματα διέρχονται από ένα μέσο 

διύλισης πορώδους μορφής. Αναλυτικότερα το μέσο διύλισης για την επεξεργασία 

λυμάτων στη παρούσα διπλωματική εργασία είναι : 

• Κοκκώδες υλικό – αμμοδιυλιστήρια 

• Πορώδες ύφασμα – βιομηχανικά τύμπανα 

Η επιλογή του διυλιστηρίου εξαρτάται από τη φύση και τις ιδιότητες των ρυπαντών 

και αφορά ξεχωριστά την εκάστοτε περίπτωση. Η συνηθέστερη εφαρμογή του είναι 

στην τελευταία βαθμίδα καθαρισμού, πριν από την χλωρίωση και ακολουθεί τις 

διαδικασίες της κροκίδωσης και της καθίζησης. 

3.5.2 Μηχανισμοί διύλισης 

Οι βασικότεροι μηχανισμοί λειτουργίας της διύλισης που θεωρούνται πως 

συνεισφέρουν στην αποδοτική απομάκρυνση των στερεών παρουσιάζονται 

παρακάτω (tzopanogloy et al., 1970): 

Κατακράτηση : Η κατακράτηση αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό και αφορά τα 

σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από τους πόρους του διυλιστικού μέσου που 

συγκρατούνται στην επιφάνεια. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και τα σωματίδια 

με μικρότερο μέγεθος από τους πόρους του μέσου που παγιδεύονται από τυχαία  

επαφή.  

Καθίζηση : Τα σωματίδια μέσω της καθίζησης κατακάθονται  πάνω στους κόκκους 

του διυλιστικού μέσου. Επίσης σημαντικής βαρύτητας μηχανισμός. 

Προσκόλληση: Η προσκόλληση με τη σειρά της είναι ένας μηχανισμός με μικρότερη 

συνεισφορά έναντι της κατακράτησης και αφορά σωματίδια που προσκολλούνται 

στην επιφάνεια των κόκκων του διυλιστικού μέσου. Με την αύξηση της ταχύτητας 



67 
 

ροής τα σωματίδια αυτά εισχωρούν ακόμα βαθύτερα στο στρώμα με αποτέλεσμα 

την παρουσία έντονης θολότητας. 

Προσρόφηση : Ο μηχανισμός αυτός  αφορά την χημική αλλά και φυσική 

προσρόφηση περιγράφοντας τα σωματίδια που έχουν έρθει σε επαφή με τους 

κόκκους του διυλιστικού μέσου προσκολλούνται στην επιφάνεια. Η προσκόλληση 

επιτυγχάνεται με χημικούς δεσμούς ή με δυνάμεις ηλεκτροστατικών, 

ηλεκτροκινητικών δυνάμεων καθώς και συνάφειας VAN DER WAALS. 

Βιολογική δράση : Μέσω του μηχανισμού της βιολογική δράσης μειώνεται ο κενός 

όγκος του διυλιστικού μέσου με αποτέλεσμα την ενίσχυση των υπόλοιπων 

μηχανισμών. 

Κροκίδωση : η κροκίδωση ως μηχανισμός είναι δευτερεύουσας σημασίας και με την 

χρήση της ενισχύει τους παραπάνω μηχανισμούς. 

3.5.3 Έκπλυση διυλιστικού μέσου 

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής διύλισης κάθε διυλιστήριο μετά από κάποιο χρόνο 

λειτουργίας παρουσιάζει τις εξής χαρακτηριστικά ως απόρροια της έμφραξης του: 

• Πτώση υδραυλικού φορτίου 

• Κακή ποιότητα εκροής διυλισμένου νερού (θολότητα) 

Όταν φτάσει η διύλιση να έχει αυτά τα αποτελέσματα ορίζεται το τέλος του 

λεγόμενου κύκλου διύλισης και αρχίζει η διαδικασία της έκπλυσης καθώς μειώνεται 

η απόδοση του συστήματος. Η έκπλυση για τον καθαρισμό του διυλιστικού μέσου 

επιτυγχάνεται με αντιστροφή της ροής του διυλισμένου νερού καθώς επίσης και με 

τροφοδότηση αέρα διαμέσου του υπεδάφιου χώρου. Με τον τρόπο αυτό 

αποτρέπεται η διόγκωση και η διαβάθμιση του υλικού. Ο χρόνος έκπλυσης κρατάει 

λίγα λεπτά αλλά είναι ικανός να αποκαταστήσει την απόδοση του διυλιστηρίου 

(Manassis, 2001) .  
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Σχήμα 3.9 Απεικόνιση έναρξης έκπλυσης  

Η μαθηματική αποτύπωση της διαδικασίας της έκπλυσης εκφράζεται από την 

μέθοδο Fair και Hatch. 

3.5.4 Μαθηματική αποτύπωση της υδραυλικής της διύλισης  

Για το απλό στρώμα – σχέση Kozenzy (Λέκκας, 1996): 
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Όπου, 
h = απώλεια υδραυλικού φορτίου 
ν = κινηματική συνεκτικότητα 
Κ= συντελεστής διαπερατότητας  
f = πορώδες του στρώματος 
Ε = επιφάνεια των κόκκων 
V = όγκος των κόκκων 

Για την περίπτωση του στρωματοποιημένου διυλιστηρίου και σταθερές τιμές 

πορώδους προκύπτει : 
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Όπου, 
h = απώλεια υδραυλικού φορτίου 
ν = κινηματική συνεκτικότητα 
Κ= συντελεστής διαπερατότητας  
f = πορώδες του στρώματος 
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υ = ταχύτητα διυλιστηρίου = Q/Α 
Q = ολική παροχή δια του στρώματος 
Α = ολική οριζόντια επιφάνεια του στρώματος 
D = μέγεθος των κόκκων του στρώματος 
Ψ = σφαιρικότητα των κόκκων 
 

Για την περίπτωση του μη στρωματοποιημένου διυλιστηρίου με ομοιόμορφη 

κατανομή : 
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Όπου, 
h = απώλεια υδραυλικού φορτίου 
ν = κινηματική συνεκτικότητα 
Κ= συντελεστής διαπερατότητας  
f = πορώδες του στρώματος 
υ = ταχύτητα διυλιστηρίου = Q/Α 
Q = ολική παροχή δια του στρώματος 
Α = ολική οριζόντια επιφάνεια του στρώματος 
D = μέγεθος των κόκκων του στρώματος 
Ψ = σφαιρικότητα των κόκκων 
 

3.5.5 Απόδοση Διύλισης 

Η διαδικασία της διύλισης συμβάλει ιδιαίτερα στην προχωρημένη επεξεργασία 

λυμάτων λόγω της υψηλής απόδοσης που επιτυγχάνει. Αναλυτικότερα το προϊόν 

της διύλισης μπορεί να φτάσει σε τιμές  θολότητας μικρότερες από 0,2 μονάδες και 

να απομακρύνει βακτηρίδια σε βαθμό 99% αν συνοδευτεί από καθίζηση-

κροκίδωση. Τέλος στην περίπτωση των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων μπορεί 

να φτάσει σε πρόσθετη απομάκρυνση BOD κατά 50-70% και αιωρούμενων στερεών 

κατά 80-90%. 

3.5.6 Εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασίας με διύλιση 

Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια οι εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασίας με 

διύλιση για παραγωγή λυμάτων υψηλής ποιότητας είναι : 
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-Πλήρες σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (full-treatment process): 

Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται η προσθήκη χημικών, η κροκίδωση, η καθίζηση 

και τέλος η διύλιση. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υψηλές δόσεις 

κροκιδωτικών και χαρακτηρίζεται από υψηλό λειτουργικό και κατασκευαστικό 

κόστος. 

-Σύστημα απευθείας διύλισης  (direct filtration):  

Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται η προσθήκη χημικών, η κροκίδωση και η 

διύλιση. Είναι το προτεινόμενο σχήμα της ελληνικής νομοθεσίας και οι απαιτήσεις 

του σε δόσεις κροκιδωτικών είναι σημαντικά μικρότερες. 

-Σύστημα διύλισης επαφής (contact filtration): 

Τέλος το σύστημα διύλισης επαφής δεν απαιτεί δεξαμενή κροκίδωσης καθώς τα 

χημικά κροκίδωσης τοποθετούνται απευθείας στη γραμμή των λυμάτων. 

3.5.6 Παράμετροι σχεδιασμού διυλιστηρίων 

Τα διυλιστήρια έχουν μια σειρά από παραμέτρους και χαρακτηριστικά τα οποία ανά 

περίπτωση, καταλήγουν σε ξεχωριστούς διαχωρισμούς και διαμορφώνουν τα 

εκάστοτε συστήματα. Έτσι οι σημαντικότερες από τις παραμέτρους αυτές είναι : 

• Τα χαρακτηριστικά του υλικού πλήρωσης 
o Κοκκομετρική διαβάθμιση  
o Ουσιαστική διάμετρος 
o Συντελεστής ομοιομορφίας 
o Σχήμα κόκκου 
o Σφαιρικότητα 
o πορώδες 

• σχεδιασμός σύμφωνα με την υδραυλική φόρτιση   
o Βραδυδιυλιστήρια 
o Ταχυδυιλιστήρια 

• σχεδιασμός σύμφωνα με την ροή  
o Διυλιστήρια καθοδικής ροής 
o Διυλιστήρια ανοδικής ροής 

• σχεδιασμός σύμφωνα με το επιβαλλόμενο υδραυλικό φορτίο  
o Διύλιση υπό σταθερό φορτίο 
o διύλιση με σταθερή παροχή 
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o διύλιση με μεταβλητή παροχή 
• σχεδιασμός σύμφωνα με τον τρόπο τροφοδοσίας 

o Διυλιστήρια πίεσης  
o Διυλιστήρια βαρύτητας 

• σχεδιασμός σύμφωνα με το καθεστώς ροής  
o Συστήματα συνεχούς διύλισης  
o Συστήματα διακοπτόμενης διύλισης 
 

3.5.7 Αμμοδιυλιστήρια 

Το πιο διαδεδομένο υλικό μια τυπικής διάταξης διυλιστηρίου είναι η άμμος. Έτσι 

και στη παρούσα διπλωματική το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιήσουμε θα 

είναι αυτό.  

Τα αμμοδιυλιστήρια, κατά κύριο λόγω είναι διακοπτόμενης ροής. Αυτό σημαίνει 

πως τα λύματα θα περάσουν μία φορά από το διυλιστικό μέσο και η λειτουργία θα 

διακοπεί όταν προκύψει ανάγκη καθαρισμού. Υπάρχουν όμως και συστήματα 

διύλισης συνεχούς λειτουργίας σε περιπτώσεις που συνήθως το ύψος κλίνης 

ξεπερνά τα 1,4m. Με την συνεχή λειτουργία επιτυγχάνεται η δυνατότητα έκπλυσης 

του διυλιστικού μέσου ταυτόχρονα με την λειτουργία της διύλισης.   

Σύμφωνα με την νομοθεσία τα κριτήρια σχεδιασμού του αμμόφιλτρου είναι :  

• βάθος διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1,40 m,  

• ενεργή διάμετρο κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm,  

• συντελεστή ομοιομορφίας κόκκων άμμου (u) 1,45-1,60  

• επιφανειακή φόρτιση ≤ 8 m3/m2 /hr για κανονικές συνθήκες λειτουργίας 

Πρέπει να αναφερθεί πως τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν απευθείας διύλιση 

όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. 

Τα αμμοδιυλιστήριο αποτελείται από μία σειρά δομικών τμημάτων που στο σύνολό 

τους απαρτίζουν το εν λόγω σύστημα. Τα βασικά από αυτά είναι : 

• Η δεξαμενή διύλισης 

• Το σύστημα συλλογής των επεξεργασμένων λυμάτων 

• Το μέσο διύλισης 
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• Το σύστημα τροφοδοσίας και διανομής των λυμάτων προς επεξεργασία 

• Βοηθητικός εξοπλισμός 

Ο βοηθητικός εξοπλισμός με την σειρά του περιλαμβάνει: 

• Τα αντλιοστάσια 

• Τις αντλίες 

• Τα ακροφύσια 

• Τη διάταξη εκτροπής των επεξεργασμένων λυμάτων 

• Τους διάφορους αυτοματισμούς (θυροφράγματα) 

Διακοπτόμενης ροής 

Οι διακοπτόμενης λειτουργίας σχεδιασμοί αφορούν αμμοδιυλιστήρια με σχετικά 

μικρό ύψος διηθητικού μέσου  και καθοδική ροή. Ο διαχωρισμός της φάσης πλύσης 

από τη φάση λειτουργίας είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό ενώ παρουσιάζουν 

χαμηλότερη απόδοση συγκριτικά με αυτά της συνεχούς ροής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία συνοπτική αναφορά στα συστήματα αυτά. Κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των λυμάτων στο διυλιστήριο αυτά κατέρχονται από τις 

απαραίτητες κλίνες και συλλέγονται στον πυθμένα. Από την διεργασία αυτή  

αναπτύσσεται στα ανώτερα στρώματα της άμμου ένα λεπτό φιλμ που περιβάλλει 

τους κόκκους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέσω της προσρόφησης να κατακρατείται η 

κολλοειδής και οργανική ύλη. Όταν πια το διυλιστήριο σταματήσει να δέχεται 

λύματα λαμβάνει χώρα η αποικοδόμηση των στερεών που έχουν κατακρατηθεί. Σε 

αντίθεση με το διαλυμένο ποσοστό του οργανικού φορτίου που αποικοδομείται 

στιγμιαία το κολλοειδές έχει ανάγκη τη βοήθεια ενζύμων για να διαλυτοποιηθεί.  
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Εικόνα 3.2 Απεικόνιση αμμοδιυλιστηρίου 

Σύστημα αμμόφιλτρου συνεχούς ανοδικής ροής 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω  υπάρχουν και τα συστήματα συνεχούς διύλισης. 

Η εν λόγω τεχνολογία τείνει να επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση 

αυτή τα υγρά ανέρχονται της κλίνης διύλισης (ανοδική ροή) και απομακρύνονται 

από την κορυφή του συστήματος. Με την χρήση αεραντλιών η άμμος ανέρχεται από 

τον πυθμένα στην κορυφή και από την κίνησή της στο διηθημένο νερό ξεπλένεται. Η 

προς τα κάτω κίνηση της άμμου ρυθμίζεται από ένα κωνικό παρέμβυσμα πυθμένα, 

το οποίο τοποθετείται κάτω από τα στοιχεία κατανομής του προς διύλιση ρεύματος 

ενώ η διασταύρωσή της με το ρεύμα εκροής εξασφαλίζει μεγάλη ικανότητα 

παγίδευσης στερεών. 

 
Σχήμα 3.10 Αμμοδιυλιστήριο συνεχούς ανοδικής ροής 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι : 

• Συνεχής πλύση φίλτρων χωρίς ανάγκη ενεργοποίησης συστημάτων 

αυτοματισμού 

• Απουσία κινούμενων μερών 

• Καταλληλότητα για μεγάλη περιεκτικότητα σε αιρούμενα στερεά 

• Απουσία ακροφυσίων  

• Μικρή απαίτηση σε συντήρηση 
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• Μικρή απαίτηση σε επίβλεψη 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

• Δεν χρειάζονται να προηγηθεί μονάδα κροκίδωσης  

Κλείνοντας την μικρή αναφορά στα αμμόφιλτρα τονίζεται πως εφόσον αυτά 

σχεδιάζονται σωστά μπορούν να επιτύχουν σημαντικά υψηλές αποδόσεις. Στη 

συνέχεια στον σχεδιασμό και στην κοστολόγηση συστημάτων με αμμόφιλτρα θα 

παρουσιαστεί εκτενέστερη περιγραφή αυτών.  

3.5.8 Βιομηχανικά τύμπανα 

Εκτός από την χρήση αμμόφιλτρων που περιγράφηκαν παραπάνω ιδιαίτερα 

διαδεδομένη είναι η χρήση συστημάτων διύλισης πορώδους υφάσματος. Ποιο 

συγκεκριμένα θα αναπτύξουμε το σύστημα βιομηχανικών τυμπάνων. 

Στο φίλτρο αυτό τα λύματα εισέρχονται από το άκρο εισόδου του περιστρεφόμενου 

τυμπάνου και διαμέσου κατάλληλων ανοιγμάτων φτάνουν στους δίσκους 

φίλτρανσης όπου φιλτράρονται μέσω βαρύτητας. Το τύμπανο οριζοντίου άξονα 

τοποθετείται σε δεξαμενές από σκυρόδεμα ή μέταλλο.  

 Τα κυριότερα τμήματα του συστήματος είναι: 

• Μεταλλικός σκελετός και τα εσωτερικά τμήματα του 

• Κινητήρια μονάδα 

• Χοάνη συλλογής στραγγιδίων έκπλυσης 

• Σύστημα έκπλυσης 

• Διηθητικό μέσο – ύφασμα 

 

Εικόνα 3.3 Δισκόφιλτρο περιστρεφόμενου τυμπάνου 
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Όσον αφορά την τροφοδοσία στο εσωτερικό του τυμπάνου, αυτή ελέγχεται με 

θυρόφραγμα τοποθετημένο στην είσοδο κάθε φίλτρου και οι διηθημένες εκροές 

εξάγονται με υπερχείλιση.  

 Η βασική λειτουργία αφορά τα περιεχόμενα στα λύματα αιωρούμενα στερεά που  

συγκρατούνται από το υφασμάτινο μέσο φίλτρανσης  στο εσωτερικό των δίσκων. 

Όταν η στάθμη των λυμάτων στο εσωτερικό του περιστρεφόμενου τυμπάνου 

ανεβαίνει πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο, ξεκινά η περιστροφή του 

τυμπάνου και η αντίστροφη πλύση του φίλτρου. Το σύστημα καθαρισμού μέσω 

αντίστροφης πλύσης, απομακρύνει τα συσσωρευμένα στερεά σε ένα σταθερό 

κανάλι απόρριψης στο εσωτερικό του φίλτρου. Στη συνέχεια το νερό έκπλυσης 

απομακρύνεται μέσω του σωλήνα απόρριψης σε ένα φρεάτιο εκτός του φίλτρου.  

Σε κάποια φίλτρα το διηθητικό μέσο τοποθετείται σε δίσκους κάθετους στο άξονα 

τους με σκοπό την εξασφάλιση περεταίρω επιφάνειας διύλισης.  

Η διαδικασία της απαραίτητης για την απόδοση έκπλυσης επιτυγχάνεται με 

ακροφύσια ψεκασμού τοποθετημένα στο πάνω μέρος του τυμπάνου. Για την 

αύξηση της απόδοσης της έκπλυσης η κεφαλή του συστήματος πλύσης, 

κινείται αργά, προκαλώντας αντίστοιχη κίνηση στα ακροφύσια ψεκασμού. Τα 

παραγόμενα στραγγίδια πλύσης οδηγούνται σε φρεάτια και τελικά απομακρύνονται 

με άντληση. 

Κλείνοντας την συνοπτική αναφορά στα βιομηχανικά τύμπανα κρίνεται ουσιαστική 

η αξιολόγηση του συστήματος έναντι των συστημάτων κοκκώδους υλικού όπως 

αυτό της άμμου. Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που περιλαμβάνει αναφορικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα : 

Πίνακας 3.4 Αξιολόγηση τεχνολογίας δισκόφιλτρων  

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  
• Χαμηλό κόστος κατασκευής  
• Χαμηλό κόστος συντήρησης 
• Το μέσω λιγότερο ευάλωτο – 

μικρότερη ευπάθεια  
• Απλότητα λειτουργίας 

• Χαμηλότερες αποδόσεις – μέτρια 
ποιότητα εκροής 
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• Ευκολία καθαρισμού  
• Ευκολία αντικατάστασης του 

μέσου διύλισης 

 

3.6 Μεμβράνες 

3.6.1 Εισαγωγή 

Η διήθηση των λυμάτων στα συμβατικά φίλτρα στρώματος απομακρύνει 

αιωρούμενα στερεά μέχρι ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέγεθος αυτό εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του φίλτρου και τις συνθήκες λειτουργίας της διήθησης. Στη 

διήθηση με μεμβράνες το εύρος του μεγέθους των σωματιδίων εκτείνεται και 

περιλαμβάνει διαλυτά συστατικά από 0,0001 έως 1,0 μm.  

 

 

Σχήμα 3.11 Σχηματική απεικόνιση διεργασίας μεμβρανών  

Η χρήση των ημιπερατών μεμβρανών στην τεχνολογία καθαρισμού των υγρών 

αποβλήτων καθιστά δυνατή την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών που δεν 

απομακρύνονται από τη διήθηση στρώματος αλλά και χημικές ενώσεις με μοριακό 

βάρος από μερικές δεκάδες έως 106. 

3.6.2 Κατηγορίες  διεργασίας μεμβρανών 

Οι πιο γνωστές και συνήθεις διεργασίες με μεμβράνες περιλαμβάνουν: 

• την μικροδιήθηση (microfiltration, MF),  

• την υπερδιήθηση (ultrafiltration, UF),  

• τη νανοδιήθηση (nanofiltration, NF),  



77 
 

• την αντίστροφη όσμωση (reverse osmosis, RO ),  

• και τέλος την ηλεκτροδιάλυση ( electrodialysis, ED). 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία στο υπολογιστικό μέρος θα ασχοληθούμε με 

τις κατηγορίες μικροδιήθησης και υπερδιήθησης  ως της συνηθέστερες διεργασίες 

με μεμβράνες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Οι τεχνολογίες μικροδιήθησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών ενώ με την υπερδιήθηση 

μπορεί να προκύψει νερό έκπλυσης ιδιαίτερης καθαρότητας. 

3.6.3 Μέγεθος 

Η κατακράτηση των σωματιδίων από τις μεμβράνες MF και UF επιτυγχάνεται λόγω 

του μεγαλύτερου μεγέθους τους σε σύγκριση με τους πόρους των μεμβρανών. Οι 

μεμβράνες MF έχουν μέγεθος πόρων που κυμαίνεται από 10 – 1000 nm και 

επομένως είναι μικρότεροι σε μέγεθος από αυτούς των τυπικών φίλτρων. Οι 

μεμβράνες MF απομακρύνουν τα αιωρούμενα στερεά, ενώ δεν μπορούν να 

απομακρύνουν διαλυτές οργανικές και ανόργανες ουσίες (Metcalf & Eddy, 2003). Η 

μικροδιήθηση χρησιμοποιείται για την κατακράτηση ουσιών, το μέγεθος των 

οποίων κυμαίνεται από 0.08 μm έως 10 μm. Οι UF μεμβράνες έχουν μέγεθος πόρων 

από 2-50 nm και μπορεί να απομακρύνουν από το τροφοδοτούμενο ρεύμα 

αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια, ιούς, κύστες καθώς και μεγάλου μοριακού 

βάρους διαλυτές οργανικές ουσίες, ενώ δεν μπορούν να κατακρατήσουν τα διαλυτά 

ανόργανα και τα μικρού μοριακού βάρους οργανικά σωματίδια (Noble & Stern, 

1995). Το μοριακό σημείο αποκοπής των μεμβρανών UF κυμαίνεται μεταξύ 2-500 

kDa που είναι κοντά στο μοριακό βάρος των οργανικών ουσιών (Baker, 2004). Οι 

μεμβράνες UF και MF μπορούν να επεξεργασθούν υγρά απόβλητα με υψηλές 

συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών και έχουν σχετικά χαμηλές ενεργειακές 

απαιτήσεις.  

Ο διαχωρισμός ως προς το μέγεθος των πόρων στις μεμβράνες ορίζει την εξής 

τακτοποίηση : 

• Μακροπόροι ( >50 nm) 
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• Μεσοπόροι ( 2-50 nm ) 

• Μικροπόροι ( <2 nm ) 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως το μέγεθος των πόρων σε μεμβράνες 

όπως αυτές της PA είναι τόσο μικρό που ορίζονται ως μη- πορώδεις. 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας των διεργασιών και του μεγέθους πόρων τους : 

Πίνακας 3.5  Συσχετισμός διεργασίας μεμβρανών με μέγεθος πόρων  

Διεργασία μεμβρανών Μέγεθος πόρων 
Τυπικό λειτουργικό 

εύρος,mμ 
Μικροδιήθηση Μακροπόροι 0,08-2,0 
Υπερδιήθιση Μεσοπόροι 0,005-0,2 
Νανοδιήθιση Μικροπόροι 0,001-0,01 

Αντίστροφη όσμωση Μη- πορώδες 0,0001-0,001 
Διάλυση Μεσοπόροι - 

Ηλεκτροδιάλυση Μικροπόροι - 
 

3.6.4 Υλικά κατασκευής μεμβρανών 

Μία επιπλέον κατηγοριοποίηση των μεμβρανών, προκύπτει από το υλικό 

κατασκευής τους. Οι μεμβράνες αποτελούνται από λεπτό φύλλο το οποίο 

υποστηρίζεται από μία πορώδη δομή πάχους 100 μm. Το υλικό κατασκευής των 

μεμβρανών ποικίλει ανά περίπτωση όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ο βασικός 

διαχωρισμός των μεμβρανών σύμφωνα με το υλικό κατασκευής είναι οι οργανικές 

και οι ανόργανες. Αναλυτικότερα οι οργανικές μεμβράνες, που είναι και οι 

επικρατέστερες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, κατασκευάζονται από 

πολυμερή. Κύρια υλικά των οργανικών μεμβρανών είναι οι κυτταρίνες, οι 

πολυηλεκτρολύτες, το πολυαμίδιο, προπυλεννίου και άλλα. Από την άλλη πλευρά οι 

ανόργανες μεμβράνες αποτελούνται από κεραμικά και μεταλλικά υλικά κυρίως 

(Zeman & Zydney, 1996). Το εκάστοτε υλικό κατασκευής καθορίζει τις ιδιότητες της 

μεμβράνης και το πώς αντιδρά όταν έρχεται σε επαφή με το τροφοδοτούμενο 

ρεύμα, ενώ αρκετές έρευνες έχουν στραφεί στην κατασκευή μεμβρανών από υλικά 

που εμφανίζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά (Mueller et al., 2009). 
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Τα κυριότερα υλικά κατασκευής μεμβρανών συγκεντρώνονται παρακάτω 

(Stephenson et al., 2000): 

• Polyacrylonitrile – πολυακριλονιτρίλιο  (PAN) 
• Polyethersulfone – πολυαιθεροσουλφόνη (PES) 
• Polysulfone - πολυσουλφόνη (PS) 
• Polyvinylchloride - πολυβινυλοχλωρίδιο ( PVC) 
• Polyvinyalcohol (PVA) 
• Polyamide aromatic - αρωματικό πολυαμίδιο (PA) 
• Cellulose acetate- οξική κυτταρίνη - αναγεννημένη (CA) 
• Ceramic composites - κεραμικά σύνθετα υλικά (zirconia on alumina) 
• Carbon - άνθρακας 
• Alumina – αλουμίνα  

Ανεξαρτήτως όμως το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστεί η μεμβράνη, οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί για την επιθυμητή λειτουργία είναι : 

• Καλή μηχανική αντοχή και μεγάλος χρόνος ζωής 

• Μικρή διασπορά του μεγέθους πόρων 

• Υψηλή σταθερότητα ροής και υψηλή υδραυλική διαπερατότητα 

• Αντίσταση στο φράξιμο των πόρων   

3.6.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα μεμβρανών 

Η προχωρημένη επεξεργασία που επιτυγχάνεται από τη χρήση μεμβρανών είναι μία 

διεργασία ευάλωτη σε ένα σύνολο παραγόντων. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι : 

• Το μέγεθος, το σχήμα και η κατανομή μεγέθους των πόρων 

• Το μέγεθος, το σχήμα και η κατανομή μεγέθους των στερεών που τίθενται 

υπό διαχωρισμό    

• Η θερμοκρασία 

• Η συγκέντρωση του διαλύματος διαχωρισμού  

• Η ταχύτητα του ρευστού κατά μήκος της μεμβράνης 
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3.6.6 Διάταξη μεμβρανών  

Η διάταξη του συστήματος μεμβρανών κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην 

προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παρουσιάζει σημαντικό 

ενδιαφέρον για το πρακτικό κομμάτι της επεξεργασίας. Η επιλογή της λοιπόν γίνεται 

κυρίως με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της επιφάνειας των μεμβρανών στο μικρότερο 

δυνατό όγκο, ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος όγκος του αντιδραστήρα και επομένως το 

κόστος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιθυμητή ροή διαμέσου των μεμβρανών (Metcalf 

& Eddy, 2003).   

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριες διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων : 

• Σωληνωτή διάταξη 

• Διάταξη κοίλων ινών 

• Διάταξη ελικοειδούς περιέλιξης 

• Διάταξη πλακών – πλαισίου 

• Διάταξη πτυχωτών φύλλων 

Σωληνωτή διάταξη: 

Στη σωληνοειδή διαμόρφωση η μεμβράνη επιστρώνεται στο εσωτερικό ενός 

σωλήνα υποστήριξης. Χρησιμοποιούνται σωλήνες διαμέτρου 1 – 2,5mm 

τοποθετημένοι σε ειδικά δοχεία πίεσης. Η αξονική τροφοδότηση πραγματοποιείται 

με πίεση διαμέσου του αγωγού τροφοδοσίας ενώ η εξαγωγή του παραγόμενου 

νερού γίνεται από εξωτερική πλαϊνή επιφάνεια των μεμβρανών.  

Πλεονεκτούν στον εύκολο καθαρισμό τους με μηχανικό τρόπο  αλλά αντίθετα, 

χρειάζονται μεγάλο μέγεθος εγκαταστάσεων και είναι ακριβές συγκριτικά.  

Οι μονάδες αυτές είναι κατάλληλες για νερά με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων 

στερεών και υψηλή την πιθανότητα έμφραξης. 

Διάταξη κοίλων ινών 

Η διάταξη κοίλων ινών με την σειρά της αποτελεί ένα σύστημα πολλών 

εκατοντάδων λεπτών σωλήνων διαμέτρου 0,2-0,5mm. Οι σωλήνες αυτοί συνδέονται 
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παράλληλα και ο καθένας τους δέχεται ένα μέρος του ρευστού. Η συνολική 

κατασκευή εισάγεται σε ειδικά κατασκευασμένο δοχείο πίεσης. Η τροφοδοσία σε 

αυτή τη διάταξη γίνεται είτε στο εσωτερικό της ίνας ( μέσα – έξω ) είτε εξωτερικά 

(έξω – μέσα). 

Σημαντική είναι η οικονομία χώρου, η μεγάλη επιφάνεια μεμβράνης αλλά πολύ 

συχνά παρουσιάζονται προβλήματα έμφραξης και δυσκολία καθαρισμού. 

Διάταξη ελικοειδούς περιέλιξης 

Στην διάταξη ελικοειδούς περιέλιξης ανάμεσα στα φύλλα μεμβράνης προστίθεται 

ένα εύκαμπτο διαχωριστικό ενώ αυτές φράσσονται ερμητικά από τις τρεις πλευρές. 

Στην ανοιχτή πλευρά προσκολλάται ένας διάτρητος αγωγός και τα φύλλα της 

μεμβράνης περιστρέφονται κυλινδρικά και σχηματίζουν σωλήνες διαδοχικούς σε 

απόσταση ολίγων mm. Το προς διαχωρισμό ρευστό τροφοδοτείται αξονικά και από 

το εξωτερικό των σωλήνων βγαίνει το προϊόν.  

 Οι ελικοειδείς μονάδες μεμβρανών εφαρμόζονται στη συντριπτική πλειοψηφία των 

συστημάτων RO. Η συγκεκριμένη διάταξη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

επιφάνεια ανά μοναδιαίο όγκο, μέτρια έμφραξη και χαμηλότερο κόστος οικονομικό 

και ενεργειακό, από τις επίπεδες και σωληνοειδείς διατάξεις μεμβρανών (Kucera, 

2010). 

Διάταξη πλακών – πλαισίου 

Στην περίπτωση της διάταξης πλακών – πλαισίου τοποθετούνται από μία σειρά από 

πλάκες υποστήριξης και των κλασσικών φύλλων μεμβρανών. Η τροφοδοσία του 

νερού προς επεξεργασία γίνεται μέσω μιας περιοχής ανάμεσα σε δύο διαδοχικές 

μεμβράνες. Για την έξοδο του διηθήματος παρέχεται ένα κανάλι προς την έξοδο της 

μονάδας. Φέρει κοινά στοιχεία με την φιλτρόπρεσσα και παρουσιάζει στοιχεία 

κοντινά με αυτά της διάταξης κοίλων ινών.  

Διάταξη πτυχωτών φύλλων 

Η κατασκευή της διάταξης πτυχωτών φύλλων χρησιμοποιεί την ροή του ρευστού 

μεταξύ φύλλων μεμβράνης που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. 
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Χρησιμοποιείται συνήθως για μικροδιήθηση και η ιδιομορφία του είναι πως η 

λειτουργία του είναι μίας χρήσης. Είναι κατάλληλο για συμπύκνωση ιών και 

εξασφαλίζει μεγάλη επιφάνεια μεμβράνης με βασική αδυναμία την τάση για 

έμφραξη και προβλήματα καθαρισμού.  

Κλείνοντας τις αναφορές στη διάταξη των συστημάτων μεμβρανών, ως απόφθεγμα 

γίνεται γνωστό πως οι απλές διατάξεις όπως η σωληνοειδής χρησιμοποιείται 

περισσότερο σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας λόγω απλότητας και οικονομικού 

συμφέροντος. Επίσης μέσω των διατάξεων αυτών γίνεται προσπάθεια να 

επιτευχθεί η αύξηση της επιφάνειας της μεμβράνης σε σχέση με τον όγκο του 

τροφοδοτούμενου υγρού για την προσέγγιση της τεχνικής ‘thin channel’.   

Διάταξη ως προς τη ροή 

Ένα σημαντικό κομμάτι της διάταξης των μεμβρανών αφορά την ροή ως προς αυτές. 

Στις περισσότερες μεμβράνες παρατηρούμε την εισροή, το συμπύκνωμα και την 

εκροή. Στην περίπτωση που το συμπύκνωμα μηδενίζεται έχουμε πλήρη ροή ( full- 

flow ) γνωστή ως ΄dead – end ‘ με απουσία   εγκάρσιας ροής. Όλο το νερό που 

τροφοδοτείται στην μεμβράνη, την διαπερνά. Εναλλακτικά έχουμε την κατάσταση ‘ 

cross – flow ‘ γνωστή ως εγκάρσια ροή (με επανακυκλοφορία ή χωρίς). Στην 

περίπτωση αυτή η κίνηση του υγρού γίνεται εφαπτομενικά της επιφάνειας της 

μεμβράνης με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων υλικών. Η MF 

και η UF είναι κατά κύριο λόγο ‘dead- end ‘ σχηματισμοί (Judd, 2006). 

 

Σχήμα 3.12  Διάταξη cross flow  
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3.6.7 Παράγοντες επιλογής διάταξης 

Οι διατάξεις που παρατέθηκαν παραπάνω στην πράξη πρέπει να καλύπτουν 

κάποιους παράγοντες ως προς το κόστος, την αποδοτικότητα της συσκευής κ.α. Οι 

παράγοντες αυτοί αναφορικά είναι : 

• Υψηλοί ρυθμοί 
• Μικρή πτώση πίεσης 
• Μεγάλη επιφάνεια μεμβρανών σε σχέση με τον κατεργασμένο όγκο υγρού 
• Ευκολία καθαρισμού 
• Ευκολία στον έλεγχο 
• Μικρή κατανάλωση ενέργειας 
• Μεγάλη αξονική ταχύτητα 
• Μικρός χώρος εγκατάστασης 
• Μικρό κόστος 

Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά ανά περίπτωση και να 

αξιολογούνται αναλόγως. 

3.6.8 Ώθηση για διαχωρισμό 

Μέχρι τώρα περιγράψαμε τα συστήματα και το είδος των μεμβρανών. Για να 

επιτευχθεί όμως ο απαραίτητος διαχωρισμός πρέπει να ωθηθεί προς τις μεμβράνες 

το νερό προς επεξεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής 

υδραυλικής πίεσης. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες κατηγορίες διεργασίας μεμβρανών 

όπως μικροδιήθηση και υπερδιήθηση επιτυγχάνουν τον διαχωρισμό μέσω της 

διαφοράς υδροστατικής πίεσης που προκύπτει. Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιπτώσεις όπου αυτό γίνεται λόγω διαφοράς συγκέντρωσης και 

ηλεκτροκινητήριας δύναμης. 

3.6.9 Κατακράτηση μεμβράνης 

Η κατακράτηση είναι η βασική διαδικασία λειτουργίας των μεμβρανών. Η έκφραση 

της αρχής αυτής δίνεται : 

R% = 1 - 
𝐶𝑝
𝐶𝑓

 *100 

Όπου, 

Cp = συγκέντρωση διηθήματος  

Cf = συγκέντρωση νερού τροφοδοσίας 
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Ενώ το ισοζύγιο μάζας εκφράζεται από : 

Qf = Qp + Qc 

Qf *Cf = Qp*Cp + Qc*Cc 

Όπου, 

Qp = παροχή ρεύματος διηθήματος 

Qf = παροχή ρεύματος τροφοδοσίας 

Qc = παροχή συμπυκνώματος 

Cc = συγκέντρωση συμπυκνώματος 

3.6.10 Λειτουργία των Μεμβρανών 

Βασικό κομμάτι του τρόπου λειτουργίας των μεμβρανών αποτελεί το φαινόμενο της 

πόλωσης. Ο ακριβής ορισμός του φαινομένου αυτού είναι η συγκέντρωση 

μεγαλομορίων στην περιοχή πάνω από την μεμβράνη και ο σχηματισμός ενός 

στρώματος πόλωσης, με μεγάλη περιεκτικότητα στα προαναφερθέντα 

μεγαλομόρια. Το στρώμα αυτό προσθέτει μία επιπλέον αντίσταση στη ροή με 

αποτέλεσμα την πιθανή αναστολή της λειτουργίας της μεμβράνης. Με την μείωση 

της ροής για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους η λειτουργία των μεμβρανών 

μπορεί να εξομαλυνθεί. Παρακάτω παρουσιάζεται μία σχηματική απεικόνιση της 

πόλωσης σε μεμβράνη υπερδιηθήσεως (Judd, 2006). 

 

Σχήμα 3.13  Σχηματική απεικόνιση πόλωσης μεμβρανών υπερδιηθήσεως  

Το πρακτικό κομμάτι όμως της λειτουργίας των μεμβρανών διαρθρώνεται ως εξής 

(Metcalf & Eddy, 2003):  
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Η είσοδος του διαλύματος τροφοδοσίας μέσα στην κατάταξη των μεμβρανών 

επιτυγχάνεται μέσω αντλίας ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη πίεση. Στη συνέχεια 

στον εξοπλισμό έρχεται να προστεθεί μία ρυθμιστική βάνα ώστε να διατηρήσει την 

υπάρχουσα πίεση. Καθώς η διαδικασία προχωράει και το φαινόμενο της 

κατακράτησης διαδραματίζεται, η πίεση από την πλευρά της τροφοδοσίας 

αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ροή μέχρι να φτάσει σε ένα 

οριακό σημείο όπου κρίνεται απαραίτητα να σταματήσει η λειτουργία. Όταν γίνει 

αυτό ακολουθεί ο κατάλληλος καθαρισμός ώστε να επανέλθει η επιθυμητή 

απόδοση του συστήματος.  

