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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV 
 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 
ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
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Απολύµανση Πόσιµου Νερού        

 µε Ακτινοβολία UV 

Εξοπλισµός SMP UV RANGE  

της Triogen 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα συστήµατα τύπου SMP UV RANGE της TRIOGEN UK χρησιµοποιούνται για την 

απολύµανση του πόσιµου νερού.  

Η απολύµανση του νερού γίνεται µέσα σε αντιδραστήρα κλειστού τύπου που 

ενσωµατώνει λυχνίες µέσης πίεσης ακτινοβολίας UV ευρέως φάσµατος. Η λειτουργία 

του αντιδραστήρα ελέγχεται απο κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα 

αυτοµατισµών που εµπεριέχεται και ολοκληρώνει το ενιαίο σύστηµα της 

απολύµανσης. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα συστήµατα αυτά παρέχουν αξιόπιστη προστασία κατά των βιολογικών 

επιµολυντικών που βρίσκονται συνήθως στο ‘’πηγαίο’’ νερό και δηµιουργούν 

προβλήµατα στη δηµόσια υγεία. Είναι αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση βακτηρίων 

που είναι ανθεκτικά στο χλώριο, όπως το Cryptosporidium parvum. Το εγκυστωµένο 

βακτήριο Cryptosporidium έχει ιδιαίτερη σηµασία στην κατεργασία του πόσιµου νερού 

διότι είναι λοιµογόνο και ταυτόχρονα ανθεκτικό στη χηµική κατεργασία.  Η ακτινοβολία 

UV µέσης πίεσης είναι µια αποδεδειγµένη τεχνική που απενεργοποιεί αυτόν τον 

οργανισµό.  

Η υπεριώδης (UV) ακτινοβολία είναι µια διεργασία απλή, περιβαλλοντικά αποδεκτή 

που προσφέρεται για κατεργασία του πόσιµου νερού. Οι µονάδες απολύµανσης UV 

µπορούν εύκολα να ενσωµατωθούν σε νέες ή υφιστάµενες µονάδες κατεργασίας 

νερού. Η στρατηγική τοποθέτηση συστηµάτων UV που έχουν σχεδιασθεί και 

διαστασιολογηθεί κατάλληλα µπορεί να επιλύσει και να αποτρέψει πολλά 

µικροβιολογικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τα δίκτυα παροχής πόσιµου νερού. 

Η διεργασία UV απολυµαίνει το ‘’πηγαίο’’ νερό χωρίς χηµικά µέσα, γεγονός που 

ελαχιστοποιεί την µικροβιακή επιµόλυνση ενώ παράλληλα αυξάνει την απόδοση της 

επακόλουθης χλωρίωσης στο δίκτυο του νερού πριν την κατανάλωση.  

Οι αντιδραστήρες µέσης πίεσης είναι πιο συµπαγείς απο τους αντιδραστήρες 

χαµηλής πίεσης και προσφέρουν εξοικονόµηση όγκου όταν υπάρχουν προβλήµατα 

χώρου. Επίσης οι αντιδραστήρες µέσης πίεσης έχουν ελάχιστα εσωτερικά στοιχεία, 

γεγονός που εξασφαλίζει µεγάλη αξιοπιστία, ταχεία αντικατάσταση της λυχνίας και 

µειωµένη διάρκειο σταµατηµάτων κατά τη συντήρηση του εξοπλισµού. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 

 Το δοχείο του αντιδραστήρα είναι κατασκευασµένο απο 316 L SS 

 Έχει φλαντζωτά στόµια BS4504 NP10 ή ANSI 150lb RF 

 Η κεφαλή ισχύος των λυχνιών είναι ταχείας αποδέσµευσης 

 ∆ιαθέτει αισθητήρα θερµοκρασίας του αντιδραστήρα 

 ∆ιατίθεται µε ολοκληρωµένα πέλµατα στήριξης 

 Προαιρετικά διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού και σύστηµα ελέγχου 

έντασης της ακτινοβολίας UV 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

 Ο πίνακας διαθέτει µικροεπεξεργαστή ελέγχου του συστήµατος τύπου 

‘’Uvaray’’ µε αποθήκευση δεδοµένων 

 Οθόνη πλήκτρων µεµβράνης µε ενδεικτικά ισχύος και λυχνίας 

 ∆ιακόπτη σταµατήµατος – ξεκινήµατος 

 Τεσσάρων γραµµών οθόνη υγρών κρυστάλλων µε τις παρακάτω ενδείξεις: 

