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εθξνή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο.
(Fernandesetal., 2015; Johannessen, 1999)ε θάζε
πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκόο ηεο κεζόδνπ δηαρείξηζεο είλαη
κηα πεξίπινθε απόθαζε ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ
παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιόγσ
επηινγή.(Farquhar,
1988;Heimovaara
et
al.,
2015;Johannessen, 1999; Pantiniet al., 2014; Zhao et al.,
2006)
ηόρνο ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε θαη
πξνζνκνίσζε κνλάδαο δηαρείξηζεο ζηξαγγηδίσλ γηα ηνλ
Υ.Τ.Σ.Α. εξίθνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.
εξίθνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ Αύγνπζην 2012 κε
ρξόλν δσήο 23 ρξόληα ζύκθσλα κε ηε κειέηε
θαηαζθεπήο. Ήδε από ηα πξώηα ηέζζεξα ρξόληα
ιεηηνπξγίαο
ηνπ
έξγνπ
εληνπίζηεθαλ
ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξαγγηδίσλ
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζε λεξό.
Σα πξνβιήκαηα απηά απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ
εθπόλεζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ζηξαγγηδίσλ. πλεπώο, ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο ήηαλ ε δηαηύπσζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ
δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απηώλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
ππαξρόλησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια επηδηώρζεθε ε
πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηξαγγηδίσλ,
ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο απόδνζεο, ε
πξαγκαηνπνίεζε θαινύ ζρεδηαζκνύ, νη κειινληηθέο
βειηηώζεηο, ε αληηκεηώπηζε ινηπώλ πξνβιεκάησλ θ.ά.

Περίληψη – Οι σώποι ςγειονομικήρ ηαθήρ αποππιμμάηων
ζςσνά ζςνδέονηαι με ζημανηικέρ πεπιβαλλονηικέρ
επιπηώζειρ πος οθείλονηαι και ζηην παπαγωγή
ζηπαγγιδίων. ηην παπούζα επγαζία μελεηήθηκε η
παπαγωγή και διασείπιζη ζηπαγγιδίων ηος ΥΤΣΑ ζηη νήζο
έπιθο, πεπιλαμβάνονηαρ απλά ζηάδια πποεπεξεπγαζίαρ
μέσπι και ολοκληπωμένο ζύζηημα διασείπιζηρ πος οδηγεί
ζε καηάλληλη εκποή ςγπών για επανασπηζιμοποίηζη.
Λέξειρ-Κλειδιά: Υώπορ ςγειονομικήρ ηαθήρ αποππιμμάηων
(ΥΤΣΑ),
Διασείπιζη
ζηπαγγιδίων,
Πποζομοίωζη,
Επανασπηζιμοποίηζη ςγπών αποβλήηων

