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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η παξνύζα νκηιία αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηνπ 

Γεληθνύ Ογθνινγηθνύ Ννζνθνκείνπ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ, πνπ θαηαιήγνπλ 

ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ. Η κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ έγηλε κε βάζε ηηο νδεγίεο ύληαμεο Μειέηεο 

Δπεμεξγαζίαο Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ ηεο ΓΔΠ&ΠΝ /Δ.Τ.Γ.Α.Π. 

Σν Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν, βξίζθεηαη, ζηνλ Γήκν Ν. Κεθηζηάο 

ζην Ννκό Αηηηθήο, αλεγέξζεθε ζε νηθόπεδν επηθάλεηαο 110.000 m2, θαη 

απνηειείηαη από δύν θηηξηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ελόηεηεο: 

Α) ην Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν   

Β) ηελ Ογθνινγηθή Μνλάδα 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν αλαπηύζζεηαη ζε έμη επίπεδα (-2,-1,0,+1,+2,+3), 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 25.000 m2 θαη ε Ογθνινγηθή κνλάδα ζε πέληε επίπεδα 

(-2,-1,0,+1,+2), ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 8.500 m2. ην Ννζνθνκείν ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα  δηαθίλεζεο 1500 πεξίπνπ αηόκσλ θαζεκεξηλώο.  

Σα παξαγόκελα πγξά ιύκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ, δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο: 

Α) εκ ηων θαλάμων νοζηλείαρ, σώπων ςγιεινήρ, σώπων 

επιζκεπηών, σώπων ςγιεινήρ πποζωπικού και πλύζηρ σώπων 

και δαπέδων. 

Β) εκ ηος επγαζηηπιακού ηομέα  

Γ) εκ ηος μαγειπείος 

Γ) εκ ηων πλςνηηπίων πούσων 

Δ) εκ ηων σώπων ακηινοθεπαπείαρ (θεπαπεία με ιώδιο) 

Γηα ηα ιύκαηα ηεο θαηεγνξίαο  Δ (απόβιεηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο 

αζζελώλ πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε ξαδηελεξγό θάξκαθν) έρεη γίλεη ηδηαίηεξν 

δίθηπν, πνπ ηα νδεγεί ζε δεμακελέο ζπγθέληξσζεο θαη παξακνλήο γηα 120 

εκέξεο, πξηλ νδεγεζνύλ ζην θεληξηθό απνρεηεπηηθό δίθηπν, ώζηε λα 

απνζβεζζεί ε ξαδηελεξγή δξάζε ηνπο. 

πγθέληξσζε ιάζπεο δελ πθίζηαηαη, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη 

βηνινγηθή επεμεξγαζία. Σα από ηνλ ακπινζπιιέθηε θαη ηνπο ιηπνζπιιέθηεο 

ζπγθεληξνύκελα ζηεξεά, δηαρεηξίδνληαη ζαλ ζηεξεά απόβιεηα θαη 

ζπγθεληξώλνληαη ζε εηδηθέο ζαθνύιεο θαη νδεγνύληαη ζηα ινηπά ζθνππίδηα. 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

Η εγκαηάζηαζη πεπιλαμβάνει ηελ απνρέηεπζε θαη ηνλ αεξηζκό όισλ 

ησλ πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ. Σα ιύκαηα κέζσ ησλ θαηαθόξπθσλ ζηειώλ 

θαηαιήγνπλ ζε ζπιιεθηήξηα δίθηπα απνρέηεπζεο κε ηα νπνία νδεγνύληαη κε 

ηε βαξύηεηα ζε «δεμακελή-αληιηνζηάζην» ιπκάησλ, ηνπνζεηεκέλν ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Αθνινπζεί πεπιγπαθή ηηρ διάηαξηρ ηος δικηύος. Σα ιύκαηα από 

ηνπο πδξαπιηθνύο ππνδνρείο ζπγθεληξώλνληαη κε θαηαθόξπθεο ζηήιεο (πνπ 

νδεύνπλ παξάιιεια κε παξαθείκελα θαηαθόξπθα δνκηθά ζηνηρεία) θαη 

νξηδόληηα ηκήκαηα (θξεκαζηό ππό θιίζε δίθηπν) εληόο ηεο ςεπδνξνθήο ηνπ 

ππνθείκελνπ επηπέδνπ, ζε ηξόπν ώζηε ηειηθά λα θαηαιήμνπλ ζην δάπεδν ηνπ 

Δπίπεδνπ -2 γηα ηα θηίξηα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ θαη ζην δάπεδν ηνπ 