 Έλεγχος συστήµατος 

 Τοπικός – αποµακρυσµένος έλεγχος 

 Ρεύµα λυχνίας 

 Ωροµετρητής 

 Θερµοκρασία πίνακα 

 Προαιρετικά ένταση UV 

 Κατάλογος ανταλλακτικών 

 Επιλογή γλώσσας χειρισµού 

 Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά απο διακοπή ρεύµατος 

 Εξόδους πολλαπλών σηµάτων για αποµακρυσµένες ενδείξεις 

 Αποθήκευση δεδοµένων για δωδεκάµηνη περίοδο   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
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Απολύµανση Κατεργασµένων Υγρών 
Αποβλήτων µε Ακτινοβολία UV 

 
 

Εξοπλισµός Aquaray® 40 HO VLS   
 

της Ozonia 
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1.1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV) 
 

Οι βασικές αρχές της τεχνολογίας UV στις οποίες στηρίζεται η επιλογή και η διαστασιολόγηση 

του προσφερόµενου εξοπλισµού είναι:  

1.1.1. Μικροβιοκτόνος δράση 

Στην ηλεκτροµαγνητική περιοχή του φάσµατος απο 100 µέχρι 800 nm, η ακτινοβολία UV στα 

100 - 300 nm έχει µικροβιοκτόνο δράση. Ωστόσο, µόνο οι ακτίνες UVC, που έχουν µήκος 

κύµατος περίπου 253.7 nm έχουν τη βέλτιστη απόδοση για µια βιοµηχανική εφαρµογή. 

 
Η ενέργεια που παράγεται απο τις ακτινοβολίες UVC δρά στα νουκλεϊκά οξέα (DNA και RNA) 

και τα καταστρέφει. Αυτή σχηµατίζει διπλά µόρια ή διµερή θυµίνης που µπλοκάρουν την 

αναπαραγωγή του DNA και έτσι εµποδίζει την ανάπτυξη του κυττάρου µε ακόλουθη συνέπεια 

την καταστροφή του. 

 
Η ισχύς της ενέργειας αυτής, που καλείται ‘’εφαρµοζόµενη δόση UVC” απενεργοποιεί ή 

καταστρέφει τα ζωντανά κύτταρα. 
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1.1.2. ∆όση U.V. 

Η απαιτούµενη δόση UV-C για την καταστροφή των ανεπιθύµητων κυττάρων καθορίζεται απο 

δοκιµές επίσηµων ιδρυµάτων. Αυτή προκύπτει απο τον πολλαπλασιασµό της έντασης της 

ακτινοβολίας µε τον χρόνο της επαφής.  

 
Για παράδειγµα, για την ελάττωση κατά 4 λογαριθµικές κλίµακες, δίνονται οι παρακάτω δόσεις 

UVC, σύµφωνα µε τα  µικρόβια που απενεργοποιούνται: 

escherichia coli..........................12 mJ pseudomonas aeruginosa ...........22 mJ 

légionella pneumophila..............38 mJ cryptosporidium...........................40 mJ 

giardia........................................40 mJ 

Οι δόσεις αυτές υπολογίζονται στο καθαρό απεσταγµένο νερό και διορθώνονται κατάλληλα, σε 

σχέση µε  τη διαπερατότητα του νερού.  

1.1.3. ∆ιαπερατότητα του νερού 

Αντιπροσωπεύει την ικανότητα της ακτινοβολίας UV να διασχίσει ένα δεδοµένο πάχος 

στρώµατος νερού. Μετράται µε ένα σπεκτροφωτόµετρο στα 254 nm, για να καθορίσει το 

αποτέλεσµα στο βέλτιστο µήκος κύµατος της απολύµανσης.  

Η µέτρηση λαµβάνεται σε απόσταση 10 mm (%T). 