3.6.11 Συσσώρευση στερεών  - έμφραξη μεμβρανών ( FOULING ) 

Η συσσώρευση στερεών αποτελεί ίσος το σημαντικότερο πρόβλημα στις διεργασίες 

με νερό όπου χρησιμοποιούνται μεμβράνες (Huang et al., 2011). Αναλυτικότερα ο 

όρος έμφραξης (fouling) περιγράφει την πιθανή απόθεση και συσσώρευση των 

συστατικών πάνω στη μεμβράνη, στην πλευρά του ρεύματος τροφοδοσίας και κατ’ 

επέκταση τη δημιουργία επίστρωσης στερεών σε αυτή. Η έμφραξη των μεμβρανών 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως (Judd, 2006) :  

• Συσσώρευση των συστατικών στην επιφάνεια της μεμβράνης – σχηματισμός 

στρώματος 

• Σχηματισμός ιζημάτων λόγω χημείας νερού τροφοδοσίας 

• Βλάβες στη μεμβράνη λόγω παρουσίας χημικών ενώσεων που μπορούν να 

αντιδράσουν με την μεμβράνη ή υλικών βιολογικών που μπορούν να 

αποθέσουν σε αυτή 

Το πρόβλημα από τις διαδικασίες έμφραξης συνοψίζεται στο γεγονός πως 

προκύπτει αντίσταση στη ροή που περνάει από τις μεμβράνες. Το φαινόμενο αυτό 

εξηγείται από τους παρακάτω μηχανισμούς (Ahn et al., 1998)  : 

• Στένεμα των πόρων 

• Φραγή των πόρων 

• Σχηματισμός αδιαπέραστου στρώματος που προκλήθηκε από την πόλωση 

της συγκέντρωσης  
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Σχήμα 3.14 Τύποι έμφραξης μεμβρανών  (Πηγή: Bourgeous et al., 1999) 

Η περατότητα και η αντιστρεψιμότητα της μεμβράνης καθορίζεται από τους 

μηχανισμούς του fouling, όπως η προσρόφηση , η έμφραξη των πόρων, η απόθεση 

σωματιδίων και η συγκέντρωση της πόλωσης. Οι δύο πρώτες μπορούν να λάβουν 

χώρα μέσα στους πόρους της εκάστοτε μεμβράνης αλλά και στην επιφάνειά της ενώ 

οι  δύο τελευταίες μόνο στην επιφάνεια (Roorda et al., 2000). Μία περαιτέρω 

εξήγηση στα φαινόμενα αυτά είναι η σταδιακή αύξηση υλικού κοντά ή πάνω στην 

επιφάνεια της μεμβράνης η οποία προκαλεί αύξηση στην αντίσταση κατά τη 

μεταφορά του διαλύτη διαμέσου της μεμβράνης. Η φραγή παρατηρείται μόνο όταν 

η στερεή ύλη στο νερό τροφοδοσίας είναι μικρότερη από το μέγεθος των πόρων ή 

το μοριακό βάρος που ορίζεται από τον παράγοντα απόρριψης. 

Για την εξήγηση του μηχανισμού συσσώρευσης στερεών και έμφραξης μπορούμε να 

υπολογίσουμε την αντίσταση της μεμβράνης η οποία προστίθεται στην αντίσταση 

της επίστρωσης των συσσωρευμένων υλικών στην επιφάνεια της μεμβράνης. Με 

τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε την πίεση στην οποία η ροή θα είναι περατή χωρίς 

όμως να δημιουργούνται υπολείμματα. Αυτό φυσικά μπορεί να υπολογιστεί μόνο 

όταν γνωρίζουμε την αντίσταση της μεμβράνης και των συσσωρευμένων υλικών. Η 

πιο κλασική θεωρία υπολογισμού αποδέχεται ότι η διάχυση είναι ο βασικός 

μηχανισμός μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται η συγκέντρωση 

πόλωσης (CP) της οποίας ο υπολογισμός γίνεται με βάση την υδροδυναμική του 

συστήματος. 

 Τέτοια φαινόμενα είναι συνηθισμένα στη χρήση μεμβρανών αλλά μπορούν εύκολα 

να οδηγήσουν σε πιο σύνθετα προβλήματα ενώ ένας τρόπος μείωσης του 
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ενδεχομένου έμφραξης επιτυγχάνεται με προσθήκη αντικαθαλατωτικών (Chian et 

al., 2006). 

Στα όσα ειπώθηκαν για την έμφραξη  έρχεται να προστεθεί ο τρόπος που ελέγχουμε 

και χειριζόμαστε το φαινόμενο αυτό. Οι τεχνικές είναι οι παρακάτω (Metcalf & Eddy, 

2003): 

• Προκατεργασία νερού τροφοδοσίας 

• Αντίστροφη πλύση μεμβρανών 

• Χημικός καθαρισμός 

Κλείνοντας το κομμάτι της έμφραξης πρέπει να τονιστεί πως είναι ένας ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό και την λειτουργία τέτοιων συστημάτων. 

Συνυπολογίζοντας την παράμετρο έμφραξης επιτάσσεται και καθορίζεται η 

προκατεργασία του νερού , οι απαιτήσεις καθαρισμού, οι λειτουργικές συνθήκες, το 

κόστος και τελικά την απόδοση του όλου συστήματος. 

3.6.12 Περατότητα μεμβρανών 

Ένα εργαλείο χαρακτηρισμού της εκάστοτε μεμβράνης είναι να χρησιμοποιήσουμε 

μόνο καθαρό νερό ως τροφοδοσία. Με τον τρόπο αυτό η μόνη αντίσταση που 

προκύπτει στη τροφοδοσία είναι η ίδια η μεμβράνη. Η ροή σε αυτήν την περίπτωση 

ονομάζεται ροή καθαρού νερού (pure water flow) ή περατότητα του νερού (water 

permeability). 

Στην πλειοψηφία των εφαρμογών υπερδιήθησης το νερό είναι ο διαλύτης. Η 

περατότητα του νερού μετράται πριν και μετά τη χρήση για να καθοριστεί αν η 

μεμβράνη επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Η διαφορά οφείλεται στη 

μείωση της απόδοσης της μεμβράνης και των χαρακτηριστικών της (fouling effects) 

με τη χρήση. 

Αντίθετα όταν πρόκειται για τροφοδοσία διαλύματος, η ταχύτητα ροής θα είναι 

μικρότερη από αυτήν του καθαρού νερού. Η μείωση της οφείλεται στην πόλωση της 

συγκέντρωσης, στη μείωση της απόδοσης της μεμβράνης και πιθανότατα στην 

μεταβολή του ιξώδους. 
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3.6.13 Αξιολόγηση συστημάτων μεμβρανών 

Όπως αναφέρθηκε αρχικά στο κεφάλαιο αυτό, στην παρούσα τεχνικοοικονομική 

αξιολόγηση για την βέλτιστη λύση στη κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης θα 

χρησιμοποιήσουμε μεμβράνες μικροδιήθησης και υπερδιήθησης. Στο σημείο αυτό 

θα παρουσιαστεί μία μικρή αξιολόγηση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

των συστημάτων συγκεντρώνοντας πιθανότατα στοιχεία που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω. Ως κατακλείδα λοιπόν παρουσιάζονται ο παρακάτω πίνακας (Metcalf & 

Eddy, 2003): 

Πίνακας 3.6 Αξιολόγηση συστημάτων μεμβρανών   

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
• Μείωση ποσότητας χημικών 

ενώσεων 
• Μικρή απαίτηση χώρου 
• Δυνατότητα αυτοματοποίησης – 

λιγότερα εργατικά 
• Δυνατότητα χαμηλότερων 

πιέσεων – χαμηλότερο κόστος 
• Απομάκρυνση κύστες 

πρωτόζωων κ.α. 
• Μερική απομάκρυνση βακτηρίων 

– ιών 
 

• Ανάγκη προεπεξεργασίας για 
αποφυγή έμφραξης- αύξηση 
κόστους 

• Πιθανή απαίτηση διαχείρισης 
υπολειμμάτων και 
συμπυκνωμάτων 

• Ανάγκη αντικατάστασης των 
μεμβρανών μετά από κάποιο 
χρόνο 

• Δημιουργία επικαθίσεων 
• Σταδιακή μείωση ρυθμού 

πυκνότητας ροής 
• Υψηλή κατανάλωση ενέργειας 

όταν χρησιμοποιεί υψηλή πίεση 
• Απουσία μεθόδου καταγραφής 

απόδοσης  
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3.7 Τεχνικά στοιχεία και περιγραφή 

3.7.1 Εισαγωγή 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μία προσπάθεια παρουσίασης μιας 

περισσότερο θεωρητικής προσέγγισης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην 

επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων.  Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος των 

τεχνολογιών αυτών και του εξοπλισμού τους, αφορούν συστήματα με συγκεκριμένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ζητήθηκαν από το εμπόριο για την εξαγωγή 

ρεαλιστικών συμπερασμάτων. Αναλυτικότερα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία για : 

3.7.2 Υπεριώδης ακτινοβολία - UV 

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση υπάρχουν διάφορες λύσεις στο εμπόριο. Για να καταλήξει 

όμως κανείς στην λύση που θα εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σύμφωνα με 

την νομοθεσία αλλά και την οικονομικότερη δυνατή λύση πρέπει να προβεί σε 

συνδυασμό των διαφόρων τύπων συστημάτων.  

Οι τύποι συστημάτων υπεριώδους ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιήσουμε στην 

παρούσα διπλωματική εργασία είναι τρεις. Αναλυτικότερα : 

Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 

Τα συστήματα αυτού του τύπου περιλαμβάνουν ανοξείδωτα κανάλια και φρεάτια 

εισόδου και εξόδου (316L). Αποτελούνται από περισσότερες συστοιχίες λυχνιών 

(τράπεζες) με παράλληλη τοποθέτηση και κάθε μία από αυτές απαρτίζεται από 2 

έως 8 λυχνίες. Η συστοιχία στο πάνω μέρος της περιλαμβάνει στεγανό κυτίο ώστε 

να προστατεύει τα ηλεκτρονικά τροφοδοτικά. Η ροή που ακολουθούν τα 

επεξεργασμένα λύματα στα κανάλια είναι παράλληλη ως προς της συστοιχίες.  

Οι παροχές τις οποίες εξυπηρετεί καλύτερα το σύστημα αυτό είναι σχετικά μικρές  

ενώ κάποιες από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι : 

• Λυχνίες χαμηλής πίεσης – υψηλής απόδοσης 

• Αισθητήρας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Sensor) στη μεσαία συστοιχία της 

τράπεζας 
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• Καλώδια διανομής ισχύος 

• Μαιανδρικός υπερχειλιστής ρύθμισης στάθμης 

• Πίνακα ελέγχου έντασης ακτινοβολίας UV 

• Φιλικός σχεδιασμός για τον χρήστη και το συντηρητή – απλή εγκατάσταση 

• Δυνατότητα μετασκευής υφιστάμενων δεξαμενών χλωρίωσης σε UV 

Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί πως ο καθαρισμός των λυχνιών αυτού του τύπου 

γίνεται εκτός του καναλιού είτε με τον απλό καθαρισμό στο χέρι σε ειδικές βάσεις 

ανάρτησης είτε με περαιτέρω αυτοματισμούς. 

 

Εικόνα 3.4 Διάταξη UV ανοιχτού καναλιού 

Επίσης κλείνοντας για τις λυχνίες τύπου Α αναφέρεται πως συχνά συνδέουμε τα 

συστήματα αυτά σε σειρά με διάταξη U για εξυπηρέτηση διαφόρων συνθηκών 

(εξοικονόμηση χώρου, μεγαλύτερες παροχές, καλύτερες επιδόσεις, εφεδρεία). 

 

 

Εικόνα 3.5 Διάταξη UV σε σειρά 
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Πίνακας 3.6 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος τύπου Α  

Τεχνικές προδιαγραφές 
Αριθμός 
λυχνιών 

4 8 12 16 32 48 64 96 128 160 

Στόμια DN 
(mm) 

100 150 150 200 200 250 300 300 300 300 

Μήκος 
αντιδραστή

ρα (mm) 
1220 1220 1220 2440 2440 2440 2920 2920 2920 2920 

Ισχύς (w) 87,5 175 263 350 700 1050 1400 2100 2800 3500 
 

Σύστημα – Β κλειστού θαλάμου 

Τα συστήματα της μορφής αυτής μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερες 

παροχές εφόσον αυτό χρειαστεί. Η σχεδίασή τους είναι ειδική για λύματα και 

ένταξη σε σύστημα σωληνώσεων  καθώς περιλαμβάνει έναν κλειστό ανοξείδωτο 

θάλαμο (316L) στον οποίο τοποθετούνται οι λυχνίες. Στο άκρο του θαλάμου 

συναντάμε τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα τα οποία όμως 

προστατεύονται με ειδικό κάλυμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα συστήματα 

αυτά ακολουθούν: 

• Λυχνίες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης – υψηλής απόδοσης 

• Χιτώνια προστασίας της λυχνίας από χαλαζία με μεγάλο συντελεστή 

διαπερατότητας UV 

• Αισθητήρας παρακολούθησης  της έντασης της ακτινοβολίας UV 

• Κέντρο διανομής ισχύος με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά των λυχνιών και 

μικροεπεξεργαστή ελέγχου 

• Κέντρο ελέγχου συστήματος με ενδείξεις και χειρισμό σε οθόνη αφής 

• Δυνατότητα παράλληλης τοποθέτησης περισσοτέρων αντιδραστήρων για 

κάλυψη μεγάλων παροχών 

• Σχεδίαση σε σχήμα ‘’L’’ με 40% περισσότερη αποδοτικότητα 

• Λυχνίες που στο τέλος της ζωής τους αγγίζουν το 98% της αρχικής τους 

απόδοσης 

• Λυχνίες μεγάλης διάρκειας ζωής - 12000 ώρες  
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Ο καθαρισμός των λυχνιών αλλά και των χιτωνίων που τις περιβάλλουν 

επιτυγχάνεται με αυτόματο μηχανικό σύστημα. 

 
Εικόνα 3.6 Σύστημα καθαρισμού UV τύπου Β 

Πίνακας 3.6 Τεχνικές προδιαγραφές UV τύπου Β 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Αριθμός 
λυχνιών 

4 8 18 32 72 144 

Στόμια DN 
(mm) 

150 200 250 300 500 500 

Μέγιστη πίεση 
συστήματος 

(bar) 
10 10 10 6,8 4,5 4,5 

Μήκος 
αντιδραστήρα 

(mm) 
2032 2032 2083 2286 2286 3860 

Ισχύς (w) 1000 2000 4500 8000 18000 36000 
Ισχύς εισόδου/ 

λυχνία (w) 
250 

 

Εικόνα 3.7 Διάταξη συστημάτων UV τύπου Β 

 



93 
 

Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού 

Το σύστημα Γ είναι το πλέον εξελιγμένο και θα εξυπηρετήσει τις μεγαλύτερες 

παροχές από αυτές που θα μελετήσουμε στη παρούσα διπλωματική εργασία.  

Σε επίπεδο λειτουργίας παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το σύστημα Α. 

Αποτελείται και αυτό από περισσότερες συστοιχίες λυχνιών που τοποθετημένες 

παράλληλα και σχηματίζουν μία τράπεζα. Ο αριθμός λυχνιών ανά συστοιχία είναι 

από 4 και φθάνει τις 8. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

• Λυχνίες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης - υψηλής απόδοσης 

• Τήρηση στάθμης με αυτόματο μηχανικό σύστημα ακριβείας με αντίβαρα 

• Ηλεκτρόδιο ελέγχου στάθμης 

• Αναλογικό σήμα παροχόμετρου που ελέγχει τη λειτουργία για εξοικονόμηση 

ενέργειας  

• Αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Sensor) στη μεσαία συστοιχία της 

τράπεζας 

• Κέντρο διανομής ισχύος 

• Κέντρο ελέγχου του συστήματος με ενδείξεις και χειρισμό σε οθόνη αφής 

• Κέντρο υδραυλικού συστήματος, υπεύθυνο για τον καθαρισμό 

• Λυχνίες που στο τέλος της ζωής τους αγγίζουν το 98% της αρχικής τους 

απόδοσης 

• Λυχνίες μεγάλης διάρκειας ζωής - 12000 ώρες  

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αυτόματο χημικό και μηχανικό σύστημα 

καθαρισμού προσαρμοσμένο στα χιτώνια των λυχνιών. 

 

Εικόνα 3.8 Σύστημα καθαρισμού συστήματος UV 
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Πίνακας 3.7 Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος UV τύπου Γ 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Αριθμός 

λυχνιών/συστοιχία 
4 6 8 

Ισχύς εισόδου/ 
λυχνία (w) 

250 

  

 

 

Εικόνα 3.9 Διάταξη συστήματος UV τύπου Γ 

3.7.3 Αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής  

Η ολοκληρωμένη σχεδίαση συστημάτων που θα καλύπτουν τα κριτήρια 

επαναχρησιμοποίησης, περιλαμβάνει  τα αμμόφιλτρα καθοδικής ροής για τα οποία 

έχει γίνει η ανάλογη διαστασιολόγηση και σχεδίαση καθώς επίσης  και  ανοδικής 

ροής σε μορφή compact συστημάτων εμπορίου. 

Τα συστήματα ανοδικής ροής έχουν κοστολογηθεί από προμηθευτές για τις 

διάφορες παροχές τις οποίες θα εξετάσουμε ενώ η επιλογή τους έγινε ώστε να 

συνάδουν και να καλύπτουν με τον βέλτιστο τρόπο την εκάστοτε περίπτωση.  

Όπως θα δούμε και στη συνέχεια μία σειρά από τύπους αμμόφιλτρων έχει επιλεγεί 

ανά περίπτωση με κοινή όμως αρχή λειτουργίας. Η αρχή λειτουργίας του φίλτρου 

στηρίζεται στην αντιροή. Ο διανομέας εισάγει το νερό από το κάτω μέρος της κλίνης 

με ομοιόμορφο τρόπο και η ανοδική του πορεία επιτυγχάνει την φίλτρανση. Στη 

κορυφή του φίλτρου είναι τοποθετημένο το πλυντήριο άμμου. Σε αυτό οδηγείται η 
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άμμος με πεπιεσμένο αέρα (airlift) ενώ ο καθαρισμός της έχει ήδη γίνει κατά ένα 

μέρος λόγω τυρβώδους ροής. Η ακάθαρτη άμμος υπερχειλίζει στην κορυφή πάνω 

από το πλυντήριο μορφής λαβυρίνθου. Σε αυτό η άμμος πλένεται μέσω μιας μικρής 

αντίθετης ροής καθαρού, φιλτραρισμένου νερού. Η έκπλυση των στερεών λαμβάνει 

χώρα με τη βοήθεια διπλού υπερχειλιστή. 

 

Εικόνα 3.10 Σύστημα πλυντηρίου άμμου συνεχούς ανοδικής ροής 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των αμμόφιλτρων αυτής της μορφής είναι η 

συνεχής λειτουργία του φίλτρου. Τόσο ο καθαρισμός του φίλτρου όσο και η πλύση 

της άμμου γίνονται αδιάκοπα με αποτέλεσμα να μπορεί η φίλτρανση να λειτουργεί 

αδιάκοπα.  

Ανάλογα με τις ανάγκες της παροχής επιλέγονται περισσότερα φίλτρα. Ένας 

βασικός διαχωρισμός των φίλτρων που έχουν επιλεγεί είναι: 

• Α:  αυτοστήρικτα φίλτρα ανοξείδωτου χάλυβα και  

• Β: φίλτρα που τοποθετούνται σε δεξαμενή από σκυρόδεμα 
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Εικόνα 3.11 Αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής αυτοστήρικτα και σε δεξαμενή 

από σκυρόδεμα 

Στην περίπτωση σχεδιασμού με δεξαμενές από σκυρόδεμα τοποθετούνται 

συστοιχίες ικανού αριθμού φίλτρων, εκάστου επιφάνειας 5 ή 6 m2. Το βάθος της 

κλίνης επιλέγεται από 1,5 μέχρι και φτάνει 2,5m σε κάποιους τύπους φίλτρων. 

 

Εικόνα 3.12 Σύστημα UV συστήματος σε δεξαμενή από σκυρόδεμα  

Τα φίλτρα αυτά παρουσιάζουν μικτή απώλεια μανομετρικού ύψους ˂ 0,5m και 

ανάλογα με τον υψομετρικό σχεδιασμό πιθανότατα  να χρειάζεται αντλία 

προσαγωγής.  Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η παρουσία αεροσυμπιεστή παροχής 

140l/min FAD στα 4bar ανά φίλτρο. 

Αναλυτικότερα στη συνέχεια που θα μελετήσουμε τις περιπτώσεις με αριθμητικά 

στοιχεία τοποθετημένα στα ακριβή σενάρια διερεύνησης, θα δούμε πως τα ίδια 

φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την περίπτωση της αστικής χρήσης με 

μία βασική προϋπόθεση: τον συνδυασμός της  λειτουργίας τους με την παρουσία 

κροκίδωσης και χαμηλής φόρτισης. Η κροκίδωση λαμβάνει χώρα στην δεξαμενή του 

φίλτρου ως έχει χωρίς απαιτήσεις κατασκευής ξεχωριστής δεξαμενής.  
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3.7.4 Φίλτρα δίσκων – περιστρεφόμενου τυμπάνου 

Η ολοκλήρωση της διερεύνησης των συστημάτων φίλτρανσης γίνεται με την 

επιλογή φίλτρων δίσκων η αλλιώς περιστρεφόμενου τυμπάνου. Στη συνέχεια θα 

παρατεθούν κάποια τεχνικά στοιχεία για τον συγκεκριμένο τύπο συστήματος που 

θα χρησιμοποιηθεί ενώ αναφορά στις βασικές αρχές λειτουργίας του έχει γίνει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο.  

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές του εμπορίου, το σύστημα που επιλέχτηκε 

παρουσιάζει τις εξής ιδιομορφίες: 

Τα συστήματα αυτά παρέχονται τόσο σε αυτοστήρικτη κατασκευή με δεξαμενή όσο 

και τοποθετημένα σε κανάλια από σκυρόδεμα. Στην παρούσα μελέτη έχουν 

επιλεγεί τα συστήματα του δεύτερου τύπου όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 

Αναλυτικότερα: 

• Ενεργή επιφάνεια φίλτρανσης 197 m2 ανά φίλτρο 

• Λειτουργία με φυσική ροή και βαρύτητα  

• Αυτόματη λειτουργία  

• Καθαρισμός αντίστροφης πλύσης με παλινδρομικά κινούμενες κεφαλές και 

ακροφύσια ψεκασμού από ειδικό κεραμικό υλικό 

• Αντλία υψηλής πίεσης και ευμεγέθες φίλτρο τύπου σίτας για την προστασία 

των ακροφυσίων ψεκασμού 

• Αυτοδύναμα φίλτρα σε ανοξείδωτη δεξαμενή για τοποθέτηση σε κανάλια 

σκυροδέματος 

• Επιλεκτικότητα μέσου φίλτρανσης 10 & 20μm 

• Αφαιρούμενοι δίσκοι φίλτρανσης, διπλής επιφάνειας και εσωτερικής 

τροφοδοσίας 

• Εμπρόσθιο έδρανο με εξωτερική λίπανση 

• Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος 

• Ανοιγόμενα καλύμματα από ειδικό πλαστικό στο άνω μέρος του φίλτρου 

• Δεξαμενή διατήρησης της στάθμης με υπερχειλιστή μεγάλου ενεργού 

μήκους 
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Εικόνα 3.13 Σύστημα δισκόφιλτρων  

Οι δίσκοι φίλτρανσης είναι βυθισμένοι κατά περίπου 60% στο εσωτερικό του 

περιστρεφόμενου τυμπάνου και  50% στο εξωτερικό. 

 

Εικόνα 3.14 Σχηματική απεικόνιση εσωτερικού δισκόφιλτρου  

3.7.5 Δοσομετρικές αντλίες 

Οι δοσομετρικές αντλίες που έχουν επιλεγεί για την κάλυψη των αναγκών σε 

χλωρίωση, αποχλωρίωση, Alum και πολυηλεκτρολύτη παρουσιάζουν ιδιομορφίες 

στα εξής σημεία: 

Για τις μικρότερες παροχές επιλέγονται δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες. Η 

αρχή λειτουργίας βασίζεται σε μία μεμβράνη συνδεδεμένη με έμβολο η 

παλινδρομική κίνηση του οποίου γεμίζει και αδειάζει διαδοχικά την κεφαλή της 

αντλίας. 

Αναλυτικότερα: 

• Το εύρος παροχής τους είναι 10 – 100 % 

• Ακρίβεια δοσομέτρησης ±1% 

• Θερμοκρασία έως 100ο C   
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Οι αντλίες αυτού του τύπου υπάρχουν στο εμπόριο με την απλή μορφή μίας 

κεφαλής αλλά και με δύο κεφαλές για μεγαλύτερες παροχές και δυνατότητα χρήσης 

σε παράλληλες γραμμές. 

 

 

 
Εικόνα 3.15 Δοσομετρικές αντλίες που έχουν επιλεγεί για τον σχεδιασμό 

Τα υλικά κατασκευής των κεφαλών είναι : 

• Πολυπροπυλένιο 

•  PVC 

•  Ανοξείδωτος Χάλυβας 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως οι δοσομετρικές αντλίες που 

περιγράφηκαν παραπάνω για την λειτουργία τους χρειάζονται διάφορα 

παρελκόμενα όπως : 

• Βαλβίδα δημιουργίας αντίθλιψης 

• Φίλτρο & βαλβίδα αναρρόφησης (ποδοβαλβίδα) 

• Σύστημα θετικής αναρρόφησης  

• Θάλαμος απόσβεσης κραδασμών 

• Σωληνώσεις 

Το κόστος των παρελκόμενων δεν είναι καθόλου αμελητέο καθώς ανέρχεται στο 30-

40% του κόστους των αντλιών. 

Για τις μεγαλύτερες παροχές θα χρησιμοποιηθούν αντλίες προοδευτικής κοιλότητας 

εξωτερικού inverter όπως θα αναπτυχθεί λεπτομερώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  
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3.7.6 Μεμβράνες  

Το σενάριο όπως θα το εξετάσουμε περιλαμβάνει τις μεμβράνες (MBR)  εντός της 

δεξαμενής αερισμού όπως παρουσιάζεται σχηματικά : 

 

Εικόνα 3.16 MBR τοποθετημένο σε δεξαμενή αερισμού  

Αναλυτικότερα πρόκειται για μία σειρά στιβαρών πλαστικών πλακών, που 

καλύπτονται και από τις δύο πλευρές με μεμβράνη υπερδιήθησης. Το μέγεθος των 

πόρων της μεμβράνης είναι 0,04μm και πραγματοποιείται συνεχής αποδοτικός 

καθαρισμός με αερισμό μεσαίας φυσαλίδας. Η κατασκευή των πλακών και ο 

συνεχής αερισμός τους δίνουν την δυνατότητα στις μεμβράνες να είναι καθαρές, με 

ανάγκες χημικού καθαρισμού μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο. 

 

Εικόνα 3.17 Τύπος μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθεί για αστική χρήση 
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4. Μεθοδολογία διαστασιολόγησης 
εναλλακτικών σχημάτων επεξεργασίας 
 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σχεδίαση και διαστασιολόγηση των 

συστημάτων ανάλογα με τις προσταγές των θεσμοθετημένων κριτηρίων. Θα 

υπολογιστούν τα κατασκευαστικά μεγέθη, καθώς επίσης οι ανάγκες σε εξοπλισμό 

για την αποδοτικότερη λειτουργία τους ως προς την επίτευξη της 

επαναχρησιμοποίησης. 

Οι υπολογισμοί θα γίνουν ξεχωριστά για κάθε χρήση των ανακτημένων υγρών 

αποβλήτων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες ως πιθανές επιλογές και για 

διάφορους ισοδύναμους κατοίκους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας 

εμπεριστατωμένος σχεδιασμός που θα μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος 

ρεαλιστικών σεναρίων.  

 

 

4.2 Περιορισμένη άρδευση 

Ο σχεδιασμός συστήματος για την περιορισμένη άρδευση αλλά και για την 

βιομηχανική χρήση περιλαμβάνει σχήματα επεξεργασίας όπου οι εκροές που έχουν 

υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία θα απολυμανθούν με τις κατάλληλες 

τεχνολογίες. Τα πιθανά σενάρια επιλογών παριστάνονται σχηματικά ως εξής :  
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Σχήμα 4.1 Σενάρια επεξεργασίας για περιορισμένη άρδευση 

Το βασικό σενάριο επεξεργασίας για την περιορισμένη άρδευση είναι το Α όπως 
φαίνεται στο παραπάνω σχήμα και οι εναλλακτικές επιλογές τεχνολογιών  που θα 
σχεδιαστούν είναι οι Α1 και Α2.  

Στο σημείο αυτό συνοψίζεται η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που ως 
χρήση θα έχουν την περιορισμένη άρδευση : 

• BOD5 = 25 mg/L 80% δειγμάτων 
• SS = 35 mg/L 80% δειγμάτων 
• Ν = 45 mg/l 50% δειγμάτων 
• Ν = 15 mg/l 50% δειγμάτων (ειδικές περιπτώσεις) 
• Ecoli = ≤ 200 EC /100 ml  διάμεση τιμή  και 100EC/100ml για ≤2000 ι.κ. 
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4.2.1 Σχεδιασμός μονάδας χλωρίωσης 

Στο συγκεκριμένο σενάριο θα σχεδιαστεί η μονάδα χλωρίωσης ως μέθοδος 

καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων που θα εξασφαλίσει στην εκροή τις 

απαιτούμενες συγκεντρώσεις Ecoli. Για την απολύμανση δευτεροβάθμια 

επεξεργασμένων εκροών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της 

νομοθεσίας. Αναλυτικότερα : 

Θα εξασφαλίζεται το γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί το χρόνο επαφής ( C*t) 

 

 

 C*t ≥ 30 mg*min/lt    

Ο ελάχιστος χρόνος επαφής  για την επίτευξη των απαιτήσεων είναι : 

 

 

 t=30 min  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία υπολογισμών του σχεδιασμού 

της χλωρίωσης, αλλά τα συνολικά αποτελέσματα για τους διάφορους ισοδύναμους 

κατοίκους θα παρατεθούν παρακάτω. 

Αρχικά για την διεξαγωγή του σχεδιασμού θα πρέπει να υπολογίσουμε την παροχή 

σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ισοδύναμων κατοίκων που έχουν επιλεγεί. 

Θεωρούμε ως ημερήσια παροχή λυμάτων ανά κάτοικο την τιμή : 

Qημερ = 200 L/κατ./ημ 

Άρα:                                                                                                    

Qσχεδ. = Qημερ * Π                                                                  

Όπου, 

Π = ισοδύναμοι κάτοικοι 
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Το πλήρες σύστημα χλωρίωσης περιλαμβάνει σχεδίαση και υπολογισμό των εξής 

στοιχείων: 

• Δεξαμενή επαφής χλωρίωσης 
• Δόση διαλύματος χλωριωτή 
• Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης 
• Δοχεία αποθήκευσης χλωρίωσης 
• Δεξαμενή επαφής αποχλωρίωσης 
• Δόση διαλύματος αποχλωρίωσης 
• Δοσομετρικής αντλία αποχλωρίωσης 
• Δοχεία αποθήκευσης αποχλωρίωσης 

 

Δεξαμενή επαφής 

Για τον υπολογισμό του όγκου της δεξαμενής επαφής με χρόνο επαφής 0,5 hr 

προκύπτει: 

Vχλωρίωσης =
Qσχεδ ∗  t 

24
  

Όπου, 

Vχλωρίωσης = όγκος χλωρίωσης σε m3 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

t = χρόνος επαφής (hr) 

 

Το ύψος της δεξαμενής επαφής που σχεδιάζεται επιλέγεται : 

D = 2 m 

Όπως έχει αναφερθεί η δεξαμενή θα είναι με την μορφή μαιανδρικών διωρύγων 

ώστε να προσεγγίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εμβολοειδής ροή και να 

διασφαλίζεται ο επιθυμητός χρόνος παραμονής σε όλο τον όγκο των λυμάτων.  

Οι διώρυγες επιλέγονται κατά περίπτωση για το βέλτιστο αποτέλεσμα ενώ ο λόγος 

μήκους πλάτους πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 40 : 1 για εμβολοειδή ροή. Σύμφωνα 

με τον περιορισμό αυτό και την επιλογή του αριθμού των μαιάνδρων μπορούμε να 

υπολογίσουμε το πλάτος και το μήκος της κάθε διώρυγάς. 
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Για τον υπολογισμό της ωφέλιμης επιφάνειας της δεξαμενής επαφής ισχύει : 

Αχλωρ =  
Vχλωρ

D
  

Όπου, 

Vχλωρ = όγκος δεξαμενής επαφής ( m3 ) 

D = ορισμένο ύψος δεξαμενής επαφής ( m2 ) 

Επίσης για την δεξαμενής έχουν επιλεγεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Πίνακας 4.1 Πάγιες διαστάσεις τοιχωμάτων  
Πάχος εξωτερικών τοιχωμάτων 25cm 

Ύψος υγρού από επιφάνεια 50cm 
Πάχος εσωτερικών τοιχωμάτων 20cm 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές και την επιλογή του εκάστοτε αριθμού 

διωρύγων υπολογίζουμε τις εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής επαφής ώστε 

αυτές να μπορούν να κατασκευDαστούν και να οριοθετηθούν στο χώρο της 

μονάδας. 

Ενδεικτικά παρουσιάζεται κάτοψη δεξαμενής επαφής 4 διωρύγων, ενώ στο 

ανάλογο κεφάλαιο θα παρατεθεί σχέδιο με πραγματικές διαστάσεις. 

 

Σχήμα 4.2 Κάτοψη δεξαμενής χλωρίωσης – μαιανδρική διάταξη  

Η δεξαμενή επαφής κατασκευάζεται από σκυρόδεμα και απαιτούνται κατάλληλες 

εκσκαφές για την ανέγερση της όπως θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο που 

πραγματεύεται την οικονομικοτεχνική διάσταση των συστημάτων. 
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Υπολογισμός δόσης χλωρίου 

Για τον υπολογισμός της δόσης χλωρίου εφαρμόζεται ο τύπος Collins-Selleck  : 

N
No

= (1 + 0.23 ∗ C ∗ t) −3 

Όπου, 

N = o αριθμός FC στην έξοδο της χλωρίωσης 

No = ο αριθμός FC στην είσοδο της χλωρίωσης 

C = η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου (mg/l) 

t = ο χρόνος επαφής (min) 

 
Από τη νομοθεσία όμως για την περίπτωση της απολύμανσης δευτεροβάθμια 

επεξεργασμένων λυμάτων για C*t = 30 mg*min/lt εύκολα ορίζεται η συγκέντρωση 

υπολειμματικού χλωρίου : 

C = 1 mg/l  

Στη συνέχεια υπολογίζεται η απαιτούμενη δόση Co από τον παρακάτω τύπο : 

C = 0.7 ∗ Co ∗  e
−0.003∗t

 

Όπου, 

C = δόση υπολειμματικού χλωρίου (mg/l ) 

Co = απαιτούμενη δόση χλωρίου (mg/l) 

t = χρόνος επαφής (min) 

 

Υπολογισμός δόσης διαλύματος χλωριωτή 

Η επίτευξη της απολύμανσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση διαλύματος NaOCl 

Αναλυτικότερα το διάλυμα NaOCl που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από : 

• 15% συγκέντρωση χλωρίου κατά βάρος  
• 1,2 kg/l ειδικό βάρος   

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές μπορούμε να προβούμε σε υπολογισμό της 

απαιτούμενης ποσότητας από τον τύπο : 
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NaOCl =  
Co ∗  Qσχεδ

0,15 ∗ 1,2 ∗ 1000
 

Όπου,  

NaOCl = δόση  σε l/ημ 

Co = απαιτούμενη δόση χλωρίου (mg/l) 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

 

Υπολογισμός δυναμικότητας αντλιών  

Ο υπολογισμός της δυναμικότητας των δοσομετρικών αντλιών που θα 

χρησιμοποιηθούν θα γίνει σύμφωνα με την παροχή αιχμής. 

Άρα για την παροχής αιχμής έχουμε : 

Qαιχµ = 1,5 ∗  Qσχεδ  

Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω για τον υπολογισμό της δοσομετρικής αντλίας 

ισχύει : 

NaOClαιχµ =  
Co ∗  Qαιχµ

0,15 ∗ 1,2 ∗ 1000
 

Όπου,  

NaOClαιχμής  = δόση  αιχμής σε l/ημ 

Co = απαιτούμενη δόση χλωρίου (mg/l) 

Qαιχμ = παροχή αιχμής  (m3/ημ)  

Στο σχεδιασμό όπως θα παρουσιαστεί και το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων θα 

επιλέξουμε μία επιπλέον δοσομετρική αντλία ως εφεδρική. 

Υπολογισμός δοχείων αποθήκευσης  

Για τον πλήρη σχεδιασμό της μονάδας χλωρίωσης θα χρησιμοποιήσουμε δοχεία 

που θα αποθηκεύουν το απαραίτητο NaOCl για ορισμένο χρόνο. Στη παρούσα 

διπλωματική ο χρόνος αποθήκευσης επιλέγεται : 

tαποθ = 10 ηµ 
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Τα δοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση είναι κατακόρυφα κυλινδρικά  

από πλαστικά πολυαιθυλενίου που υπάρχουν στο εμπόριο. Καθώς εξελίσσεται το 

κομμάτι των υπολογισμών θα παρατεθούν οι ακριβείς διαστάσεις τους για την 

βέλτιστη επιλογή ανά περίπτωση.    

 

Εικόνα 4.1 Τύπος δοχείου που έχει επιλεγεί για την αποθήκευση χημικών 

Όσον αφορά τώρα τον αποθηκευτικό όγκο που θα καλύπτει τις ανάγκες των 10 

ημερών αυτός υπολογίζεται από : 

Vαποθ10 = ΝaOCl ∗  tαποθ  

Όπου,  

NaOCl = δόση  σε l/ημ 

tαποθ= χρόνος αποθήκευσης (ημ) 

Το δοχείο αποθήκευσης των δέκα ημερών συνοδεύεται από  ένα μικρότερο που 

αφορά την ημερήσια κατανάλωση. Αρκεί λοιπόν να καλύπτει την δόση σε NaOCl  

που υπολογίστηκε παραπάνω. Για πρακτικούς λόγους όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε δοχεία μεγαλύτερα ή ίσα των 100 λίτρων. Τα δύο 

δοχεία μαζί με τις δοσομετρικές αντλίες τοποθετούνται σε οικίσκο.  

