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 Μηχανικός διαχωρισμός αιωρούμενων στερεών 
 από υγρά απόβλητα 

 
 ως βασικό στάδιο προεπεξεργασίας  

πριν την είσοδό των αποβλήτων  
σε έναν βιολογικό καθαρισμό (αστικό ή βιομηχανικό)  

για την περαιτέρω επεξεργασία τους 
 

ή 
 

άλλες διεργασίες διαχωρισμού / καθαρισμού 



χαρακτηριστικά – πλεονεκτήματα σωστής λεπτοεσχάρωσης 

 Υψηλή απόδοση διαχωρισμού αιωρούμενων στερεών από υγρά (<0,5 mm) 
 

 Με διάκενα κυκλικών οπών και χωρίς μηχανική συμπίεση 
 

 Μείωση του φορτίου που επεξεργάζεται στη συνέχεια ο βιολογικός καθαρισμός (TSS,COD,BOD) 
 βελτίωση απόδοσης επόμενων σταδίων επεξεργασίας 
 μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  
 μείωση της κατανάλωσης χημικών  

    οικονομικότερη λειτουργία 
 

 Επίτευξη ορίων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού (COD, BOD) 
 

 Μείωση του απαιτούμενου μεγέθους της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού 
 

 Μείωση παραγόμενων οσμών 
 

 Σημαντική μείωση της παραγωγής τελικής λάσπης 
 

 Ελαχιστοποίηση απασχόλησης και συντήρησης  
 

 Ελάχιστο λειτουργικό κόστος: ηλεκτρική ενέργεια (0,5 KW), νερό (-3 m3/h, διακοπτόμενα) 
 

 Στεγνά στερεά εσχαρίσματα 
 

 



Εφαρμογές 
 
αστικοί βιολογικοί καθαρισμοί 
 
βιομηχανικοί βιολογικοί καθαρισμοί 
 φρούτα-λαχανικά 
 κονσερβοποιία 
 σφαγεία 
 πτηνοσφαγεία 
 κλωστοϋφαντουργία 
 τρόφιμα 
 βυρσοδεψία 
 ελαιουργεία 
 
ανακύκλωση νερού 
ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικών 
αφαλάτωση 
πάχυνση ιλύος 
 
 



Δομή - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Διάτρητο Περιστρεφόμενο Κυλινδρικό Τύμπανο 
 Τροφοδότηση Αποβλήτων 
 Έξοδος Φιλτραρισμένων Αποβλήτων 
 Έξοδος Στερεών Εσχαρισμάτων 
 Αυτοκαθαρισμός εν Λειτουργία 
 Υπερχείλιση 
 



Διάτρητο Περιστρεφόμενο Κυλινδρικό Τύμπανο 

 κυκλικές οπές 
 το μέγεθος των οπών επιλέγεται ανάλογα την εφαρμογή (0,8-1,5  mm) 
 περιστρεφόμενο  
 στοιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 
 το νερό διαπερνά, τα στερεά παραμένουν εντός του 
 



οπές VS σχισμές 

    οπές 0,6-1,5mm                                       σχισμές 50 mm x 0,5 mm 

καλύτερη απόδοση στον διαχωρισμό τριχών, ινών  
(σφαγεία, αστικά λύματα, κλωστοϋφαντουργίες κλπ.) 



Τροφοδότηση Αποβλήτων 

 εσωτερικά του τυμπάνου 
 

 αποτελεσματικός διασκορπισμός στην επιφάνεια φιλτραρίσματος 
 

 επίτευξη πλήρους διαχωρισμού ακαθάρτων-στερεών-φιλτραρισμένων 
 

video 



Έξοδος Φιλτραρισμένων 

 συγκέντρωση στον πάτο του φίλτρου και όδευση προς επεξεργασία  
 

 με πολύ μικρότερο φορτίο και έχοντας απαλλαγεί πλήρως από στερεά 
στο επίπεδο φιλτραρίσματος 

 video 



Αυτοκαθαρισμός εν Λειτουργία 

 συνεχώς καθαρές όπές, για υψηλή 
απόδοση, χωρίς βουλώματα και 
μείωση της δυναμικότητας του 
φίλτρου, αλλά και με την ελάχιστη 
δυνατή απασχόληση προσωπικού  
 