 
Αυτό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για τη διαστασιολόγηση µιας εγκατάστασης µε 
ακτινοβολία UV  

Η τιµή 100% προκύπτει για απεσταγµένο νερό: για παράδειγµα 

 απιονισµένο νερό  99% υπόγειο νερό 98% 

 νερό λίµνης 95% απόβλητα 50 to 65% 
 
1.1.4. Άλλοι παράµετροι 
Άλλοι σηµαντικοί παράµετροι για τον διαστασιολόγηση του εξοπλισµού ακτιβολίας UV είναι: 

Η ανάλυση του προς επεξεργασία νερού πρέπει να είναι γνωστή και ειδικότερα: 



                             
                          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                        

                             AQUACHEM –Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133 - 9 - 
Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: info@aquachem.gr Web: www.aquachem.gr 

 
 

 

 ∆ιαλυµένα ιόντα (όπως χιουµικά οξέα, σίδηρος, µαγγάνιο...) που µπορούν να µειώσουν 

την τιµή του συντελεστή της διαπερατότητας και να αποτρέψουν µια καλή εκποµπή 

UVC, ακόµα και όταν το νερό είναι διαυγές. 

 Φυσικοί παράµετροι (όπως θολότητα, κολλοειδή), που µπορούν να επικαθίσουν στα 

χαλαζιακά κελύφη που προστατεύουν τις λυχνίες, όπως επίσης τα αιωρούµενα στερεά 

που δρούν ως ασπίδα και προστατεύουν τα βακτήρια απο την ακτινοβολία UV. 

1.1.5. Αιωρούµενα στερεά (TSS) 

Όσο µεγαλύτερο είναι το φορτίο του νερού σε αιωρούµενα στερεά, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

προκύψει µια σηµαντική λογαριθµική ελάττωση. Η προστασία των µικροοργανισµών απο τα 

σωµατίδια αυτά επηρεάζει την απόδοση της εφαρµοζόµενης δόσης UVC. Μια καλή απόδοση 

της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων ανάντη της επεξεργασίας UV είναι ευεργετική 

για τη διαστασιολόγηση του UV εξοπλισµού.  

 
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ AQUARAY® 40 HO VLS SYSTEM: ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ:  

Η εφαρµογή της διεργασίας απολύµανσης των αποβλήτων µε UV µε το σύστηµα AQUARAY® 

40 HO VLS εξασφαλίζει ασφαλή απολύµανση µε χαµηλό κόστος και εύκολη συντήρηση. Απο το 

1986, οι περισσότερες απο 300 εν λειτουργία εγκαταστάσεις AQUARAY® αποτελούν την 

εγγύηση µιας επιτυχηµένης τεχνολογίας. Το 1997, η δεύτερη έκδοση του AQUARAY® 40 HO 

VLS βελτίωσε την απόδοση και την λειτουργικότητα του προϊόντος. 
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2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το σύστηµα AQUARAY® 40 HO.VLS εφαρµόζει την τεχνολογία του ανοιχτού καναλιού µε 

λυχνίες χαµηλής πίεσης υψηλής έντασης σε κάθετη τοποθέτηση στο κανάλι.  

2.2.1. Η λυχνία UV  

∆ύο τύποι λυχνιών χρησιµοποιούνται στην απολύµανση του νερού: η λυχνία χαµηλής πίεσης 

και η λυχνία µέσης πίεσης. Η εκποµπή φάσµατος UV διαφέρει στην έξοδό τους στα 253,7 nm µε 

πιο πλεονεκτική τη λυχνία χαµηλής πίεσης. Το σύστηµα AQUARAY  40 HO VLS χρησιµοποιεί 

λυχνία χαµηλής πίεσης υψηλής έντασης. Η απόδοσή της είναι 90% µε διάρκεια ζωής 13.000 

ώρες και χαµηλή ηλεκτρική κατανάλωση. Οι λυχνίες αυτές αντέχουν παραπάνω απο 30.000 

ανάµµατα και σβησίµατα “on/off”. 

2.2.2. Το στοιχείο κατασκευής 

Το βασικό µέρος του εξοπλισµού είναι το στοιχείο κατασκευής µε την κάθετη διαµόρφωση των 

40 λυχνιών: 

 
               Λεπτοµέρεια του στοιχείου κατασκευής             Στάνταρ διαµόρφωση 40 λυχνιών 
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2.2.3. Η εγκατάσταση στο Κανάλι 

Ανάλογα µε τις παραµέτρους του νερού και την απόδοση που πρέπει να επιτευχθεί, καθορίζεται 

η δόση  UVC που απαιτείται για την επιτυχή απολύµανση, και απο αυτή ο αριθµός και η 

διαµόρφωση των στοιχείων κατασκευής που πρέπει να χρησιµοποιηθούν.  