4.2.2 Σχεδιασμός μονάδας αποχλωρίωσης 

Με το πέρας του σχεδιασμού της μονάδας απολύμανσης με χλώριο κρίνεται 

απαραίτητος ο σχεδιασμός της μονάδας αποχλωρίωσης, ο ρόλος της οποίας 

παρουσιάστηκε κατά την ανάπτυξη της θεωρίας στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Η αποχλωρίωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση Na2S2O3 . 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την νομοθεσία το επιτρεπόμενο όριο υπολειμματικού 

χλωρίου είναι     0,5 mg/l    
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Επίσης ο απαιτούμενος χρόνος επαφής για αποχλωρίωση επιλέγεται: 

tεπαφ = 1 min 

 

Υπολογισμός όγκου δεξαμενής αποχλωρίωσης 

Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή ο όγκος της δεξαμενής επαφής υπολογίζεται 

ως εξής :   

Vαποχλωρίωσης =
Qσχεδ ∗  t 

24
  

Όπου, 

Vαποχλωρίωσης = όγκος χλωρίωσης σε m3 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

t = χρόνος επαφής (hr) 

 

Υπολογισμός συγκέντρωσης Na2S2O3 

Όπως προαναφέρθηκε ο στόχος της αποχλωρίωσης είναι το υπολειμματικό χλώριο 

να φτάσει σε επίπεδα της τάξης του 0,5 mg/l . Σύμφωνα με  την παραδοχή αυτή θα 

υπολογίσουμε την  συγκέντρωση Na2S2O3 που απαιτείται. Άρα: 

CNa2S2O3 = ( C − 0,5 ) ∗ 1,5 

Όπου, 

CNa2S2O3 = συγκέντρωση Na2S2O3  σε mg Na2S2O3/l 

C = υπολειμματικό χλώριο (mg/l) 

 

Υπολογισμός δόσης διαλύματος Na2S2O3 

Ο σχεδιασμός αποχλωρίωσης θα γίνει για διάλυμα Na2S2O3  20% και η απαιτούμενη 

δόση προκύπτει από : 

Na2S2O3 =  
CNa2S2O3 ∗  Qσχεδ

0,20 ∗ 1000
 

Όπου, 
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Na2S2O3 = δόση Na2S2O3  σε l/ημ 

CNa2S2O3 = συγκέντρωση Na2S2O3  (mg/l) 

 

Υπολογισμός δυναμικότητας αντλιών  

Όπως και στην περίπτωση της χλωρίωσης έτσι και εδώ ο υπολογισμός της 

δυναμικότητας των δοσομετρικών αντλιών θα γίνει σύμφωνα με την παροχή 

αιχμής. Ο υπολογισμός της παροχής αιχμής παρουσιάστηκε κατά την υπόδειξη της 

μεθοδολογίας στην περίπτωση της χλωρίωσης.  Έτσι για την αντλία ισχύει : 

  

Na2S2O3αιχµής =  
CNa2S2O3 ∗  Qαιχµής

0,20 ∗ 1000
 

Όπου, 

Na2S2O3 αιχμής = δόση αιχμής Na2S2O3  σε l/ημ 

CNa2S2O3 = συγκέντρωση Na2S2O3  (mg/l) 

Στο σχεδιασμό όπως θα παρουσιαστεί και το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων θα 

επιλέξουμε μία επιπλέον δοσομετρική αντλία ως εφεδρική. 

 

Υπολογισμός δοχείων αποθήκευσης  

Για τον πλήρη σχεδιασμό της μονάδας αποχλωρίωσης θα χρησιμοποιήσουμε δοχεία 

που θα αποθηκεύουν το απαραίτητο Na2S2O3 για ορισμένο χρόνο. Στη παρούσα 

διπλωματική ο χρόνος αποθήκευσης επιλέγεται : 

tαποθ = 10 ηµ 

Τα δοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση είναι κατακόρυφα κυλινδρικά  

από πλαστικά πολυαιθυλενίου που υπάρχουν στο εμπόριο. Καθώς εξελίσσεται το 

κομμάτι των υπολογισμών θα παρατεθούν οι ακριβείς διαστάσεις τους για την 

βέλτιστη επιλογή ανά περίπτωση.    

Όσον αφορά τώρα τον αποθηκευτικό όγκο που θα καλύπτει τις ανάγκες των 10 

ημερών αυτός υπολογίζεται από : 
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Vαποθ10 = Na2S2O3 ∗  tαποθ 

Όπου,  

Na2S2O3 = δόση  σε l/ημ 

tαποθ= χρόνος αποθήκευσης (ημ) 

Το δοχείο αποθήκευσης των δέκα ημερών συνοδεύεται από  ένα μικρότερο που 

αφορά την ημερήσια κατανάλωση. Αρκεί λοιπόν να καλύπτει την δόση σε Na2S2O3 

που υπολογίστηκε παραπάνω. Για πρακτικούς λόγους όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε δοχεία μεγαλύτερα ή ίσα των 100 λίτρων. 

4.2.3 Σχεδιασμός μονάδας UV 

Η σχεδίαση που αφορά την περιορισμένη άρδευση περιλαμβάνει και συστήματα 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Το συγκεκριμένο σενάριο που θα αναπτυχθεί στη 

συνέχεια αφορά συστήματα UV που περιγράφηκαν ήδη στο αντίστοιχο κεφάλαιο με 

δεδομένα του εμπορίου. Πριν αναφερθούν αναλυτικά τα συστήματα ανά παροχή να 

επισημάνουμε πως για περιορισμένη άρδευση η νομοθεσία απαιτεί : 

 

 

Σχήμα 4.3 Κριτήρια νομοθεσίας για UV περιορισμένης άρδευσης  

Κάθε ένας από τους τύπους που θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό παρουσιάζει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση, όπως κατασκευή 

καναλιών σκυροδέματος κ.α. Οι ιδιαιτερότητες των λυμάτων δίνουν προβάδισμα 

στα συστήματα ανοιχτών καναλιών λόγω ευκολίας πρόσβασης. Επίσης για τις 

μικρές παροχές τα συστήματα τύπου Α συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού 

καναλιού με την απλότητα και το γεγονός πως έχουν ανοξείδωτο κανάλι, που μας 

απαλλάσσει από τη δυσκολία να κατασκευάσουμε με ακρίβεια από σκυρόδεμα σε 

τόσο μικρές διαστάσεις. Ο σχεδιασμός λοιπόν θα αναπτυχθεί στο κεφάλαιο των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων.   
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4.3 Απεριόριστη άρδευση 

Για την περίπτωση της απεριόριστης άρδευσης αλλά και της βιομηχανικής χρήσης 

πλην νερού ψύξης μίας χρήσης, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σχήματα επεξεργασίας 

και τεχνολογίες που παρατίθενται στο παρακάτω σχήμα:  

 

Σχήμα 4.4 Σενάρια επεξεργασίας για απεριόριστη άρδευση  
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Παρατηρώντας την σχηματική απεικόνιση, γίνεται σαφής διαχωρισμός των 

σεναρίων. Από αυτά το κύριο σενάριο για απεριόριστη άρδευση είναι το Α και θα 

αναπτυχθούν όλες οι συνιστώσες του κατά την διατύπωση τόσο της μεθοδολογίας 

αλλά και τις παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό συνοψίζεται η 

ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που ως χρήση έχουν την απεριόριστη 

άρδευση : 

• BOD5 = 10 mg/L 80% δειγμάτων 
• SS = 10 mg/L 80% δειγμάτων 
• Ν = 15 mg/l 50% δειγμάτων   
• Ecoli = ≤ 5 EC/100 ml  80% δειγμάτων  και ≤ 50EC/100ml 95% δειγμάτων 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία σχεδίασης των συστημάτων και 

τεχνολογιών για την επίτευξη της απεριόριστης άρδευσης αλλά τα αριθμητικά 

αποτελέσματα θα παρατεθούν σε παρακάτω κεφάλαιο συγκεντρωτικά.  

Τα σχήματα επεξεργασίας έχουν ως πρώτο στάδιο περιλαμβάνουν την τριτοβάθμια 

επεξεργασία της διύλισης και το σύνολο τεχνολογιών που την απαρτίζουν ενώ  στη 

συνέχεια χώρα λαμβάνει η απολύμανση. Οπότε διαμορφώνοντας τη μεθοδολογία 

σχηματισμού ξεκινάμε με την απαραίτητα σειρά :  

Διύλιση 

Το πλήρες σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας για απεριόριστη άρδευση 

περιλαμβάνει : 

• Προσθήκη χημικών  
o Alum 
o Πολυηλεκτρολύτη 

• Διύλιση 
o Αμμόφιλτρα  
o Συστήματα διύλισης συνεχούς ροής 
o Βιομηχανικά τύμπανα 

 
 



114 
 

4.3.1 Προσθήκη χημικών 

Η προσθήκη χημικών και πιο συγκεκριμένα η προσθήκη Alum (θειικού αργιλίου) θα 

χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της κροκίδωσης. Σύμφωνα με την νομοθεσία η 

δόση σύμφωνα η οποία είναι ικανή να ανταπεξέλθει στα θεσμοθετημένα κριτήρια 

είναι : 

 

ΔόσηAlum = 10 mg/l 

 Αρχικά το Alum διατίθεται σε στερεά μορφή πριν παραχθεί το απαραίτητο για την 

κροκίδωση διάλυμα. Άρα: 

Alum σε στερεή μορφή 

Για το στερεό Alum ισχύει: 

Κατανάλωση Alum 

Για να υπολογίσουμε την κατανάλωση του στερεού Alum κατά τη διάρκεια της 

ημέρας δρούμε ως εξής : 

Κατανάλωση Alumστερ =  
Qσχεδ ∗  ΔόσηAlum

1000
 

Όπου, 

Κατανάλωση Alumστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού Alum σε kg/ημ 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

ΔόσηAlum = επιλεγμένη δόση κροκιδωτικού Alum (mg/l) 

Αποθήκευση Alum 

Για την αποθήκευση του στερεού Alum αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τον 

ημερήσιο όγκο. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε των αριθμό των ημερών που 

είναι συμφέρων να τον αποθηκεύουμε ώστε να υπολογιστεί ο όγκος των 

απαραίτητων δοχείων.  Άρα : 

VAlum =
κατανάλωση Alum

ε
 

Όπου, 
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VAlum = απαίτηση ημερήσιου όγκου για στερεό Alum σε m3/ημ 

Κατανάλωση Alum = ημερήσια κατανάλωση στερεού Alum (kg/l)  

ε = ειδικό βάρος στερεού Alum                     610  kg/m3 

Το χρονικό διάστημα που επιλέγεται να αποθηκεύεται το στερεό Αlum είναι : 

 

 

5 ημέρες 

 Η επιλογή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος του δοχείου που θα αποθηκεύσει το 

στερεό Alum να υπολογίζεται ως εξής : 

 

Vαποθ =  VAlum ∗ 5  

Όπου, 

Vαποθ = όγκος δοχείου αποθήκευσης στερεού Alum σε m3 

VAlum = απαίτηση ημερήσιου όγκου για στερεό Alum (m3/ημ) 

Για την διοχέτευση του Alum θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σιλό σκόνης λεπτομέρειες 

για τα οποία θα παρουσιαστούν στην συνέχεια.  

Alum σε μορφή διαλύματος 

Για να παραχθεί το  διάλυμα Alum επιλέγεται η συγκέντρωση σε θειικό αργίλιο να 

είναι της τάξης του:  

 

Διάλυμα Alum -   8% θειικό αργίλιο 

Κατανάλωση Alum 

Για να υπολογίσουμε την κατανάλωση του διαλύματος Alum κατά τη διάρκεια της 

ημέρας δρούμε ως εξής : 

Κατανάλωση Alumδιαλ =  
Κατανάλωση Alumστερ

0,08 ∗ 1000
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Όπου, 

Κατανάλωση Alumδιαλ = ημερήσια κατανάλωση διαλύματος Alum σε m3/ημ 

Κατανάλωση Alumστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού Alum (kg/ημ) 

 

Αποθήκευση Alum 

Για την αποθήκευση του διαλύματος Alum αρχικά πρέπει να επιλέξουμε το χρονικό 

διάστημα που διαφυλάσσεται. Έτσι ο χρόνος αυτός ορίζεται σε : 

 

 

1 ημέρα 

Ως προς το χρόνο αποθήκευσης του διαλύματος Alum, μπορούμε κατά τη διάρκεια 

της ημέρας όπως ορίστηκε να συλλέγουμε και 3 φορές το διάλυμα.  

 Η επιλογή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος του δοχείου που θα αποθηκεύσει το 

διάλυμα Alum να υπολογίζεται ως εξής : 

 

Vαποθ =  Κατανάλωση Alumδιαλ ∗ 1  

Όπου, 

Vαποθ = όγκος δοχείου αποθήκευσης στερεού Alum σε m3 

Κατανάλωση Alumδιαλ = ημερήσια κατανάλωση διαλύματος Alum σε m3/ημ 

 

Υπολογισμός Αντλιών Alum 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας των αντλιών Alum συμπίπτει με 

τους παραπάνω υπολογισμούς με μόνη αλλά ιδιαίτερα σημαντική την αλλαγή της 

παροχής από σχεδιασμού σε αιχμής. Όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην 

παρούσα διπλωματική όταν πρόκειται για εξοπλισμό χρησιμοποιούμε την παροχή 

αιχμής. Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 
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Κατανάλωση Alumστερ =  
Qαιχµής ∗  ΔόσηAlum

1000
 

Όπου, 

Κατανάλωση Alumστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού Alum σε kg/ημ 

Qπαροχ = παροχή αιχμής (m3/ημ) 

ΔόσηAlum = επιλεγμένη δόση κροκιδωτικού Alum (mg/l) 

  

Αφού υπολογίσαμε την ημερήσια κατανάλωση  αιχμής στερεού Alum το επόμενο 

βήμα είναι να υπολογίσουμε την δυναμικότητα της αντλίας σύμφωνα με : 

Αντλία Alum =  
Κατανάλωση Alumστερ ∗ 1000

0.08 ∗ 1000
 

Όπου, 

Αντλία Alum = δυναμικότητα αντλίας Alum σε l/ημ 

Κατανάλωση Alumστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού Alum σε kg/ημ 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε αντλίες έτσι και εδώ θα 

προμηθευτούμε και επιπλέον  αντλία ως εφεδρική. 

Για την περίπτωση του πολυηλεκτρολύτη η απαιτούμενη ποσότητα  είναι : 

 

 

Δόσηπολυηλ = 1 mg/l 

 Αρχικά ο πολυηλεκτρολύτης διατίθεται σε  μορφή σκόνης πριν παραχθεί το 

απαραίτητο διάλυμα. Άρα: 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη 

Για να υπολογίσουμε την κατανάλωση του στερεού πολυηλεκτρολύτη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας δρούμε ως εξής : 

Κατανάλωση πολυηλστερ =  
Qσχεδ ∗  Δόσηπολυηλ

1000
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Όπου, 

Κατανάλωση Πολυηλστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού πολυηλεκτρολύτη σε 
kg/ημ 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

Δόσηπολυηλ = επιλεγμένη δόση  πολυηλεκτρολύτη (mg/l) 

 

Πολυηλεκτρολύτης σε μορφή διαλύματος 

Για να παραχθεί το  διάλυμα πολυηλεκτρολύτη επιλέγεται η συγκέντρωση  της 

τάξης του:  

 

Διάλυμα πολυηλεκτρολύτη -  0,5% σκόνης πολ. 

 

Κατανάλωση Πολυηλεκτρολύτη 

Για να υπολογίσουμε την κατανάλωση του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας δρούμε ως εξής : 

Κατανάλωση πολυηλδιαλ =  
Κατανάλωση πολυηλστερ

0,005 ∗ 1000
 

Όπου, 

Κατανάλωση πολυηλδιαλ = ημερήσια κατανάλωση διαλύματος πολυηλεκτρολύτη σε 
m3/ημ 

Κατανάλωση πολυηλστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού πολυηλεκτρολύτη 
(kg/ημ) 

Στα παρακάτω κεφάλαια θα παρουσιαστεί και το σύστημα παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη. 

 

Υπολογισμός Αντλιών Πολυηλεκτρολύτη 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας των αντλιών πολυηλεκτρολύτη 

ταυτίζεται με αυτόν του Alum. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός πως στον 



119 
 

υπολογισμό της δυναμικότητας καταλήγουμε από την παροχή αιχμής. Άρα 

σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 

Κατανάλωση πολυηλστερ =  
Qαιχµής ∗  Δόσηπολυηλ

1000
 

Όπου, 

Κατανάλωση πολυηλστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού πολυηλεκτρολύτη σε 
kg/ημ 

Qαιχμής = παροχή αιχμής (m3/ημ) 

Δόσηπολυηλ = επιλεγμένη δόση πολυηλεκτρολύτη (mg/l) 

Αφού υπολογίσαμε την ημερήσια κατανάλωση  αιχμής στερεού πολυηλεκτρολύτη 

το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσουμε την δυναμικότητα της αντλίας σύμφωνα 

με : 

Αντλία πολυηλ =  
Κατανάλωση πολυηλστερ ∗ 1000

0.005 ∗ 1000
 

Όπου, 

Αντλία πολυηλ = δυναμικότητα αντλίας πολυηλεκτρολύτη σε l/ημ 

Κατανάλωση πολυηλστερ = ημερήσια κατανάλωση στερεού πολυηλεκτρολύτη σε 
kg/ημ 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε αντλίες έτσι και εδώ θα 

προμηθευτούμε και επιπλέον  αντλία ως εφεδρική. 

 
Σχεδίαση δεξαμενής ταχείας μίξης 

Η δεξαμενής ταχείας μίξης σχεδιάζεται ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη διασπορά 

του πυκνού διαλύματος τους εισαχθέντος κροκιδωτικού στη μάζα του υγρού. Ο 

χρόνος παραμονής σε αυτού του είδους τις δεξαμενές είναι σχετικά μικρός της 

τάξης του 30-120 sec όπως και το μέγεθός τους. 

Για τον σχεδιασμό της δεξαμενής ταχείας μίξης επιλέγουμε τον χρόνο : 
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t = 70 sec 

Ο όγκος της δεξαμενής για τον εκάστοτε χρόνο που επιλέγεται υπολογίζεται από τον 
εξής τύπο : 

Vταχ.µίξης =  
Qσχεδ ∗ 70

86400
 

Όπου, 

Vταχ.μίξης = ο όγκος της δεξαμενής ταχείας μίξης σε m3 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

Η βασικότερη παράμετρος σχεδιασμού της δεξαμενής ταχείας μίξης είναι η ισχύς 

των αναδευτήρων που είναι σε λειτουργία. Για τον υπολογισμό της θα ακολουθηθεί 

η εξής διαδικασία: 

Θα επιλεχτεί τιμή για την κλίση ταχύτητας εντός του εύρους 300 – 1000 sec-1 και στη 

συνέχεια σύμφωνα με αυτή θα υπολογιστεί η ισχύς.  

Η τιμή που ορίζεται ως κλίση ταχύτητας είναι η : 

 

 

G = 600 sec-1 

Έτσι για την ταχύτητα παροχής ενέργειας ισχύει : 

G =  �
P

µ ∗ V
�
1
2

 

Όπου, 

P = ισχύς σε W 

G = κλίση ταχύτητας  (sec-1) 

V = ο όγκος της δεξαμενής ταχείας μίξης (m3) 

μ = το απόλυτο ιξώδες (= 0,001 Ν*sec/m2) 

Ένας επιπλέον έλεγχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι : 

1min ≤
V

Qσχεδ
 ≤ 3min 
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Σχεδίαση δεξαμενής κροκίδωσης 

Κατά τη σχεδίαση του πλήρους συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας η δεξαμενή 

κροκίδωσης υποδέχεται την δεξαμενή ταχείας μίξης και με τη σειρά της  

προετοιμάζει την επερχόμενη διύλιση. Στην ουσία η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την σχεδίασή της είναι παραπλήσια με αυτήν του σχεδιασμού 

της δεξαμενής ταχείας μίξης που ακολουθήθηκε παραπάνω. Επίσης σε πρακτικό 

επίπεδο οι δεξαμενές κροκίδωσης σε που κατασκευάζονται είναι παραπάνω από 

μία τοποθετημένες σε σειρά. Στην παρούσα φάση σχεδιασμού θα θέσουμε την 

παραδοχή της κατασκευής μίας δεξαμενής κροκίδωσης 

Αναλυτικότερα : 

Για τον σχεδιασμό της δεξαμενής κροκίδωσης επιλέγουμε τον χρόνο μεγαλύτερο 

των 10min. Στον συγκεκριμένο σχεδιασμό επιλέγεται ο χρόνος : 

 

 

t = 11 min 

Ο όγκος της δεξαμενής για τον εκάστοτε χρόνο που επιλέγεται υπολογίζεται από τον 

εξής τύπο : 

Vδεξ.κροκίδ. =  
Qσχεδ ∗ 11

1440
 

Όπου, 

Vδεξ.κροκίδ. = ο όγκος της δεξαμενής κροκίδωσης μίξης σε m3 

Qσχεδ = παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) 

Η βασικότερη παράμετρος σχεδιασμού είναι η ισχύς των αναδευτήρων που είναι σε 

λειτουργία. Για τον υπολογισμό της θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

Θα επιλεχτεί τιμή για την κλίση ταχύτητας μεγαλύτερη της τιμής 100  sec-1 και στη 

συνέχεια σύμφωνα με αυτή θα υπολογιστεί η ισχύς.  

Η τιμή που ορίζεται ως κλίση ταχύτητας είναι η : 
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G = 150 sec-1 

Έτσι για την ταχύτητα παροχής ενέργειας ισχύει : 

G =  �
P

µ ∗ V
�
1
2

 

Όπου, 

P = ισχύς σε W  

G = κλίση ταχύτητας  (sec-1) 

V = ο όγκος της δεξαμενής κροκίδωσης (m3) 

μ = το απόλυτο ιξώδες (= 0,001 Ν*sec/m2) 

Ένας επιπλέον έλεγχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι : 

P
Vδεξ.κροκίδ.

 ˃10 
W
m3 

 

 

 

Διάταξη συστήματος διύλισης 

Μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί η μεθοδολογία σχεδιασμού των συστημάτων που 

συμπληρώνουν την διαδικασία της διύλισης και πιο συγκεκριμένα την προσθήκη 

χημικών και την κατασκευή των δεξαμενών ταχείας μίξης και κροκίδωσης όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 4.5 Διάταξη συστήματος διύλισης  

 

Αν θα είναι αυτή η ακολουθία που θα σχεδιαστεί εξαρτάται από τα επιθυμητά 

επίπεδα επεξεργασίας. Η νομοθεσία που ακολουθούμε για τον επιλογή των 

τεχνολογιών που αποσκοπούν στην απεριόριστη άρδευση προτείνει την απευθείας 

διύλιση. Όπως έχει αναφερθεί και στην θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου, το 

σύστημα απευθείας διύλισης σε αντίθεση με το σύστημα πλήρους τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας δεν κρίνει απαραίτητη την κατασκευή και λειτουργία της δεξαμενής 

κροκίδωσης. Στην περίπτωση αυτή η προσθήκη  του κροκιδωτικού γίνεται 

απευθείας στη γραμμή επεξεργασίας πριν από το στάδιο της διύλισης. Παρόλα 

αυτά η ένταξη της μεθοδολογίας σχεδιασμού της δεξαμενής κροκίδωσης στη 

παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ως μία απλή αναφορά στην συνολική 
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προσέγγιση των συστημάτων αυτών. Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση του 

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί: 

 

Σχήμα 4.6Διάγραμμα ροής επεξεργασίας απεριόριστης άρδευσης  

4.3.2 Σχεδιασμός αμμόφιλτρου 

Η βασικότερη επιλογή, όπως προστάζει η νομοθεσία, είναι  διύλιση με χρήση 

αμμόφιλτρων. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό θα παρατεθεί η μεθοδολογία 

σχεδιασμού ενός τέτοιου συστήματος. 

Οι απαιτήσεις σχεδιασμού όπως αυτές ορίζονται στα ελληνικά κριτήρια 

επαναχρησιμοποίησης είναι οι εξής: 

• βάθος διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1,40 m,  
• ενεργή διάμετρο κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm,  
• συντελεστή ομοιομορφίας κόκκων άμμου (u) 1,45-1,60  
• επιφανειακή φόρτιση q ≤ 8 m3/m2 /hr για κανονικές συνθήκες λειτουργίας 

Πρέπει να τονιστεί πως ο σχεδιασμός του συστήματος διύλισης με αμμόφιλτρο θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παροχή αιχμής. 

Υπολογισμός συνολικής επιφάνειας αμμόφιλτρου 

 Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του αμμοδιυλιστηρίου 

χρησιμοποιούμε τον εξής τύπο: 
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Αολική =  
Qαιχµής

q ∗ 24
 

Όπου, 

Αολική = συνολική επιφάνεια αμμόφιλτρου σε m2 

Qαιχμής = παροχή αιχμής (m3/ημ) 

q = επιφανειακή φόρτιση (m3/m2 /hr)  

όπως αναφέρθηκε ως επιφανειακή φόρτιση q επιλέγεται η τιμή : 

 

 

8 m3/m2 /hr 

 

Υπολογισμός επιφάνειας κλίνης φίλτρου 

Κατά το σχεδιασμό του αμμόφιλτρου για διάφορες παροχές, όπως θα 

πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, καλούμαστε να επιλέξουμε τον αριθμό των κλινών 

που θα απαρτίσουν το εν λόγω φίλτρο. Η επιλογή αυτή γίνεται κατά περίπτωση για 

το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη κατανομή στο χώρο του εκάστοτε 

αμμοδιυλιστηρίου. 

 Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές η επιφάνεια κάθε φίλτρου υπολογίζεται από : 

Αφίλτρου =  
Αολική

αριθµός κλινών
 

Όπου, 

Αφίλτρου = επιφάνεια κάθε κλίνης – φίλτρου σε m2 

Αολική = συνολική επιφάνεια αμμόφιλτρου  (m2) 

Κατά το σχεδιασμό και την επιλογή του αριθμού των κλινών, δίνουμε τη 

δυνατότητα εφεδρικότητας σε περίπτωση συντήρησης. 

Υπολογισμός ακροφυσίων 

Τα ακροφύσια αποτελούν ζωτικής σημασίας στοιχείο της σωστής λειτουργίας του 

αμμόφιλτρου. Δεχόμαστε σαν κατασκευαστικό στοιχείο πως υπάρχουν: 
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50 ακροφύσια ανά m2 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε των αριθμό ακροφυσίων ανά κλίνη: 

Ακροφύσια = 50 ∗ Αφίλτρου 

Ενώ για τον υπολογισμό των συνολικών ακροφυσίων εύκολα υπολογίζεται από : 

 
Συνολικά Ακροφύσια = Ακροφύσια ∗ Αριθµός κλινών 

 
Τα ακροφύσια που θα τοποθετηθούν έχουν διάμετρο 0,2 mm σημαντικά μικρότερη 

από αυτή των κόκκων άμμου προς αποφυγή διέλευσης τους από το αμμόφιλτρο. 

Σχεδιασμός έκπλυσης αμμόφιλτρου 

Η έκπλυση των φίλτρων λαμβάνει χώρα ως απόρροια της έμφραξης του διυλιστικού  

μέσου που σαν αποτέλεσμα έχει την δυσχερή λειτουργία της διύλισης. Για τον 

σχεδιασμό του συστήματος έκπλυσης των κλινών πρέπει να οριστούν κάποιες 

παραδοχές. Αυτές είναι : 

• Η έκπλυση θα πραγματοποιείται μία φορά την ημέρα 
• Και θα κρατάει 15 λεπτά 

Έκπλυση με χρήση νερού 

Για τον σχεδιασμό έκπλυσης με νερό επιλέγουμε παροχή (13-20 m3/m2 /hr) : 

 

 

Qνερού έκπλυσης = 20 m3/m2 /hr 

Για τον σχεδιασμό έκπλυσης θα υπολογιστεί η αντλία που θα καλύπτει την 

απαιτούμενη ποσότητα νερού έκπλυσης καθώς και τον όγκο της δεξαμενής που θα 

αποθηκεύεται το διυλισμένο νερό. 
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Υπολογισμός Αντλίας νερού έκπλυσης  

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τον υπολογισμό της ποσότητας νερού έκπλυσης 

ισχύει : 

Ποσοτ. νερού έκπλυσης =  Qνερού έκπλυσης ∗  Αφίλτρου   

Όπου, 

Ποσοτ. νερού έκπλυσης = ποσότητα διυλισμένου νερού έκπλυσης σε m3/hr 

 Qνερού έκπλυσης = παροχή νερού έκπλυσης (m3/m2 /hr) 

Αφίλτρου = επιφάνεια κάθε κλίνης – φίλτρου  (m2) 

Στον σχεδιασμό της αντλίας νερού έκπλυσης θα προστεθεί επιπλέον αντλία για 

εφεδρική χρήση.  

Σχεδίαση δεξαμενής αποθήκευσης νερού έκπλυσης 

Το διυλισμένο νερό που θα χρησιμοποιηθεί για έκπλυση θα αποθηκεύεται σε 

δεξαμενή.  Η δυναμικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από τις προγραμματισμένες ποσότητες. 

Άρα για τον υπολογισμό της δεξαμενής αποθήκευσης ισχύει : 

Vδεξ.αποθήκ. =  Ποσοτ. νερού έκπλυσης ∗ 1,5 ∗ tέκπλ.  

Όπου, 

Vδεξ.αποθήκ. = όγκος δεξαμενής αποθήκευσης διυλισμένου νερού προς έκπλυση σε m3 

Ποσοτ. νερού έκπλυσης = ποσότητα διυλισμένου νερού έκπλυσης  (m3/hr) 

tέκπλ. = χρόνος έκπυσης (hr)  

Έκπλυση με χρήση αέρα 

Για τον σχεδιασμό έκπλυσης με χρήση αέρα  επιλέγουμε παροχή (50-60 m3/m2 /hr) : 

 

 

Qαέρα έκπλυσης = 60 m3/m2 /hr 

Για τον σχεδιασμό έκπλυσης θα υπολογιστεί η δυναμικότητα φυσητήρα  που θα 

καλύπτει την απαιτούμενη ποσότητα αέρα έκπλυσης.  
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Υπολογισμός φυσητήρα έκπλυσης  

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τον υπολογισμό της ποσότητας αέρα έκπλυσης 

ισχύει : 

Ποσοτ.αέρα έκπλυσης =  Qαέρα έκπλυσης ∗  Αφίλτρου   

Όπου, 

Ποσοτ. αέρα έκπλυσης = ποσότητα αέρα  έκπλυσης σε m3/hr 

 Qαέρα έκπλυσης = παροχή αέρα έκπλυσης (m3/m2 /hr) 

Αφίλτρου = επιφάνεια κάθε κλίνης – φίλτρου  (m2) 

Στον σχεδιασμό του φυσητήρα έκπλυσης θα προστεθεί επιπλέον ένας με σκοπό την  

εφεδρική χρήση.  

Υπολογισμός ποσότητας άμμου 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν η ποσότητα της άμμου που θα 

χρησιμοποιηθεί ανά περίπτωση προκύπτει από : 

Άµµος =  Αφίλτρου ∗ Αριθµός κλινών ∗  ύψος άµµου ∗ πυκνότητα άµµου 

Όπου, 

Άμμος = βάρος απαιτούμενης άμμου σε tn 

Αφίλτρου = επιφάνεια κάθε κλίνης – φίλτρου  (m2) 

Ύψος άμμου = ύψος  στρώματος άμμου σε κάθε κλίνη στην προκειμένη περίπτωση 
1,4 (cm) 

Πυκνότητα άμμου = πυκνότητα αναφερόμενης άμμου στην προκειμένη περίπτωση 
2,7 (gr/cm3) 

Υπολογισμός αριθμού θυροφραγμάτων 

Θυροφράγματα χρησιμοποιούνται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο 

του υγρού στην κλίνη επεξεργασίας. Εύκολα λοιπόν : 

Αρ.Θυροφραγµάτων = Αρ.Κλινών ∗ 2 
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4.3.3 Σχεδιασμός αμμόφιλτρου συνεχούς ανοδικής ροής – δισκόφιλτρων  

Στα πλαίσια της διύλισης τόσο στην περίπτωση του αμμόφιλτρου συνεχούς ροής 

όσο και  στων δισκόφιλτρων, δεν υπάρχει μεθοδολογία σχεδιασμού παρά μόνο 

επιλογή βάση κριτηρίων. Τα στοιχεία για τον κάθε εξοπλισμό παρέχονται από τους 

προμηθευτές και παρουσιάζονται μαζί με τις κατασκευαστικές και λειτουργικές 

ιδιαιτερότητες που προκύπτουν.  

4.3.4 Απολύμανση 

Το τελευταίο στάδιο της γραμμής επεξεργασίας για απεριόριστη άρδευση είναι η 

απολύμανση. Τόσο η διαδικασία της χλωρίωσης όσο και η χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας, ακολουθούν την ίδια ακριβώς μεθοδολογία με αυτήν που 

περιγράφηκε αναλυτικά για την επαναχρησιμοποίηση με αποδέκτη την 

περιορισμένη άρδευση. Για λόγους συντομίας δεν θα περιγραφεί ξανά η 

μεθοδολογία παρά μόνο οι παράμετροι που τροποποιούνται. Στη συνέχεια κατά την 

παρουσίαση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων θα αποτυπωθούν αναλυτικά οι 

τιμές και τα στοιχεία σχεδίασης και κοστολόγησης για όλες τις περιπτώσεις.  

Σχεδιασμός μονάδας χλωρίωσης 

Για την απολύμανση τριτοβάθμιων επεξεργασμένων πλέον εκροών παρουσιάζονται 

διαφοροποιήσεις ως προς τα στοιχεία που δίνονται από την νομοθεσία. 

Αναλυτικότερα : 

Θα εξασφαλίζεται ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου C της τάξης : 

 

 

 C ≥ 2 mg/lt    

Ο ελάχιστος χρόνος επαφής  για την επίτευξη των απαιτήσεων είναι : 

 

 

 t=60 min  
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Κατ ‘επέκταση  το γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί το χρόνο επαφής (C*t) 
υπολογίζεται σε : 

 

 C*t ≥ 120 mg*min/lt    

Σχεδιασμός μονάδας (UV) 

Η σχεδίαση που αφορά την απεριόριστη άρδευση περιλαμβάνει και συστήματα 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Το συγκεκριμένο σενάριο που θα αναπτυχθεί στη 

συνέχεια αφορά συστήματα UV που περιγράφηκαν ήδη στο αντίστοιχο κεφάλαιο με 

δεδομένα του εμπορίου. Πριν αναφερθούν αναλυτικά τα συστήματα ανά παροχή να 

επισημάνουμε πως για περιορισμένη άρδευση η νομοθεσία απαιτεί : 

 

Σχήμα 4.7 Κριτήρια νομοθεσίας για UV απεριόριστης άρδευσης  

 

Κάθε ένας από τους τύπους που θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό παρουσιάζει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση, όπως κατασκευή 

καναλιών σκυροδέματος κ.α. Ο σχεδιασμός λοιπόν θα αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 

των αριθμητικών αποτελεσμάτων.   
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4.4 Αστική χρήση 

Η αστική χρήση, ο εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων και το περιαστικό πράσινο 

αποτελούν τις  πιο απαιτητικές περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης. Ο σύνθετος 

αυτός σχεδιασμός περιλαμβάνει σχήματα επεξεργασίας  και τεχνολογίες που 

παρατίθενται στο παρακάτω σχήμα : 

 

Σχήμα 4.8 Σενάρια επεξεργασίας για αστική χρήση  

Παρατηρώντας την σχηματική απεικόνιση, γίνεται σαφής διαχωρισμός των 

σεναρίων. 

Στο σημείο αυτό συνοψίζεται η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που ως 

χρήση έχουν την απεριόριστη άρδευση : 

• BOD5 ≤ 10 mg/L 80% δειγμάτων 
• SS ≤ 2 mg/L 80% δειγμάτων 
• Ν = 15 mg/l 50% δειγμάτων   
• TC = ≤ 2 TC/100 ml  80% δειγμάτων  και ≤ 20TC/100ml 95% δειγμάτων 



132 
 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία σχεδίασης των συστημάτων και 

τεχνολογιών για την επίτευξη της αστικής χρήσης αλλά τα αριθμητικά 

αποτελέσματα θα παρατεθούν σε παρακάτω κεφάλαιο συγκεντρωτικά.  

Τα σχήματα επεξεργασίας έχουν ως πρώτο στάδιο περιλαμβάνουν την τριτοβάθμια 

επεξεργασία της χρήσης μεμβρανών και το σύνολο τεχνολογιών που την απαρτίζουν 

ενώ  στη συνέχεια χώρα λαμβάνει η απολύμανση. Οπότε διαμορφώνοντας τη 

μεθοδολογία σχηματισμού ξεκινάμε με την απαραίτητα σειρά :  

4.4.1 Σχεδιασμός μεμβρανών   

Το κατάλληλο σύστημα μεμβρανών που θα συμπεριληφθεί στα σενάρια 

επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση έχει επιλεγεί υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Τα 

δεδομένα έχουν προκύψει από το εμπόριο και καλύπτουν τις ανάγκες που θέτει η 

νομοθεσία για το σύνολο των παροχών προς εξέταση. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

μεμβράνη υπερδιήθησης ενώ επιμέρους σχεδιαστικές παράμετροι θα βασιστούν 

στα προαναφερθέντα δεδομένα του εμπορίου.  

Κάποιες από τις παραμέτρους που έχουν ζητηθεί από το εμπόριο έχουν προκύψει 

ως εξής : 

Α =  
Παροχή σχεδιασµού

φόρτιση
∗ 1000 

Όπου, 

Α = επιφάνεια μεμβράνης σε m2 

Παροχή σχεδιασμού (m3/h) 

4.4.2 Σχεδιασμός αμμοδιυλιστηρίου συνεχούς ανοδικής ροής 

Εναλλακτική επεξεργασία επαναχρησιμοποίησης αστικής χρήσης επιτυγχάνεται με χρήση 

αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής. Το σενάριο αυτό εξετάζεται στη παρούσα 

διπλωματική εργασία και αξιολογείται. Ο τύπος αμμόφιλτρων που έχει επιλεγεί και τα 

τεχνικά του στοιχεία παρέχονται από τους προμηθευτές καλύπτοντας τα κριτήρια για 

αστική χρήση. 
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4.4.3 Απολύμανση 

Το τελευταίο στάδιο της γραμμής επεξεργασίας για αστική χρήση είναι η 

απολύμανση. Τόσο η διαδικασία της χλωρίωσης όσο και η χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας, ακολουθούν την ίδια ακριβώς μεθοδολογία με αυτήν που 

περιγράφηκε αναλυτικά για την επαναχρησιμοποίηση με αποδέκτη την 

περιορισμένη άρδευση. Για λόγους συντομίας δεν θα περιγραφεί ξανά η 

μεθοδολογία παρά μόνο οι παράμετροι που τροποποιούνται. Στη συνέχεια κατά την 

παρουσίαση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων θα αποτυπωθούν αναλυτικά οι 

τιμές και τα στοιχεία σχεδίασης και κοστολόγησης για όλες τις περιπτώσεις.  