 βούρτσα που εισέρχεται στις οπές 
κατά μήκος όλης της επιφάνειας 
φιλτραρίσματος 
 

 περιοδικός ψεκασμός νερού υπό 
πίεση (4 bar) 

 
 
 



Αυτοκαθαρισμός εν Λειτουργία 

video 



Σύγκριση Αυτοκαθαρισμού 

   ΒΟΥΡΤΣΑ                                                              ΛΑΜΑ 

     σκληρές πλαστικές τρίχες 
   που εισέρχονται στις οπές 

         «σπατουλάρει» τα στερεά  
         προς τον Β.Κ. και βουλώνει   

τις σχισμές 



κακός αυτοκαθαρισμός 

    βιομηχανία ροδάκινου 

βιομηχανία ντομάτας 

σφαγείο πτηνοσφαγείο 

Σύγκριση Αυτοκαθαρισμού 



Έξοδος Στερεών Εσχαρισμάτων 

 κοχλίας εσωτερικά του τυμπάνου 
προωθεί τα στερεά στην ξεχωριστή 
έξοδο 

 ανοδική κλίση φίλτρου: τα στερεά στην 
τελευταία φάση της διαδρομής τους 
είναι χωρίς νερά και περιστρεφόμενα 
εξέρχονται αρκετά στεγνά 

 video 



Εσχαρίσματα από Λεπτοεσχάρωση Υγρών Αποβλήτων 

ροδάκινα ελιές 

αστικά - MBR αστικά πτηνοσφαγείο 



Εσχαρίσματα από Λεπτοεσχάρωση Υγρών Αποβλήτων 

φρούτα-ελιές ροδάκινα βαφείο υφασμάτων 

πτηνοσφαγείο πατάτες πυρηνελαιουργείο 



ΒΑΦΕΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
απόβλητα: 4.000 m3/ημέρα 

στερεά: κομμάτια υφάσματος, ίνες, πλαστικά, νάυλον 

Εσχαρίσματα από Λεπτοεσχάρωση Υγρών Αποβλήτων 



Διαχείριση Στερεών Εσχαρισμάτων 

περαιτέρω αφυδάτωση με πρέσες: λιγότερα νερά, μικρότερος όγκος 



Υπερχείλιση 

 σύστημα ασφαλείας για 
περιπτώσεις απότομης αύξησης 
της ροής των αποβλήτων ή 
πιθανό βούλωμα  
 

 απομάκρυνσης της 
υπερχειλίζουσας ποσότητας 
αποβλήτων σε ξεχωριστή έξοδο, 
χωρίς ανάμειξη με τα καθαρά  
 

 συνέχιση λειτουργίας του 
φίλτρου 
 

 ηλεκτρόδιο για σήμα 
ειδοποίησης 



Λεπτοεσχάρωση Αποβλήτων σε Πτηνοσφαγείο 

video 



τα στερεά δεν τεμαχίζονται, συμπιέζονται, χυμοποιούνται 

 αλλά μεταφέρονται ατόφια 

Λεπτοεσχάρωση Αποβλήτων σε Βιομηχανία Φρούτων 



Λεπτοεσχάρωση Αποβλήτων σε Βιομηχανία Φρούτων 

  ΠΡΙΝ  
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 

   

ΜΕΤΑ  
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗ 

BOD  
  

(mgO2/l) 
4.082 1.963 -52% 

COD  
  

(mgO2/l) 
6.264 2.641 -58% 

Αιωρούμενα Στερεά  
  

(mg/l) 
1.380 420 -70% 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
 

0,960 Kg/m3 x 250 m3/h x 24 h/ημέρα = >5,5 τόνοι/ημέρα 



Πάχυνση Ιλύος 

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΛΑΣΠΗ ΤΕΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ + ΠΟΛΥΜΕΡΗ 



Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Απορριμάτων  

προεπεξεργασία (εσχάρωση) των υγρών αποβλήτων που παράγονται 
κατά την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !  
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