Ο υπολογισµός αυτός καλείται "Bio-Assay", είναι επικυρωµένος από ένα επίσηµο 
εξωτερικό εργαστήριο και δεν είναι µόνο ένας θεωρητικός υπολογισµός. Μόνο µε το 
bioassay, η Ozonia µπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα και την ακρίβεια του προτεινόµενου 
εξοπλισµού. 

Τα στοιχεία κατασκευής τοποθετούνται σε σειρά και παράλληλα: 
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2.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Η Ozonia επιλέγει την κάθετη διαµόρφωση για τους παρακάτω λόγους: 

2.3.1. ∆ιασφαλισµένη απολύµανση 

Η διάταξη αυτή των λυχνιών, κάθετη πεντάδα χιαστί, είναι η µόνη που διασφαλίζει ότι όλοι οι 
µοκροοργανισµοί θα έλθουν σε επαφή µε την ακτινοβολία UV. Καµιά πιθανή παράκαµψη. 

Στις παρακάτω εικόνες, φαίνεται ότι η διαδροµή των βακτηρίων, σε κάθε γραµµή, 
βρίσκεται στο ενεργό στρώµα νερού της απολύµανσης.  

 
Κάτοψη στοιχ. κατασκ. 40 λυχνιών 

 
∆ιάχυση της ακτινοβολίας των λυχνιών 

Πράγµατι, σε περίπτωση βλάβης µιάς λυχνίας, τα βακτήρια θα είναι πάντα σε επαφή µε την 

ακτινοβολία των λυχνιών UV στην επόµενη γραµµή, πράγµα που δεν συµβαίνει στην οριζόντια 

διαµόρφωση: 
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Στα οριζόντια συστήµατα, σε περίπτωση βλάβης λυχνίας, το στρώµα του 
ανεπεξέργαστου στρώµατος νερού αυξάνει το ρίσκο για µια απολύµανση χαµηλότερου 
επιπέδου.  

2.3.2. Μια υδραυλική αριστοποίηση 

Η κάθετη διαµόρφωση δηµιουργεί µια τυρβώδη ροή που αποτρέπει την επιλογή άλλων 

διαδροµών. Αυτό ελαχιστοποιεί το ρίσκο σε περίπτωση βλάβης µιάς λυχνίας.  

 

 
Κάθετη τοποθέτηση και ελικοειδής διαδροµή 

Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση συστήµατος ανακλαστήρων, είναι αναπόσπαστο τµήµα της 

πατέντας AQUARAY® 40 HO VLS, που επιτρέπει τη βελτίωση της τυρβώδους ροής. Ο δόκτωρ 

Chip BLATCHLEY του Πανεπιστηµίου Purdue (U.S.A.) υπογράµµισε ότι η διάταξη αυτή αυξάνει 

κατά 30% την επίδραση της εφαρµοζόµενης δόσης.  
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2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το στοιχείο κατασκευής σχεδιάσθηκε ώστε όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις να βρίσκονται ‘’έξω 

απο το νερό’’. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται προβλήµατα στεγανότητας και διασφαλίζεται 

µια απόλυτη ηλεκτρική ασφάλεια.  

 
Άποψη των ερµάτων στο πάνω µέρος του στοιχ. κατασκ.  

 

Αντίθετα, τα  συστήµατα απολύµανσης µε λυχνίες UV που είναι τοποθετηµένες οριζόντια πρέπει 

να έχουν υδατοστεγείς ηλεκτρικές συνδέσεις. Μετά απο πολλούς µήνες ή χρόνια δείχνουν 

σηµάδια γήρανσης µε µεγάλο κίνδυνο διαρροών που επφέρει η επαφή µε το νερό, ο ήλιος, οι 

µεταβολές θερµοκρασίας, η χηµική ρύπανση, η ακτινοβολία UV, η συναρµολόγηση και 

αποσυναρµολόγηση των λυχνιών και των συστοιχιών. 