 

Σχεδιασμός μονάδας χλωρίωσης 

Για την απολύμανση τριτοβάθμιων επεξεργασμένων πλέον εκροών παρουσιάζονται 

διαφοροποιήσεις ως προς τα στοιχεία που δίνονται από την νομοθεσία. 

Αναλυτικότερα : 

Θα εξασφαλίζεται ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου C της τάξης : 

 

 

 C ≥ 2 mg/lt    

Ο ελάχιστος χρόνος επαφής  για την επίτευξη των απαιτήσεων είναι : 

 

 

 t=60 min  

Κατ ‘επέκταση  το γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί το χρόνο επαφής (C*t) 
υπολογίζεται σε : 

 

 

 C*t ≥ 120 mg*min/lt    
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Σχεδιασμός μονάδας (UV) 

 Το σενάριο που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια αφορά συστήματα UV που 

περιγράφηκαν ήδη στο αντίστοιχο κεφάλαιο με δεδομένα του εμπορίου. Πριν 

αναφερθούν αναλυτικά τα συστήματα ανά παροχή να επισημάνουμε πως για 

περιορισμένη άρδευση η νομοθεσία απαιτεί : 

 

Σχήμα 4.9 Κριτήρια νομοθεσίας για UV αστικής χρήσης  

 

Κάθε ένας από τους τύπους που θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό παρουσιάζει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση, όπως κατασκευή 

καναλιών σκυροδέματος κ.α. Ο σχεδιασμός λοιπόν θα αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 

των αριθμητικών αποτελεσμάτων.   
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5. Αποτελέσματα σχεδιασμού εναλλακτικών 
σχημάτων επεξεργασίας 

5.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα του σχεδιασμού 

όλων των παροχών που έχουν επιλεγεί. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονται 

συνολικά τα αποτελέσματα ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρισή.  Αναλυτικότερα 

θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία των συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί και 

διαστασιολογηθεί ώστε να είναι εφικτή η οικονομική αξιολόγηση. Τα αριθμητικά 

στοιχεία που ακολουθούν είναι προϊόντα υπολογισμών σύμφωνα με τις 

μεθοδολογίες που περιγράφηκαν αλλά και στοιχεία του εμπορίου όπου αυτό είναι 

αναγκαίο. 

Οι παροχές και κατ ‘επέκταση οι ισοδύναμοι κάτοικοι για τις οποίες θα εξετάσουμε 

τα σενάρια είναι : 

Πίνακας 5.1 Εξεταζόμενες παροχές και ισοδύναμοι κάτοικοι  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Παροχή 
αιχμής 

(m3/ημ) 

Ισοδύναμοι 
κάτοικοι 

200 300 1000 

1000 1500 5000 

2000 3000 10000 

10000 15000 50000 

20000 30000 100000 

100000 150000 500000 

200000 300000 1000000 

 

 

 



136 
 

5.2 Περιορισμένη άρδευση 

Τα συστήματα που αφορούν την περιορισμένη άρδευση μπορούν να καλυφθούν με 

τα σενάρια που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Έτσι για τα 

δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα του σεναρίου Α ακολουθεί η χλωρίωση(Α1) 

και η υπεριώδης ακτινοβολία(Α2).  

5.2.1 Χλωρίωση 

Δεξαμενή επαφής 

Αρχικά για την απολύμανση με την χρήση χλωρίωσης διαστασιολογούμε την 

δεξαμενή επαφής όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Ο όγκος της δεξαμενής καθώς και οι αναλυτικές διαστάσεις 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού της και αξιολόγησής της.   

Πίνακας 5.2 Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής επαφής περιορισμένης άρδευσης  

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 
Εσωτερικές διαστάσεις 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Χρόνος 
επαφής 

(min) 

Vχλωρ. 

(m3) 
Aχλωρ 
(m2) 

Ύψος 
(m) 

Πλάτος 
(m) 

Μήκος 
(m) 

Αριθμός 
μαιάνδρων 

200 

30 

41,2 2,08 

2 

0,23 2,28 4 
1000 20,8 10,4 0,51 5,10 4 
2000 41,7 20,8 0,72 7,22 4 

10000 208,3 104,2 1,61 16,14 4 
20000 416,7 208,3 2,28 22,82 4 

100000 2083,3 1041,7 5,10 34,02 6 
200000 4166,7 2083,3 7,22 48,11 6 

 

Για την κατασκευή της δεξαμενής επαφής θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα πάχους : 

• Εξωτερικών τοιχωμάτων 25 cm 
• Εσωτερικών τοιχωμάτων 20 cm 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με τις εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής 

παροχής για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις: 
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Πίνακας 5.3 Εξωτερικές διαστάσεις δεξαμενής επαφής περιορισμένης άρδευσης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Ύψος (m) Πλάτος (m) Μήκος (m) 
Επιφάνεια 
δεξαμενής 

επαφής (m2) 
200 

2,5 

2,01 2,78 5,6 
1000 3,14 5,60 17,6 
2000 3,99 7,72 30,8 

10000 7,55 16,64 125,6 
20000 10,23 23,32 238,6 

100000 32,12 34,52 1108,8 
200000 44,80 48,61 2177,7 

 

Απαιτούμενη ποσότητα χλωριωτή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καταλήγουμε στην ποσότητα υπολειμματικού 

χλωρίου. Η δόση χλωριωτή που θα παρουσιαστεί παρακάτω αφορά διάλυμα 15% 

συγκέντρωσης χλωρίου και 1,2  kg/l ειδικού βάρους. Εκτός από τις κατασκευαστικές 

παραμέτρους η χρήση χημικών είναι καίριος παράγοντας σωστής λειτουργίας της 

χλωρίωσης αλλά και δείκτης οικονομικής αξιολόγησης.    

Πίνακας 5.4 Δόση NaOCL περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Υπολειμματικό Χλώριο 
(mg/l) Δόση NaOCL (l/ημ) 

200 

1 

1,74 
1000 8,68 
2000 17,37 

10000 86,84 
20000 173,68 

100000 868,39 
200000 1739,78 

 

Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης 

Οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι δοσομετρικές αντλίες στην περίπτωση 

της χλωρίωσης υπολογίζονται σύμφωνα με την παροχή αιχμής. Όμως όπως 

συμβαίνει με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, η υπολογισμένη δυναμικότητα ανάγεται 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά μοντέλων του εμπορίου. Σε όλες τις περιπτώσεις 
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δοσομετρικών αντλιών προστίθεται επιπλέον αντλία ίσης δυναμικότητας ως 

εφεδρική. 

Πίνακας 5.5 Αντλίες χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης   

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
ΝaOCL (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,11 20 2 120 
1000 0,54 20 2 120 
2000 1,08 20 2 120 

10000 5,43 20 2 120 
20000 10,85 20 2 120 

100000 54,27 140 2 120 
200000 108,55 140 2 120 

 

Δοχεία αποθήκευσης  

Στα συστήματα χλωρίωσης όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά θα χρησιμοποιήσουμε 

δύο δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή για λόγους ασφάλειας. Οι υπολογισμοί έχουν 

γίνει σύμφωνα με τις ημέρες που καλούνται τα δοχεία να λειτουργήσουν ως 

αποθηκευτικός χώρος αλλά και την προσαρμογή των τιμών σύμφωνα με τα 

τυποποιημένα μοντέλα του εμπορίου. 

Πίνακας 5.6 Δοχεία αποθήκευσης χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

1 ημέρα 
απαιτούμενος 

όγκος  (l) 

10 ημέρες 
απαιτούμενος  

όγκος (l) 

Δοχεία εμπορίου 
για 10 ημέρες (l) 

200 100 17,37 100 
1000 100 86,84 100 
2000 100 173,68 500 

10000 100 868,39 1100 
20000 500 1736,78 2000 

100000 1100 8683,92 10000 
200000 2000 17367,84 17400 
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5.2.2 Αποχλωρίωση 

Δεξαμενή επαφής 

Ο όγκος της  δεξαμενής επαφής της αποχλωρίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

χρόνο επαφής που επιλέγεται (1 min) και παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.7 Όγκος δεξαμενής αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Vαποχλ. (m3) 

200 0,14 
1000 0,69 
2000 1,39 

10000 6,94 
20000 13,89 

100000 69,44 
200000 138,89 

 

Δόση αποχλωριωτή 

Η δόση Na2S2O3 που απαιτείται ώστε το υπολειμματικό χλώριο να μειωθεί 

σημαντικά είναι : 

Πίνακας 5.8 Δόση αποχλωριωτή περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δόση 
αποχλωριωτή (l/h) 

200 0,03 
1000 0,16 
2000 0,31 

10000 1,56 
20000 3,12 

100000 15,62 
200000 31,25 

 

Δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης 

Οι δοσομετρικές αντλίες που θα καλύψουν την υπολογισμένη δυναμικότητα της 

αποχλωρίωσης έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και παρατίθενται παρακάτω.  
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Πίνακας 5.9 Αντλίες αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Δόση  (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,05 20 2 120 
1000 0,23 20 2 120 
2000 0,47 20 2 120 

10000 2,34 20 2 120 
20000 4,69 20 2 120 

100000 23,44 50 2 250 
200000 46,87 50 2 250 

 

Δοχεία αποχλωριωτή 

Θα χρησιμοποιήσουμε δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών :  

Πίνακας 5.10 Δοχεία αποθήκευσης αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης  

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

200 7,5 100 
1000 37,5 100 
2000 75 100 

10000 375 500 
20000 750 1100 

100000 3750 5000 
200000 7500 10000 

 

5.2.3 Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) 

Οι τεχνολογίες υπεριώδους ακτινοβολίας ως προς την περιορισμένη άρδευση, 

αποτελούν το σενάριο Α2. Αναφορά και περιγραφή των συστημάτων έχει γίνει σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Στα πλαίσια μίας ρεαλιστικής αλλά και ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης του σχεδιασμού, η επιλογή και τα δεδομένα των τύπων των 

συστημάτων UV έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και εξεταστεί ανά περίπτωση.  Η 

πρόταση συστημάτων UV που ακολουθεί, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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Σε αυτό το σημείο ανακεφαλαιώνουμε τους τύπους συστημάτων : 

• Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 
• Σύστημα - Β κλειστού θαλάμου 
• Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού (μεγαλύτερες παροχές) 

Πίνακας 5.11 Αναλυτικά  χαρακτηριστικά των τύπων UV 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Τύπος Αριθμός 
λυχνιών 

Δόση 
(mJ/cm2) 

Ισχύς 
(kW) 

Στόμια 
DN (mm) 

1 200 Α 8 80 0,7 200 
2 1000 Α 32 70 2,8 300 

2A 1000 Β 8 90 2 200 
3 2000 Α 64 70 5,6 2*300 

3A 2000 Β 18 100 4,5 250 
4 10000 Γ 56 76,3 14 - 
5 20000 Γ 104 71 26 - 
6 100000 Γ 504  (3κανάλια) 71,7 126 - 

7 200000 Γ 1008 
(6κανάλια) 71,7 252 - 

Οι αναφερόμενες δόσεις είναι UDVDis στο τέλος του χρόνου ζωής των λυχνιών με 

τον ανάλογο συντελεστή ρύπανσης και συστήματος καθαρισμού.  

 

5.3 Απεριόριστη άρδευση  

Τα σχήματα επεξεργασίας και οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αυτό το 

κεφάλαιο αφορούν την χρήση απεριόριστης άρδευσης. Σύμφωνα με την νομοθεσία 

τα σενάρια επεξεργασίας που θα σχεδιαστούν  περιλαμβάνουν προσθήκη χημικών, 

διύλιση και απολύμανση. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν και σχεδιαστούν οι  

επιμέρους τεχνολογίες ώστε να παρέχουν την βάση αξιολόγησης των  διαφόρων 

συνδυασμών τεχνολογιών και συστημάτων.  

5.3.1 Προθήκη χημικών 

Η τριτοβάθμια πλέον επεξεργασία θα σχεδιαστεί για τη χρήση κροκιδωτικού και 

πολυηλετρολύτη. Η ακριβής περιγραφή της μεθοδολογίας όπως επίσης και οι 

παράμετροι που έχουν επιλεγεί παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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Ακολουθούν οι υπολογισμένες τιμές σχεδιασμού για το σύστημα προσθήκης 

χημικών. 

Κροκιδωτικό – Alum 

Το κροκιδωτικό που χρησιμοποιείται στη παρούσα διπλωματική εργασία είναι το 

θειικό αργίλιο - Alum. Στον πίνακα 4.12 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μεγέθη 

για διάφορες παροχές. 

Πίνακας 5.12 Κατανάλωση και αποθήκευση Alum για απεριόριστη άρδευση 

 Στερεό Alum Διαλυτό 
Alum 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δόση 
Alum 
(mg/l) 

Κατανάλωση 
στερεού 

Alum 
(kg/ημ) 

Vστερεού Alum 

(m3/ημ) 

Κατανάλωση 
διαλυτού 

Alum 
(m3/ημ) 

200 
 
 
 
 

10 

2 0,003 0,025 
1000 10 0,016 0,125 
2000 20 0,032 0,25 

10000 100 0,164 1,25 
20000 200 0,328 2,5 

100000 1000 1,639 12,5 
200000 2000 3,279 25 

 

Αποθήκευση Alum 

Τόσο το στερεό Alum όσο και το διάλυμα χρειάζονται δοχεία για αποθήκευση. Για 

το μεν στερεό η αποθήκευση θα πραγματοποιείται για 5 ημέρες ενώ για το διάλυμα 

1 ημέρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι υπολογισμένες τιμές θα προσαρμοστούν σε 

αυτές του εμπορίου. Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 5.13 Σιλό και δοχεία αποθήκευσης Alum  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Αποθήκευση 
στερεού Alum 

5 ημέρες 
(l) 

Σιλό σκόνης 
Alum (l) 

Αποθήκευση 
διαλύματος 

Alum 1 ημέρα 
(l) 

Δοχεία  
εμπορίου 

διαλύματος 
Alum 1 ημέρα 

(l) 

200 16,39 
Διάλυμα 
έτοιμο  

25 100 

1000 81,97 Διάλυμα 125 500 
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έτοιμο 

2000 163,93 
Διάλυμα 
έτοιμο  

250 500 

10000 819,67 1000 1250 1500 
20000 1639,34 2000 2500 2800 

100000 8196,72 5000 * 2 12500 
5000 * 3 

φορές τη μέρα 

200000 16393,44 9000 * 2 25000 
10000* 3 

φορές τη μέρα 

Η αποθήκευση του Alum μπορεί να γίνει και 3 φορές τη μέρα όταν το επιτάσσει ο 

σχεδιασμός ή και περισσότερες. 

Δοσομετρικές  - προοδευτικής κοιλότητας αντλίες Alum 

Η δυναμικότητα των δοσομετρικών αντλιών υπολογίζεται με βάση την παροχή 

αιχμής. Για τις διάφορες παροχές διαμορφώνεται ως εξής : 

Πίνακας 5.14 Αντλίες Alum απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ημερήσια 
κατανάλωση 

αιχμής 
(kg/ημ) 

Δυναμικότητα 
(l/h) Ποσότητα 

Δυναμικότητα 
αντλιών 

εμπορίου (l/h) 

Ισχύς 
(W) 

200 3 1,56 2 20 120 
1000 15 7,81 2 20 120 
2000 30 15,62 2 20 120 

10000 150 78,12 2 140 120 
20000 300 156,25 2 350 250 

100000 1500 781,25 2 1080 550 
200000 3000 1562,5 2 1770 550 

Οι αντλίες που έχουν επιλεγεί για τις παροχές 200,1000,2000,10000,20000 m3/ημ 

είναι δοσομετρικές ενώ οι 100000,200000 m3/ημ είναι προοδευτικής κοιλότητας. 

Θα χρησιμοποιηθούν δύο αντλίες σε κάθε περίπτωση με τη μία να χρησιμοποιείται 

ως εφεδρική. 

Πολυηλεκτρολύτης  

Στη συνέχεια παρατίθεται η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός του συστήματος 

παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Στον πίνακα 4.15 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

μεγέθη για διάφορες παροχές. 
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Πίνακας 5.15 Κατανάλωση και παρασκευή πολυηλεκτρολύτη  

 Στερεός 
πολ/λύτης 

Διαλυτός 
πολ/λύτης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δόση 
πολ/λύτη 

(mg/l) 

Κατανάλωση 
στερεού 

πολ/λύτη 
(kg/ημ) 

Κατανάλωση 
διαλυτού 
πολ/λύτη 
(m3/ημ) 

Παρασκευή 
πολ/λύτη 

(φορές/ημ) 

Σύστημα 
πολ/λύτη 

(l/hr) 

200 
 
 
 
 

1 

0,2 0,04 1 500 
1000 1 0,2 1 500 
2000 2 0,4 1 500 

10000 10 2 2 1000 
20000 20 4 2 2000 

100000 100 20 4 5800 
200000 200 40 5 8000 

 

Δοσομετρικές  - προοδευτικής κοιλότητας αντλίες πολυηλεκτρολύτη. 

Η δυναμικότητα των αντλιών που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες 

σε πολυηλεκτρολύτη υπολογίζονται με βάση την παροχή αιχμής και 

συγκεντρώνονται παρακάτω : 

Πίνακας 5.16 Αντλίες πολυηλεκτρολύτη απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ημερήσια 
κατανάλωση 

αιχμής 
(kg/ημ) 

Δυναμικότητα 
(l/h) Ποσότητα 

Δυναμικότητα 
αντλιών 

εμπορίου (l/h) 

Ισχύς 
(W) 

200 0,3 2,5 2 20 120 
1000 1,5 12,5 2 20 120 
2000 3 25 2 50 250 

10000 15 125 2 140 120 
20000 30 250 2 350 250 

100000 150 1250 2 1770 550 
200000 300 2500 2 2*1770 1100 

Οι δοσομετρικές αντλίες που έχουν επιλεχτεί για τον πολυηλεκτρολύτη είναι 

διαφορετικού τύπου από αυτές του Alum.  Επίσης οι αντλίες των παροχών 

200,1000,2000,10000,20000 m3/ημ είναι δοσομετρικές ενώ οι 100000,200000 

m3/ημ είναι προοδευτικής κοιλότητας. Θα χρησιμοποιηθούν δύο αντλίες σε κάθε 

περίπτωση με τη μία να χρησιμοποιείται ως εφεδρική. 
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Δεξαμενή ταχείας μίξης  

Η δεξαμενή ταχείας μίξης ολοκληρώνει αυτό το κομμάτι του σχεδιασμού με 

υπολογισμό του όγκου της για τις διάφορες παροχές αλλά και τον απαιτούμενη ισχύ 

για την ανάδευση της με ταχύστροφους αναδευτήρες του εμπορίου. 

Πίνακας 5.20 Αναδευτήρες δεξαμενής ταχείας μίξης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Χρόνος 
παραμονής 

(sec) 

Όγκος 
δεξαμενής 

(m3) 

Κλίση 
ταχύτητας 

(sec-1) 

Υπολογισμένη 
ισχύς 

αναδευτήρα 
(W) 

Ισχύς 
αναδευτήρα 

εμπορίου 
(W) 

200 

70 

0,162 

600 

58,3 100 
1000 0,810 291,6 300 
2000 1,620 583,3 600 

10000 8,102 2916,6 3000 
20000 16,204 5833,3 6000 

100000 81,018 29166,6 2*15000 
200000 162,038 58333,3 3*20000 

Όπως αιτιολογήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν θα υπάρξει σχεδιασμός 

δεξαμενής κροκίδωσης εφόσον αυτό δεν ορίζεται στα πλαίσια της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  

5.3.2 Διύλιση με αμμόφιλτρο 

Η νομοθεσία δίνει σαφείς οδηγίες σχεδιασμού αμμοδιυλιστηρίου για επίτευξη των 

στόχων της απεριόριστης άρδευσης. Συνυπολογίζοντας τις οδηγίες και τα τεχνικά 

στοιχεία ακολουθούν τα εξής: 

Αμμοδιυλιστήριο 

Πίνακας 5.21 Στοιχεία αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ολική 
επιφάνεια 

φίλτρου (m2) 

Αριθμός 
κλινών 

Επιφάνεια 
φίλτρου (m2) 

Φόρτιση 
(m3/m2/h) 

200 1,56 2 0,78 

8 

1000 7,81 2 3,91 
2000 15,62 3 5,21 

10000 78,12 4 19,53 
20000 156,25 5 31,25 

100000 781,25 7 111,61 
200000 1562,5 8 195,31 
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Ακροφύσια 

Πίνακας 5.22 Αριθμός ακροφυσίων απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
ακροφυσίων/κλίνη 

Συνολικός αριθμός 
ακροφυσίων 

200 39 78 
1000 196 392 
2000 261 783 

10000 977 3908 
20000 1563 7815 

100000 55581 389067 
200000 9766 78128 

 

Έκπλυση κλινών 

Για την έκπλυση των κλινών όπως έχει αναφερθεί, χρησιμοποιείται νερό και αέρας. 

Για την περίπτωση του νερού υπολογίζεται η δυναμικότητα αντλιών νερού, ενώ για 

τον αέρα φυσητήρες. Αναλυτικά τα στοιχεία είναι : 

Πίνακας 5.23 Αντλίες νερού έκπλυσης απεριόριστης άρδευσης  

Έκπλυση με νερό 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Παροχή 
νερού 

(m3/m2/h) 

Διάρκεια 
(min) 

Ποσότητα 
διυλισμένου 

νερού 
(m3/h) 

Αποθήκευση 
νερού (m3) 

Αριθμός 
αντλιών 

Αντλίες 
νερού 

έκπλυσης 
εμπορίου 

(m3/h) 
200 

20 15 

15,62 4,69 2 60 
1000 78,12 23,44 2 80 
2000 104,17 31,25 2 150 

10000 390,62 117,19 2 400 
20000 625 187,5 2 800 

100000 2232,14 669,64 3 2*1200 
200000 3906,25 1171,88 3 2*1000 

 

Έχουν συνυπολογιστεί επιπλέον αντλίες νερού έκπλυσης για εφεδρική χρήση. 
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Πίνακας 5.24 Φυσητήρες έκπλυσης απεριόριστης άρδευσης  

Έκπλυση με αέρα 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Παροχή αέρα 
(m3/m2/h) 

Ποσότητα 
αέρα 

έκπλυσης 
(m3/h) 

Αριθμός 
φυσητήρων 

Φυσητήρες 
εμπορίου 

(m3/h) 

200 

60 

46,87 2 244 
1000 234,375 2 244 
2000 312,5 2 505 

10000 1171,87 2 1481 
20000 1875 2 2008 

100000 6696,43 4 2*4032 
200000 11718,75 6 3*4032 

Έχουν συνυπολογιστεί επιπλέον φυσητήρες για εφεδρική χρήση. 

Ποσότητα άμμου 

Η νομοθεσία διευκρινίζει το είδος της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί στο 

αμμοδιυλιστήριο. Η ποσότητα που θα καλύψει το αμμόφιλτρο υπολογίζεται και 

παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5.25 Ποσότητα άμμου διυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ύψος άμμου 
(m) 

Ενεργή 
διάμετρο 

κόκκων (mm) 

Πυκνότητα 
άμμου 

(gr/cm3) 

Ποσότητα 
άμμου (tn) 

200 

1,4 1 2,7 

22 
1000 29,5 
2000 59 

10000 295 
20000 590 

100000 2953 
200000 5906 

Θυροφράγματα  
Πίνακας 5.26 Θυροφράγματα που απαιτούνται για την λειτουργία του 
αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή σχεδιασμού (m3/ημ) Θυροφράγματα 
200 4 

1000 4 
2000 6 

10000 8 
20000 10 

100000 14 
200000 16 
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5.3.3 Αμμοφίλτρα συνεχούς ανοδικής ροής 

Τα αμμόφιλτρα αυτού του τύπου δέχονται δευτεροβάθμια εκροή με SS 30-35 mg/l 

και δίνουν στην έξοδο 10mg/l στο 80% τον δειγμάτων. Ακολουθούν τα στοιχεία των 

αμμοφίλτρων σύμφωνα με τους προμηθευτές : 

Πίνακας 5.27 Στοιχεία αμμόφιλτων συνεχούς ανοδικής ροής απεριόριστης 
άρδευσσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
φίλτρων 

Επιφάνεια 
(m2) 

Ενδεικτική 
Παροχή 

φόρτισης 
8m/h (m3/h) 

Παροχή  
αεροσυμπιεστή 

4bar (l/min) 

1 200 1 1,5 12 30 
2 1000 1 5 40 140 
3 2000 2 10 80 280 
4 10000 8 48 384 1120 
5 20000 16 96 768 2240 
6 100000 80 480 3840 11200 
7 200000 160 960 7680 22400 

  

Τα αμμόφιλτρα που χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε περιπτώσεις δεν είναι του 

ίδιου τύπου. Αναλυτικότερα: 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 

 Αυτοστήρικτα φίλτρα 
ανοξείδωτου χάλυβα Δεξαμενή σκυροδέματος 

 

Διαστάσεις δεξαμενής αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής  

Πίνακας 5.28 Διαστάσεις και όγκος σκυροδέματος δεξαμενής αμμόφιλτρων 
συνεχούς ανοδικής ροής απεριόριστης άρδευσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Πλάτος  
(m) 

Μήκος  
(m) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 
1 200 - - - 
2 1000 - - - 
3 2000 - - - 
4 10000 2,44 6,7 110,07 
5 20000 2,44 6,7 220,14 
6 100000 2,44 6,7 1100,7 
7 200000 2,44 6,7 2201,4 
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5.3.4 Δισκόφιλτρα – περιστρεφόμενου τυμπάνου 

Ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που καλούμαστε να εξετάσουμε είναι η χρήση 

φίλτρων δίσκου περιστρεφόμενου τυμπάνου. Η επιλογή των τύπων που θα 

χρησιμοποιηθούν έχει γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθεσίας και οι 

ιδιαιτερότητες τους είναι : 

Πίνακας 5.29 Τεχνικά στοιχεία δισκόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης  

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
δίσκων 

Ενεργή 
επιφάνεια 

(m2) 

Ενδεικτική 
Παροχή 

φόρτισης 
8m/h 
(m3/h) 

Διάμ
ετρος 
δίσκο
υ (m) 

Εγκατεστ
ημένη 
ισχύς 

αντλίας 
έκπλυσης 

(kW) 

Ισχύς 
κινητήρα 

(kW) 

1 200 - - - - - - 
2 1000 2 5,6 44,8 1,9 1,1 0,55 
3 2000 4 11,2 89,6 2,2 0,55 
4 10000 10 56,4 451 

2,4 

7,5 1,1 
5 20000 19 107,16 857 15 1,5 
6 100000 35*3 197,4*3 4737*3 22*3 2,2*3 
7 200000 35*5 197,4*5 7896*5 22*5 2,2*5 

Τα δισκόφιλτρα τοποθετούνται σε  κανάλια από σκυρόδεμα. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για αυτά θα αναπτυχθούν στο κεφάλαιο της οικονομικής μελέτης. 

 

5.3.5 Χλωρίωση  

Δεξαμενή επαφής 

Αρχικά για την απολύμανση με την χρήση χλωρίωσης διαστασιολογούμε την 

δεξαμενή επαφής όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Ο όγκος της δεξαμενής καθώς και οι αναλυτικές διαστάσεις 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού της και αξιολόγησής της.   
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Πίνακας 5.30 Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής επαφής χλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης  

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 
Εσωτερικές διαστάσεις 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Χρόνος 
επαφής 

(min) 

Vχλωρ. 

(m3) 
Aχλωρ 
(m2) 

Ύψος 
(m) 

Πλάτος 
(m) 

Μήκος 
(m) 

Αριθμός 
μαιάνδρων 

200 

60 

8,33 4,17 

2 

0,32 3,23 4 
1000 41,7 20,83 0,72 7,22 4 
2000 83,3 41,67 1,02 10,21 4 

10000 416,7 208,3 2,28 22,82 4 
20000 833,4 416,7 3,23 32,28 4 

100000 4166,7 2083,3 7,22 48,11 6 
200000 8333,3 4166,7 10,21 68,04 6 

Για την κατασκευή της δεξαμενής επαφής θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα πάχους : 

• Εξωτερικών τοιχωμάτων 25 cm 
• Εσωτερικών τοιχωμάτων 20 cm 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με τις εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής 

παροχής για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις: 

Πίνακας 5.31 Εξωτερικές διαστάσεις δεξαμενής επαφής χλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης  

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Ύψος (m) Πλάτος (m) Μήκος (m) 

200 

2,5 

2,39 3,73 
1000 3,99 7,72 
2000 5,18 10,71 

10000 10,23 23,32 
20000 14,01 32,77 

100000 44,80 48,61 
200000 62,74 68,54 

 

Απαιτούμενη ποσότητα χλωριωτή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καταλήγουμε στην ποσότητα υπολειμματικού 

χλωρίου. Η δόση χλωριωτή που θα παρουσιαστεί παρακάτω αφορά διάλυμα 15% 

συγκέντρωσης χλωρίου και 1,2  kg/l ειδικού βάρους. Εκτός από τις κατασκευαστικές 
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παραμέτρους η χρήση χημικών είναι καίριος παράγοντας σωστής λειτουργίας της 

χλωρίωσης αλλά και δείκτης οικονομικής αξιολόγησης.    

Πίνακας 5.32 Δόση NaOCL απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Υπολειμματικό Χλώριο 
(mg/l) Δόση NaOCL (l/ημ) 

200 

2 

3,80 
1000 19,0 
2000 38,0 

10000 190,03 
20000 380,07 

100000 1900,34 
200000 3800,69 

 

Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης 

Οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι δοσομετρικές αντλίες στην περίπτωση 

της χλωρίωσης υπολογίζονται σύμφωνα με την παροχή αιχμής. Όμως όπως 

συμβαίνει με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, η υπολογισμένη δυναμικότητα ανάγεται 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά μοντέλων του εμπορίου. Σε όλες τις περιπτώσεις 

δοσομετρικών αντλιών προστίθεται επιπλέον αντλία ίσης δυναμικότητας ως 

εφεδρική. 

Πίνακας 5.33 Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
ΝaOCL (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,24 20 2 120 
1000 1,19 20 2 120 
2000 2,37 20 2 120 

10000 11,88 20 2 120 
20000 23,75 50 2 250 

100000 118,77 140 2 120 
200000 237,54 350 2 250 
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Δοχεία αποθήκευσης  

Στα συστήματα χλωρίωσης όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά θα χρησιμοποιήσουμε 

δύο δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή για λόγους ασφάλειας. Οι υπολογισμοί έχουν 

γίνει σύμφωνα με τις ημέρες που καλούνται τα δοχεία να λειτουργήσουν ως 

αποθηκευτικός χώρος αλλά και την προσαρμογή των τιμών σύμφωνα με τα 

τυποποιημένα μοντέλα του εμπορίου. 

Πίνακας 5.34 Δοχεία αποθήκευσης χημικών χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
1 ημέρα (l) 10 ημέρες (l) Δοχεία εμπορίου 

για 10 ημέρες (l) 

200 100 38,01 100 
1000 100 190,03 500 
2000 100 380,01 500 

10000 500 1900,34 2000 
20000 500 3800,69 5000 

100000 2000 19003,45 20000 
200000 5000 38006,9 40000 

 

5.3.6 Αποχλωρίωση 

Δεξαμενή επαφής 

Ο όγκος της  δεξαμενής επαφής της αποχλωρίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

χρόνο επαφής που επιλέγεται (1 min) και παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.35 Όγκος δεξαμενής αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Vαποχλ. (m3) 

200 0,14 
1000 0,69 
2000 1,39 

10000 6,94 
20000 13,89 

100000 69,44 
200000 138,89 
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Δόση αποχλωριωτή 

Η δόση Na2S2O3 που απαιτείται ώστε το υπολειμματικό χλώριο να μειωθεί 

σημαντικά είναι : 

Πίνακας 5.36 Δόση αποχλωριωτή απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δόση 
αποχλωριωτή  

(l/h) 
200 0,94 

1000 0,47 
2000 0,94 

10000 4,69 
20000 9,37 

100000 46,87 
200000 93,75 

 

Δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης 

Οι δοσομετρικές αντλίες που θα καλύψουν την υπολογισμένη δυναμικότητα της 

αποχλωρίωσης έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και παρατίθενται παρακάτω.  

Πίνακας 5.37 Αντλίες αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Δόση (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,14 20 2 120 
1000 0,70 20 2 120 
2000 1,4 20 2 120 

10000 7,03 20 2 120 
20000 14,06 20 2 120 

100000 70,31 140 2 120 
200000 140,62 140 2 120 

 

Δοχεία αποχλωριωτή 

Θα χρησιμοποιήσουμε δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών :  

Πίνακας 5.38 Δοχεία αποθήκευσης αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  
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Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

200 22,5 100 
1000 112,5 500 
2000 225 500 

10000 1125 1500 
20000 2250 2800 

100000 11250 12000 
200000 22500 25000 

 

Η ποσότητα διαμορφώνεται από επιπλέον τοποθέτηση αντλίας ως εφεδρική.  

5.3.7 Υπεριώδης ακτινοβολία - UV 

Όσον αφορά την απολύμανση θα εξετάσουμε και την επιλογή της χρήσης 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Αναφορά και περιγραφή των συστημάτων έχει γίνει σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Στα πλαίσια μίας ρεαλιστικής αλλά και ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης του σχεδιασμού, η επιλογή και τα δεδομένα των τύπων των 

συστημάτων UV έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και εξεταστεί ανά περίπτωση.  Η 

πρόταση συστημάτων UV που ακολουθεί, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε αυτό το σημείο ανακεφαλαιώνουμε τους τύπους συστημάτων : 

• Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 
• Σύστημα - Β κλειστού θαλάμου 
• Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού (μεγαλύτερες παροχές) 

 

Στον πίνακα 4.39 ακολουθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των παραπάνω τύπων 

UV. 
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Πίνακας 5.39 Σύστημα UV απεριόριστης άρδευσης  

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Τύπος Αριθμός 
λυχνιών 

Δόση 
(mJ/cm2) 

Ισχύς 
(kW) 

Στόμια 
DN (mm) 

1 200 Β 3 150 0,45 100 
1Α 200 Α 8 70 0,7 150 
2 1000 Β 4 85 1 150 

2Α 1000 Α 24 80 2,1 250 
3 2000 Β 8 75 2 200 

3Α 2000 Α 48 80 4,2 300 
3Β 2000 Γ 16 110 4 - 
4 10000 Γ 32 82,9 8 - 

4Α 10000 Β 32 75 8 300 
5 20000 Γ 64 81,2 16 - 

5Α 20000 Β 72 85 18 500 
6 100000 Γ 240(1 κανάλι) 62,4 60 - 
7 200000 Γ 480(2 κανάλια) 62,4 120 - 

Οι αναφερόμενες δόσεις είναι UDVDis στο τέλος του χρόνου ζωής των λυχνιών με 

τον ανάλογο συντελεστή ρύπανσης και συστήματος καθαρισμού.  

5.4 Αστική χρήση  

Με τη σειρά της η αστική χρήση περιλαμβάνει εξεζητημένα σχήματα επεξεργασίας 

και  τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αυτό το κεφάλαιο. Σύμφωνα με την 

νομοθεσία τα σενάρια επεξεργασίας που θα σχεδιαστούν  περιλαμβάνουν χρήση 

μεμβρανών και απολύμανση. Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα αριθμητικά 

αποτελέσματα και τα στοιχεία εμπορίου ώστε να παρέχουν την βάση αξιολόγησης 

των  διαφόρων συνδυασμών τεχνολογιών και συστημάτων.  

5.4.1 Χρήση μεμβρανών  

Θα αναπτυχθούν τα σενάρια όπου χρησιμοποιούν μεμβράνες MBR ενταγμένες στην 

δεξαμενή αερισμού. 

MBR  

Το σύστημα MBR που έχει επιλεγεί να εμβαπτιστεί στη δεξαμενή αερισμού αφορά 

μεμβράνες υπερδιήθησης με φόρτιση 22LMH. Επίσης η απαίτηση αέρα ανά 

τετραγωνικό μέτρο μεμβράνης ορίζεται σε 0,28Nm3/h/m2 .Σύμφωνα με την φόρτιση 

και την εξεταζόμενη παροχή προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: 
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Πίνακας 5.40 Απαιτήσεις φυσητήρων συστήματος MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
(m2) 

Απαιτούμενος 
αέρας πλύσης 

(Nm3/h/m2) 
200 386 108 

1000 1900 532 
2000 3800 1064 

10000 19000 5320 
20000 38000 10640 

100000 190000 53200 
200000 379000 106120 

 

5.4.2 Αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής  

Στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης αστικής χρήσης γίνεται προσπάθεια ελέγχου 

επιπλέον σεναρίων επεξεργασίας ως προς μία πολυδιάστατη και ρεαλιστική 

προσέγγιση. Τα θεσμοθετημένα κριτήρια μπορούν να επιτευχθούν και με 

αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής προσαρμοσμένα σε αυτή τη κατεύθυνση. Για 

να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος τα αμμόφιλτρα πρέπει να συνοδευτούν από 

κροκίδωση και χαμηλή φόρτιση. Οι τύποι που έχουν επιλεγεί από το εμπόρια 

παρατίθενται παρακάτω : 

Πίνακας 5.41 Στοιχεία αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Αριθμός 
φίλτρων 

Επιφάνεια 
(m2) 

Ενδεικτική 
Παροχή 

φόρτισης 
5m/h 
(m3/h) 

Παροχή  
αεροσυμπιεστή 

4bar (l/min) 

Ισχύς 
(kW) 

Καταναλισκόμενη 
ισχύς (kW) 

200 1 3 15 95 1,1 0,55 
1000 2 10 50 280 3 1,5 
2000 4 20 100 560 5,5 2,75 

10000 16 96 480 2240 15 8 
20000 32 192 960 4480 30 15 

100000 144 864 4320 20160 132 66 
200000 288 1728 8640 40320 250 125 
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5.4.3 Χλωρίωση 

Δεξαμενή επαφής 

Αρχικά για την απολύμανση με την χρήση χλωρίωσης διαστασιολογούμε την 

δεξαμενή επαφής όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά. Τα στοιχεία σχεδιασμού  

παρουσιάζονται εκτενώς στον παρακάτω πίνακα. Ο όγκος της δεξαμενής καθώς και 

οι αναλυτικές διαστάσεις αποτελούν τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού της και 

αξιολόγησής της.   