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οη ρώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζηεξεώλ απνβιήησλ
ζπρλά ζπλδένληαη κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηώζεηο πνπ νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ
παξαγσγή δηαζηαιιαδόλησλ πγξώλ, ή αιιηώο
ζηξαγγηδίσλ.
(Λπκπεξάηνο & Σζηιηγηάλλεο, 2003;
θνξδίιεο& Κνκλίηζαο, 2004)
Σα ζηξαγγίδηα πξνέξρνληαη θαηά θύξην ιόγν από ηελ
εηζξνή λεξνύ κέζσ ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκλίζεσλ,
ζηνλ όγθν ηεο ιεθάλεο απόζεζεο, θαζώο θαη από ηελ
πεξηερόκελε πγξαζία ησλ απνξξηκκάησλ. Απηά ηα πγξά
απνηεινύλ έλα πνιύ ζύλζεην κίγκα θαη ραξαθηεξίδνληαη
από απμεκέλν ξππαληηθό θνξηίν. (Κόιιηαο, 2004) ηε
ζύλζεζή ηνπο, βξίζθεηαη δηαιπκέλε νξγαληθή ύιε,
αλόξγαλα άιαηα, βαξέα κέηαιια, θαη άιιεο νξγαληθέο
ελώζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη ηνμηθέο, θαξθηλνγόλεο, θαη
γεληθά ηθαλέο λα απνηειέζνπλ δπλεηηθό θίλδπλν γηα ηνπο
δσληαλνύο
νξγαληζκνύο
θαη
ηνλ
άλζξσπν.
(Γξακκαηηθνγηάλλεο, 2009; Σζαξπαιή, 2013; Pohland,
&Harper, 1985)
Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα
δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνθπγή ηεο δηαθπγήο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζώο
θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο, αλ είλαη δπλαηόλ. (MartinUtrillasetal., 2015; Σζέδνο&Υαηδεθηνζεγηάλ, 2012)
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξαγγηδίσλ έρνπλ πξνηαζεί
θαη έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο κέζνδνη, πνπ
πεξηιακβάλνπλ απιή ζπιινγή θαη κεηαθνξά, βηνινγηθέο
κεζόδνπο επεμεξγαζίαο, θπζηθνρεκηθέο κεζόδνπο,
επεμεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κεκβξαλώλ θαη
πξνρσξεκέλεο κεζόδνπο νμείδσζεο. (Chang et al., 2000;
Fernandes et al., 2015; Greenleea et al., 2009; Oselame et
al., 2014; Shuler &Kargi, 2005)
Βέβαηα, ε επεμεξγαζία ησλ ζηξαγγηδίσλ ζπλήζσο
πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκό δηάθνξσλ ηερληθώλ ώζηε ε

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

A. Πεπιοσή Μελέηηρ
Μειεηήζεθε ε πεξίπησζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ
έξηθνπ ζην νκώλπκν λεζί. Ο ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο
απνξξηκκάησλ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγεί από
ηνλ Αύγνπζην 2012 θαη εμππεξεηεί ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ
εξίθνπ κε κόληκν πιεζπζκό πεξίπνπ 1.420 θαηνίθνπο.
Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Υ.Τ.Σ.Α. Β3(απόθαζε
2003/33/ΔΚ), θαη δέρεηαη αλάκηθηα κε επηθίλδπλα
απόβιεηα κε πςειό νξγαληθό/βηναπνδνκήζηκν θαη
αλόξγαλν πεξηερόκελν. (ΤΠΔΚΑ Δξσηεκαηνιόγην
Υ.Τ.Σ.Α. εξίθνπ, 2014)

B. Δπιλογή & Ανάπηςξη Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ
Σηπαγγιδίων
Η κειέηε επηθεληξώζεθε ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηξαγγηδίσλ γηα ηνλ Υ.Τ.Σ.Α.

51

ηεο
λήζνπ
έξηθνο,κε
ζθνπό
ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζεησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ έξγνπ.
Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο, βαζίζηεθε
ζηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηξαγγηδίσλ κε
θαηάιιειε
εθαξκνγή
ηνπ
πδαηηθνύ
ηζνδπγίνπ(Papadopoulou E. et al., 2003), θαζώο θαη ζηε
ρεκηθή ζύζηαζε ησλ πγξώλ, ελώ ιήθζεθαλ ζνβαξά
ππόςε θαη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ηνπ ρώξνπ ηαθήο.
Παξάιιεια, βαζηθά ζηνηρεία πνπ επεξέαζαλ θαη
δηακόξθσζαλ ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο
επεμεξγαζίαο ζηξαγγηδίσλ ήηαλ:
- Η επηζπκεηή πνηόηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ
πγξώλ, ώζηε λα είλαη δπλαηή, ππό θαλνληθέο
ζπλζήθεο, ε αζθαιήο δηάζεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
- Η αλάγθε αληηκεηώπηζεο ησλ ζεκαληηθώλ
απμνκεηώζεσλ θνξηίνπ (πδξαπιηθνύ θαη νξγαληθνύ)
πνπ ζα δέρεηαη ε κνλάδα.
- Σν θόζηνο, πνπ επηδηώθεηαη λα δηαηεξείηαη όζν ην
δπλαηόλ ζε ρακειά επίπεδα ηόζν από πιεπξάο
ιεηηνπξγίαο, όζν θαη από πιεπξάο ζπληήξεζεο,
πξνζσπηθνύ θαη αλαιώζηκσλ.
- Η εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο, αθόκα θαη θαηά ηε θάζε ηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ.
- Η επηζπκία παξαγσγήο όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξσλ
παξαπξντόλησλ από ηελ επεμεξγαζία θαη θπζηθά ε
εμαζθάιηζε όζν ην δπλαηόλ κηθξώλ πεξηβαιινληηθώλ
επηπηώζεσλ.