 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν διάφορους τύπους συστηµάτων µε λυχνίες που είναι 

τοποθετηµένες οριζόντια και τις ηλεκτρικές συνδέσεις που είναι βυθισµένες στο νερό. 
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2.5. ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Η διάταξη αυτή προσφέρει και άλλα πλεονεκτήµατα: για παράδειγµα συντήρηση, η 

αντικατάσταση µιας λυχνίας ή έρµατος είναι ευκολότερη. Αυτό µπορεί να γίνει σύντοµα και 

χωρίς να σταµατήσει η όλη εγκατάσταση.  

 
Κάτοψη στοιχ. κατασκ. και αντικατάστασης µιας λυχνίας 

 

2.6. ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κάθε στοιχ. κατασκ. είναι προ-συναρµολογηµένο, µε µία µόνο ηλεκτρική επαφή στο κουτί 

ηλεκτρικής ισχύος, που επιτρέπει µια απλοποιηµένη και πολύ γρήγορη συναρµολόγηση 
επιτόπου (εγκατάσταση του στοιχ. κατασκ. στο κανάλι και απλή καλωδίωση στο κουτί 

ηλεκτρικής ισχύος). Η κατασκευή οικίσου δεν είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση των 

ηλεκτρικών πινάκων. Τα έρµατα είναι τοποθετηµένα στην κορυφή των στοιχ. κατασκ., η 

γειτνίαση µε το νερό επιτρέπει ψύξη φυσική, και για ασφάλεια στην κορυφή είναι τοποθετηµένος 

ένας ηλεκτρικός ανεµιστήρας. Μόνο σε περίπτωση βαριάς ηλιοφάνειας, συστήνεται η 

στεγασµένη προστασία των πινάκων.  

2.7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΟΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Το AQUARAY® HO VLS χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο σύστηµα, που καλείται ‘’Σειρά µε Σειρά’’, 

για τη ρύθµιση του αριθµού των τροφοδοτούµενων µε ισχύ λυχνιών ανάλογα µε τη ροή του 

καναλιού. Το σήµα εξόδου απο ένα παροχόµετρο, προσαρµόζει τον αριθµό της 

τροφοδοτούµενης µε ισχύ σειράς απο οκτώ λυχνίες UV. Το πλεονέκτηµα αυτό επηρεάζει 

ευνοϊκά την ηλεκτρική κατανάλωση και τη διάρκεια ζωής των λυχνιών UV.  
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1 κανάλι και 1 στοιχ. κατασκ.: 5 σειρές λυχνιών UV σε λειτουργία: 6,6 kW 

 

 
1 κανάλι και 2 στοιχ. κατασκ. σε σειρά: 6 σειρές λυχνιών UV σε λειτουργία: 7,9 kW 

 

 
1 κανάλι και 2 στοιχ. κατασκ. σε σειρά: 8 σειρές λυχνιών UV σε λειτουργία: 10,6 kW 

 

 
1 κανάλι και 2 στοιχ. κατασκ. σε σειρά: 10 σειρές λυχνιών UV σε λειτουργία: 13,2 kW 

 

Επιπρόσθετα, ένας αναλυτής UVT µπορεί να εγκατασταθεί και οι πληροφορίες να µεταφερθούν 

σε PLC για τη  ρύθµιση της δόσης UVC ανάλογα και µε την ποιότητα νερού της εκροής.  
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2.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

2.8.1. Μονάδα ελέγχου 

Κάθε στοιχ. κατασκ., τοφοδοτείται µε ισχύ απο το PDDC µε ένα µονό καλώδιο που έχει 

αδιάβροχους συνδέσµους. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος των λυχνιών, ενσωµατώνεται στο στοιχ. 

κατασκ. και χρησιµοποιείται στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Η 

συναρµολόγηση αυτή ελαχιστοποιεί τις παρεµβολές απο τα Ερτζιανά κύµατα, τα ηλεκτρικά τόξα 

και τις µεγάλες µεταβολές τάσης. 

 
2.8.2. ∆ιαχείριση της µονάδας: 

Όλες οι πληροφορίες κεντροποιούνται και αποθηκεύονται στη µνήµη ένος συστήµατος 

SIEMENS. Κάθε κανάλι, στοιχ. κατασκ. και οι λυχνίες ελέγχονται και διαχειρίζονται ξεχωριστά. 