επίπεδνπ -1 γηα ην θηίξην ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδνο 

ηα δάπεδα ηνπ Δπηπέδνπ -2 θαη ηνπ Δπηπέδνπ -1 ησλ θηηξίσλ 

δηακνξθώλεηαη ππόγεην δίθηπν πνπ ζπιιέγεη ηα ιύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από 

ηνπο ππεξθείκελνπο νξόθνπο θαη ηα νδεγεί ζηα γεληθά δίθηπα πνπ νδεύνπλ 

εθηόο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καηά κήθνο ηνπ γεληθνύ δηθηύνπ 

πξνβιέπεηαη αξηζκόο από θξεάηηα θαη ηάπεο θαζαξηζκνύ, γηα θαζαξηζκό θαη 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ. Αληίζεηα ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο – 

όπνπ απαηηείηαη – πξνβιέπνληαη πώκαηα θαζαξηζκνύ κέζα ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα ζην δάπεδν θξεάηηα 

Σα ιύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ εξγαζηεξηαθό ηνκέα, νδεγνύληαη 

πξώηα ζε δεμακελή ρεκηθήο εμνπδεηέξσζεο, εγθαηεζηεκέλε ζην επίπεδν -2 

ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ,  γηα ηνλ έιεγρν θαη πηζαλή δηόξζσζε 

ηνπ pH ηνπο θαη θαηόπηλ νδεγνύληαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο.  

Από ην ρώξν ηνπ καγεηξείνπ, ηα λεξά από ηε ιάληδα θαζαξηζκνύ 

γεσκήισλ νδεγνύληαη ζην δίθηπν, αθνύ πξώηα πεξάζνπλ από δηαρσξηζηέο 

ακύινπ ελώ ην ζύλνιν ησλ απνβιήησλ ηνπ ρώξνπ ησλ καγεηξείσλ 

νδεγνύληαη πξώηα ζε επίζεο ππόγεηνπο ιαζπνζπιιέθηεο – ιηπνζπιιέθηεο, 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηα επίπεδα -1 & -2 ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

θαη θαηόπηλ ζην θνηλό ζπιιεθηήξην.  

Σα λεξά από ηα ηξία θεληξηθά πιπληήξηα απνρεηεύνληαη πξώηα ζε 

αλαθνπθηζηηθό θξεάηην, δηακνξθσκέλν ζηελ πιάθα έδξαζήο ηνπο γηα ηελ 

αλαραίηηζε ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ θαη ηελ ςύμε ηνπ, πξηλ νδεγεζεί ζην 

ζπιιεθηήξην δίθηπν.  

Σα ιύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ρώξνπο ζεξαπείαο ησδίνπ ηεο 

Ν.Μ. Αθηηλνζεξαπείαο νδεγνύληαη ζε εηδηθή κνλάδα απόζβεζεο ξαδηελεξγώλ 

απνβιήησλ.  

Όιεο νη ζηήιεο αθαζάξησλ θέξνπλ ζηε βάζε ηνπο θαη πξηλ ελσζνύλ ζε 

ζπιιεθηήξην αγσγό, πώκα θαζαξηζκνύ ηεο ηδίαο δηαηνκήο κε ηε ζηήιε. Οη 

ζηήιεο έρνπλ ειάρηζηε δηαηνκή Φ75 θαη εάλ απνρεηεύνπλ WC, Φ100. 



Οη αεξηζκνί ησλ ζηειώλ ελώλνληαη κε ηε ζηήιε πνπ εμαεξίδνπλ 1,8κ. 

πάλσ από ηνλ πςειόηεξα επξηζθόκελν ππνδνρέα πνπ απνρεηεύνπλ θαη ε 

ζηήιε απνρέηεπζεο θαζώο θαη αεξηζκνύ ζπλερίδνπλ ζαλ ζηήιεο αεξηζκνύ 

ρσξίο λα κεησζεί ε δηαηνκή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,8κ. πάλσ από ην επίπεδν ηνπ 

δώκαηνο. 

Φπεάηιο καηάληξηρ καηαθλιπηικών αγωγών. 

ην ζεκείν απόιεμεο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ έρεη  θαηαζθεπαζηεί 

θξεάηην από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,00m. ηελ πιάθα 

επηθάιπςεο ηνπ θξεαηίνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαπάθη θξεαηίνπ βαξέσο ηύπνπ 

από ρπηνζίδεξν, δηακέηξνπ 60cm, γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Η δηακόξθσζε ηνπ 

ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ έρεη θιίζε πξνο ην θέληξν ηνπ θξεαηίνπ από όπνπ 

μεθηλά ν αγσγόο απνξξνήο ηνπ θξεαηίνπ. 