Πίνακας 5.42 Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής επαφής χλωρίωσης αστικής χρήσης  

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ 
Εσωτερικές διαστάσεις 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Χρόνος 
επαφής 

(min) 

Vχλωρ. 

(m3) 
Aχλωρ 
(m2) 

Ύψος 
(m) 

Πλάτος 
(m) 

Μήκος 
(m) 

Αριθμός 
μαιάνδρων 

200 

60 

8,33 4,17 

2 

0,32 3,23 4 
1000 41,7 20,83 0,72 7,22 4 
2000 83,3 41,67 1,02 10,21 4 

10000 416,7 208,3 2,28 22,82 4 
20000 833,4 416,7 3,23 32,28 4 

100000 4166,7 2083,3 7,22 48,11 6 
200000 8333,3 4166,7 10,21 68,04 6 

Για την κατασκευή της δεξαμενής επαφής θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα πάχους : 

• Εξωτερικών τοιχωμάτων 25 cm 
• Εσωτερικών τοιχωμάτων 20 cm 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με τις εξωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής 

παροχής για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις: 

Πίνακας 5.43 Εξωτερικές διαστάσεις δεξαμενής χλωρίωσης αστικής χρήσης  

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Ύψος (m) Πλάτος (m) Μήκος (m) 

200 

2.5 

2,39 3,73 
1000 3,99 7,72 
2000 5,18 10,71 

10000 10,23 23,32 
20000 14,01 32,77 

100000 44,80 48,61 
200000 62,74 68,54 
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Απαιτούμενη ποσότητα χλωριωτή 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καταλήγουμε στην ποσότητα υπολειμματικού 

χλωρίου. Η δόση χλωριωτή που θα παρουσιαστεί παρακάτω αφορά διάλυμα 15% 

συγκέντρωσης χλωρίου και 1,2  kg/l ειδικού βάρους. Εκτός από τις κατασκευαστικές 

παραμέτρους η χρήση χημικών είναι καίριος παράγοντας σωστής λειτουργίας της 

χλωρίωσης αλλά και δείκτης οικονομικής αξιολόγησης.    

Πίνακας 5.45 Δόση NaOCL αστικής χρήσης 

Παροχή σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Υπολειμματικό Χλώριο 
(mg/l) Δόση NaOCL (l/ημ) 

200 

2 

3,80 
1000 19,0 
2000 38,0 

10000 190,03 
20000 380,07 

100000 1900,34 
200000 3800,69 

 

Δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης 

Οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι δοσομετρικές αντλίες στην περίπτωση 

της χλωρίωσης υπολογίζονται σύμφωνα με την παροχή αιχμής. Όμως όπως 

συμβαίνει με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, η υπολογισμένη δυναμικότητα ανάγεται 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά μοντέλων του εμπορίου. Σε όλες τις περιπτώσεις 

δοσομετρικών αντλιών προστίθεται επιπλέον αντλία ίσης δυναμικότητας ως 

εφεδρική. 

Πίνακας 5.46 Αντλίες χλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
ΝaOCL (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,24 20 2 120 
1000 1,19 20 2 120 
2000 2,37 20 2 120 

10000 11,88 20 2 120 
20000 23,75 50 2 250 

100000 118,77 140 2 120 
200000 237,54 350 2 250 
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Δοχεία αποθήκευσης  

Στα συστήματα χλωρίωσης όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά θα χρησιμοποιήσουμε 

δύο δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή για λόγους ασφάλειας. Οι υπολογισμοί έχουν 

γίνει σύμφωνα με τις ημέρες που καλούνται τα δοχεία να λειτουργήσουν ως 

αποθηκευτικός χώρος αλλά και την προσαρμογή των τιμών σύμφωνα με τα 

τυποποιημένα μοντέλα του εμπορίου. 

Πίνακας 5.50 Δοχεία αποθήκευσης χλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
1 μερα (l) 10 ημέρες (l) Δοχεία εμπορίου 

για 10 ημέρες (l) 

200 100 38,01 100 
1000 100 190,03 500 
2000 100 380,01 500 

10000 100 1900,34 2000 
20000 500 3800,69 5000 

100000 2000 19003,45 20000 
200000 5000 38006,9 40000 

 

5.4.4 Αποχλωρίωση 

Δεξαμενή επαφής 

Ο όγκος της  δεξαμενής επαφής της αποχλωρίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

χρόνο επαφής που επιλέγεται (1 min) και παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.51 Όγκος δεξαμενής αποχλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Vαποχλ. (m3) 

200 0,14 
1000 0,69 
2000 1,39 

10000 6,94 
20000 13,89 

100000 69,44 
200000 138,89 
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Δόση αποχλωριωτή 

Η δόση Na2S2O3 που απαιτείται ώστε το υπολειμματικό χλώριο να μειωθεί 

σημαντικά είναι : 

Πίνακας 5.52 Δόση αποχλωριωτή αστικής χρήσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δόση 
αποχλωριωτή (l/h) 

200 0,94 
1000 0,47 
2000 0,94 

10000 4,69 
20000 9,37 

100000 46,87 
200000 93,75 

 

Δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης 

Οι δοσομετρικές αντλίες που θα καλύψουν την υπολογισμένη δυναμικότητα της 

αποχλωρίωσης έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και παρατίθενται παρακάτω.  

Πίνακας 5.53 Αντλίες αποχλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Δόση (l/h) Αντλίες 

εμπορίου (l/h) Ποσότητα Ισχύς (W) 

200 0,14 20 2 120 
1000 0,70 20 2 120 
2000 1,4 20 2 120 

10000 7,03 20 2 120 
20000 14,06 20 2 120 

100000 70,31 140 2 120 
200000 140,62 140 2 120 

 

Η ποσότητα διαμορφώνεται από επιπλέον τοποθέτηση αντλίας ως εφεδρική.  

Δοχεία αποχλωριωτή 

Θα χρησιμοποιήσουμε δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών :  
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Πίνακας 5.54 Δοχεία αποθήκευσης αποχλωρίωσης αστικής χρήσης  

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

200 22,5 100 
1000 112,5 500 
2000 225 500 

10000 1125 1500 
20000 2250 2800 

100000 11250 12000 
200000 22500 25000 

 

5.4.5 Υπεριώδης ακτινοβολία - UV 

Όσον αφορά την απολύμανση θα εξετάσουμε και την επιλογή της χρήσης 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Αναφορά και περιγραφή των συστημάτων έχει γίνει σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Στα πλαίσια μίας ρεαλιστικής αλλά και ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης του σχεδιασμού, η επιλογή και τα δεδομένα των τύπων των 

συστημάτων UV έχουν αναζητηθεί στο εμπόριο και εξεταστεί ανά περίπτωση.  Η 

πρόταση συστημάτων UV που ακολουθεί, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε αυτό το σημείο ανακεφαλαιώνουμε τους τύπους συστημάτων : 

• Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 
• Σύστημα - Β κλειστού θαλάμου 
• Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού (μεγαλύτερες παροχές) 

Στον πίνακα 4.55 ακολουθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των παραπάνω τύπων 

UV. 
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Πίνακας 5.55 Συστήματα UV αστικής χρήσης   

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Τύπος Αριθμός 
λυχνιών 

Δόση 
(mJ/cm2) 

Ισχύς 
(kW) 

Στόμια 
DN (mm) 

1 200 Β 3 150 0,45 100 
1Α 200 Α 8 70 0,7 150 
2 1000 Β 4 85 1 150 

2Α 1000 Α 24 80 2,1 250 
3 2000 Β 8 75 2 200 

3Α 2000 Α 48 80 4,2 300 
3Β 2000 Γ 16 110 4 - 
4 10000 Γ 32 82,9 8 - 

4Α 10000 Β 32 75 8 300 
5 20000 Γ 64 81,2 16 - 

5Α 20000 Β 72 85 18 500 
6 100000 Γ 240(1 κανάλι) 62,4 60 - 
7 200000 Γ 480(2 κανάλια) 62,4 120 - 

 

Οι αναφερόμενες δόσεις είναι UDVDis στο τέλος του χρόνου ζωής των λυχνιών με 

τον ανάλογο συντελεστή ρύπανσης και συστήματος καθαρισμού. Για να 

διασφαλιστεί η απολύμανση στα χαμηλά επίπεδα που απαιτείται τα συστήματα 

ανοιχτού τύπου Β,Γ έχουν πάντα δύο τράπεζες σε σειρά. 

Η απολύμανση που εφαρμόζεται στην περίπτωση της αστικής χρήσης τηρεί τις ίδιες 

προϋποθέσεις και τις ίδιες παραδοχές με την απεριόριστη άρδευση.   
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6. Οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών 
σχημάτων επεξεργασίας  

6.1 Εισαγωγή 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία προσπάθεια οικονομικής 

αξιολόγησης συστημάτων που σαν απώτερο στόχο έχουν την επαναχρησιμοποίηση 

των λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα κατασκευαστεί μία βάση δεδομένων ώστε να 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα βιωσιμότητας κάθε τεχνολογίας 

αλλά και συγκριτική αξιολόγηση τους. 

Αναλυτικότερα υπολογίζονται διάφορα κόστη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

ζωής των έργων. Ο υπολογισμός του κόστους  βασίζεται στην ανάλυση των 

διαφόρων συνιστωσών  με κυριότερες την κατανάλωση ενέργειας , κατανάλωση 

χημικών, έξοδα συντήρησης , υλικά κατασκευής και μηχανολογικό εξοπλισμό. Όλες 

οι χρηματικές ροές αφορούν την παρούσα αξία. Τέλος σε κάθε περίπτωση εκτιμάται 

η συνάρτηση συνολικού και επιμέρους κόστους, σαν συνάρτηση της δυναμικότητας 

της μονάδας. 

6.2 Ανάλυση κύκλου ζωής συστημάτων 

Για την οικονομική αξιολόγηση των διαφόρων συστημάτων που παρατίθενται 

παρακάτω είναι απαραίτητο εκτός από το κόστος των επιμέρους κατασκευαστικών 

και λειτουργικών παραμέτρων να συνδυάζεται και η διάσταση της διάρκειας ζωής 

τους.   

Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βέλτιστη οικονομικά επιλογή ανάγεται στα 

επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό για να είναι οικονομικά 

αποδοτική η εκάστοτε επιλογή τεχνολογιών πρέπει να συνυπολογιστεί σε αυτή ο 

χρόνος ζωής. Τα έργα που αφορούν τη σχεδίαση συστημάτων 

επαναχρησιμοποίησης χωρίζονται σε : 

Έργα 
Π/Μ Η/Μ 

20 – 40 έτη 10 – 20 έτη 
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Αναφορικά ως διάρκεια ζωής των δεξαμενών δεχόμαστε τα 40 έτη. Για τις αντλίες 

των συστημάτων ο χρόνος ζωής είναι μικρότερος της τάξης των 15 ετών. Τέλος 

τεχνολογίες όπως αυτές των μεμβρανών και των λαμπτήρων υπεριώδους 

τεχνολογίας παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερο χρόνο ζωής καθώς χρήζουν 

αντικατάστασης ανά ένα με δύο έτη (Parkes et al., 2010). 

6.3 Μεθοδολογία 

Ο τρόπος προσέγγισης που θα ακολουθηθεί για την κοστολόγηση των σεναρίων, 

έχει το πλεονέκτημα παρουσίασης και διαπραγμάτευσης πραγματικών εννοιών του 

τεχνικού υπολογισμού ώστε να εφαρμόζονται σε μία συγκεκριμένη λειτουργία. Το 

κόστος υπολογίζεται με βάση την αναγνώριση των στοιχείων στα οποία οι τιμές 

κόστους εφαρμόζονται όπως π.χ. τα κυβικά μέτρα σκυροδέματος για κάθε 

δεξαμενή.   

Κάθε σύστημα παρουσιάζει διαφορετικές οικονομικές παραμέτρους ανάλογα με τον 

εξοπλισμό και τις τεχνολογίες που εμπεριέχει. Στην αξιολόγηση που ακολουθεί 

έχουν συνυπολογιστεί όλες οι παράμετροι με επίκεντρο τον ρεαλισμό. 

Τα κόστη διαχωρίζονται σε πάγια – κατασκευαστικά και λειτουργικά. 

Κατασκευαστικά κόστη: 

• Δεξαμενές ή άλλες κατασκευές από σκυροδέματος 
• Οικοδόμηση και στέγαση                                                                       Έργα Π/Μ 
• Αγωγοί 
• Εξοπλισμός                                                                                                Έργα Η/Μ 

Λειτουργικά κόστη: 

• Ηλεκτρική κατανάλωση 
• Χημικές ουσίες 
• Κόστος συντήρησης  
• Μισθοί εργαζομένων 

Όσον αφορά τα πάγια κόστη, για να μπορούν να αξιολογηθούν και να 

συνυπολογισθούν με τα λειτουργικά ανάγονται σε κόστη εξυπηρέτησης κεφαλαίου 

ετήσιας βάσης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ο υπολογισμός των συνολικών 
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πάγιων εξόδων. Στη συνέχεια από αυτά υπολογίζουμε το ποσοστό έργων Π/Μ και 

Η/Μ. Τα έργα αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και σύμφωνα με τον τύπο:  

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

6.4 Παραδοχές οικονομικής εκτίμησης 

Η παρούσα οικονομική αξιολόγηση έχει λάβει υπόψη της κόστη δομικών υλικών 

(σκυρόδεμα κ.τ.λ.) και εργολαβικών εργασιών (εκσκαφές κ.τ.λ.) με βάση τιμές 

τιμολογίου μελέτης. Πιθανότατα οι τιμές αυτές να μεταβάλλονταν με έναν υψηλό 

προϋπολογισμό έργου όμως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την αξιοπιστία της 

βάσης αξιολόγησης που προκύπτει. Επίσης, οι τεχνολογίες που έχουν αναζητηθεί 

στο εμπόριο και τελικά ενταχθεί στον σχεδιασμό έχουν κοστολογηθεί από τους 

προμηθευτές. Τέλος σύμφωνα με την ισχύ του εκάστοτε εξοπλισμού υπολογίζεται η 

κατανάλωση ενέργειας και το κόστος αυτής. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα 

παρουσιαστεί αναλυτικά η οικονομική μελέτη σε κάθε σενάριο συνυπολογίζοντας 

κάθε πιθανό κόστος. 
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6.5 Περιορισμένη άρδευση 
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6.5.1 Χλωρίωση 

6.5.1.1 Πάγιο κόστος χλωρίωσης  

Κοστολόγηση δεξαμενή επαφής χλωρίωσης 

Υπολογίζεται ο όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για την κατασκευή  δεξαμενής 

επαφής για όλες τις παροχές.  

Το κόστος του σκυροδέματος ανέρχεται σε: 

260 €/m3 

Άρα το κόστος κατασκευής της δεξαμενής επαφής υπολογίζεται σε : 

Πίνακας 6.1 Κοστολόγηση δεξαμενής επαφής χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος (m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

δεξαμενής (€) 

Διάρκεια ζωής 
(έτη) 

200 11,57 3008 

40 

1000 23,73 6170 
2000 33,90 8814 

10000 86,62 22521 
20000 136,56 35506 

100000 446,79 116165 
200000 782,77 203520 

 

Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες   

Για τις δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 

Πίνακας 6.2 Κοστολόγηση αντλιών χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης (χωρίς 
παρελκόμενα) 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
ΝaOCL (l/h) 

Αντλίες 
εμπορίου 

(l/h) 
Ποσότητα Ισχύς (W) 

Κόστος 2 
τεμαχίων 

(€) 
200 0,11 20 2 120 2800 

1000 0,54 20 2 120 2800 
2000 1,08 20 2 120 2800 

10000 5,43 20 2 120 2800 
20000 10,85 20 2 120 2800 

100000 54,27 140 2 120 3600 
200000 108,55 140 2 120 3600 
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Το κόστος περιλαμβάνει δύο τεμάχια αντλιών για εφεδρική χρήση. Όμως όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο οι αντλίες αυτού του τύπου χρειάζονται 

διάφορα παρελκόμενα για την λειτουργία τους. Έτσι το συνολικό κόστος ανέρχεται 

σε : 

Πίνακας 6.3 Συνολικό κόστος αντλιών χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμενα  
(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 3640 

15 

1000 3640 
2000 3640 

10000 3640 
20000 3640 

100000 4680 
200000 4680 

 

Δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή 

Τα δοχεία αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένα 10 ημερών και ένα 1 

ημέρας. Σύμφωνα με τις τιμές του εμπορίου για τις διαστάσεις που υπολογίστηκαν 

ανά παροχή προκύπτει : 

Πίνακας 6.4 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών 1 ημέρας περιορισμένης 
άρδευσης 

Δοχείο αποθήκευσης 1 ημέρας 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Όγκος δοχείου 
1 ημέρα (l) 

Διάμετρος 
δοχείου (m) 

Κόστος 
δοχείων 1 
ημέρας (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 100 0,49 50 

15 

1000 100 0,49 50 
2000 100 0,49 50 

10000 100 0,49 50 
20000 500 1 100 

100000 1100 1,26 175 
200000 2000 1,55 320 
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Πίνακας 6.5 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών 10 ημερών 
περιορισμένης άρδευσης 

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 17,37 100 0,49 50 

15 

1000 86,84 100 0,49 50 
2000 173,68 500 1 100 

10000 868,39 1100 1,26 175 
20000 1736,78 2000 1,55 320 

100000 8683,92 10000 2,6 1080 
200000 17367,84 20000 3,8 2070 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Το σύστημα χλωρίωσης που έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνει αυτοματισμούς ύψους : 

1500€ 

για το σύνολο των παροχών που εξετάζονται. Διάρκεια ζωής 20 έτη.  

Κοστολόγηση οικίσκου στέγασης 

Ο οικίσκος αποθήκευσης της χλωρίωσης κατασκευάζεται για να στεγάσει τα δύο 

δοχεία αποθήκευσης, 10 και 1 ημέρας αντίστοιχα όπως επίσης και τις δοσομετρικές 

αντλίες. Σύμφωνα με τη διάμετρο των δοχείων που έχουν επιλεγεί καταλήγουμε 

στην επιφάνεια του οικίσκου και κατ’ επέκταση στην κοστολόγησή του.  Θεωρούμε 

κόστος κατασκευής οικίσκου : 400€/m2 

Πίνακας 6.6 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης χλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 5,9 2240 

40 

1000 5,9 2240 
2000 9 3600 

10000 10,75 4300 
20000 12,9 5160 

100000 22 8800 
200000 35,1 14040 
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Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κόστος γης θα υπολογιστεί σύμφωνα με την δεξαμενή επαφής και τον οικίσκο 

αποθήκευσης. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.7 Κοστολόγηση γης χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 11,5 57,5 
1000 23,5 117,5 
2000 39,8 199 

10000 136,35 681,75 
20000 251,5 1257,5 

100000 1130.5 5652,5 
200000 2213 11065 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών ορίζουμε πως η δεξαμενή επαφής απέχει 

από το έδαφος 0,8m. Το συνολικό ύψος της είναι 2,5m οπότε για κάθε παροχή 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκσκαφών. Στη συνέχεια παρατίθεται 

σχηματική απεικόνιση της περιοχής εκσκαφής της δεξαμενής. 

  

Σχήμα 6.1 Τομή δεξαμενής επαφής χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 



171 
 

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.8 Κοστολόγηση εκσκαφών δεξαμενής επαφής χλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 9,52 49,5 
1000 29,92 155,58 
2000 52,30 271,96 

10000 213,68 1111,14 
20000 405,54 2108,80 

100000 1884,89 9801,43 
200000 3702,43 19252,64 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.9 Κοστολόγηση εγκατάστασης χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 5240 1572 

1000 5240 1572 
2000 5290 1587 

10000 5365 1609 
20000 5560 1668 

100000 7435 2230 
200000 8570 2571 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 
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ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.10 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου χλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
χλωρίωσης 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 12167 271 613 884 
1000 15495 439 613 1052 
2000 19762 651 619 1270 

10000 35588 1446 628 2074 
20000 51260 2225 651 2876 

100000 150084 7094 870 7964 
200000 259019 12524 1003 13527 

 

6.5.1.2 Λειτουργικό κόστος χλωρίωσης 

Κοστολόγηση χημικών  

Η ποσότητα του NaOCl που θα κοστολογηθεί υπολογίζεται από τον τύπο : 

NaOCl =  
Co ∗  Qσχεδ

0,15 ∗ 1000
 

Το διάλυμα πλέον του NaOCl κοστολογείται με : 

230 €/tn 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 
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Πίνακας 6.11 Κοστολόγηση χρήσης χημικών χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
NaOCl 

(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 2,08 174,6 
1000 10,42 874,7 
2000 20,84 1749,5 

10000 104,21 8748,43 
20000 208,41 17496 

100000 1042,07 87481,8 
200000 2084,14 174963,6 

 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Στη μονάδα χλωρίωσης ο εξοπλισμός που καταναλώνει ενέργεια είναι οι 

δοσομετρικές αντλίες. Από τους προμηθευτές γνωρίζουμε την απορροφούμενη ισχύ 

σύμφωνα με την οποία θα υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος ενέργειας. Θεωρούμε 

κόστος ενέργειας ίσο με : 

0,09 €/KWh 

Πίνακας 6.12 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης χλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,2 0,8 
1000 0,7 2,8 
2000 1,3 5,2 

10000 6,52 25,7 
20000 13,1 51,64 

100000 9,31 36,7 
200000 18,7 73,72 

 

Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας χλωρίωσης 

θεωρούμε πως ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα 

διαμορφώνεται ως εξής : 
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Πίνακας 6.13 Κοστολόγηση συντήρησης χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 8,84 

1000 10,52 
2000 12,7 

10000 20,74 
20000 28,76 

100000 79,64 
200000 135,27 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας 

χλωρίωσης παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.14 Συνολικό κόστος λειτουργίας χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 185 
1000 888 
2000 1765 

10000 8795 
20000 17577 

100000 87598 
200000 175173 

 

6.5.1.3 Συνολικό κόστος χλωρίωσης για περιορισμένη άρδευση 

Πίνακας 6.15 Συνολικό κόστος χλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

χλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 1069 
1000 1940 
2000 3038 

10000 10869 
20000 20453 

100000 95563 
200000 188700 
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6.5.2 Αποχλωρίωση  

6.5.2.1 Πάγιο κόστος αποχλωρίωσης  

Κοστολόγηση δεξαμενή επαφής αποχλωρίωσης  

                                     
Όπως στης χλωρίωση έτσι και εδώ υπολογίζεται ο όγκος σκυροδέματος που 
απαιτείται για την κατασκευή  δεξαμενής επαφής για όλες τις παροχές.  

Το κόστος του σκυροδέματος ανέρχεται σε: 

260 €/m3 

Άρα το κόστος κατασκευής της δεξαμενής επαφής υπολογίζεται σε : 

Πίνακας 6.16 Κοστολόγηση δεξαμενής αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος (m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

δεξαμενής (€) 

Διάρκεια ζωής 
(έτη) 

200 0,6 156 

40 

1000 1,4 364 
2000 1,9 494 

10000 4,6 1196 
20000 7,2 1872 

100000 21 5460 
200000 38 9880 

 

Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες   

Για τις δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 

Πίνακας 6.17 Κοστολόγηση αντλιών αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης (χωρίς 
παρελκόμενα) 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Νa3S2O3 
(l/h) 

Αντλίες 
εμπορίου 

(l/h) 
Ποσότητα Ισχύς (W) 

Κόστος 2 
τεμαχίων 

(€) 
200 0,05 20 2 120 2800 

1000 0,23 20 2 120 2800 
2000 0,47 20 2 120 2800 

10000 2,34 20 2 120 2800 
20000 4,69 20 2 120 2800 

100000 23,44 50 2 250 3000 
200000 46,88 50 2 250 3000 
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Το κόστος περιλαμβάνει δύο τεμάχια αντλιών για εφεδρική χρήση. Όμως όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο οι αντλίες αυτού του τύπου χρειάζονται 

διάφορα παρελκόμενα για την λειτουργία τους. Έτσι το συνολικό κόστος ανέρχεται 

σε : 

Πίνακας 6.18 Κοστολόγηση αντλιών αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμενα  
(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 3640 

15 

1000 3640 
2000 3640 

10000 3640 
20000 3640 

100000 3900 
200000 3900 

 

Κοστολόγηση δοχείου αποθήκευσης 

Το δοχείο που θα χρησιμοποιηθεί στην αποχλωρίωση θα καλύψει τις ανάγκες 

αποθήκευσης 10 ημερών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τους τύπους δοχείων 

του εμπορίου προκύπτει : 

Πίνακας 6.19 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών αποχλωρίωσης 
περιορισμένης άρδευσης  

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 7,5 100 0,49 50 

15 

1000 37,5 100 0,49 50 
2000 75 100 0,49 50 

10000 375 500 1 100 
20000 750 1100 1,26 175 

100000 3750 5000 2,04 540 
200000 7500 10000 2,6 1080 
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Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Το εν λόγω σύστημα αποχλωρίωσης περιλαμβάνει μετρητή υπολειμματικού 

χλωρίου ύψους : 

1500€ 

για το σύνολο των παροχών που εξετάζονται. Διάρκεια ζωής 15 έτη.  

Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης 

Στην περίπτωση της αποχλωρίωσης απαιτείται ο σχεδιασμός ενός οικίσκου με 

σκοπό την προστασία του δοχείου αποθήκευσης και των δοσομετρικών αντλιών. 

Θεωρούμε κόστος κατασκευής οικίσκου : 

400€/m2 

Πίνακας 6.20 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 5,9 2360 

40 

1000 5,9 2360 
2000 5,9 2360 

10000 9 3600 
20000 10,75 4300 

100000 16,8 6720 
200000 22 8800 

 

Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κόστος γης θα υπολογιστεί σύμφωνα με την δεξαμενή επαφής και τον οικίσκο 

αποθήκευσης. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 
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Πίνακας 6.21 Κοστολόγηση γης συστήματος αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 6 30 
1000 7,4 37 
2000 8,4 42 

10000 15,51 77,55 
20000 22,84 114,2 

100000 69,2 346 
200000 122,6 613 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών ορίζουμε πως η δεξαμενή επαφής απέχει 

από το έδαφος 0,8m. Το συνολικό ύψος της είναι 2,5m οπότε για κάθε παροχή 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκσκαφών. Στη συνέχεια παρατίθεται 

σχηματική απεικόνιση της περιοχής εκσκαφής της δεξαμενής. 

  

Σχήμα 6.2 Τομή δεξαμενής αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

 

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.  
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Πίνακας 6.22 Κοστολόγηση εκσκαφών μονάδας αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 0,065 0,035 
1000 0,5 2,5 
2000 0,95 5 

10000 4,7 25 
20000 9,4 49 

100000 47,2 245 
200000 94,4 490 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.23 Κοστολόγηση εγκατάστασης αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 5190 1557 

1000 5190 1557 
2000 5190 1557 

10000 5240 1572 
20000 5315 1594,5 

100000 5940 1782 
200000 6480 1944 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 
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i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.24 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
χλωρίωσης 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 9291 129 607 736 
1000 9511 140 607 747 
2000 9648 147 607 754 

10000 11711 248 613 861 
20000 13245 320 622 942 

100000 20493 645 695 1340 
200000 28207 1000 758 1758 

 

6.5.2.2 Λειτουργικό κόστος αποχλωρίωσης 

Κοστολόγηση χημικών  

Το διάλυμα Na2S2O3 κοστολογείται με : 

500 €/tn 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 

Πίνακας 6.25 Κοστολόγηση χρήσης χημικών αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης   

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
Na2S2O3 
(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 0,15 27,4 
1000 0,75 137 
2000 1,5 273,8 

10000 7,5 1368,8 
20000 15 2737,5 

100000 75 13687,5 
200000 150 27375 
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Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Στη μονάδα αποχλωρίωσης ο εξοπλισμός που καταναλώνει ενέργεια είναι οι 

δοσομετρικές αντλίες. Από τους προμηθευτές γνωρίζουμε την απορροφούμενη ισχύ 

σύμφωνα με την οποία θα υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος ενέργειας. Θεωρούμε 

κόστος ενέργειας ίσο με : 

0,09 €/KWh 

Πίνακας 6.26 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης αποχλωρίωσης περιορισμένης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,06 0,24 
1000 0,28 1,11 
2000 0,57 2,25 

10000 2,81 11,08 
20000 5,63 22,2 

100000 11,26 92,48 
200000 22,5 184,79 

Κοστολόγηση συντήρησης  

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας αποχλωρίωσης 

θεωρούμε πως ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα 

διαμορφώνεται ως εξής : 

Πίνακας 6.27 Κοστολόγηση συντήρησης αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 7,4 

1000 7,5 
2000 7,6 

10000 8,6 
20000 9,4 

100000 13,4 
200000 17,6 
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Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας 

αποχλωρίωσης παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.27 Συνολικό κόστος λειτουργίας αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 35 
1000 146 
2000 284 

10000 1388,5 
20000 2769 

100000 13793 
200000 27577 

 

6.5.2.3 Συνολικό κόστος αποχλωρίωσης για περιορισμένη άρδευση 

Πίνακας 6.28 Συνολικό κόστος αποχλωρίωσης περιορισμένης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 771 
1000 893 
2000 1038 

10000 2250 
20000 3711 

100000 15133 
200000 29335 

 

Συνολικό κόστος χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 

Το συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης σαν μία ολοκληρωμένη μονάδα 

απολύμανσης συνοψίζεται : 

 

Πίνακας 6.29 Συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης περιορισμένης 

άρδευσης 
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Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

απολύμανσης 
χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 1840 
1000 2833 
2000 4076 

10000 13119 
20000 24164 

100000 110696 
200000 218035 
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6.5.3 Υπεριώδης ακτινοβολία - UV 

6.5.3.1 Πάγιο κόστος υπεριώδους ακτινοβολίας –UV  

 Κοστολόγηση εξοπλισμού 

Το σημαντικότερο κομμάτι κοστολόγησης μίας μονάδας UV έγκειται στo κόστος του 

εξοπλισμού που έχει επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από 

τους προμηθευτές και διαφέρουν ανά τύπο και παροχές. Στο κόστος 

περιλαμβάνονται αυτοματισμοί και περεταίρω ειδικός εξοπλισμός.  

Σε αυτό το σημείο ανακεφαλαιώνουμε τους τύπους συστημάτων : 

• Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 
• Σύστημα - Β κλειστού θαλάμου 
• Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού (μεγαλύτερες παροχές) 

 
Πίνακας 6.30 Συστήματα UV περιορισμένης άρδευσης  

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Τύπος Αριθμός 
λυχνιών 

Δόση 
(mJ/cm2) 

Ισχύς 
(kW) 

Κόστος 
UV 
(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 Α 8 80 0,7 20000 

15 

2 1000 Α 32 70 2,8 40000 
2A 1000 Β 8 90 2 40000 
3 2000 Α 64 70 5,6 80000 

3A 2000 Β 18 100 4,5 55000 
4 10000 Γ 56 76,3 14 150000 
5 20000 Γ 104 71 26 240000 
6 100000 Γ 504  (3κανάλια) 71,7 126 1000000 

7 200000 Γ 1008 
(6κανάλια) 71,7 252 2000000 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Περιλαμβάνονται στα συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας. 

Κοστολόγηση δεξαμενής επαφής – καναλιών σκυροδέματος 

Από τους παραπάνω τύπους UV ο τύπος Γ θα τοποθετηθεί σε κατασκευασμένα 

κανάλια σκυροδέματος. Ο όγκος σκυροδέματος που απαιτείται σύμφωνα με την 

διαστασιολόγηση, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το σκυρόδεμα 

κοστολογείται με: 
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260€/m2 

Πίνακας 6.31 Κοστολόγηση κατασκευής καναλιών σκυροδέματος περιορισμένης 
χρήσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 - - 

40 

1000 - - 
2000 - - 

10000 1,4 364 
20000 1,8 468 

100000 6,8 1768 
200000 13,5 3510 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών ορίζουμε πως τα κανάλια είναι πλήρως 

τοποθετημένα στο έδαφος. 

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.32 Κοστολόγηση εκσκαφής UV περιορισμένη άρδευση 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 - - 
1000 - - 
2000 - - 

10000 1 5,2 
20000 1,9 10 

100000 9 47 
200000 18 94 
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Κοστολόγηση γης 

Πίνακας 6.33 Κοστολόγηση γης συστήματος UV περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης 
(€) 

1 200 1,4 7 
2 1000 3,3 16,5 

2A 1000 0,68 3,5 
3 2000 6,6 33 

3A 2000 1,62 8,1 
4 10000 1,7 8,5 
5 20000 3,3 16,5 
6 100000 15,3 76,5 
7 200000 30 150 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Το κόστος εγκατάστασης διαμορφώνεται από το 10-30% του κόστους εξοπλισμού. 

Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.34 Κοστολόγηση εγκατάστασης UV περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
1 200 20000 6000 
2 1000 40000 12000 

2A 1000 40000 12000 
3 2000 80000 24000 

3A 2000 55000 16500 
4 10000 150000 45000 
5 20000 240000 72200 
6 100000 1000000 100000 
7 200000 2000000 200000 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 



188 
 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

  Πίνακας 6.35 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου UV Περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Πάγιο 
κόστος 
UV(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

1 200 26007 0,5 2339 2339,5 
2 1000 52016 1 4677 4678 

2A 1000 52004 0,5 4677 4677,5 
3 2000 104033 2 9354 9356 

3A 2000 71508 0,5 6431 6431,5 
4 10000 195377 19 17539 17558 
5 20000 312694 25 28080 28105 
6 100000 1101892 96 98935 99031 
7 200000 2203754 190 197870 198060 

6.5.3.2 Λειτουργικό κόστος υπεριώδους ακτινοβολίας - UV 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Όπως και προηγουμένως υπολογίζουμε το κόστος των συστημάτων UV σε 

κατανάλωση ηλεκτρισμού. 

Πίνακας 6.36 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης UV περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

1 200 24 551 
2 1000 24 2207 

2A 1000 24 1576 
3 2000 24 4415 

3A 2000 24 3547 
4 10000 24 11037 
5 20000 24 20498 
6 100000 24 99338 
7 200000 24 198676 
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Κοστολόγηση συντήρησης 

Τα συστήματα αυτού του τύπου απαιτούν ελάχιστο χρόνο αλλαγής των λυχνιών με 

αποτέλεσμα το κόστος συντήρησης να απαρτίζεται από την αξία των λυχνιών προς 

αντικατάσταση. 

Πίνακας 6.37 Κοστολόγηση συντήρησης UV περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
1 200 1200 
2 1000 4800 

2A 1000 1200 
3 2000 9600 

3A 2000 2700 
4 10000 8400 
5 20000 15600 
6 100000 75600 
7 200000 151200 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας UV 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.38 Συνολικό κόστος λειτουργίας UV περιορισμένης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

1 200 1751 
2 1000 7007 

2A 1000 2776 
3 2000 14015 

3A 2000 6247 
4 10000 19437 
5 20000 36098 
6 100000 174938 
7 200000 349876 
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6.5.3.3 Συνολικό κόστος UV για περιορισμένη άρδευση 
 

Πίνακας 6.39 Συνολικό κόστος UV περιορισμένης άρδευσης  

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος UV 

(€/έτος) 
1 200 4091 
2 1000 11685 

2A 1000 7454 
3 2000 23371 

3A 2000 12679 
4 10000 36995 
5 20000 64203 
6 100000 273969 
7 200000 547936 

 

6.5.4 Διαγράμματα περιορισμένης άρδευσης 
 

 

Σχήμα 6.3 Διάγραμμα Συνολικού κόστους – παροχής σχεδιασμού περιορισμένης 
άρδευσης  
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Σχήμα 6.4 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής σχεδιασμού περιορισμένης 
άρδευσης 

 
Σχήμα 6.5 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής σχεδιασμού περιορισμένης 
άρδευσης 
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Σχήμα 6.7 Διάγραμμα ποσοστού Π/Μ – Η/Μ σε χλωρίωση-αποχλωρίωση 

 Σχήμα 6.8 Διάγραμμα συνολικού κόστους m3 – παροχής σχεδιασμού περιορισμένης 
άρδευσης

 Σχήμα 6.9 Διάγραμμα συνολικού κόστους m3 – παροχής σχεδιασμού περιορισμένης 
άρδευσης  
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Σχήμα 6.10 Διάγραμμα συνολικού κόστους ανά ισοδύναμο κάτοικο – παροχής 
σχεδιασμού περιορισμένης άρδευσης  
 

 
Σχήμα 6.11 Διάγραμμα συνολικού κόστους ανά ισοδύναμο κάτοικο – παροχής 
σχεδιασμού περιορισμένης άρδευσης  
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6.5.5 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Τα διαγράμματα που προηγήθηκαν παρουσιάζουν το συνολικό ετήσιο κόστος όπως 

και το ανηγμένο κόστος ανά κάτοικο και ανά m3 για το σύνολο των εξεταζόμενων 

παροχών. Με σκοπό την ευκρινέστερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τα 

διαγράμματα έχουν μοιραστεί ώστε να περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό 

εξεταζόμενων παροχών. 

Αναλυτικότερα λοιπόν, για την περιορισμένη άρδευση παρατηρούμε στο 

διάγραμμα 6.3 πως στο σύνολο των παροχών ως οικονομικότερο σενάριο 

αναδεικνύεται η χρήση χλωρίωσης – αποχλωρίωσης  ως τεχνολογία απολύμανσης. 

Καθώς οι παροχές αυξάνονται η διαφορά κόστους χλωρίωσης- αποχλωρίωσης και 

UV κλιμακώνεται φτάνοντας στα 200000 m3/ημ να απέχουν 330000 €/έτος. Στις 

μικρότερες παροχές που εξετάζονται οι διαφορές στις τιμές μπορεί να είναι σχεδόν 

διπλάσιες αλλά σε γενικές γραμμές το κόστος είναι χαμηλό και χρήζει περεταίρω 

αξιολόγησης από μία ανάλυση κόστους. 

Όσον αφορά όμως το εσωτερικό κόστος των τεχνολογιών απολύμανσης και πως 

αυτό κατανέμεται ισχύει το εξής : 

Για την περίπτωση της χλωρίωσης – αποχλωρίωσης της μικρότερης παροχής 

παρατηρείται μία διαφοροποίηση σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα στα 

200 m3/ημ αν και η χλωρίωση αποτελείται κυρίως από έργα Π/Μ το κόστος των 

αντλιών δίνει προβάδισμα στα Η/Μ έργα ενώ το λειτουργικό κόστος υπολείπεται 

λόγω της μικρής χρήσης χημικών. Στις μεγαλύτερες παροχές τα έργα Π/Μ αγγίζουν 

το 88% και το λειτουργικό κόστος το 93%. Η UV τεχνολογία από την πλευρά της 

αποτελείται κυρίως από έργα Η/Μ ενώ μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί το 

λειτουργικό κόστος με ποσοστό 64%. Αυτό οφείλεται στην υψηλή ηλεκτρική 

κατανάλωση καθώς και το σημαντικό κόστος συντήρησης.   