κπνξνύλ
λα
ραξαθηεξηζηνύλ
θαηάιιεια
γηα
πεξηνξηζκέλε άξδεπζε ή γηα θαηάζβεζε ζηνλ ρώξν ηνπ
έξγνπ, ε πνηόηεηα εθξνήο ηνπο έπξεπε λα είλαη ζύκθσλε
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
Όζνλ αθνξά ζηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζηξαγγηδίσλ ζην ΥΤΣΑ εξίθνπ, εθηηκήζεθε παξαγσγή
ζρεηηθά κηθξήο πνζόηεηαο, ηα νπνία σζηόζν
ραξαθηεξίδνληαη από πςειό ξππαληηθό θνξηίν. Γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο παξαγσγήο ζηξαγγηδίσλ ζηνλ ρώξν
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ηεο εξίθνπ, έγηλε
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζε
ζπλδπαζκό κε ην ηζνδύγην λεξνύ. Μεηαμύ ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνύ θαη ησλ δεδνκέλσλ
πεδίνπ, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή απόθιηζε γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ εθαξκνδόκελε αλαθπθινθνξία
ησλ ζηξαγγηδίσλ, ζηελ πξνζζήθε επηπιένλ λεξνύ (είηε
κέζσ ςεθαζκνύ είηε κέζσ αλαθπθινθνξίαο) θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαζώο θαη ζηε ζπζζώξεπζε απηώλ
ζε δεμακελή ζπιινγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξαγγηδίσλ ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α.
εξίθνπ, κειεηήζεθαλ θαη ζρεδηάζζεθαλ ηξία
ζπζηήκαηα, κε βάζε ην πδξαπιηθό θαη νξγαληθό θνξηίν
πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πγξά απόβιεηα ηνπ ρώξνπ απηνύ.Σα
ηξία παξαπάλσ ζελάξηα παξνπζίαδαλ κία δηαβάζκηζε σο
πξνο ην βαζκό επεμεξγαζίαο, ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθόηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεζόδσλ, γεγνλόο πνπ
επηβεβαηώζεθε θαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξνζνκνηώζεσλ.
Σα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα ηξία ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ
ΠΙΝΑΚΑ Ι.

Με βάζε ηα παξαπάλσ, έγηλε κειέηε θαη
πξνζνκνίσζε
ηξηώλ
δηαθνξεηηθώλ
ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο, ηα νπνία παξνπζίαδαλ κία δηαβάζκηζε σο
πξνο ην βαζκό επεμεξγαζίαο, ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθόηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεζόδσλ:
- ύζηεκα
1:
Πξσηνβάζκηα
θαζίδεζε
θαη
Αλαθπθινθνξία πξν-επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηδίσλ
(ρήκα 1),
- ύζηεκα 2: Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε - Βηνινγηθή
επεμεξγαζία ζε αληηδξαζηήξα SBR - Αλαθπθινθνξία
ή Απνζήθεπζε επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηδίσλ θαη
Πάρπλζε παξαγόκελεο ηιύνο (ρήκα 2), θαη ηέινο
- ύζηεκα 3: Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε - Βηνινγηθή
επεμεξγαζία ζε αληηδξαζηήξα SBR - Σξηηνβάζκηα
επεμεξγαζία ηύπνπ αληίζηξνθεο όζκσζεο Αλαθπθινθνξία ή Απνζήθεπζε επεμεξγαζκέλσλ
ζηξαγγηδίσλ θαη Πάρπλζε παξαγόκελεο ηιύνο (ρήκα
3).