Το επίπεδο ελέγχου και διαχείρισης είναι το πιο ολοκληρωµένο της αγοράς.  
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2.8.3. Οθονοποίηση του ελέγχου 

Μια οθόνη επαφής επιτρέπει τον έλεγχο και την οθονοποίηση της λειτουργίας σε διάφορα 

επίπεδα: σύστηµα, στοιχ. κατασκ. και σειρά. Κάθε στοιχείο καταγράφεται για κάθε λυχνία. 

 
Επιθεώρηση των καναλιών σε λειτουργία 

 
Έλεγχος των  40 λυχνιών του στοιχ. κατασκ. 

 
Κάθε σειρά λυχνιών επιθεωρείται 

Οι εικόνες αυτές είναι ένα παράδειγµα για πληροφόρηση και µπορούν να τροποιηθούν κατά 

παραγγελία. 
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2.9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧ. ΚΑΤΑΣΚ. 

2.9.1. Αυτόµατος καθαρισµός 

Ανάλογα µε την ποιότητα του νερού, τα χαλαζιακά περιβλήµατα που προστατεύουν τις λυχνίες 

UV, καλύπτονται βαθµιαία απο ένα στρώµα επικαθίσεων. Για το λόγο αυτό, ένας 

υαλοκαθαριστήρας καθαρίζει αυτόµατα τα περιβλήµατα 1 µε 2 φορές την ηµέρα, µειώνοντας 

έτσι την απαίτηση των περιοδικών χηµικών καθαρισµών (βλ. επόµενη παράγραφο). 
 

         
Άποψη ενός δακτυλίου του 

υαλοκαθαριστήρα 

Συνολική εικόνα του αυτόµατου δίσκου 

καθαρισµού 

 

Αντίθετα στα συστήµατα που έχουν οριζόντια τοποθετηµένες τις λυχνίες UV, όπως φαίνεται στις 

παρακάτω εικόνες, οι βιολογικές επικαθίσεις δηµιουργούν προβλήµατα στο αυτόµατο σύστηµα 

καθαρισµού και επιβάλλουν τακτικούς καθαρισµούς µε εκκένωση του καναλιού 

 

Άποψη συστηµάτων αυτόµατου καθαρισµού δύο κατασκευαστών µε οριζόντια 

τοποθέτηση λυχνιών 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις τα απόβλητα επιβαρύνονται µε αφρό που συσσωρεύεται όταν η ροή 

συναντήσει εµπόδια κάτω απο την τράπεζα και όλα τα στηρίγµατα (ηλεκτρικά καλώδια, 

σύστηµα καθαρισµού κλπ) των συστηµάτων που έχουν οριζόντια τοποθέτηση λυχνιών. Όπως 

φαίνεται στις παραπάνω εικόνες ο αφρός αυτός είναι δύσκολο να αποµακρυνθεί και τα σηµάδια 

διάβρωσης και δυσλειτουργίας είναι ορατά ακόµα και µερικούς µήνες µετά την εγκατάσταση του 

εξοπλισµού.   
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2.9.2. Χηµικός καθαρισµός 

Ο µηχανικός καθαρισµός δεν είναι αρκετός για την ανάκτηση όλης της διαφάνειας των 

χαλαζιακών προστατευτικών. Έτσι ένας χηµικός καθαρισµός είναι απαραίτητος µε διάλυµα 

οξέος (κιτρικό οξύ 5 µε 10%, σε pH 2 µε 3). Κατά τη διάρκεια του χηµικού καθαρισµού τα στοιχ. 

κατασκ. αποµονώνονται ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος διαρροής οξέος στο 

απολυµασµένο νερό. Υπάρχουν δύο πιθανές εναλλακτικές: 

 Καθαρισµός στο κανάλι, αφού πρώτα αυτό έχει αποµονωθεί. Με τον τρόπο αυτό τα 

στοιχ. κατασκ. δεν χρειάζεται να αποµακρυνθούν για να γίνει ο καθαρισµός. Αυτό όµως 

είναι δυνατό µόνο αν έχει προβλεφθεί εφεδρικό κανάλι κατά τον σχεδιασµό και ταιριάζει 

σε µεγάλες εγκαταστάσεις.  