Σχετικά με τα ανηγμένα κόστη  για την παροχή 200m3/ημ το κόστος για κάθε 

ισοδύναμο κάτοικο ανέρχεται σε 4 €/έτος για απολύμανση με UV ενώ αντίστοιχα 

για χλωρίωση-αποχλωρίωση σε 1,90 €/έτος, διαφορά της τάξης του 120%. Για 

παροχές 1000 m3/ημ το ανηγμένο κόστος για κάθε ισοδύναμο κάτοικο μειώνεται σε 
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2,3 €/έτος για UV και 0,6 €/έτος για χλωρίωση-αποχλωρίωση. Καθώς οι παροχές 

αυξάνονται στις 2000m3/ημ παρατηρούμε πως το ανηγμένο κόστος ανά κάτοικο για 

την περίπτωση UV – Β παρουσιάζεται μικρότερο από το αντίστοιχο UV. Για παροχή 

10000 m3/ημ το κόστος ανά ισοδύναμο κάτοικο ανέρχεται σε 0,74 €/έτος ενώ για 

χλωρίωση αποχλωρίωση 0,27 €/έτος. Τέλος για μεγάλες παροχές όπως αυτές των 

100000 και 200000 m3/ημ τα κόστη ανά κάτοικο μειώνονται και σταθεροποιούνται 

σε επίπεδα 0,55 €/έτος για απολύμανση με UV και 0,22 €/έτος για απολύμανση με 

χλωρίωση-αποχλωρίωση διαφορά της τάξης του 150%. 

Όσον αφορά το ανηγμένο κόστος ανά m3 η εικόνα είναι η ίδια. Το κόστος μειώνεται 

με την αύξηση του πληθυσμού. Αναλυτικότερα για παροχή 200 m3/ημ το κόστος 

ανέρχεται σε 0,056 €/m3 για απολύμανση με UV ενώ για χλωρίωση αποχλωρίωση 

0,01 ευρώ/m3. Όταν η παροχή που εξετάζουμε είναι 1000 m3/ημ το κόστος αγγίζει 

τα 0,032 €/m3 για UV και 0,008 €/m3 για την χλωρίωση-αποχλωρίωση. Για τις 

μεγαλύτερες εξεταζόμενες παροχές τα κόστη σταθεροποιούνται σε 0,0075 €/m3 για 

UV και 0,003 €/m3 για χλωρίωση αποχλωρίωση. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως στην οικονομική αξιολόγηση 

οφείλουμε να προσθέσουμε και τον συνυπολογισμό επιμέρους παραμέτρων όπως ο 

παράγοντας της έκτασης γης καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με κύρια την 

απόδοση του UV και την απουσία υπολειμμάτων.  
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6.6 Απεριόριστη άρδευση 
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6.6.1 Προσθήκη Χημικών  

6.6.1.1 Πάγιο κόστος προσθήκης χημικών 

Κοστολόγηση δοχείου αποθήκευσης Alum – σιλό σκόνης 

Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας υπολογισμών έχει περιγραφεί η αποθήκευση του 

στερεού Alum σε δοχείο για πέντε ημέρες. Το Alum παραλαμβάνεται σε στερεή 

μορφή και χρησιμοποιείται σιλό σκόνης. Τα παραπάνω κόστη συγκεντρώνονται για 

διάφορες παροχές στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.40 Κοστολόγηση σιλό αποθήκευσης απεριόριστης άρδευσης 

Αποθήκευση 5 ημέρες 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αποθήκευση 
στερεού Alum (l) 

Σιλό σκόνης 
(l) 

Σιλό σκόνης  
(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 16,4 Διάλυμα 
έτοιμο - 

15 

1000 82,0 Διάλυμα 
έτοιμο - 

2000 163,9 Διάλυμα 
έτοιμο - 

10000 819,7 1000 2900 
20000 1639,3 2000 4000 

100000 8196,7 5000*2 14600 
200000 16393,4 9000*2 19600 

 

Τα σιλό που επιλέχθηκαν για το Alum περιλαμβάνουν ποδαρικά στήριξης, στόμιο 

πλήρωσης στην οροφή και σύστημα ρευστοποίησης στον κώνο με έγχυση 

πεπιεσμένου αέρα για την διευκόλυνσης της εξαγωγής του υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Κοστολόγηση δοχείου αποθήκευσης διαλύματος Alum 

Το δοχείο αποθήκευσης του διαλύματος Alum καλείται να καλύψει ανάγκες μίας 

ημέρας. 

Πίνακας 6.41 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών απεριόριστης άρδευσης 

Αποθήκευση 1 ημέρα 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Αποθήκευση 
διαλύματος  

Alum (l) 

Δοχεία 
αποθήκευσης 
εμπορίου (l) 

Κόστος 
δοχείων 

αποθήκευσης  
(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 25 100 50 

15 

1000 125 500 100 
2000 250 500 100 

10000 1250 1500 220 
20000 2500 2800 370 

100000 12500 5000 *3 
φορές μέρα 540 

200000 25000 10000*3 
φορές μέρα 690 

Κοστολόγηση αντλιών Alum  

Οι αντλίες που θα καλύψουν τις ανάγκες δυναμικότητας Alum έχουν κοστολογηθεί 

από τους προμηθευτές. Ο τύπος αντλιών που έχει επιλεγεί είναι δοσομετρικές 

διαφραγματικές και προοδευτικής κοιλότητας. Όπως σε όλα τα παραδείγματα 

αντλιών που υπολογίσαμε έτσι και εδώ θα συνυπολογίσουμε επιπλέον μία για 

εφεδρική χρήση. Άρα για αντλίες Alum προκύπτει : 

Πίνακας 6.42 Κοστολόγηση αντλιών Alum απεριόριστης άρδευσης (χωρίς παρελ.) 

Αντλίες Alum 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δυναμικότητα 
(l/h) Ποσότητα 

Δυναμικότητα 
αντλιών 

εμπορίου 
(l/h) 

Ισχύς 
(W) 

Κόστος 
αντλιών 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 1,56 2 20 120 2800 

15 

1000 7,81 2 20 120 2800 
2000 15,62 2 20 120 2800 

10000 78,12 2 140 120 3600 
20000 156,25 2 350 250 4140 

100000 781,25 2 1080 550 1600 
200000 1562,5 2 1770 550 1680 
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Το κόστος περιλαμβάνει δύο τεμάχια αντλιών για εφεδρική χρήση. Όμως όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι δοσομετρικές αντλίες αυτού του τύπου 

χρειάζονται διάφορα παρελκόμενα για την λειτουργία τους. Επίσης  οι 

προοδευτικής κοιλότητας αντλίες χρειάζονται εξωτερικό inverter που δεν 

περιλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή. Έτσι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε : 

Πίνακας 6.43 Συνολικό κόστος αντλιών Alum απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμενα  
(€) 

200 3640 
1000 3640 
2000 3640 

10000 4680 
20000 5382 

100000 2080 
200000 2184 

 

Κοστολόγηση συστήματος παραγωγής πολυηλεκτρολύτη   

Σύμφωνα με την διαστασιολόγηση και τον σχεδιασμό του συστήματος παρασκευής 

πολυηλεκτρολύτη αλλά και τις τιμές του εμπορίου καταλήγουμε στα παρακάτω 

κόστη: 

Πίνακας 6.44 Κοστολόγηση συστήματος παραγωγής πολυηλεκτρολύτη 
απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κατανάλωση 
διαλυτού 
πολ/λύτη 

(l/ημ) 

Παρασκευή 
πολ/λύτη 

(φορές/ημ) 

Σύστημα 
πολ/λύτη 

(l/hr) 

Κόστος 
συστήματος 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 40 1 500 14430 

15 

1000 200 1 500 14430 
2000 400 1 500 14430 

10000 2000 2 1000 15400 
20000 4000 2 2000 22000 

100000 20000 4 5800 25120 
200000 40000 5 8000 31000 
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Το κόστος συστήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη περιλαμβάνει και 

παρελκόμενα όπως πίνακα μεταδιάλυσης, τρεις αναδευτήρες, ηλεκτρικό πίνακα για 

επιπλέον τροφοδοσία, σύστημα εκκένωσης δεξαμενών όπως επίσης και διάφορους 

μετρητές. 

 

Σχήμα 6.12 Κάτοψη συστήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη  

Αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

Οι αντλίες που θα καλύψουν τις ανάγκες δυναμικότητας πολυηλεκτρολύτη έχουν 

κοστολογηθεί από τους προμηθευτές. Ο τύπος αντλιών που έχει επιλεγεί είναι 

δοσομετρικές διαφραγματικές και προοδευτικής κοιλότητας. Όπως σε όλα τα 

παραδείγματα αντλιών που υπολογίσαμε έτσι και εδώ θα συνυπολογίσουμε 

επιπλέον εφεδρική. Άρα για αντλίες πολυηλεκτρολύτη προκύπτει : 

Πίνακας 6.45 Κοστολόγηση αντλιών πολυηλεκτρολύτη απεριόριστης άρδευσης 
(χωρίς παρελκόμενα) 

Αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δυναμικότητα 
(l/h) Ποσότητα 

Δυναμικότητα 
αντλιών 

εμπορίου 
(l/h) 

Ισχύς 
(W) 

Κόστος 
αντλιών 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 2,5 2 20 120 3600 

15 

1000 12,5 2 20 120 3600 
2000 25 2 50 250 3600 

10000 125 2 140 120 3800 
20000 250 2 350 250 4400 

100000 1250 2 1770 550 1680 
200000 2500 3 1770*2 1100 2520 
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Το κόστος περιλαμβάνει και τα δύο τεμάχια αντλιών. Όμως όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο οι δοσομετρικές αντλίες αυτού του τύπου χρειάζονται 

διάφορα παρελκόμενα για την λειτουργία τους. Επίσης  οι προοδευτικής κοιλότητας 

αντλίες χρειάζονται εξωτερικό inverter που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω 

τιμή. Έτσι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε : 

Πίνακας 6.46 Συνολικό κόστος αντλιών πολυηλεκτρολύτη απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμενα  
(€) 

200 4680 
1000 4680 
2000 4680 

10000 4940 
20000 5720 

100000 2184 
200000 3276 

 

Κοστολόγηση κατασκευής δεξαμενής ταχείας μίξης 

Η δεξαμενή ταχείας μίξης θα κατασκευαστεί με τοιχώματα  25cm.  

Πίνακας 6.47 Κοστολόγηση κατασκευής δεξαμενής ταχείας μίξης απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ύψος 
δεξαμενής 

(m) 

Επιφάνεια 
δεξαμενής 

(m2) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 1,25 0,81 1,3 338 

40 

1000 1,25 1,96 2,24 582 
2000 1,25 3,14 2,99 777 

10000 2,25 6,41 4,88 1269 
20000 2,25 11,31 10,9 2834 

100000 2,25 47,5 26,4 6864 
200000 2,25 90,75 44,9 11674 

 

Κοστολόγηση αναδευτήρων 

Αναδευτήρες εντάσσονται στον εξής εξοπλισμό : 
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Σχήμα 6.13 Σημεία τοποθέτησης αναδευτήρων  

Οι κοστολόγηση των αναδευτήρων προκύπτει από τιμές του εμπορίου για την 

εκάστοτε υπολογισμένη ισχύ. Αναλυτικότερα για την δεξαμενή ταχείας μίξης 

απαιτούνται ταχύστροφοι αναδευτήρες το κόστος των οποίων ανέρχεται σε : 

Πίνακας 6.48 Κοστολόγηση αναδευτήρων ταχείας μίξης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Υπολογισμένη 
ισχύς 

αναδευτήρα 
(W) 

Ισχύς 
αναδευτήρα 

εμπορίου 
(W) 

Κόστος 
αναδευτήρα 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 58,3 100 1170 

15 

1000 291,6 300 1700 
2000 583,3 600 2340 

10000 2916,6 3000 4680 
20000 5833,3 6000 5210 

100000 29166,6 2*15000 14000 
200000 58333,3 3*20000 18000 

 

Για τα δοχεία αποθήκευσης θα χρειαστεί ένα τεμάχιο αναδευτήρα ανά περίπτωση 

και θα κοστολογείται ως εξής : 

Αναδευτήρας δοχείου Alum 
530 (€) 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Δεχόμαστε πως το κόστος των αυτοματισμών για την περίπτωση της προσθήκης 

χημικών ανέρχεται στα 2500 (€). 
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Κοστολόγηση οικίσκου στέγασης 

Στον οικίσκο θα στεγαστούν οι αντλίες , τα χημικά αλλά και τα δοχεία αποθήκευσης 

και παρασκευής χημικών. Το κόστος κατασκευής του οικίσκου ορίζεται στα : 

400 €/m2 

Πίνακας 6.49 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης χημικών απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 22 8800 

40 

1000 27 10800 
2000 27 10800 

10000 31,5 12600 
20000 34 13600 

100000 56 22400 
200000 92 36800 

Κοστολόγηση εκσκαφών 

Η δεξαμενή η οποία απαιτεί εκσκαφές είναι η ταχείας μίξης. Όπως και στην 

χλωρίωση έτσι και εδώ θεωρούμε πως η δεξαμενή απέχει  από το έδαφος 0,8 m.  

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.50 Κοστολόγηση εκσκαφής δεξαμενής ταχείας μίξης απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 0,36 1,89 
1000 0,88 4,59 
2000 1,41 7,35 

10000 9,29 48,33 
20000 16,40 85,28 

100000 68,87 358,15 
200000 131,59 684,26 
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Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.51 Κοστολόγηση γης μονάδας προσθήκης χημικών απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 23 115 
1000 29 145 
2000 30 150 

10000 38 190 
20000 45 225 

100000 103 515 
200000 183 915 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.52 Κοστολόγηση εγκατάστασης προσθήκης χημικών απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 27000 8100 

1000 27580 8274 
2000 28220 8466 

10000 35850 10755 
20000 45712 13714 

100000 61554 18466 
200000 77780 2334 
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Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.53 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου προσθήκης χημικών απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
προσθήκης 
χημικών (€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 44356 468 3157 3625 
1000 47385 583 3225 3808 
2000 48420 593 3300 3893 

10000 60712 713 4192 4905 
20000 76170 846 5345 6191 

100000 110157 1523 7197 8720 
200000 151187 2530 9094 11624 

 

6.6.1.2 Κόστος λειτουργίας προσθήκης χημικών 

Κόστος χημικών 

Οι τιμές των χημικών που χρησιμοποιούνται διαμορφώνονται ως εξής : 

Alum  260 €/tn 

Πολ/λύτη 350 €/tn 

Για τις διάφορες παροχές το κόστος ανέρχεται σε : 

Πίνακας 6.54 Κοστολόγηση χημικών απεριόριστης άρδευσης  
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Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κατανάλωση 
στ. Alum 
(kg/ημ) 

Κατανάλωση 
στερ. 

Πολυηλ. 
(kg/ημ) 

Κόστος Alum 
(€/έτος) 

Κόστος 
πολυηλ. 
(€/έτος) 

200 2 0,2 189,8 25,55 
1000 10 1 949 127,75 
2000 20 2 1898 255,5 

10000 100 10 9490 1277,5 
20000 200 20 18980 2555 

100000 1000 100 94900 12775 
200000 2000 200 189800 25550 

Κοστολόγηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει από : 

 

Σχήμα 6.14 Αιτίες ηλεκτρικής κατανάλωσης  

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι : 

0,09€/KWh 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης αντλιών  

Πίνακας 6.55 Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης από αντλίες Alum  
Αντλίες Alum 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας / 

ημέρα 

Ισχύς 
(W) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 1,88 120 7,42 
1000 9,38 120 37 
2000 18,75 120 73,92 

10000 13,4 120 52,83 
20000 10,71 250 87,96 

100000 17,37 550 313,84 
200000 21,2 550 383,1 
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Πίνακας 6.56 Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης από αντλίες πολυηλεκτρολύτη  

Αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας / 

ημέρα 

Ισχύς 
(W) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 3 120 11,83 
1000 15 120 59,13 
2000 12 250 98,55 

10000 21.43 120 84,48 
20000 17.15 250 140,85 

100000 17 550 307,2 
200000 17 1100 614 

 

Πίνακας 6.57 Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης από αναδευτήρες ταχείας μίξης  

Αναδευτήρες δεξαμενής ταχείας μίξης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας / 

ημέρα 

Ισχύς 
αναδευτήρα 

εμπορίου 
(W) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 24 100 79 
1000 24 300 236 
2000 24 600 473 

10000 24 3000 2365 
20000 24 6000 4730 

100000 24 2*15000 23652 
200000 24 3*20000 47304 

 

Πίνακας 6.58 Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης από αναδευτήρες διαλύματος Alum  

Αναδευτήρες διαλύματος Alum 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας / 

ημέρα 

Ισχύς 
αναδευτήρα 

εμπορίου 
(W) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 24 120 95 
1000 24 120 95 
2000 24 120 95 

10000 24 120 95 
20000 24 120 95 

100000 24 120 95 
200000 24 120 95 
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Πίνακας 6.59 Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης από σύστημα παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη   

Σύστημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας / 

ημέρα 

Ισχύς 
παρασκευής 

πολ/λύτη 
(kW) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,08 0,76 48 
1000 0,4 0,76 240 
2000 0,8 0,76 480 

10000 2 0,91 1435 
20000 2 1,48 2334 

100000 3,4 1,48 3967 
200000 5 1,48 5834 

*Η ισχύς προκύπτει από το τους τρεις αναδευτήρες και τον κοχλία δοσομέτρησης. 

Σύνολο ηλεκτρικής κατανάλωσης προσθήκης χημικών 

Αθροιστικά οι επιμέρους κοστολογήσεις ηλεκτρικής κατανάλωσης διαμορφώνονται 

ως εξής: 

Πίνακας 6.60 Συνολική κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης προσθήκης χημικών 
απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Σύνολο 
κόστους 

ηλεκτρικής 
κατανάλωσης 

(€/έτος) 
200 241 

1000 667 
2000 1220 

10000 4032 
20000 7388 

100000 28335 
200000 54230 

Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας, θεωρούμε πως 

ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα διαμορφώνεται ως 

εξής : 

Πίνακας 6.61 Κοστολόγηση συντήρησης μονάδας προσθήκης χημικών απεριόριστης 
άρδευσης  
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Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 36 

1000 38 
2000 39 

10000 49 
20000 62 

100000 87 
200000 116 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας 

προσθήκης χημικών –ταχείας μίξης  παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.62 Συνολικό κόστος λειτουργίας μονάδας προσθήκης χημικών 
απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 492 
1000 1782 
2000 3413 

10000 14849 
20000 28985 

100000 136097 
200000 269696 

 

6.6.2 Αμμόφιλτρα  

6.6.2.1 Πάγιο κόστος αμμόφιλτρων 

Κοστολόγηση κατασκευής αμμοδιυλιστηρίου – κλινών 

Ο όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για την κατασκευή του αμμοδιυλιστηρίου, 

σύμφωνα με τη διαστασιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Το σκυρόδεμα και για αυτή τη χρήση κοστολογείται με: 

260€/m2 
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Πίνακας 6.63 Κοστολόγηση κατασκευής αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 37 9620 

40 

1000 62,5 16250 
2000 76,5 19890 

10000 189 49140 
20000 269 69940 

100000 733,5 190710 
200000 1008 262080 

 
Σχήμα 6.15 Τομή αμμοδιυλιστηρίου  

Ο όγκος σκυροδέματος που υπολογίστηκε παραπάνω αφορά τόσο τις κλίνες όπως 

φαίνεται σχηματικά όσο και τις δεξαμενές εισόδου και αποθήκευσης διυλισμένου 

νερού. 

Κοστολόγηση άμμου 

Σύμφωνα με την νομοθεσία η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε κλίνη έχει 

ύψος 1,40 m. Η πυκνότητά της είναι 2,7gr/cm3 , η διάμετρος κόκκων 1mm και η τιμή 

της ανέρχεται στα : 

 314€/tn 

Πίνακας 6.64 Κοστολόγηση απαίτησης άμμου αμμοδιυλιστηρίου  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
άμμου  (tn) 

Κόστος 
άμμου 

(€) 
200 22 6908 

1000 29,5 9263 
2000 59 18526 

10000 295 92630 
20000 590 185260 

100000 2953 927242 
200000 5906 1854484 
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Κοστολόγηση ακροφυσίων 

Σύμφωνα με την ποσότητα των ακροφυσίων που απαιτούνται το κόστος ανέρχεται 

σε :  

Πίνακας 6.65 Κοστολόγηση ακροφυσίων απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
ακροφυσίων 

Κόστος 
ακροφυσίων 

(€) 
200 300 1200 

1000 391 1564 
2000 782 3128 

10000 3907 15628 
20000 7813 31252 

100000 39063 156252 
200000 78125 312500 

 

Κοστολόγηση αντλιών νερού έκπλυσης  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς δυναμικότητας που απαιτούνται και  τις τιμές που 

παρέχονται από τους προμηθευτές προκύπτει : 

Πίνακας 6.66 Κοστολόγηση αντλιών νερού έκπλυσης φίλτρων απεριόριστης 
άρδευσης  

Έκπλυση με νερό 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Αριθμός 
αντλιών 

Αντλίες 
νερού 

έκπλυσης 
εμπορίου 

(m3/h) 

Κόστος 
αντλίας 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 2 60 1516 

15 

1000 2 80 3502 
2000 2 150 6000 

10000 2 400 8096 
20000 2 800 16192 

100000 3 2*1200 39560 
200000 3 2*2000 58000 
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Κοστολόγηση φυσητήρων έκπλυσης 

Για τους φυσητήρες έκπλυσης του εμπορίου ισχύει: 

Πίνακας 6.67 Κοστολόγηση φυσητήρων έκπλυσης φίλτρου απεριόριστης άρδευσης  

Έκπλυση με αέρα 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
φυσητήρων 

Φυσητήρες 
εμπορίου 

(m3/h) 

Κόστος 
φυσητήρων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 2 244 14800 

15 

1000 2 244 14800 
2000 2 505 16200 

10000 2 1481 27400 
20000 2 2008 29800 

100000 3 2*4032 82200 
200000 5 3*4032 137000 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται και οι εφεδρικοί φυσητήρες. 

Κοστολόγηση θυροφραγμάτων – δικλείδων  

Τα θυροφράγματα έχουν υπολογιστεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο και οι τιμές 

παρέχονται από το εμπόριο. Οι δικλείδες έχουν προσαρμοστεί στο σύστημα ανά 

κλίνη ανά αντλία και ανά φυσητήρα. Αναλυτικά : 

Πίνακας 6.68 Κοστολόγηση θυροφραγμάτων – δικλείδων αμμόφιλτρων 
απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 
Θυροφράγματα 

Κόστος 
θυροφραγμάτων 

(€) 
Δικλείδες 

Κόστος 
δικλείδων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 4 8400 4 3040 

15 

1000 4 8400 4 3040 
2000 6 12600 5 3800 

10000 8 16600 6 4560 
20000 10 21000 7 5320 

100000 14 29400 9 6840 
200000 16 33600 10 7600 

 

Κοστολόγηση μετρητών  

Τα αμμοδιυλιστήριο απαιτεί μία σειρά από μετρητές. Αρχικά αναγκαίο κρίνεται ένα 

όργανο μέτρησης παροχής που τοποθετείται ανά κλίνη και δευτερεύοντα όργανα 

μέτρησης θολότητας και μέτρησης στάθμης. Αναλυτικά : 
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Πίνακας 6.69 Κοστολόγηση μετρητών αμμόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης    

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Αριθμός 
οργάνων 
μέτρησης 
παροχής 

Κόστος οργάνου 
μέτρησης 

παροχής (€) 

Όργανο 
μέτρησης 
θολότητας 

(€) 

Όργανο 
μέτρησης 
στάθμης 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 2 2302 3742 1300 

15 

1000 2 2302 3742 1300 
2000 3 3453 3742 1300 

10000 4 4604 3742 1300 
20000 5 5755 3742 1300 

100000 7 8057 3742 1300 
200000 8 9208 3742 1300 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Στο στάδιο επεξεργασίας με αμμόφιλτρα οι αυτοματισμοί έχουν συμπεριληφθεί και 

κοστολογηθεί σύμφωνα στην προσθήκη χημικών. 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Το διυλιστήριο απέχει  από το έδαφος 0,8 m.  

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.70 Κοστολόγηση εκσκαφών αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 47 244 
1000 72 374 
2000 135 702 

10000 524 2725 
20000 971 5049 

100000 4040 21008 
200000 7505 39026 

 
Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Θεωρούμε κόστος γης : 
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5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.71 Κοστολόγηση γης αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 18 90 
1000 24 120 
2000 39 195 

10000 136 680 
20000 247 1235 

100000 1005 5025 
200000 1771 8855 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

10-30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.72 Κοστολόγηση εγκατάστασης αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 43208 12962 

1000 47913 14374 
2000 68749 20625 

10000 174560 52368 
20000 299621 89886 

100000 1254593 125459 
200000 2417434 241743 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 
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ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.73 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου αμμοδιυλιστηρίων απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
αμμοδιυλιστηρίου 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 66124 503 5052 5555 
1000 79031 846 5602 6448 
2000 110161 1050 8038 9088 

10000 279473 2655 20410 23065 
20000 465731 3851 35033 38884 

100000 1596795 10951 124123 135074 
200000 2969138 15660 239169 254829 

 

6.6.2.2 Κόστος λειτουργίας αμμοδιυλιστηρίου 

Κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης  

Ηλεκτρική κατανάλωση προκαλούν οι αντλίες νερού και οι φυσητήρες αέρα. 

Αναλυτικότερα : 

Πίνακας 6.74 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης αντλιών νερού  

Αντλίες  νερού 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Λειτουργία 
την ημέρα 

Ώρες 
λειτουργίας 

(h/ημ) 

Απορροφoύμενη  
ισχύς (kW) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 

1 

0,25 2,1 18 
1000 0,25 2,8 23 
2000 0,25 3,7 30 

10000 0,25 6,5 53 
20000 0,25 26 213 

100000 0,25 37 304 
200000 0,25 62 509 
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Πίνακας 6.75 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης φυσητήρων  

Φυσητήρες αέρα 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Λειτουργία 
την ημέρα 

Ώρες 
λειτουργίας 

(h/ημ) 

Απορροφoύμενη  
ισχύς (Κw) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 

1 

0,25 3,8 31,2 
1000 0,25 3,8 31,2 
2000 0,25 8,3 68,16 

10000 0,25 22,6 185,6 
20000 0,25 32 262,8 

100000 0,25 120,4 989 
200000 0,25 180,6 1483 

Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας, θεωρούμε πως 

ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα διαμορφώνεται ως 

εξής : 

Πίνακας 6.76 Κοστολόγηση συντήρησης αμμόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 56 

1000 64 
2000 91 

10000 231 
20000 389 

100000 1351 
200000 2548 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 
Πίνακας 6.77 Συνολικό κόστος λειτουργίας αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 105 
1000 118 
2000 189 

10000 470 
20000 865 

100000 2644 
200000 4540 
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6.6.2.3 Συνολικό κόστος αμμοδιυλιστηρίου για απεριόριστη άρδευση 

Πίνακας 6.78 Συνολικό κόστος αμμοδιυλιστηρίου απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

αμμόφιλτρου 
(€/έτος) 

200 5660 
1000 6566 
2000 9277 

10000 23535 
20000 39749 

100000 137718 
200000 259369 
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6.6.3 Αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής  

6.6.3.1 Πάγιο κόστος αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 

Κοστολόγηση αμμόφιλτρων  

Οι τύποι των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Η επιλογή έγινε σύμφωνα με την βέλτιστη και 

οικονομικότερη απόδοση των συστημάτων, εντός των επιθυμητών ορίων. Σύμφωνα 

με τις τιμές των προμηθευτών ακολουθούν τα εξής : 

Πίνακας 6.79  Κοστολόγηση αμμόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης  

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
φίλτρων 

Επιφάνεια 
(m2) 

Κόστος 
αμμόφιλτρων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 1 1,5 55000 

15 

2 1000 1 5 64000 
3 2000 2 10 128000 
4 10000 8 48 179000 
5 20000 16 96 358000 
6 100000 80 480 1790000 
7 200000 160 960 3580000 

 

Όπως έχει περιγραφεί, τα αμμόφιλτρα που χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε 

περιπτώσεις δεν είναι του ίδιου τύπου. Αναλυτικότερα: 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 

 Αυτοστήρικτα φίλτρα 
ανοξείδωτου χάλυβα Δεξαμενή σκυροδέματος 

 

Κοστολόγηση δεξαμενών σκυροδέματος 

Τα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής που έχουν επιλεγεί για τις παροχές των 10000, 

20000, 100000 και 200000 m3/ ημ τοποθετούνται σε δεξαμενές σκυροδέματος. Το 

κόστος των δεξαμενών αυτών ανέρχεται σε : 
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Πίνακας 6.80 Κοστολόγηση δεξαμενής αμμόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Διάμετρος 
φίλτρου 

(m) 

Συνολικό 
ύψος 
(m) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 
δεξαμενής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 - - - - 

40 

2 1000 - - - - 
3 2000 - - - - 
4 10000 2,44 6,7 110,07 28619 
5 20000 2,44 6,7 220,14 57237 
6 100000 2,44 6,7 1100,7 286182 
7 200000 2,44 6,7 2201,4 572364 

 

Ο αριθμός των φίλτρων ανά δεξαμενής σκυροδέματος μπορεί να είναι από 4 έως 

12. Στις περιπτώσεις των διαφόρων παροχών έγινε έλεγχος του οικονομικότερου 

συνδυασμού φίλτρων ανά δεξαμενή.   

 

Σχήμα 6.16 Τομή αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής σε δεξαμενές  
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Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών 

Θα  χρησιμοποιηθούν  αεροσυμπιεστές των 4bar εξής κόστους: 

Πίνακας 6.81 Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 
απεριόριστης άρδευσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Παροχή 
αεροσυμπιεστή 

(l/min) 

Αριθμός 
αεροσυμπιεστών 

Κόστος 
αεροσυμπιεστών 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 30 2 9100 

15 

2 1000 140 2 9100 
3 2000 280 2 9100 
4 10000 1120 2 9100 
5 20000 2240 2 14800 
6 100000 11200 2 24400 
7 200000 22400 2 27400 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής απέχει  από το έδαφος 0,8 m.  

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.82 Κοστολόγηση εκσκαφών αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 
απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 - - 
1000 - - 
2000 - - 

10000 371 1929 
20000 742 3858 

100000 3712 19302 
200000 7424 38605 
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Κοστολόγηση γης 

Η επιφάνεια γης που απαιτείται για τις διάφορες παροχές αποτελείται από τις 

υπολογισμένες δεξαμενές σκυροδέματος και από τις επιφάνειες των αυτοστήρικτων 

φίλτρων . Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.83 Κοστολόγηση γης αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 
απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 1,5 7,5 
1000 5 25 
2000 10 50 

10000 55 275 
20000 111 555 

100000 557 2785 
200000 1103 5515 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

10-30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.84 Κοστολόγηση εγκατάστασης αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 
απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 64100 19230 

1000 73100 21930 
2000 137100 41130 

10000 188100 56430 
20000 372800 111840 

100000 1814400 181440 
200000 3607400 360740 
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Κοστολόγηση αυτοματισμών  

Τα κόστη των αυτοματισμών έχουν ήδη υπολογιστεί παραπάνω. 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.85 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής 
ροής απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
αμμόφιλτρων 

συνεχούς 
ανοδικής 
ροής (€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 83337 0,5 7495 7496 
1000 95055 1,5 8547 8549 
2000 178280 2,5 16030 16033 

10000 275353 1557 21993 23550 
20000 546290 3115 43589 46704 

100000 2304109 15575 179508 195083 
200000 4584624 31147 356899 388046 

 

6.6.3.2 Κόστος λειτουργίας αμμοδιυλιστηρίου 

Ηλεκτρική κατανάλωση προκύπτει από τη χρήση  αεροσυμπιεστών. Η τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι : 

0,09€/KWh 
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Αναλυτικότερα : 

Πίνακας 6.86 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης αεροσυμπιεστών 
αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής απεριόριστης άρδευσης  

Αεροσυμπιεστές 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας 

(h/ημ) 

Απορροφoύμενη  
ισχύς (kW) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 24 2,4 1892 
1000 24 2,4 1892 
2000 24 2,4 1892 

10000 24 2,4 1892 
20000 24 3,8 2996 

100000 24 19 14980 
200000 24 22,6 17818 

 

Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας, θεωρούμε πως 

ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα διαμορφώνεται ως 

εξής : 

Πίνακας 6.87 Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος αμμόφιλτρων συνεχούς 
ανοδικής ροής απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 75 

1000 85 
2000 160 

10000 236 
20000 467 

100000 1951 
200000 3880 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας διύλισης 

με αμμόφιλτρο συνεχούς ανοδικής ροής, παρουσιάζονται παρακάτω : 
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Πίνακας 6.88 Συνολικό κόστος λειτουργίας αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής 
απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 1967 
1000 1977 
2000 2052 

10000 2128 
20000 3463 

100000 16931 
200000 21698 

 

6.6.4 Δισκόφιλτρα περιστρεφόμενου τυμπάνου 

6.6.4.1 Πάγιο κόστος δισκόφιλτρων – περιστρεφόμενου τυμπάνου 

Κοστολόγηση δισκόφιλτρων 

Οι τύποι των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Η επιλογή έγινε σύμφωνα με την βέλτιστη και 

οικονομικότερη απόδοση των συστημάτων, εντός των επιθυμητών ορίων. Σύμφωνα 

με τις τιμές των προμηθευτών ακολουθούν τα εξής : 

Πίνακας 6.89 Κοστολόγηση δισκόφιλτρων περιστρεφόμενου τυμπάνου 
απεριόριστης άρδευσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
δίσκων 

Επιφάνεια 
(m2) 

Κόστος 
δισκόφιλτρων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 - - - 

15 

2 1000 2 5,6 89000 
3 2000 4 11,2 97000 
4 10000 10 56,4 173000 
5 20000 19 107,16 236000 
6 100000 35*3 197,4*3 986000 
7 200000 35*5 197,4*5 1644000 
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Κοστολόγηση κατασκευής καναλιών σκυροδέματος 

Τα δισκόφιλτρα τοποθετούνται σε κανάλια σκυροδέματος όπως απεικονίζεται 

σχηματικά παρακάτω: 

 

Σχήμα 6.17 Κάτοψη δισκόφιλτρου περιστρεφόμενου τυμπάνου 

Στις διαστάσεις προστίθενται και τα τοιχία 25 cm καθώς επίσης και οι δύο 

επιμέρους δεξαμενές που περιβάλουν το δισκόφιλτρο. 

Πίνακας 6.89 Κόστος καναλιών από σκυρόδεμα για δισκόφιλτρα περιστρεφόμενου 
τυμπάνου απεριόριστης άρδευσης  

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Πλάτος 
(m) 

Ολικό 
μήκος 

(m) 

Ύψος 
(m) 

Όγκος 
δεξαμενής 

(m3) 

Όγκος 
χωματισμών 

(m3) 

Κόστος 
δεξαμενής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 - - - - - - 

40 

2 1000 3,1 5,16 1,81 28,9 14,28 3713 
3 2000 3,1 5,62 1,81 31,5 15,05 3913 
4 10000 3,5 7,76 2,14 58,1 22,58 5871 
5 20000 3,5 9,72 2,14 72,8 26,39 6861 
6 100000 10,8 10,8 2,17 253,1 64,31 16721 
7 200000 16,5 10,8 2,17 386,7 92,07 23938 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Οι δεξαμενές των δισκόφιλτρων  απέχουν  από το έδαφος 0,8 m.  

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 



227 
 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.90 Κοστολόγηση εκσκαφών δισκόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 - - 
1000 16,15 84 
2000 17,6 91,5 

10000 36,4 189 
20000 45,6 237 

100000 159,8 831 
200000 244,1 1271 

 

Κοστολόγηση γης  

Η επιφάνεια γης που απαιτείται για τις διάφορες παροχές αποτελείται από τις 

υπολογισμένες δεξαμενές σκυροδέματος. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.91 Κοστολόγηση γης δισκόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 - - 
1000 16 80 
2000 17,4 84 

10000 27 135 
20000 34 170 

100000 116,6 583 
200000 178 890 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.70 Κοστολόγηση εγκατάστασης δισκόφιλτρων απεριόριστης άρδευσης 
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Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 - - 

1000 89000 26700 
2000 97000 29100 

10000 173000 51900 
20000 236000 70800 

100000 986000 295800 
200000 1644000 493200 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών  

Τα κόστη των αυτοματισμών περιλαμβάνονται στην τιμή των δισκόφιλτρων. 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.71 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου δισκόφιλτρων απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
δισκόφιλτρων 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 - - - - 
1000 119577 196 10406 10602 
2000 130188 207 11342 11549 

10000 231095 313 20228 20541 
20000 314068 367 27594 27961 

100000 1299935 916 115286 116202 
200000 2163299 1319 192222 193541 
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6.6.4.2 Κόστος λειτουργίας δισκόφιλτρων  
 

Κατανάλωση ενέργειας από τη λειτουργία των δισκόφιλτρων προκύπτει από τον 

κινητήρα και από την αντλία έκπλυσης. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι : 

0,09€/KWh 

Αναλυτικότερα : 

Πίνακας 6.72 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης δισκόφιλτρων απεριόριστης 
άρδευσης  

 Κινητήρας Αντλίες έκπλυσης Συνολικό 
κόστος 

ενέργειας 
(€/έτος) 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Χρόνος 
λειτουργίας 

(hr/ημ) 

Ισχύς 
κινητήρα 

(kW) 

Κόστος 
ενέργειας 
(€/έτος) 

Χρόνος 
λειτουργίας 

(hr/ημ) 

Εγκατεστημένη 
ισχύς αντλίας 

έκπλυσης (kW) 

Κόστος 
ενέργειας 
(€/έτος) 

1 200 - - - - - - - 
2 1000 24 0,55 434 1,15 1,1 41,5 475,5 
3 2000 24 0,55 434 1,15 2,2 83 517 
4 10000 24 1,1 867 1,15 7,5 283 1150 
5 20000 24 1,5 1183 1,15 15 567 1750 
6 100000 24 2,2*3 5203 1,15 22*3 2493 7696 
7 200000 24 2,2*5 8672 1,15 22*5 4155,5 12827,5 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας διύλισης 

με δισκόφιλτρα, παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.73 Συνολικό κόστος δισκόφιλτρων περιστρεφόμενου τυμπάνου 
απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 - 
1000 476 
2000 517 

10000 1150 
20000 1750 

100000 7696 
200000 12828 
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6.6.5 Χλωρίωση  

6.6.5.1 Πάγιο κόστος χλωρίωσης  

Κοστολόγηση δεξαμενή επαφής χλωρίωσης 

Υπολογίζεται ο όγκος σκυροδέματος που απαιτείται για την κατασκευή  δεξαμενής 

επαφής για όλες τις παροχές.  