ΠΙΝΑΚΑ I
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ ΜΔΛΔΣΩΜΔΝΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΓΓΙΓΙΩΝ

Παπάμεηπορ

% Απομάκπςνζη
ύζηημα 1

ύζηημα 2

ύζηημα 3

BOD5

35%

96%

> 97%

COD
Αησξνύκελα
σκαηίδηα
ΟιηθόΆδσην
Γπλαηόηεηα
επαλαρξεζηκνπνίεζεο

19%

79%

> 98%

65%

94%

> 98%

33%

33%

> 92%

-

-



πλνςίδνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα
ησλ ηξηώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, κπνξνύλ λα
εηπσζνύλ ηα εμήο:
Με ην πξώην ζύζηεκα δηαρείξηζεο, βξέζεθε όηη
κπνξεί λα επηηεπρζεί 35% απνκάθξπλζε ηνπ BOD5 θαη
65% απνκάθξπλζε ζηεξεώλ κέζσ κηαο δεμακελήο
θαζίδεζεο
όγθνπ
κόιηο
15m3.
Ωζηόζν,
ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πγξήο εθξνήο δελ επηηξέπνπλ ηελ
όπνηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. Βέβαηα, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή
αλαθπθινθνξίαο ησλ πγξώλ ζηνλ θύξην όγθν ησλ
απνξξηκκάησλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Με ηνλ ηξόπν απηό
εμαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή πγξαζία ζηνλ ελεξγό όγθν
ησλ απνξξηκκάησλ,κε απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ε
δηεξγαζίαηεο ρώλεπζεο/ζηαζεξνπνίεζεο.

III. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα δεδνκέλα
θαη νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ εηζήρζεζαλ ζε
πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο (Steady, 1999; ROSA,
2013), ελώ παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιεια
καζεκαηηθά κνληέια θαη εμηζώζεηο ζύκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία.
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη νη βαζηθόηεξεο παξάκεηξνη
ζρεδηαζκνύ, νη νπνίεο θαη θαζόξηζαλ ηα απνηειέζκαηα
ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ην πδξαπιηθό θαη ην
ξππαληηθό θνξηίν ησλ πγξώλ απνβιήησλ, ελώ βαζηθή
παξάκεηξνο ήηαλ ε επηζπκεηή πνηόηεηα εθξνήο.
πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά λα
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σήμα 1. Γηάγξακκα ξνήο γηα ην πξώην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο.

σήμα 2. Γηάγξακκα ξνήο γηα ην δεύηεξν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο.

σήμα 3. Γηάγξακκα ξνήο γηα ην ηξίην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο.

Σν δεύηεξν ζύζηεκα δηαρείξηζεο, έδεημε όηη κπνξεί λα
βειηηώζεη ζε κεγάιν βαζκό ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο
εθξνήο,
κε
ηελ
εθαξκνγή
βηνινγηθήο
επεμεξγαζίαοκέζσ ελόο αληηδξαζηήξα SBR όγθνπ 56m3.
πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα πεηύρεη έλαλ ζαθώο
κεγαιύηεξν βαζκό επεμεξγαζίαο κε απόδνζε ηεο ηάμεσο
ηνπ 96% όζνλ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε BOD5, ελώ
παξάιιεια κπνξεί λα κεησζεί θαη ην πεξηερόκελν άδσην.
Ωζηόζν,
θαη
πάιη
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
επεμεξγαζκέλσλ
πγξώλ
δελ
επηηξέπνπλ
ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε ζθνπό ηελ άξδεπζε ή ηελ
ππξόζβεζε. Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία, ε ειάρηζηε απαηηνύκελε επεμεξγαζία ησλ
πγξώλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
θαηάζβεζε, πεξηιακβάλεη δεπηεξνβάζκηα βηνινγηθή
επεμεξγαζία
αθνινπζνύκελε
από
πξνρσξεκέλε
επεμεξγαζία κε ζύζηεκα κεκβξαλώλ θαη ηέινο
απνιύκαλζε. Βέβαηα, ζεκεηώλεηαη όηη ην δεύηεξν
ζύζηεκα πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ιόγσ ηεο
κεησκέλεο παξαγσγήο ηιύνο, ελώ παξάιιεια ε
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εθαξκνγή αλαθπθινθνξίαο ησλ πγξώλ ζηνλ θύξην όγθν
ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., κπνξεί λα βνεζήζεη
ζεκαληηθά ηε δηεξγαζία ηεο ρώλεπζεο ησλ
απνξξηκκάησλ.
Σν ηξίην ζύζηεκα δηαρείξηζεο, ζπκπιήξσζε ηα δύν
πξνεγνύκελα
εμαζθαιίδνληαο
ηα
απαηηνύκελα
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πγξή εθξνή. Πξόθεηηαη γηα έλα
νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζε βαζκό πνπ λα
είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ηα επεμεξγαζκέλα πγξά κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.
γηα ειεγρόκελε άξδεπζε ηεο πεξηκεηξηθήο θύηεπζεο.
Παξάιιεια, κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη ζηε δεμακελή
ππξόζβεζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ έξγνπ ζε
πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (ππξθαγηάο).