 Καθαρισµός σε ξεχωριστή δεξαµενή. Τα στοικ. κατασκ. αποµακρύνονται απο το κανάλι 

και βυθίζονται σε µία δεξαµενή για ορισµένο χρόνο (περίπου 15 λεπτά, ανάλογα µε την 

ποιότητα του νερού και τη συχνότητα του καθαρισµού).  

 
∆εξαµενή καθαρισµού 

 
∆ιαβροχή του στοιχ. κατασκ. 

Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού, προστίθεται συµπιεσµένος αέρας για τη βελτίωση της 

απόδοσης του καθαρισµού. Προαιρετικά η OZONIA µπορεί να προσφέρει και τη δεξαµενή 

καθαρισµού. 
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2.10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ): 

Για να αποφευχθεί η «ξηρή λειτουργία» των λυχνιών, χρησιµοποιείται ένα σύστηµα ρύθµισης 

της στάθµης του νερού στο κανάλι. Ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µια ρυθµιζόµενη βάνα ή µια βάνα µε αντίβαρο.  

 
Βάνα µε αντίβαρο για τη ρύθµιση της στάθµης 

 
 

Σε εγκτάσταση εξοπλισµού µε οριζόντιες λυχνίες, η στάθµη του νερού στο κανάλι είναι δύσκολο 

να διατηρηθεί σταθερή. Το ύψος του νερού πάνω απο την τελευταία λυχνία δεν πρέπει να 

µεγαλύτερο απο 40 mm το µέγιστο, διαφορετικά η απολύµανση δεν θα είναι καλή (ιδιαίτερα 

όταν έχουν τεθεί χαµηλά όρια απολύµανσης). 

Η µέγιστη απόσταση πάνω απο την τελευταία λυχνία δεν επιτυγχάνεται σε περιπτώσεις µη 

βέλτιστων υδραυλικών συνθηκών (απότοµη αύξηση υδραυλικού φορτίου, βροχοπτώσεις, 

αφρισµός, µικροφυσαλίδες κλπ). 
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2.11. ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧ. ΚΑΤΑΣΚ. 

Τα στοιχ. κατασκ. µπορούν να ανυψωθούν εύκολα µε ένα παλάγκο (απο τον πελάτη, βάρος 

περίπου 220 kg/στοιχ. κατασκ.)   

 
Πολύ εύκολη εξαγωγή του στοιχ. κατασκ.  
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3. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Πόλη Πολιτεία Κράτος ∆υναµικότητα Έτος 

   m3/h 

Trípoli  Lebanon 600 2004 

Dorado Puerto Rico USA 1.262 2004 

Sand Hill FL USA 2.271 2004 

Marysville WA USA 2.460 2004 

Empire MN USA 5.677 2003 

Xena OH USA 1.892 2003 

Wapakoneta OH USA 1.262 2003 

Linden Roselle NJ USA 15.771 2003 

Monette MO USA 1.892 2003 

Lansing KS USA 2.019 2003 

Walla Walla WA USA 2.208 2003 

Mountain House CA USA 852 2003 

Alabaster AL USA 1.735 2002 

Camp Creek GA USA 14.194 2002 

Fajardo Puerto Rico USA 2.287 2002 

Mallard Creek NC USA 2.760 2002 

Myrtle Creek NC USA 2.760 2002 

Selah WA USA 702 2002 

Sherman TX USA 6.623 2002 

Sherwood KS USA 1.577 2002 

Southwest OH USA 1.577 2002 

Vereen SC USA 2.760 2002 

Ypsilanti MI USA 2.760 2002 

Edimbourg  GB 4.000 2002 

 



                             
                          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                        

                             AQUACHEM –Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133 - 25 - 
Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: info@aquachem.gr Web: www.aquachem.gr 

 
 

Broomfield CO USA 1.892 2001 

Easley SC USA 1.577 2001 

Massard Creek AR USA 3.154 2001 

McDowell Creek NC USA 2.776 2001 

Pearland TX USA 1.262 2001 

South WA MN USA 4.731 2001 

Stillwater OK USA 5.046 2001 

Deer Park TX USA 3.785 2000 

Patuxant MD USA 3.154 2000 

Plainfield IL USA 1.262 2000 

Pulsano  Italie 1.440 2000 

Post Falls ID USA 1.262 2000 

Figuera da foz  Portugal 690 2000 

 