Το κόστος του σκυροδέματος ανέρχεται σε: 

260 €/m3 

Άρα το κόστος κατασκευής της δεξαμενής επαφής υπολογίζεται σε : 

Πίνακας 6.74 Κοστολόγηση δεξαμενής επαφής χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος (m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

δεξαμενής (€) 

Διάρκεια ζωής 
(έτη) 

200 15,5 4030 

40 

1000 33,9 8814 
2000 49,8 12948 

10000 136,5 35490 
20000 222,4 57824 

100000 782,8 203528 
200000 1410,5 366730 

 

Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες   

Για τις δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 

Πίνακας 6.75 Κοστολόγηση αντλιών χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

ΝaOCL 
(l/h) 

Αντλίες 
εμπορίου 

(l/h) 
Ποσότητα Ισχύς 

(W) 

Κόστος 2 
τεμαχίων 

(€) 

Κόστος με 
παρελκόμενα 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 0,24 20 2 120 2800 3640 

15 

1000 1,19 20 2 120 2800 3640 
2000 2,37 20 2 120 2800 3640 

10000 11,88 20 2 120 2800 3640 
20000 23,75 50 2 250 3000 3900 

100000 118,8 140 2 120 3600 4680 
200000 237,5 350 2 250 4140 5382 
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Δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή 

Τα δοχεία αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένα 10 ημερών και ένα 1 

ημέρας. Σύμφωνα με τις τιμές του εμπορίου για τις διαστάσεις που υπολογίστηκαν 

ανά παροχή προκύπτει : 

Πίνακας 6.76 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών χλωρίωσης 
απεριόριστης άρδευσης  

Δοχείο αποθήκευσης 1 ημέρας 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Όγκος δοχείου 1 ημέρα 
(l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
1 ημέρας (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 100 0,49 50 

15 

1000 100 0,49 50 
2000 100 0,49 50 

10000 500 1 100 
20000 500 1 100 

100000 2000 1,55 320 
200000 5000 2,04 540 

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 10 
ημερών (l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες 

(l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 38 100 0,49 50 

15 

1000 190 500 1 100 
2000 380 500 1 100 

10000 1900,3 2000 1,55 320 
20000 3800,7 5000 2,04 540 

100000 19003,4 20000 3,8 2160 
200000 38007 40000 4,3 4830 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Το σύστημα χλωρίωσης που έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνει αυτοματισμούς ύψους : 

1500€ 

για το σύνολο των παροχών που εξετάζονται. Διάρκεια ζωής 20 έτη.  

Κοστολόγηση οικίσκου στέγασης 

Ο οικίσκος αποθήκευσης της χλωρίωσης κατασκευάζεται για να στεγάσει τα δύο 

δοχεία αποθήκευσης, 10 και 1 ημέρας αντίστοιχα όπως επίσης και τις δοσομετρικές 
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αντλίες. Σύμφωνα με τη διάμετρο των δοχείων που έχουν επιλεγεί καταλήγουμε 

στην επιφάνεια του οικίσκου και κατ’ επέκταση στην κοστολόγησή του.  Θεωρούμε 

κόστος κατασκευής οικίσκου : 

400€/m2 

Πίνακας 6.77 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης χλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 5,94 2376 

40 

1000 9 3600 
2000 9 3600 

10000 12,9 5160 
20000 16,8 6720 

100000 35,1 14040 
200000 41,34 16536 

 

Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κόστος γης θα υπολογιστεί σύμφωνα με την δεξαμενή επαφής και τον οικίσκο 

αποθήκευσης. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.78 Κοστολόγηση γης χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 12,05 60,25 
1000 39,7 198,5 
2000 64,5 322,5 

10000 251,2 1256 
20000 475,6 2378,5 

100000 2212,8 11064 
200000 4340,8 21704 
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Κοστολόγηση εκσκαφών  

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών ορίζουμε πως η δεξαμενή επαφής απέχει 

από το έδαφος 0,8m. Το συνολικό ύψος της είναι 2,5m οπότε για κάθε παροχή 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκσκαφών. Στη συνέχεια παρατίθεται 

σχηματική απεικόνιση της περιοχής εκσκαφής της δεξαμενής. 

 

Σχήμα 6.18 Τομή δεξαμενής επαφής χλωρίωσης   

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες.  

Πίνακας 6.79 Κοστολόγηση εκσκαφής δεξαμενής επαφής χλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 15,15 78,8 
1000 52,3 272 
2000 94,79 492,9 

10000 136,55 710,1 
20000 222,44 1156,7 

100000 734,16 3817,6 
200000 1341,93 6978 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6.80 Κοστολόγηση εγκατάστασης χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 5240 1572 

1000 5290 1587 
2000 5290 1587 

10000 5560 1668 
20000 6040 1812 

100000 8660 2598 
200000 12252 3676 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.81 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
χλωρίωσης 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 13357 331 613 944 
1000 19762 651 619 1270 
2000 24240 877 619 1496 

10000 49844 2154 650 2804 
20000 75931 3436 706 4142 

100000 243708 11744 1013 12757 
200000 427876 20813 1433 22246 
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6.6.5.2 Λειτουργικό κόστος χλωρίωσης 

Κοστολόγηση χημικών  

Η ποσότητα του NaOCl που θα κοστολογηθεί υπολογίζεται από τον τύπο : 

NaOCl =  
Co ∗  Qσχεδ

0,15 ∗ 1000
 

Το διάλυμα πλέον του NaOCl κοστολογείται με : 

230 €/tn 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 

Πίνακας 6.82 Κοστολόγηση χημικών χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
NaOCl 

(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 4,56 383 
1000 22,8 1914 
2000 45,61 3829 

10000 228 19141 
20000 456,1 38290 

100000 2280,4 191440 
200000 4560,8 382880 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Στη μονάδα χλωρίωσης ο εξοπλισμός που καταναλώνει ενέργεια είναι οι 

δοσομετρικές αντλίες. Από τους προμηθευτές γνωρίζουμε την απορροφούμενη ισχύ 

σύμφωνα με την οποία θα υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος ενέργειας.  

Πίνακας 6.83 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης χλωρίωσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,3 1,18 
1000 1,5 5,9 
2000 2,9 11,43 

10000 14,3 56,4 
20000 11,4 93,6 

100000 20,4 80,4 
200000 16,2 133,1 
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Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας χλωρίωσης 

θεωρούμε πως ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα 

διαμορφώνεται ως εξής : 

Πίνακας 6.84 Κοστολόγηση συντήρησης χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 10 

1000 13 
2000 15 

10000 28 
20000 41 

100000 128 
200000 222 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας 

χλωρίωσης παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.85 Συνολικό κόστος λειτουργίας χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 394 
1000 1933 
2000 3855 

10000 19225 
20000 38425 

100000 191648 
200000 383235 
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6.6.5.3 Συνολικό κόστος χλωρίωσης για απεριόριστη άρδευση 
 

Πίνακας 6.86 Συνολικό κόστος χλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

χλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 1338 
1000 3203 
2000 5351 

10000 22029 
20000 42567 

100000 204405 
200000 405481 

 

6.6.6 Αποχλωρίωση  

6.6.6.1 Πάγιο κόστος αποχλωρίωσης  

Κοστολόγηση δεξαμενή επαφής αποχλωρίωσης 

Όπως στης χλωρίωση έτσι και εδώ υπολογίζεται ο όγκος σκυροδέματος που 

απαιτείται για την κατασκευή  δεξαμενής επαφής για όλες τις παροχές.  

Το κόστος του σκυροδέματος ανέρχεται σε: 

260 €/m3 

Άρα το κόστος κατασκευής της δεξαμενής επαφής υπολογίζεται σε : 

Πίνακας 6.87 Κοστολόγηση κατασκευής δεξαμενής αποχλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος (m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

δεξαμενής (€) 

Διάρκεια ζωής 
(έτη) 

200 0,6 156 

40 

1000 1,4 364 
2000 1,9 494 

10000 4,6 1196 
20000 7,25 1885 

100000 21 5460 
200000 38 9880 
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Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες   

Για τις δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 

Πίνακας 6.88 Κοστολόγηση αντλιών αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμο
ύ (m3/ημ) 

Νa3S2O
3 (l/h) 

Αντλίες 
εμπορίο
υ (l/h) 

Ποσότητ
α 

Ισχύ
ς 

(W) 

Κόστος 
2 

τεμαχίω
ν (€) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμεν
α (€) 

Διάρκει
α ζωής 
(έτη) 

200 0,14 20 2 120 2800 3640 

15 

1000 0,7 20 2 120 2800 3640 
2000 1,4 20 2 120 2800 3640 

10000 7,03 20 2 120 2800 3640 
20000 14,06 20 2 120 2800 3640 

100000 70,31 140 2 120 3600 4680 
200000 140,6 140 2 120 3600 4680 

 

Κοστολόγηση δοχείου αποθήκευσης 

Το δοχείο που θα χρησιμοποιηθεί στην αποχλωρίωση θα καλύψει τις ανάγκες 

αποθήκευσης 10 ημερών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τους τύπους δοχείων 

του εμπορίου προκύπτει : 

Πίνακας 6.89 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών αποχλωρίωσης 
απεριόριστης άρδευσης  

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 22,5 100 0,49 50 

15 

1000 112,5 500 1 100 
2000 225 500 1 100 

10000 1125 1500 1,4 220 
20000 2250 2800 1,6 370 

100000 11250 12000 2,5 1380 
200000 22500 25000 3,8 2760 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Το εν λόγω σύστημα αποχλωρίωσης περιλαμβάνει μετρητή υπολειμματικού 

χλωρίου ύψους : 
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1500€ 

για το σύνολο των παροχών που εξετάζονται. Διάρκεια ζωής 20 έτη.  

Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης 

Στην περίπτωση της αποχλωρίωσης απαιτείται ο σχεδιασμός ενός οικίσκου με 

σκοπό την προστασία του δοχείου αποθήκευσης και των δοσομετρικών αντλιών. 

Θεωρούμε κόστος κατασκευής οικίσκου : 
400€/m2 

Πίνακας 6.90 Κοστολόγησης οικίσκου αποθήκευσης αποχλωρίωσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 5,9 2360 

40 

1000 9 3600 
2000 9 3600 

10000 11,8 4720 
20000 13 5200 

100000 21 8400 
200000 35 14000 

Κοστολόγηση γης 

Όπως αρμόζει σε κάθε οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται και το κόστος γης 

που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μονάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κόστος γης θα υπολογιστεί σύμφωνα με την δεξαμενή επαφής και τον οικίσκο 

αποθήκευσης. Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 
Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.91 Κοστολόγηση γης αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 6 30 
1000 10,5 52 
2000 11,5 57 

10000 18 90 
20000 25 125 

100000 73 365 
200000 135 675 



241 
 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών ορίζουμε πως η δεξαμενή επαφής απέχει 

από το έδαφος 0,8m. Το συνολικό ύψος της είναι 2,5m οπότε για κάθε παροχή 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκσκαφών. Στη συνέχεια παρατίθεται 

σχηματική απεικόνιση της περιοχής εκσκαφής της δεξαμενής. 

  

Σχήμα 6.19 Τομή δεξαμενής αποχλωρίωσης  

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

 

Πίνακας 6.92 Κοστολόγηση εκσκαφών αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 0,065 0,035 
1000 0,5 2,5 
2000 0,95 5 

10000 4,7 25 
20000 9,4 49 

100000 47,2 245 
200000 94,4 490 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6.93 Κοστολόγηση εγκατάστασης αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 5190 1557 

1000 5240 1572 
2000 5240 1572 

10000 5360 1608 
20000 5510 1653 

100000 7560 2268 
200000 8940 2682 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.94 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου αποχλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
αποχλωρίωσης 

(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 9293 129 607 736 
1000 10830 203 613 816 
2000 10968 210 613 823 

10000 12999 305 627 932 
20000 14422 367 644 1011 

100000 24298 731 884 1615 
200000 36667 1265 1045 2310 
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6.6.6.2 Λειτουργικό κόστος αποχλωρίωσης 

Κοστολόγηση χημικών  

Το διάλυμα Na2S2O3 κοστολογείται με : 

500 €/tn 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει : 

Πίνακας 6.95 Κοστολόγηση χημικών αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
Na2S2O3 
(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 0,45 82,1 
1000 2,25 410,6 
2000 4,5 821,2 

10000 22,5 4106,2 
20000 45 8212,5 

100000 225 41062 
200000 450 82125 

 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Στη μονάδα αποχλωρίωσης ο εξοπλισμός που καταναλώνει ενέργεια είναι οι 

δοσομετρικές αντλίες. Από τους προμηθευτές γνωρίζουμε την απορροφούμενη ισχύ 

σύμφωνα με την οποία θα υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος ενέργειας. Θεωρούμε 

κόστος ενέργειας ίσο με : 

0,09 €/KWh 

Πίνακας 6.96 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης αποχλωρίωσης απεριόριστης 
άρδευσης   

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,17 0,67 
1000 0,84 3,3 
2000 1,7 6,7 

10000 8,5 33,5 
20000 16,9 66,6 

100000 12,05 47,5 
200000 24 94,6 
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Κοστολόγηση συντήρησης  

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας αποχλωρίωσης 

θεωρούμε πως ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα 

διαμορφώνεται ως εξής : 

Πίνακας 6.97 Κοστολόγηση συντήρησης αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 7,5 

1000 8 
2000 8,3 

10000 9,5 
20000 10 

100000 16 
200000 23 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας 

αποχλωρίωσης παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.98 Συνολικό κόστος λειτουργίας αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 90 
1000 422 
2000 836 

10000 4149 
20000 8289 

100000 41126 
200000 82243 
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6.6.6.3 Συνολικό κόστος αποχλωρίωσης για απεριόριστη άρδευση 
  

Πίνακας 6.99 Συνολικό κόστος αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 826 
1000 1238 
2000 1659 

10000 5081 
20000 9300 

100000 42741 
200000 84553 

 

Συνολικό κόστος χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 

Το συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης για μία ολοκληρωμένη μονάδα 

απολύμανσης συνοψίζεται : 

Πίνακας 6.100 Συνολικό κόστος χλωρίωσης αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

απολύμανσης 
χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 2164 
1000 4441 
2000 7010 

10000 27110 
20000 51867 

100000 247146 
200000 490034 
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6.6.7 Υπεριώδης ακτινοβολίας – UV 
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6.6.7.1 Πάγιο κόστος υπεριώδους ακτινοβολίας –UV  

 Κοστολόγηση εξοπλισμού 

Το σημαντικότερο κομμάτι κοστολόγησης μίας μονάδας UV έγκειται στo κόστος του 

εξοπλισμού που έχει επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από 

τους προμηθευτές και διαφέρουν ανά τύπο και παροχές. Στο κόστος 

περιλαμβάνονται αυτοματισμοί και περεταίρω ειδικός εξοπλισμός. Επίσης για 

κάποιες παροχές εξετάζονται πάνω από μία επιλογές.  

Σε αυτό το σημείο ανακεφαλαιώνουμε τους τύπους συστημάτων : 

• Σύστημα - Α  ανοιχτού καναλιού 
• Σύστημα - Β κλειστού θαλάμου 
• Σύστημα - Γ  ανοιχτού καναλιού (μεγαλύτερες παροχές) 

Πίνακας 6.101 Κοστολόγηση εξοπλισμού UV απεριόριστης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Τύπος Αριθμός 
λυχνιών 

Δόση 
(mJ/cm2) 

Ισχύς 
(kW) 

Κόστος 
UV 
(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 Β 3 150 0,45 18000 

15 

1Α 200 Α 8 70 0,7 26000 
2 1000 Β 4 85 1 27000 

2Α 1000 Α 24 80 2,1 45000 
3 2000 Β 8 75 2 39000 

3Α 2000 Α 48 80 4,2 65000 
3Β 2000 Γ 16 110 4 83000 
4 10000 Γ 32 82,9 8 130000 

4Α 10000 Β 32 75 8 85000 
5 20000 Γ 64 81,2 16 190000 

5Α 20000 Β 72 85 18 160000 
6 100000 Γ 240(1 κανάλι) 62,4 60 430000 
7 200000 Γ 280(2 κανάλια) 62,4 120 860000 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Οι αυτοματισμοί της  υπεριώδους ακτινοβολίας περιέχονται στις τιμές του 

συστήματος παραπάνω. 
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Κοστολόγηση δεξαμενής επαφής – καναλιών σκυροδέματος 

Από τους παραπάνω τύπους UV ο τύπος Γ θα τοποθετηθεί σε κατασκευασμένα 

κανάλια σκυροδέματος. Στην περίπτωση της απεριόριστης άρδευσης που 

εξετάζουμε θα χρησιμοποιηθούν δύο τράπεζες εν σειρά για τις τεχνολογίες Α και Γ. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απολύμανση στα χαμηλά επίπεδα που 

απαιτείται. Ο όγκος του σκυροδέματος που απαιτείται παρουσιάζεται παρακάτω 

για τιμή σκυροδέματος : 

260€/m2 

Πίνακας 6.102 Κοστολόγηση κατασκευής καναλιών UV απεριόριστης άρδευσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 - - 

40 

1000 - - 
2000 2,2 572 

10000 2,4 624 
20000 2,6 676 

100000 4 1040 
200000 8 2080 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών 

Για τον υπολογισμό του όγκου εκσκαφών δεχόμαστε πως τα κανάλια είναι πλήρως 

τοποθετημένα στο έδαφος. 

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 
5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 

Πίνακας 6.103 Κοστολόγηση εκσκαφής αποχλωρίωσης απεριόριστης άρδευσης 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 - - 
1000 - - 
2000 0,5 2,6 

10000 0,8 4,2 
20000 1,3 6,8 

100000 4,4 23 
200000 8,8 46 
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Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Το κόστος εγκατάστασης διαμορφώνεται από το 10-30% του κόστους εξοπλισμού. 

Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.104 Κοστολόγηση εγκατάστασης UV απεριόριστης άρδευσης  

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
1 200 18000 5400 

1Α 200 26000 7800 
2 1000 27000 8100 

2Α 1000 45000 13500 
3 2000 39000 11700 

3Α 2000 65000 19500 
3Β 2000 83000 24900 
4 10000 130000 39000 

4Α 10000 85000 25500 
5 20000 190000 57000 

5Α 20000 160000 48000 
6 100000 430000 64500 
7 200000 860000 86000 

 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 
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Πίνακας 6.105 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου UV απεριόριστης άρδευσης  

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Πάγιο 
κόστος 
UV(€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ 
(€/έτος) 

1 200 23400 - 2105 2105 
1Α 200 33800 - 3040 3040 
2 1000 35100 - 3157 3157 

2Α 1000 58500 - 5262 5262 
3 2000 50700 - 4560 4560 

3Α 2000 84500 - 7600 7600 
3Β 2000 108475 29 9705 9734 
4 10000 169628 32 15200 15232 

4Α 10000 110500 - 9938 9938 
5 20000 247683 35 22215 22250 

5Α 20000 208000 - 18708 18708 
6 100000 495563 54 44476 44530 
7 200000 948126 108 85084 85192 

 

6.6.7.2 Λειτουργικό κόστος υπεριώδους ακτινοβολίας - UV 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Όπως και προηγουμένως υπολογίζουμε το κόστος των συστημάτων UV σε 

κατανάλωση ηλεκτρισμού. 

Πίνακας 6.106 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης UV απεριόριστης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

1 200 24 355 
1Α 200 24 552 
2 1000 24 788 

2Α 1000 24 1656 
3 2000 24 1577 

3Α 2000 24 3311 
3Β 2000 24 3154 
4 10000 24 6307 

4Α 10000 24 6307 
5 20000 24 12614 

5Α 20000 24 14191 
6 100000 24 47304 
7 200000 24 94608 
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Κοστολόγηση συντήρησης 

Τα συστήματα αυτού του τύπου απαιτούν ελάχιστο χρόνο αλλαγής των λυχνιών με 

αποτέλεσμα το κόστος συντήρησης να απαρτίζεται από την αξία των λυχνιών προς 

αντικατάσταση. 

Πίνακας 6.107 Κοστολόγηση συντήρησης UV απεριόριστης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
1 200 450 

1Α 200 1200 
2 1000 600 

2Α 1000 3600 
3 2000 1200 

3Α 2000 7200 
3Β 2000 2400 
4 10000 4800 

4Α 10000 4800 
5 20000 9600 

5Α 20000 10800 
6 100000 36000 
7 200000 72000 

 

Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας UV 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6.108 Συνολικό κόστος συντήρησης UV απεριόριστης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Συνολικό 
Κόστος 

Συντήρησης 
(€/έτος) 

1 200 805 
1Α 200 1752 
2 1000 1388 

2Α 1000 5256 
3 2000 2777 

3Α 2000 10511 
3Β 2000 5554 
4 10000 11107 
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4Α 10000 11107 
5 20000 22214 

5Α 20000 24991 
6 100000 83304 
7 200000 166608 

 

6.6.7.3 Συνολικό κόστος UV για απεριόριστη άρδευση 

 

Πίνακας 6.109 Συνολικό κόστος UV απεριόριστης άρδευσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Συνολικό 
Κόστος UV 

(€/έτος) 
1 200 2910 

1Α 200 4792 
2 1000 4545 

2Α 1000 10518 
3 2000 7337 

3Α 2000 18111 
3Β 2000 15288 
4 10000 26339 

4Α 10000 21045 
5 20000 44464 

5Α 20000 43699 
6 100000 127834 
7 200000 251800 
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6.6.8 Συνολικά κόστη ανά ολοκληρωμένο σενάριο απεριόριστης άρδευσης 

 

Πίνακας 6.110 Συνολικά κόστη ανά σενάριο απεριόριστης άρδευσης  

Σενάρια – Συνολικό κόστος 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) Προσθήκη 

χημικών 
+ 

Αμμοδιυλιστήριο 
+ 

Χλωρίωση - 
αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) Προσθήκη 

χημικών 
+ 

Αμμοδιυλιστήριο 
+ 

UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

200 11941 12687 14569  
1000 16597 16701 22674 
2000 23593 23920 34694 31871 

10000 70399 69628 64334  
20000 126792 119389 118624 

100000 529681 410369  
200000 1030723 792489 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Αμμόφιλτρο 

συνεχούς 
ανοδικής ροής 

+ 
Χλωρίωση - 

αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Αμμόφιλτρο 

συνεχούς 
ανοδικής ροής 

+ 
UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

200 15744 16490 18372  
1000 20557 20661 26634 
2000 32401 32728 43502 40679 

10000 72542 71771 66477  
20000 137210 129807 129042 

100000 603977 484665  
200000 1181098 942864 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Δισκόφιλτρο 

περιστρεφόμενου  
τυμπάνου 

+ 
Χλωρίωση - 

αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Δισκόφιλτρο 

περιστρεφόμενου 
τυμπάνου 

+ 
UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

200 - - -  
1000 21109 21213 27186 
2000 26382 26709 37483 34660 

10000 68555 67784 62490  
20000 116754 109351 108586 

100000 515861 396549 
 200000 977723 739489 
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6.6.9 Διαγράμματα απεριόριστης άρδευσης  

Σχήμα 6.20 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής απεριόριστης άρδευσης 
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Σχήμα 6.21 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής απεριόριστης άρδευσης 
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Σχήμα 6.22 Διαγράμματα συνολικού κόστους – παροχής (μικρής-μεγάλης)  
απεριόριστης άρδευσης 

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

0 200 400 600 800 1000 1200

Συ
νο

λι
κό

 κ
όσ

το
ς (

€/
ye

ar
) 

Παροχή σχεδιασμού (m3/d)  

Συνολικό κόστος μικρές παροχές 

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Συ
νο

λι
κό

 κ
όσ

το
ς (

€/
ye

ar
) 

Παροχή σχεδιασμού (m3/d)  

Συνολικό κόστος μεγάλες παροχές 



257 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.23 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής (μεσαίας)  απεριόριστης 
άρδευσης 
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Σχήμα 6.24 Διάγραμμα συνολικού κόστους m3 – παροχής σχεδιασμού απεριόριστης  
άρδευσης  
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 Σχήμα 6.25 Διάγραμμα συνολικού κόστους ανά ισοδύναμο κάτοικο – παροχής 
σχεδιασμού απεριόριστης άρδευσης  
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6.6.10 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Τα διαγράμματα που προηγήθηκαν παρουσιάζουν το συνολικό ετήσιο κόστος όπως 

και το ανηγμένο κόστος ανά κάτοικο και ανά m3 για το σύνολο των εξεταζόμενων 

παροχών κάθε σεναρίου. Με σκοπό την ευκρινέστερη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων τα διαγράμματα έχουν μοιραστεί ώστε να περιλαμβάνουν 

μικρότερο αριθμό εξεταζόμενων παροχών. 

Στην μικρότερη παροχή δεν έχουν επιλεγεί δισκόφιλτρα περιστρεφόμενου 

τυμπάνου λόγο απαγορευτικού κόστους. Συνοψίζοντας τα σενάρια, τα 

αμμοδιυλιστήρια που χρησιμοποιούν απολύμανση με χλωρίωση – αποχλωρίωση   

απαρτίζουν την πιο συμφέρουσα λύση παρά τους κατασκευαστικούς περιορισμούς 

που έχουν περιληφθεί. Αντίθετα τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής με 

απολύμανση UV-A κοστίζουν σημαντικά πιο πολύ σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη.  

Για παροχή 1000m3/ημ το υψηλότερο κόστος κατέχει η χρήση δισκόφιλτρου με 

απολύμανση UV-A της τάξης των 27186€/έτος. Βέβαια το κόστος των δισκόφιλτρου 

με αυτό των αμμόφιλτρων συνεχούς ροής είναι παραπλήσιο χωρίς να αφήνει 

περιθώρια ασφαλών συμπερασμάτων. Όταν πρόκειται όμως για τόσο μικρές 

παροχές όπου τα κόστη δεν ξεπερνούν κάποιες χιλιάδες, ακόμη και μικρές 

διαφοροποιήσεις στην αξία τους μπορούν να αξιολογηθούν. Σε αντίθεση με την 

παροχή των 200m3/ημ παρατηρείται μία διαφοροποίηση ως προς την κατάταξη του 

κόστους σχετικά με τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής.  

Καθώς οι παροχές αυξάνονται το οικονομικότερο σενάριο παραμένει το 

αμμοδιυλιστήριο τόσο με απολύμανση UV – Β όσο και με χλωρίωση-αποχλωρίωση. 

Αντίστοιχα την θέση του ακριβότερου σεναρίου κατέχει το αμμόφιλτρο συνεχούς 

ανοδικής ροής με απολύμανση UV-A. Παρατηρώντας όμως το διάγραμμα των 

μεσαίων παροχών διαπιστώνουμε διάφορες αλλαγές. Τα αμμόφιλτρα συνεχούς 

ανοδικής ροής με χρήση χλωρίωσης για παροχές 10000m3/ημ και πάνω είναι η 

ακριβότερη μέθοδος επεξεργασίας φθάνοντας το 1181098 €/έτος. Αυτό οφείλεται 

στην αύξηση του κόστους χλωρίωσης καθώς αυξάνονται οι παροχές αλλά και στα 

κατασκευαστικά δεδομένα των αμμόφιλτρων που δεν ίσχυαν πριν. Το 
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οικονομικότερο σενάριο πλέον είναι η χρήση δισκόφιλτρων περιστρεφόμενου 

τυμπάνου με UV-B. Στο σημείο αυτό πρέπει αν αναφερθεί πως εκτός από 

φθηνότερη λύση έχει και ιδιαίτερα χαμηλές ανάγκες σε εκτάσεις, γεγονός που 

ενισχύει την ανταγωνιστικότητα αυτού του σεναρίου. 

Το σκηνικό των ακριβότερων και φθηνότερων σεναρίων για τις παροχές 10000 και 

20000m3/ημ δεν αλλάζει με τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής να αυξάνουν 

τη διαφορά τους. Σημαντική αύξηση έναντι των υπολοίπων παρουσιάζει ο 

συνδυασμός αμμόφιλτρων συνεχούς ροής και UV-B.  

Τέλος για μεγάλες παροχές 100000 m3/ημ τα συνολικά κόστη ανά σενάριο είναι 

ξεκάθαρα με μέγιστη διαφορά 200000 €/έτος του αμμοδιυλιστηρίου χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης και δισκόφιλτρων – UV.  Οι διαφορές στα κόστη ανάλογα με την 

απολύμανση αιτιολογείται από το γεγονός πως για τις μεγάλες παροχές οι 

τεχνολογίες UV που αφορούν την απεριόριστη άρδευση είναι οικονομικότερες από 

αυτές της χλωρίωσης-αποχλωρίωσης.   

Όσον αφορά το εσωτερικό κόστος των επιλεγμένων σεναρίων και το πώς αυτό 

κατανέμεται παρατηρούμε πως οι τεχνολογίες διύλισης δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις. Ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την κατανομή 

είναι το σύστημα απολύμανσης. Αναλυτικότερα, για μία μέση παροχή τα σενάρια 

αμμοδιυλιστήριου, αμμόφιλτρου συνεχούς ανοδικής ροής καθώς και τα 

δισκόφιλτρα περιστρεφόμενου τυμπάνου που συνδυάζονται με χλωρίωση – 

αποχλωρίωση κατά κύριο λόγο εμπεριέχουν έργα Η/Μ της τάξης του 82-88 % ενώ 

αντίστοιχα το λειτουργικό κόστος υπερτερεί με ποσοστό 45%. Αντίστοιχα τα 

παραπάνω σενάρια που συνδυάζονται με την τεχνολογία UV παρουσιάζουν και 

αυτά μικρό ποσοστό έργων Π/Μ όμως συγκριτικά με το πάγιο και λειτουργικό 

κόστος, το πρώτο καταλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 61%. Τα 

ποσοστά αυτά δικαιολογούνται από τα εξής: η διαφοροποίηση ανάμεσα στην 

απολύμανση UV και τη χλωρίωση – αποχλωρίωση είναι η υψηλή ενεργειακή 

κατανάλωση της δεύτερης συνδυασμένη με υψηλό κόστος συντήρησης. Στον 

αντίποδα η χλωρίωση αποχλωρίωση παρουσιάζει σημαντικότερα έργα Π/Μ 

λιγότερα έργα Η/Μ συγκριτικά και μεγαλύτερο κόστος χημικών. 



262 
 

Σχετικά με το ανηγμένο κόστος ανά ισοδύναμο κάτοικο έχουμε τις εξής 

διαρθρώσεις. Για την μικρότερη εξεταζόμενη παροχή των 200 m3/ημ τα κόστη ανά 

ισοδύναμο κάτοικο έχουν ως κορυφή τα 18,4€/έτος για το σενάριο της 

επεξεργασίας με αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής σε συνδυασμό με UV-A. Στον 

αντίποδα 12€/έτος για κάθε ισοδύναμο κάτοικο η περίπτωση των 

αμμοδιυλιστηρίων συνδυασμένα με χλωρίωση-αποχλωρίωση.  Για παροχή 1000 

m3/ημ τα ανηγμένα κόστη μειώνονται σημαντικά με τα αμμοδιυλιστήρια να 

κατέχουν την οικονομικότερη λύση με 3,3€/έτος. Καθώς οι παροχές αυξάνονται 

σημαντικά τα ανηγμένα κόστη μειώνονται φθάνοντας στην περίπτωση των 100000 

όπου οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Τα δισκόφιλτρα με UV παρουσιάζουν κόστος 

ανά ισοδύναμο κάτοικο της τάξης του 0,8 €/έτος και η μεγαλύτερη διαφορά 

προκύπτει με αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροή συνδυασμένα με απολύμανση 

και κόστος 1,2 €/έτος. Τέλος για την μεγαλύτερη εξεταζόμενη παροχή οι 

διαφοροποιήσεις στα κόστη είναι πολύ μικρές με την προηγούμενη παρατηρώντας 

πως σε ιδιαίτερα μεγάλες παροχές παρουσιάζεται μία σχετική σταθεροποίηση στο 

ανηγμένο κόστος.  
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6.7 Αστική χρήση 
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6.7.1 MBR  

6.7.1.1Πάγιο κόστος  MBR 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η ένταξη ενός συστήματος MBR δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως και δεν μπορεί να συγκριθεί ρεαλιστικά με τους 

υπόλοιπους τύπους επεξεργασίας. Περιλαμβάνει κόστη και παραμέτρους που δεν 

εντάσσονται στον σχεδιασμό οπότε οποιαδήποτε σύγκριση δεν γίνεται με ίσους 

όρους. Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός και η κοστολόγηση αποτελούν μία βάση 

αξιολόγησης που οφείλουμε να παρουσιάσουμε. 

Κοστολόγηση μεμβρανών MBR 

Οι μεμβράνες που θα χρησιμοποιήσουμε στη δεξαμενή αερισμού έχουν τα εξής 

στοιχεία : 

Πίνακας 6.111 Κοστολόγηση μεμβρανών MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
(m2) 

Απαιτούμενος 
αέρας πλύσης 

(Nm3/h) 

Κόστος 
μεμβρανών 

(€) 

Διάρκεια ζωής 
(έτη) 

200 386 108 45000 

10 

1000 1900 532 215000 
2000 3800 1064 430000 

10000 19000 5320 2150000 
20000 38000 10640 4300000 

100000 190000 53200 21470000 
200000 379000 106120 42827000 

Η διάρκεια ζωής των μεμβρανών περιορίζεται στα 10 έτη. 

 

Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών  

Για την κάλυψη σε αεροσυμπιεστές ,φυσητήρων 430 Nm3/h, οι τιμές του εμπορίου 

διαμορφώνονται ως εξής: 
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Πίνακας 6.112 Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Δυναμικότητα 
(m3/h) 

Εγκατεστημένη 
ισχύς (kW) 

Απορροφούμενη 
ισχύς (kW) 

Αριθμός 
αερ/στών 

Κόστος 
αεροσυμπιεστών 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 100 3 2,4 2 9100 

15 

1000 550 15 11 2 15800 
2000 1100 22 19 2 24400 

10000 5400 110 95 2 86600 
20000 10600 250 193 2 118400 

100000 53000 1250 965 6 356400 
200000 107000 2500 1930 11 651200 

 

Στα κόστη των αεροσυμπιεστών περιλαμβάνονται και οι εφεδρικοί αεροσυμπιεστές, 

ενώ για τις μεγάλες δυναμικότητες χρησιμοποιούμε πολλαπλά τεμάχια. 

Κοστολόγηση κοσκίνων  

Στα συστήματα MBR τοποθετούμε πριν από τις μεμβράνες ένα κόσκινο. Αναλυτικά η 

κοστολόγησή του για της εξεταζόμενες παροχές ανέρχεται σε : 

  Πίνακας 6.113 Κοστολόγηση κοσκίνων MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
κοσκίνων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 6300 

10 

1000 8600 
2000 12800 

10000 17800 
20000 23500 

100000 84000 
200000 168000 

 

Κοστολόγηση αυτοματισμών 

Οι αυτοματισμοί που χρησιμοποιούνται για το σενάριο επεξεργασίας με MBR 

αγγίζουν τα : 

1500€ 
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Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.114 Κοστολόγηση εγκατάστασης MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 61900 6190 

1000 240900 24090 
2000 468700 46870 

10000 2255900 225590 
20000 4443400 444340 

100000 21911900 2191190 
200000 43647700 4364770 

 
Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.115 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου MBR αστικής χρήσης 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
μεμβρανών 

UF (€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 68090 - 6099 6099 
1000 264990 - 32333 32333 
2000 515570 - 63088 63088 

10000 2481490 - 305302 305302 
20000 4887740 - 607222 607222 

100000 24103090 - 2968841 2968841 
200000 48012470 - 5913850 5913850 
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6.7.2 Λειτουργικό κόστος MBR 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Οι αεροσυμπιεστές είναι ο εξοπλισμός που καταναλώνει ηλεκτρισμό. 

Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 6.116 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας 
ανά ημέρα 

Απορροφούμενη 
ισχύς (kW) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 24 2,4 1892 
1000 24 11 8672 
2000 24 19 14980 

10000 24 95 74898 
20000 24 193 152161 

100000 24 965 760806 
200000 24 1930 1521612 

 

Τα συστήματα αυτού του τύπου εφαρμόζουν συνεχή καθαρισμό κατά τη διάρκεια 

της ημέρας με αποτέλεσμα η περιορίζουν τη χρήση χημικών μία φορά το χρόνο και 

για ποσότητες τόσο μικρές που δεν θα  συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση. 

Συνολικό κόστος συστήματος MBR 

Πίνακας 6.117 Συνολικό κόστος MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 
MBR 

(€/έτος) 
200 7991 

1000 41005 
2000 78068 

10000 380200 
20000 759383 

100000 3729647 
200000 7435462 
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6.7.2 Κόστος UF - 1000 m3/ημ 

Στα πλαίσια της διερεύνησης των επιλογών σε μεμβράνες, αναπτύσσεται ένα 

σύστημα του εμπορίου για παροχή 1000 m3/ημ. Αναλυτικότερα : 

Το σύστημα αυτό κοστολογείται σε 250000 € ενώ στην τιμή αυτή που αφορά 2 

μονάδες των 36 συστοιχιών, περιλαμβάνονται αυτοματισμοί, αντλίες χημικών και 

νερού έκπλυσης. 

Η επιφάνεια που καταλαμβάνει είναι  3,5 m2 

Και σε αυτήν την περίπτωση θα τοποθετηθεί κόσκινο 8600 € 

Πάγιο κόστος  34966 (€/έτος) 

Ο χημικός καθαρισμός θα πραγματοποιείται κάθε 7 ημέρες με ακριβή χρήση 

χημικών σε μηνιαία ποσότητα : 

• 5l  από 12% Sodium Hypochlorite            40l  
• 3l από 30% Sulphuric Acid                        25l  

 

Η ηλεκτρική κατανάλωση ανέρχεται σε 3154 (€/έτος) 

Το κόστος χημικών 201 (€/έτος) 

Λειτουργικό κόστος                                 3355 (€/έτος) 

Συνολικό κόστος                                      38321 (€/έτος) 
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6.7.3 Αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής 

Για την περίπτωση αστικής χρήσης θα εξετάσουμε και το σενάριο επεξεργασίας με 

αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής με επιπλέον κροκίδωση τα οποία θα 

συνοδευτούν από απολύμανση. 