αησξνύκελε ή ε εθαξκνγή ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο
ηύπνπ ελεξγνύ άλζξαθα αληί γηα αληίζηξνθε όζκσζε,
δεδνκέλνπ όηη νη κέζνδνη απηέο έρνπλ δείμεη
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αθόκα θαη ζε ζρεηηθά
κηθξέο πδξαπιηθέο θνξηίζεηο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε,
ζα κπνξνύζε λα γίλεη ιόγνο γηα ζύζηεκα PBA, πνπ
κνηάδεη κε ηνλ ζπλδπαζκό PBR, κε ηε δηαθνξά όηη κεηά
ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία, αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία
πξνζξόθεζεο. (Martin-Utrillas M. et al., 2015)
Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ζα κπνξνύζαλ λα
ζπλδπαζηνύλ κε νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ εύξεζε
ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γηα ηα
παξαγόκελα ζηξαγγίδηα ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. εξίθνπ.
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A. Βαζικά Σςμπεπάζμαηα
Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο
κειέηεο, πξνθύπηνπλ ηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα:
ηελ πεξίπησζε ηεο εξίθνπ, ε ζρεηηθά κηθξή
παξνρή πγξώλ απνβιήησλ από ηνλ ρώξν ηαθήο ησλ
απνξξηκκάησλ, ραξαθηεξίδεηαη από πςειό ξππαληηθό
θνξηίν. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπιινγή θαη δηαρείξηζή ηνπο
είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, όπσο άιισζηε επηβεβαηώλεηαη
από ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην έξγν ηα
ηέζζεξα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Η θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνύ δηαρείξηζεο ησλ
παξαγόκελσλ ζηξαγγηδίσλ βαζίζηεθε ζηελ επηδίσμε όζν
ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ
ππό κειέηε Υ.Τ.Σ.Α.
Σα ηξία ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ παξαγόκελσλ
ζηξαγγηδίσλ πνπ κειεηήζεθαλ, αληηπξνζσπεύνπλ ηξία
δηαθνξεηηθά επίπεδα επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ
απνβιήησλ. Σν γεγνλόο απηό, θαζνξίδεη ελζπλερεία έλαλ
δηαθνξεηηθό βαζκό πνιππινθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ,
επεξεάδνληαο αληίζηνηρα θαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο,
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ
απαηηνύκελσλ κνλάδσλ.
Ο δηαθνξεηηθόο βαζκόο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ
πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηαρείξηζεο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ. πλεπώο, ν θνξέαο δηαρείξηζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. εξίθνπ, ζα κπνξεί λα
εθαξκόζεη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνπ πξνζαξκόδεηαη
κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ,
ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο νηθνλνκηθέο
δπλαηόηεηεο ηνπ θνξέα.
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B. Πποηάζειρ για Μελλονηική Έπεςνα
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ζα κπνξνύζε κε κηθξέο παξαιιαγέο λα κεηαηξαπεί ζε
ζύζηεκα PBR, ζπλδπάδνληαο θπζηθν-ρεκηθέο κεζόδνπο,
βηνινγηθή επεμεξγαζία, θαη ηέινο κεκβξάλεο πςειήο
πίεζεο. (Martin-Utrillas M. et al., 2015)
πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα κειεηεζνύλ
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