Αγωγόρ αποπποήρ 

Η απνξξνή ηνπ θξεαηίνπ θαηάζιηςεο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ 

γίλεηαη ζηε «δεμακελή ζπγθέληξσζεο – αληιηνζηάζην» κε θπζηθή ξνή, κέζσ 

ελόο αγσγνύ από PVC, δηακέηξνπ 250mm/6atm. Σα ιύκαηα, κεηά ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζηε «δεμακελή ζπγθέληξσζεο–αληιηνζηάζην», νδεγνύληαη 

κε ηξεηο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) κέζσ δύν θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ, δηακέηξνπ 

140mm/8atm, ζε παξαθείκελν θξεάηην ηεο ΔΤΓΑΠ, αθνύ γίλεη ε ηειηθή 

επεμεξγαζία (ρισξίσζε)  

 

  

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  

 

Η κνλάδα απόζβεζεο ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ απαξηίδεηαη από επηά 

δεμακελέο. Η δηάηαμή ηνπο είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξακνλή 

ησλ ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ (από ρξήζε ησδίνπ Ι-131) επί 120 εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απνξξηθζνύλ ζην δίθηπν, ρξόλνο απαηηνύκελνο γηα ηελ 

απόζβεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

Οη δεμακελέο είλαη δηαζπλδεδεκέλεο έηζη ώζηε θάζε κία λα έρεη 

αλεμάξηεηε ρξήζε, δειαδή λα αλαδεύεηαη θαη λα αδεηάδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

εηδηθνύ ρεηξηζηή κεηά ηελ κέηξεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο από εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθό. 

Όιεο νη δεμακελέο βξίζθνληαη ζε ρώξν ππόγεην κε πεξηκεηξηθά ηνηρία 

θαη νξνθή από beton, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 30cm ελώ ν ρώξνο δηαρείξηζεο 

είλαη αλεμάξηεηνο. 

Η εγθαηάζηαζε είλαη εθνδηαζκέλε κε όια ηα όξγαλα ηειε-κέηξεζεο θαη 

ηειε-ρεηξηζκνύ ησλ βαλώλ θαη αληιηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δηδηθόηεξα, έρνπλ εγθαηαζηαζεί 7 δεμακελέο, ρσξεηηθόηεηαο 14 m3 ε 

θαζεκία  θαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 14m3 X 7 = 98m3.  Σν ζύλνιν ηεο 

ρσξεηηθόηεηαο ησλ δεμακελώλ είλαη ηθαλό λα ζπγθξαηεί ηα ξαδηελεξγά ιύκαηα 

ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 140 εκέξεο. Οη αληιίεο ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα  αδεηάδνπλ ην ζύλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ ιπκάησλ ζε 2 h. 



ύκθσλα κε πξόζθαηεο νδεγίεο ηεο International Atomic Energy 

Agency ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό, ε ρξήζε δεμακελώλ γηα πξνζσξηλή θύιαμε 

ησλ ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ ίζσο λα κελ είλαη ηόζν αζθαιήο όζν θαίλεηαη θαη 

λα είλαη πξνηηκώηεξε ε δηάιπζε ησλ απνβιήησλ θαη ε δηνρέηεπζή ηνπο ζην 

απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Γη απηό, ζην Ννζνθνκείν καο έρεη θαηαζθεπαζζεί 

παξαθακπηήξηνο αγσγόο, γηα ηελ απ΄ επζείαο απνβνιή ησλ ξαδηελεξγώλ 

απνβιήησλ ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, γηα πεξηπηώζεηο αλάγθεο.  

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

Η εγθαηάζηαζε εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ εξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλεη: 

 Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο 

 Αλαδεπηήξα 

 ύζηεκα κέηξεζεο θαη δηόξζσζεο pH 

Γεξαμενή εξοςδεηέπωζηρ 

Η δεμακελή έρεη θαηαζθεπαζζεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, είλαη 

σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο 2,0m3 θαη έρεη εζσηεξηθή επέλδπζε από 

πνιπεζηεξηθέο ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε ίλεο γπαιηνύ, αλζεθηηθέο ζε ρεκηθά. Η 

δεμακελή ιεηηνπξγεί κε ππεξρείιηζε θαη έρεη ζηόκην εηζόδνπ (κε ζσιήλα πνπ 

θαηαιήγεη θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο), ζηόκην εμόδνπ, ζηόκην αεξηζκνύ θαη 

αλζξσπνζπξίδεο από ιακαξίλα (κπαθιαβαδσηή 5/7mm), πνπ εζσηεξηθά 

πξνζηαηεύνληαη όπσο ε δεμακελή. 