6.7.3.1 Πάγιο κόστος αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής  

Κοστολόγηση αμμόφιλτρων  

Η επιλογή έγινε σύμφωνα με την βέλτιστη και οικονομικότερη απόδοση των 

συστημάτων, εντός των επιθυμητών ορίων. Σύμφωνα με τις τιμές των προμηθευτών 

ακολουθούν τα εξής : 

Πίνακας 6.118 Κοστολόγηση αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής αστικής χρήσης  

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Αριθμός 
φίλτρων 

Επιφάνεια 
(m2) 

Κόστος 
αμμόφιλτρων 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 1 3 58000 

15 

2 1000 2 10 128000 
3 2000 4 20 256000 
4 10000 16 96 358000 
5 20000 32 192 716000 
6 100000 144 864 3222000 
7 200000 288 1728 6444000 

 

Όπως έχει περιγραφεί, τα αμμόφιλτρα που χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε 

περιπτώσεις δεν είναι του ίδιου τύπου. Αναλυτικότερα: 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 

 Αυτοστήρικτα φίλτρα 
ανοξείδωτου χάλυβα Δεξαμενή σκυροδέματος 

 

Κοστολόγηση δεξαμενών σκυροδέματος 

Τα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής που έχουν επιλεγεί για τις παροχές των 10000, 

20000, 100000 και 200000 m3/ ημ τοποθετούνται σε δεξαμενές σκυροδέματος. Το 

κόστος των δεξαμενών αυτών ανέρχεται σε : 
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Πίνακας 6.119 Κοστολόγηση κατασκευής δεξαμενής αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Διάμετρος 
φίλτρου 

(m) 

Συνολικό 
ύψος 
(m) 

Όγκος 
σκυροδέματος 

(m3) 

Κόστος 
κατασκευής 
δεξαμενής 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 - - - - 

40 

2 1000 - - - - 
3 2000 - - - - 
4 10000 2,44 6,7 220,14 57237 
5 20000 2,44 6,7 440,3 114478 
6 100000 2,44 6,7 1981 515060 
7 200000 2,44 6,7 3962 1030120 

 

Ο αριθμός των φίλτρων ανά δεξαμενής σκυροδέματος μπορεί να είναι από 4 έως 

12. Στις περιπτώσεις των διαφόρων παροχών έγινε έλεγχος του οικονομικότερου 

συνδυασμού φίλτρων ανά δεξαμενή.   

Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών 

Θα  χρησιμοποιηθούν  αεροσυμπιεστές εξής κόστους: 

Πίνακας 6.120 Κόστος αεροσυμπιεστών αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Α/Α 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Παροχή 
αεροσυμπιεστή 

(l/min) 

Αριθμός 
αεροσυμπιεστών 

Κόστος 
αεροσυμπιεστών 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

1 200 95 2 9100 

15 

2 1000 280 2 9100 
3 2000 560 2 9100 
4 10000 2240 2 14800 
5 20000 4480 2 16200 
6 100000 20160 2 27400 
7 200000 40320 2 29800 

 

Κοστολόγηση εκσκαφών  

Τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής απέχει  από το έδαφος 0,8 m. 

Το κόστος εκσκαφών ανέρχεται στα : 

5,2€/m2 

για έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες. 
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Πίνακας 6.121 Κοστολόγηση εκσκαφών αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
εκσκαφής 

(m3) 

Κόστος 
εκσκαφής (€) 

200 - - 
1000 - - 
2000 - - 

10000 742 3858 
20000 1484 7717 

100000 6678 34725 
200000 13356 69451 

 

Κοστολόγηση γης 

Η επιφάνεια γης που απαιτείται για τις διάφορες παροχές αποτελείται από τις 

υπολογισμένες δεξαμενές σκυροδέματος και από τις επιφάνειες των αυτοστήρικτων 

φίλτρων . Θεωρούμε κόστος γης : 

5€/m2 

Έτσι στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος γης για όλες τις παροχές: 

Πίνακας 6.122 Κοστολόγηση γης αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

200 3 15 
1000 10 50 
2000 20 100 

10000 111 555 
20000 223 1115 

100000 990 4950 
200000 1980 9900 

 

Κοστολόγηση εγκατάστασης 

Ο τρόπος που θα εκτιμήσουμε το κόστος εγκατάστασης είναι να υπολογίσουμε το 

30% του κόστους εξοπλισμού. Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 6.123 Κοστολόγηση εγκατάστασης αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 
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Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
εξοπλισμού 

(€) 

Κόστος 
εγκατάστασης 

(€) 
200 67100 20130 

1000 137100 41130 
2000 265100 79530 

10000 372800 111840 
20000 732200 219660 

100000 3249400 324940 
200000 6473800 647380 

Κοστολόγηση αυτοματισμών  

Τα κόστη των αυτοματισμών έχουν ήδη υπολογιστεί παραπάνω. 

Συνολικό κόστος -  ΚΕΚ 

Αφού υπολογιστεί το σύνολο του πάγιου κόστους, διαχωρίζουμε το ποσοστό των 

έργων Π/Μ και Η/Μ. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε τη διάρκεια ζωής κάθε έργου 

και με βάση των παρακάτω τύπο και ανάγουμε το κόστος σε ετήσιο. 

ΚΕΚ =   ��
i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΠΜ + �

i ∗ (1 + i)N

(1 + i)N − 1
� ∗ %ΗΜ � ∗ Κ 

Όπου, 

ΚΕΚ = Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου (€/έτος) 

i = αποπληθωρισμένο επιτόκιο (i=4%) 

K = πάγιο κόστος (€) 

Ν = διάρκεια ζωής έργων (έτη) 

Πίνακας 6.124 Κόστος εξυπηρέτησης κεφαλαίου αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Πάγιο κόστος 
αμμόφιλτρων 

συνεχούς 
ανοδικής 
ροής (€) 

ΚΕΚ – Π/Μ 
(€/έτος) 

ΚΕΚ – Η/Μ 
(€/έτος) ΚΕΚ (€/έτος) 

200 87245 1 7845 7846 
1000 178280 2,5 16030 16033 
2000 344730 5 30996 31001 

10000 546290 3115 43589 46704 
20000 1075170 6230 85611 91841 

100000 4129075 28027 321480 349507 
200000 8230651 56054 640487 696541 
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6.7.3.2 Κόστος λειτουργίας αμμοδιυλιστηρίου 

Ηλεκτρική κατανάλωση προκύπτει από τη χρήση  αεροσυμπιεστών. Η τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι : 

0,09€/KWh 

Αναλυτικότερα : 

Πίνακας 6.125 Κοστολόγηση αεροσυμπιεστών αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Αεροσυμπιεστές 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργίας 

(h/ημ) 

Καταναλισκόμενη  
ισχύς (kw) 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 24 0,55 434 
1000 24 1,5 1183 
2000 24 2,75 2168 

10000 24 8 6307 
20000 24 15 11826 

100000 24 66 52034 
200000 24 125 98550 

 

Κοστολόγηση συντήρησης συστήματος 

Για να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος συντήρησης της μονάδας, θεωρούμε πως 

ανέρχεται στο 1% του ΚΕΚ που παρουσιάστηκε παραπάνω. Άρα διαμορφώνεται ως 

εξής : 

Πίνακας 6.126 Κοστολόγηση συντήρησης αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Κόστος 
συντήρησης 

(€/έτος) 
200 79 

1000 160 
2000 310 

10000 467 
20000 918 

100000 3495 
200000 6965 
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Συνολικό κόστος λειτουργίας 

Αθροιστικά τα μέχρι τώρα κόστη που αφορούν την λειτουργία της μονάδας διύλισης 

με αμμόφιλτρο συνεχούς ανοδικής ροής, παρουσιάζονται παρακάτω: 

Πίνακας 6.127 Συνολικό κόστος λειτουργίας αμμόφιλτρων αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας 
(€/έτος) 

200 513 
1000 1343 
2000 2478 

10000 6774 
20000 12744 

100000 55529 
200000 105515 

 

6.7.3.3 Συνολικό κόστος προσθήκης χημικών – αμμόφιλτρο συνεχούς 
ανοδικής ροής 

Το αμμόφιλτρο συνεχούς ανοδικής ροής συνδυάζεται με την αντίστοιχη προσθήκη 

χημικών σε πρώτο στάδιο. Άρα προκύπτει η κοστολόγηση του συστήματος 

αμμόφιλτρου συνεχούς ανοδικής ροής και η προσθήκη χημικών ως συνολικό κόστος 

του εν λόγω σεναρίου.   

Πίνακας 6.128 Συνολικό κόστος διύλισης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

αμμόφιλτρου 
συνεχούς αν. 
ροής (€/έτος) 

Συνολικό 
κόστος 

προσθήκης 
χημικών 
(€/έτος) 

Συνολικό 
κόστος 

διύλισης 
(€/έτος) 

200 8359 4117 12476 
1000 17376 5590 22966 
2000 33479 7306 40785 

10000 53478 19754 73232 
20000 104585 35176 139761 

100000 405036 144817 549853 
200000 802056 281320 1083376 
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6.7.4 Απολύμανση  

Για την περίπτωση αστικής χρήσης οι παράμετροι σχεδιασμού για την απολύμανση 

είναι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην απεριόριστη άρδευση. Στην 

χλωρίωση όμως που διαδέχεται το MBR οι ανάγκες είναι σαφώς μικρότερες με 

αποτέλεσμα να επιλέγουμε μικρότερη απαιτούμενη δόση χλωρίου.  Για τον λόγο 

αυτό και για οικονομία χώρου θα παρατεθούν μόνο οι πίνακες με τα τελικά 

συνολικά κόστη τόσο της χλωρίωσης-αποχλωρίωσης όσο και της υπεριώδους 

ακτινοβολίας UV όπως επίσης και οι διαφοροποιήσεις για το σενάριο MBR. 

Συνολικό κόστος χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 

Το συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης για μία ολοκληρωμένη μονάδα 

απολύμανσης συνοψίζεται : 

Πίνακας 6.129 Συνολικό κόστος απολύμανσης χλωρίωσης-αποχλωρίωσης αστικής 
χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

απολύμανσης 
χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 2164 
1000 4441 
2000 7010 

10000 27110 
20000 51867 

100000 247146 
200000 490034 

 

Συνολικό κόστος υπεριώδους ακτινοβολίας UV 

Το συνολικό κόστος UV για μία μονάδα που σαν στόχο έχει την 

επαναχρησιμοποίηση αστικής χρήσης ανέρχεται σε : 
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Πίνακας 6.130 Συνολικό κόστος UV αστικής χρήσης 

A/A 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Συνολικό 
Κόστος UV 

(€/έτος) 
1 200 2910 

1Α 200 4792 
2 1000 4545 

2Α 1000 10518 
3 2000 7337 

3Α 2000 18111 
3Β 2000 15288 
4 10000 26339 

4Α 10000 21045 
5 20000 44464 

5Α 20000 43699 
6 100000 127834 
7 200000 251800 

 

6.7.4.1 Κοστολόγηση χλωρίωσης-αποχλωρίωσης για το σενάριο MBR 

Για την κοστολόγηση του συστήματος χλωρίωσης μετά από σύστημα MBR 

διαμορφώνεται από την επιλογή της απαιτούμενης δόσης χλωρίου 2,5 mg/l. Από 

την επιλογή αυτή διαφοροποιούνται τα εξής : 

Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες χλωρίωσης   

Για τις δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 

Πίνακας 6.131 Κοστολόγηση αντλιών χλωρίωσης MBR αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

ΝaOCL 
(l/h) 

Αντλίες 
εμπορίου 

(l/h) 
Ποσότητα Ισχύς 

(W) 

Κόστος 2 
τεμαχίων 

(€) 

Κόστος με 
παρελκόμενα 

(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 0,17 20 2 120 2800 3640 

15 

1000 0,87 20 2 120 2800 3640 
2000 1,74 20 2 120 2800 3640 

10000 8,68 20 2 120 2800 3640 
20000 17,36 20 2 120 2800 3640 

100000 86,8 140 2 120 3600 4680 
200000 173,6 350 2 250 4140 5382 
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Δοχεία αποθήκευσης χλωριωτή 

Τα δοχεία αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένα 10 ημερών και ένα 1 

ημέρας. Σύμφωνα με τις τιμές του εμπορίου για τις διαστάσεις που υπολογίστηκαν 

ανά παροχή προκύπτει : 

Πίνακας 6.132 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών αστικής χρήσης 

Δοχείο αποθήκευσης 1 ημέρας 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Όγκος δοχείου 1 ημέρα 
(l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
1 ημέρας (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 100 0,49 50 

15 

1000 100 0,49 50 
2000 100 0,49 50 

10000 500 1 50 
20000 500 1 100 

100000 1500 1,4 220 
200000 5000 2,04 540 

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 10 
ημερών (l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες 

(l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 26,7 100 0,49 50 

15 

1000 133,3 500 1 100 
2000 266,7 500 1 100 

10000 1333,3 1500 1,4 220 
20000 2666,7 2800 1,6 370 

100000 13333,3 17000 2,9 2070 
200000 26666,6 30000 3,8 3450 

Οικίσκος αποθήκευσης – κοστολόγηση γης χλωρίωσης 

Πίνακας 6.133 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης και γης αστικής χρήσης 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

100 6 2400 

40 

200 12 60 
1000 9 3600 1000 40 200 
2000 9 3600 2000 64,5 322,5 

10000 11,8 4720 10000 250 1250 
20000 13 5200 20000 471 2355 

100000 25 10000 100000 2203 11015 
200000 35 14000 200000 4334 21670 
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Κοστολόγηση χημικών χλωρίωσης 

Πίνακας 6.134 Κοστολόγηση χημικών χλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
NaOCl 

(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 3,2 269 
1000 16 1343 
2000 32 2686 

10000 160 13432 
20000 320 26864 

100000 1600 134320 
200000 3200 268640 

 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης χλωρίωσης 

Πίνακας 6.135 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης χλωρίωσης αστικής χρήσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,2 0,8 
1000 1 3,9 
2000 2 7,9 

10000 10,4 41 
20000 20 79 

100000 14 55 
200000 12 47 

 

Σύμφωνα με τις παραμέτρους που άλλαξαν για το σύστημα MBR και με τους 

απαραίτητους υπολογισμούς καταλήγουμε στο συνολικό κόστος χλωρίωσης. 

Κοστολόγηση αποχλωρίωσης 

Δοσομετρικές διαφραγματικές αντλίες  αποχλωρίωσης 

Για τις δοσομετρικές αντλίες αποχλωρίωσης έχουν επιλεγεί από το εμπόριο οι εξής : 
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Πίνακας 6.136 Συνολικό κόστος αντλιών αποχλωρίωσης αστικής χρήσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Νa3S2O5 
(l/h) 

Αντλίες 
εμπορίου 

(l/h) 
Ποσότητα Ισχύς 

(W) 

Κόστος 2 
τεμαχίων 

(€) 

Συνολικό 
κόστος με 

παρελκόμενα 
(€) 

Διάρκεια 
ζωής 
(έτη) 

200 0,10 20 2 120 2800 3640 

15 

1000 0,47 20 2 120 2800 3640 
2000 0,94 20 2 120 2800 3640 

10000 4,7 20 2 120 2800 3640 
20000 9,4 20 2 120 2800 3640 

100000 47 50 2 250 3000 3900 
200000 94 140 2 120 3600 4680 

 

Κοστολόγηση δοχείου αποθήκευσης αποχλωρίωσης 

Το δοχείο που θα χρησιμοποιηθεί στην αποχλωρίωση θα καλύψει τις ανάγκες 

αποθήκευσης 10 ημερών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τους τύπους δοχείων 

του εμπορίου προκύπτει : 

 Πίνακας 6.137 Κοστολόγηση δοχείων αποθήκευσης χημικών αποχλωρίωσης 
αστικής χρήσης 

Δοχείο αποθήκευσης 10 ημερών 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Όγκος 
δοχείου 

10 
ημερών 

(l) 

Δοχεία 
εμπορίου 

για 10 
ημέρες (l) 

Διάμετρος 
δοχείου 

(m) 

Κόστος δοχείων 
10 ημερών (€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

200 15 100 0,49 50 

15 

1000 75 100 1 50 
2000 150 500 1 100 

10000 750 1100 1,26 175 
20000 1500 1500 1,4 220 

100000 7500 10000 2,6 1080 
200000 15000 15000 2,9 1620 
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Οικίσκος αποθήκευσης – κοστολόγηση γης αποχλωρίωσης 

Πίνακας 6.138 Κοστολόγηση οικίσκου αποθήκευσης και γης αποχλωρίωσης αστικής 
χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
οικίσκου 

(m2) 

Κόστος 
οικίσκου  

(€) 

Διάρκεια 
ζωής (έτη) 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Επιφάνεια 
γης (m2) 

Κόστος γης  
(€) 

100 6 2400 

40 

200 6,1 31 
1000 9 3600 1000 10,5 53 
2000 9 3600 2000 11,5 58 

10000 11 4400 10000 17 90 
20000 12 4800 20000 24 120 

100000 22 8800 100000 74 370 
200000 25 10000 200000 125 625 

Κοστολόγηση χημικών αποχλωρίωσης 

Πίνακας 6.139 Κοστολόγηση χημικών αποχλωρίωσης αστικής χρήσης 

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ποσότητα 
Na2S2O3 
(kg/ημ) 

Κόστος 
χημικών 
(€/έτος) 

200 0,3 55 
1000 1,5 274 
2000 3 547 

10000 15 2737 
20000 30 5475 

100000 150 27375 
200000 300 54750 

 

Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 

Πίνακας 6.140 Κοστολόγηση ηλεκτρικής κατανάλωσης απολχωρίωσης αστικής 
χρήσης 

 Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Ώρες 
λειτουργία 
ανά ημέρα 

Κόστος 
ηλεκτρικής 

κατανάλωσης 
(€/έτος) 

200 0,12 0,5 
1000 0,57 2,2 
2000 1,1 4,5 

10000 5,6 22 
20000 11,3 44,5 

100000 22,3 180 
200000 16 63 
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Παρουσιάστηκαν τα στοιχεί της χλωρίωσης αποχλωρίωσης που μεταβάλλονται στην 

περίπτωση που έχει προηγηθεί επεξεργασία με MBR. Το σύνολο των υπολογισμών 

δεν θα παρουσιαστεί παρά μόνο ο πίνακας της συγκεντρωτικής κοστολόγησης του 

συστήματος χλωρίωσης-αποχλωρίωσης.  

Συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης για σενάριο που περιλαμβάνει MBR 

Το συνολικό κόστος χλωρίωσης – αποχλωρίωσης για μία ολοκληρωμένη μονάδα 

απολύμανσης συνοψίζεται : 

Πίνακας 6.141 Συνολικό κόστος χλωρίωσης-αποχλωρίωσης αστικής χρήσης  

Παροχή 
σχεδιασμού 

(m3/ημ) 

Συνολικό 
κόστος 

απολύμανσης 
χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης 
(€/έτος) 

200 1845 
1000 3910 
2000 5795 

10000 20270 
20000 37953 

100000 177370 
200000 349820 
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6.7.5 Συνολικά κόστη ανά ολοκληρωμένο σενάριο αστικής χρήσης  
 

Πίνακας 6.142 Συνολικά κόστη ανά σενάριο αστικής χρήσης 

Σενάρια – Συνολικό κόστος 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

MBR (UF) 
+ 

Χλωρίωση - 
αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) 

MBR (UF) 
+ 

UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

200 9836 10901 12783  
1000 44915 45550 51523 
2000 83863 85405 96179 93356 

10000 400470 406539 401245  
20000 797336 803847 803082 

100000 3907017 3857481  
200000 7785282 7687262 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Αμμόφιλτρο 

συνεχούς 
ανοδικής ροής 

+ 
Χλωρίωση - 

αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) 

Προσθήκη 
χημικών 

+ 
Αμμόφιλτρο 

συνεχούς 
ανοδικής ροής 

+ 
UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

200 14640 15386 17268  
1000 27407 27511 33484 
2000 47795 48122 58896 56073 

10000 100342 99571 94277  
20000 191628 184225 183460 

100000 796999 677687  
200000 1573410 1335176 
Παροχή 

σχεδιασμού 
(m3/ημ) 

UF 
+ 

Χλωρίωση - 
αποχλωρίωση 

Συνολικό 
κόστος 
(€/έτος) 

UF 
+ 

UV 

Συνολικό κόστος 
(€/έτος) 

1000   
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6.7.6 Διαγράμματα αστικής χρήσης 
 

 
Σχήμα 6.26 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής αστικής χρήσης 

 

Σχήμα 6.27 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής αστικής χρήσης 
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Σχήμα 6.28 Διάγραμμα συνολικού κόστους – παροχής αστικής χρήσης 
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Σχήμα 6.29 Διάγραμμα συνολικού κόστους m3 – παροχής σχεδιασμού αστικής 
χρήσης 

Σχήμα 6.30 Διάγραμμα συνολικού κόστους m3 – παροχής σχεδιασμού αστικής 
χρήσης 
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Σχήμα 6.31 Διάγραμμα συνολικού κόστους ανά ισοδύναμο κάτοικο – παροχής 
σχεδιασμού αστικής χρήσης  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6.32 Διάγραμμα συνολικού κόστους ανά ισοδύναμο κάτοικο – παροχής 
σχεδιασμού απεριόριστης άρδευσης  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 500 1000 1500 2000

Συ
νο

λι
κό

 κ
όσ

το
ς α

νά
 I.

K.
(€

/έ
το

ς)
 

Παροχή σχεδιασμού (m3/d)  

Συνολικό κόστος αστικής χρήσης 
MBR χλωρίωση-αποχλ. 

Αμμόφιλτρα συν.ανοδικής 
ροής χλωρίωση-αποχλ. 

MBR - UV A

MBR - UV B

MBR - UV Γ 

Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV A 
Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV B 
Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV Γ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 102000 202000 302000

Συ
νο

λι
κό

 κ
όσ

το
ς α

νά
 I.

K.
(€

/έ
το

ς)
 

Παροχή σχεδιασμού (m3/d)  

Συνολικό κόστος αστικής χρήσης 
MBR χλωρίωση-αποχλ. 

Αμμόφιλτρα συν.ανοδικής 
ροής χλωρίωση-αποχλ. 

MBR - UV A

MBR - UV B

MBR - UV Γ 

Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV A 
Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV B 
Αμμόφιλτρα 
συν.ανοδικής ροής- 
UV Γ 



287 
 

6.7.7 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Τα διαγράμματα που προηγήθηκαν παρουσιάζουν το συνολικό ετήσιο κόστος όπως 

και το ανηγμένο κόστος ανά κάτοικο και ανά m3 για το σύνολο των εξεταζόμενων 

παροχών κάθε σεναρίου. Με σκοπό την ευκρινέστερη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων τα διαγράμματα έχουν μοιραστεί ώστε να περιλαμβάνουν 

μικρότερο αριθμό εξεταζόμενων παροχών. 

Αρχικά διαπιστώνουμε πως το σύστημα της επεξεργασίας με μεμβράνες σύμφωνα 

με τον σχεδιασμό, παρουσιάζεται να είναι κατά πολύ ακριβότερο καθώς αυξάνεται 

η παροχή και κατ’ επέκταση οι ισοδύναμοι κάτοικοι. Αυτό δεν συμβαίνει όμως και 

στην περίπτωση των 200m3/ημ όπου τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής είναι 

ακριβότερα. Για την ολοκληρωτική αξιολόγηση και την εξαγωγή ρεαλιστικών 

συμπερασμάτων εξετάζουμε τα σενάρια συνολικά. 

Δεν πρέπει να παραληφθεί όμως το γεγονός πως τα συστήματα MBR που 

εξετάζονται, τόσο αυτό που τοποθετείται στην δεξαμενή αερισμού όσο και αυτό 

των 1000m3/ημ που είναι αυτόνομο, παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς. Οι ιδιαιτερότητες αυτές απαρτίζονται στα 

πολλαπλά οφέλη λειτουργίας των συστημάτων MBR με κυριότερα  την απουσία 

κατάληψης έκτασης γης, την καλύτερη ποιότητα εκροής, την λιγότερη χρήση 

χημικών για απολύμανση, την δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλά MLSS και τέλος 

κυρίως την απουσία δεξαμενής τελικής καθίζησης.   

Όπως αναφέρθηκε και στο σχολιασμό για παροχή 200 m3/ημ με βάση την παρούσα 

μελέτη αναδεικνύεται ως συμφέρουσα τεχνολογία το σύστημα MBR με 

απολύμανση χλωρίωσης αποχλωρίωσης με ετήσιο κόστος 9836€/έτος. Αντίθετα τα 

αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής με απολύμανση UV με ετήσιο κόστος 17268 

€/έτος φαίνονται ως η ακριβότερη επεξεργασία. Στο χαμηλό κόστος συμβάλει και η 

μικρή ανάγκη σε χημικά χλωρίωσης-αποχλωρίωσης μετά από σύστημα MBR. 

Το εσωτερικό κόστος των σεναρίων και ο τρόπος που αυτό κατανέμεται 

παρουσιάζει τις εξής ιδιομορφίες: 
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Εξετάζοντας μία μέση παροχής φθάνουμε στο συμπέρασμα πως για την περίπτωση 

χρήσης MBR τόσο με UV όσο και με χλωρίωση – αποχλωρίωση το ποσοστό Π/Μ 

είναι μηδαμινό και αποτελείται μόνο από αυτό της απολύμανσης. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός πως το σύστημα MBR εντάσσεται στην δεξαμενή 

αερισμού χωρίς την απαίτηση περαιτέρω κατασκευών. Παρόλα αυτά το ποσοστό 

του πάγιου κόστους έναντι του λειτουργικού υπερτερεί με ποσοστό 77-79% εξαιτίας 

του ιδιαίτερα υψηλού κόστους του εξοπλισμού αν και προκύπτει ιδιαίτερα υψηλή 

ενεργειακή κατανάλωση. Για τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής τα έργα Η/Μ 

καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό ενώ ανάλογα με τον τύπο απολύμανσης αυτό 

διαμορφώνεται από 6 έως 12%. Τέλος η διαμόρφωση της κατανομής πάγιου και 

λειτουργικού κόστους για τα σενάρια που εμπεριέχουν αμμόφιλτρα δείχνει να 

υπερτερεί το πάγιο κόστος με ποσοστό 65% για χλωρίωση – αποχλωρίωση και 79% 

για χρήση UV.  

Με τη σειρά τους τα ανηγμένα κόστη έρχονται να συμπληρώσουν την οικονομική 

αξιολόγηση της αστικής χρήσης. Αναλυτικότερα, για το ανηγμένο κόστος ανά 

ισοδύναμο κάτοικο το αμμόφιλτρο συνεχούς ανοδικής ροής με UV A παροχής 200 

m3/ημ ανέρχεται σε 17,3 €/έτος . Αντίθετα το σύστημα MBR με χλωρίωση-

αποχλωρίωση  κοστίζει 9,8€/έτος σε κάθε ισοδύναμο κάτοικο, γεγονός που έγκειται 

στην χαμηλότερη αξία του εξοπλισμού για αυτό το μέγεθος καθώς και την μειωμένη 

χρήση χημικών της χλωρίωσης-αποχλωρίωσης. Στη συνέχεια παρατηρείται 

εναλλαγή στην κατάταξη των δύο τεχνολογιών και των πιθανών σεναρίων ως προς 

το κόστος όπως είδαμε και στα συνολικά ετήσια κόστη. Για την επόμενη 

εξεταζόμενη παροχή των 1000 m3/ημ το μεγαλύτερο κόστος κατέχει το σύστημα 

MBR – UV A με 10,3€/έτος έναντι του αμμόφιλτρου συνεχούς ανοδικής ροής με 

χλωρίωση-αποχλωρίωση με 5,5€/έτος. Ενδεικτικά για παροχή 10000 m3/ημ τα 

κόστη κυμαίνονται από 1,9 €/έτος μέχρι 8,1€/έτος. Τέλος για τις μεγαλύτερες 

παροχές τα κόστη παρουσιάζουν ελαφριά μείωση με εύρος 1,33€/έτος και 

7,78€/έτος για τις περιπτώσεις αμμόφιλτρων - UV B και MBR χλωρίωσης-

αποχλωρίωσης αντίστοιχα.  

Το ανηγμένο κόστος ανά m3 ξεκινάει από 0,24€ για αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής 

ροής με UV A για παροχή 200 m3/ημ και καταλήγει σε 0,14€ για MBR χλωρίωση-
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αποχλωρίωση διαφορά της τάξης του 70%. Για παροχή 200000 m3/ημ το ανηγμένο 

κόστος ανέρχεται σε 0,018€ για αμμόφιλτρα συνδυασμένα με UV ενώ για MBR με 

χλωρίωση-αποχλωρίωση 0,107€.  

Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει αν τονιστεί πως το σύστημα MBR δεν αποτελεί 

τριτοβάθμια επεξεργασία και δεν μπορεί απόλυτα να συγκριθεί με τα υπόλοιπα 

συστήματα, όμως τα όρια της νομοθεσίας επιτυγχάνονται και τα ωφέλει όπως 

αναφέρθηκε είναι ποικίλα.   
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7. Συμπεράσματα  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε η τεχνικοοικονομική ανάλυση 

εναλλακτικών τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης λυμάτων. Για τον λόγο αυτό οι 

υπολογισμοί και η οικονομική αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων που 

προηγήθηκαν, έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ τους να 

είναι εφικτή. Αξιολογήθηκαν τόσο τα πάγια κόστη μετατρεμμένα σε ετήσια όσο και 

τα λειτουργικά. Η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου όμως πρέπει να εξετάζεται ανά 

περίπτωση. Ενώ το συνολικό κόστος είναι μία καλή βάση αξιολόγησης, τα 

επιμέρους μεγέθη πρέπει να συνυπολογιστούν για τα απαραίτητα αποτελέσματα. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικά με αυτό είναι η περίπτωση της 

κοστολόγησης γης. Είναι μία παράμετρος που αν και έχει συμπεριληφθεί στην 

αξιολόγηση και αποτελεί ένα καίριο δείκτη επιλογής μίας τεχνολογίας, πολλές 

φορές δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα όταν βρίσκεται σε αφθονία. Όμως 

ποιοτικά και ποσοτικά οφείλουμε να την συμπεριλάβουμε στην εκτίμηση. Επίσης σε 

μικρότερες κυρίως παροχές και κατ’  επέκταση ισοδύναμους κατοίκους, τα κόστη 

μεταξύ των συστημάτων δεν απέχουν σημαντικά. Αυτό ενισχύσει την άποψη πως η 

οικονομική διάσταση δεν είναι ο μόνος παράγοντας αξιολόγησης. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.   

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική 

εργασία συνοψίζονται στα ακόλουθα : 

• Σαν πρώτο γενικό συμπέρασμα προκύπτει η διαπίστωση πως και για τις τρεις 

περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης που εξετάζουμε, το ανηγμένο κόστος  ανά m3 

και ανά ισοδύναμο κάτοικο μειώνεται καθώς αυξάνονται οι παροχές και ο 

πληθυσμός. Κάτι τέτοιο εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της αγοράς. Άρα θα 

μπορούσαμε να πούμε πως για μεγαλύτερους πληθυσμούς επιτυγχάνεται μία 

σχετική οικονομία στα ανηγμένα κόστη αφού στον ισοδύναμο κάτοικο αναλογεί 

μικρότερο κόστος. Επίσης καθώς οι παροχή αυξάνεται παρατηρούμε πως τα 

ανηγμένα κόστη τείνουν να σταθεροποιηθούν και μάλιστα με μικρότερες 
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αποκλίσεις. Αναλυτική εικόνα του εκάστοτε κόστους θα ακολουθήσει καθώς 

εξελίσσονται τα συμπεράσματα.  

 

• Στην περίπτωση της περιορισμένης άρδευσης, από τους πίνακες της 

συνολικής κοστολόγησης και την γραφική  τους απεικόνιση  μπορούμε εύκολα να 

αποκομίσουμε μία πρώτη εικόνα για την οικονομική κατάταξη των σεναρίων. Με 

βάση την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται ως ακριβότερη η τεχνολογία της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, με ιδιαίτερα αυξημένη τη διαφορά του συνολικού 

κόστους σε μεγαλύτερες παροχές. Η απολύμανση με χρήση χλωρίωσης ακολουθεί 

ενώ η αποχλωρίωση με την οποία συνδυάζεται παρουσιάζει πολύ χαμηλό 

συγκριτικά κόστος. 

Ο λόγος που το UV είναι σημαντικά ακριβότερη τεχνολογία από την χλωρίωση-

αποχλωρίωση οφείλεται στο γεγονός πως ο εξοπλισμός του κοστίζει αρκετά από τις 

μικρές κιόλας παροχές. Με τη σειρά της η ετήσια συντήρηση ενός συστήματος UV 

με την αντικατάσταση των λυχνιών συνεισφέρει κατά πολύ στο υψηλό κόστος του 

σεναρίου. Τέλος η UV επεξεργασία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα σε αντίθεση με την 

χλωρίωση - αποχλωρίωση  που το κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης διατηρείται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμα και για τις υψηλές παροχές. 

Στον αντίποδα του προαναφερθέντος υψηλού κόστους της UV τεχνολογίας τίθενται 

οι ιδιαίτερα χαμηλές ανάγκες σε έκταση γης. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο με 

αποτέλεσμα να αποκτούν προβάδισμα σε εγκαταστάσεις που η χωροθέτηση είναι 

οριακή. Όταν αυτές οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν και λίγους ισοδύναμους 

κατοίκους όπου οι διαφορές στα κόστη δεν είναι αξιοσημείωτες, η UV τεχνολογία 

αποκτά πλεονεκτική θέση αν αναλογιστεί κανείς και την ποιοτική επεξεργασία που 

παρέχει. 

Η απολύμανση με χρήση χλωρίωσης έχει τα πλεονεκτήματα της απλότητας της σαν 

μέθοδος αλλά επιτάσσει την προσθήκη αποχλωρίωσης. Παρόλα αυτά, ακόμα και με 

την προσθήκη της αποχλωρίωσης έχει ανταγωνιστικό κόστος έναντι της UV.  Μπορεί 

οι ανάγκες της σε ενέργεια να είναι ελάχιστες όμως χρησιμοποιεί χημικά. 
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Τέλος το ανηγμένο κόστος παρουσιάζει πτωτική τάση αυξανομένης της παροχής 

ενώ τείνει να σταθεροποιηθεί όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 6.11. Η 

μεγαλύτερη τιμή αφορά την UV τεχνολογία για παροχή 200 m3/ημ της τάξης των 

0,056 €/m3 ή 4,09 €/ι.κ./έτος. Το μικρότερο κόστος παρουσιάζεται στα 200000 

m3/ημ για την χλωρίωση – αποχλωρίωση και ανέρχεται στα 0,002 €/m3 ή 0,22 

€/ι.κ./έτος.  

• Η απεριόριστη άρδευση ως χρήση επαναχρησιμοποιημένων εκροών 

επιτυγχάνεται με μία σειρά από σενάρια όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. 

Σύμφωνα με τα τελικά κόστη που προέκυψαν και τα διαγράμματα, δίνεται μία 

συγκριτική εικόνα μεταξύ των επιλογών. Ποιο συγκεκριμένα : 

Παρατηρούμε πως δεν παρουσιάζεται κάποια σπουδαία διαφορά στα συνολικά 

κόστη, οπότε από μόνο του αυτό δεν αρκεί σαν κριτήριο επιλογής. Καθώς οι 

εξεταζόμενες παροχές αυξάνονται παρατηρείται αύξηση και στις διαφορές κόστους 

μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 6.22 για τις μικρότερες παροχές οικονομικότερο σενάριο 

προκύπτει το αμμοδιυλιστήριο με χλωρίωση – αποχλωρίωση με 12000-14000 

€/έτος. Τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής παρουσιάζονται ως ακριβότερη 

μέθοδος επεξεργασίας. Για το μεγαλύτερο κομμάτι των παροχών τα δισκόφιλτρα 

περιστρεφόμενου τυμπάνου αναδεικνύονται η οικονομικότερη επιλογή. Ανάμεσα 

στις παροχές προκύπτουν ανακατανομές της κατάταξης του συνολικού κόστους 

όπως απεικονίζεται αναλυτικά στα παραπάνω διαγράμματα με αποτέλεσμα την 

επιλογή διαφορετικών προτάσεων  για τον εκάστοτε αριθμό ισοδύναμων κατοίκων. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως η οικονομικότερη απολύμανση για τις μικρές 

παροχές είναι η χλωρίωση – αποχλωρίωση ενώ για τις μεγαλύτερες η UV.  

Όπως αναφέρθηκε πολλά από τα σενάρια έχουν συνολικό κόστος ίδιας τάξης, 

δημιουργώντας έτσι την ανάγκη συνυπολογισμού της έκτασης, της απόδοσης και 

των ιδιαιτεροτήτων της κάθε τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

δισκόφιλτρα που περιλαμβάνουν τις αντλίες και τους πίνακες αυτοματισμών, είναι 

απλά στη λειτουργία και καταλαμβάνουν  μικρή συγκριτικά επιφάνεια.  
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Τέλος το ανηγμένο κόστος και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζει πτωτική τάση 

αυξανομένης της παροχής ενώ τείνει να σταθεροποιηθεί όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 6.24. Η μεγαλύτερη τιμή αφορά τα αμμόφιλτρα συνεχούς ανοδικής ροής 

με UV για παροχή 200 m3/ημ της τάξης των 0,25 €/m3 ή 18 €/ι.κ./έτος. Το 

μικρότερο κόστος παρουσιάζεται στα 200000 m3/ημ για την επεξεργασία με 

δισκόφιλτρο περιστρεφόμενου τυμπάνου με UV και ανέρχεται στα 0,010 €/m3 ή 

0,74 €/ι.κ./έτος.  

• Για την περίπτωση της αστικής χρήσης έχουν εξεταστεί συστήματα που 

περιλαμβάνουν μεμβράνες σε μορφή MBR όπως επίσης και συστήματα 

αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής χαμηλής φόρτισης. Για την περίπτωση MBR 

έγινε ξεχωριστός σχεδιασμός της απολύμανσης με χλωρίωση-αποχλωρίωση. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος ανάμεσα στα σενάρια που περιέχουν αμμόφιλτρα 

συνεχούς ανοδικής ροής χαμηλής φόρτισης και σε αυτά με ένταξη MBR στη 

δευτεροβάθμια επεξεργασία παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στο κόστος. Στην 

περίπτωση των 200 m3/ημ αξίζει να αναφερθεί πως οικονομικότερη τεχνολογία 

αναδεικνύεται η χρήση MBR σχήμα 6.28. Η κατάταξη όμως αλλάζει για μεγαλύτερες 

από αυτή παροχή δίνοντας την σκυτάλη της οικονομικότερης τεχνολογίας στη 

χρήση αμμόφιλτρων συνεχούς ανοδικής ροής και με τις δύο μεθόδους 

απολύμανσης. Στην μεγαλύτερη εξεταζόμενη παροχή των 200000  m3/ημ η διαφορά 

κόστους είναι ιδιαίτερα υψηλή αγγίζοντας την τάξη μεγέθους εκατομμυρίων.  

Το ανηγμένο κόστος στην περίπτωση των 200 m3/ημ είναι υψηλό αλλά δεν απέχει 

τόσο πολύ μεταξύ των σεναρίων όσο στις μεγαλύτερες παροχές. Το κόστος ανά 

κυβικό μέτρο για την μικρότερη παροχή ξεκινάει από 0,13 €/m3 για το MBR με 

χλωρίωση – αποχλωρίωση ενώ τη σκυτάλη δίνει στα συστήματα με αμμόφιλτρο με 

0,026  €/m3 για την παροχή 10000 m3/ημ και 0,018 €/m3 για την παροχή 200000 

m3/ημ ενδεικτικά.  
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