Αναδεςηήπαρ 

Ο αλαδεπηήξαο είλαη ηύπνπ έιηθαο, ηζρύνο 1HP, κε ειεθηξνθηλεηήξα 

ζηεγαλό γηα εγθαηάζηαζε ζην ύπαηζξν θαη ζπλνδεύεηαη από κεησηήξα 

ζηξνθώλ θαηάιιειν γηα κείσζε ζηξνθώλ ζε 700 έσο 900. Ο αλαδεπηήξαο 

έρεη ηξία πηεξύγηα θαη ε πηεξσηή βξίζθεηαη ζε ύςνο 20cm από ηνλ ππζκέλα 

ηεο δεμακελήο. 

ύζηημα μέηπηζηρ και διόπθωζηρ pH 

Σν ζύζηεκα κέηξεζεο θαη δηόξζσζεο pH πεξηιακβάλεη : 

 όξγαλν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ pH θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζην 

ύπαηζξν, κε ειεθηξόδηα βαξέσο βηνκεραληθνύ ηύπνπ,  

 δνρεία θπιηλδξηθά θαηαθόξπθεο δηάηαμεο πάλσ ζε θαηάιιεια 

πξνζηαηεπκέλεο από ρεκηθά βάζεηο, έλα γηα νμύ θαη έλα γηα ζόδα, 

ρσξεηηθόηεηαο 100lt ην θάζε έλα, κε ελζσκαησκέλεο δνζηκεηξηθέο 

αληιίεο, 

Όξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη δηόξζσζεο είλαη ηηκέο 

pH 6 έσο 8.  Όηαλ ην pH είλαη  ίζν ή κηθξόηεξν ηνπ 6 έρνπκε ξίςε ζόδαο 

(NaOH) θαη όηαλ είλαη  ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 8,  έρνπκε ξίςε νμένο (HCL) 

  

 

 

 



ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ (ΥΛΩΡΙΩΗ) 

 

Σα απόβιεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο ζην θεληξηθό 

θξεάηην νδεγνύληαη ζε «δεμακελή ζπγθέληξσζεο 120m3 – αληιηνζηάζην», 

από όπνπ κε ηξεηο αληιίεο, κία εθεδξηθή, νδεγνύληαη κέζσ δύν θαηαζιηπηηθώλ 

αγσγώλ ζε θξεάηην αλάζρεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θξεάηεην ηεο ΔΤΓΑΠ. 

Γιάηαξη σλωπίωζηρ λςμάηων 

Γηα ηελ θαζνιηθή ρισξίσζε ησλ απνξξηπηνκέλσλ ιπκάησλ  ζην δίθηπν 

ππνλόκσλ ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π. έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύν ζπζηήκαηα πγξνύ 

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ (NaCIO), ππθλόηεηαο 13% ζε ριώξην (ειάρηζηε 

απαίηεζε ζε ριώξην ζε 5ppm/Lt). Σν θάζε ζύζηεκα ρισξίσζεο είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππεξθείκελν ηνπ αληιηνζηαζίνπ κεραλνζηαζηαθό ρώξν 

θαη απνηειείηαη από θάδν απνζήθεπζεο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ 

ρσξεηηθόηεηαο 200 Lit θαη δνζνκεηξηθή αληιία παξνρήο 2 Lt/h κε καλνκεηξηθό 

έσο 11 bar θαη κε ελζσκαησκέλν πίλαθα ιεηηνπξγίαο. 

Η δεμακελή ζπγθέληξσζεο ζρεδηάζηεθε ώζηε λα έρεη ρσξεηηθόηεηα 

κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ άλσ-θάησ ζηάζκεο, ίζε κε 25 m3 , ώζηε νη εθθηλήζεηο 

ησλ αληιηώλ λα κελ είλαη πεξηζζόηεξεο από δύν ηελ ώξα, θαη λα απνζεθεύεη 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο πεξίπνπ ηελ εκεξήζηα πνζόηεηα ιπκάησλ. 


