
Κατασκευάζοντας  το δίκτυο αποχέτευσης χαμηλής πίεσης  

-Η περίπτωση των ιδιωτικών κατοικιών της περιοχής του 

πορθμού Puget, Washington.  
 

 

 

The Beach Drive area, located directly across Sinclair Inlet from the Bremerton Naval Shipyard, is an area of magnificent water 

and mountain views.   
 
 
 

  
Φωτογραφία από δορυφόρο – Περιοχή Puget                   Χάρτης της περιοχής Puget 

  

 



Το ιστορικό του έργου 
 

Η εταιρία περιβαλλοντικών συμβούλων Kennedy/Jenks Consultants ανέλαβε την επίλυση 

ενός συνηθισμένου φαινομένου στον τομέα της διαχείριση υδάτων, αυτό της εμφάνισης 

σφαλμάτων λειτουργίας των  σηπτικών συστημάτων αποχέτευσης.  

Η περιοχή Puget Sound της δυτικής Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ περιλαμβάνει εκατοντάδες μίλια 

παράκτιων ιδιοκτησιών και ιδιωτικών κατοικιών.  

 

 

Elliott Bay, Duwamish Head, Puget Sound, and Restoration Point 

 

Το 1993, η Kitsap County Health District (Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής) ξεκίνησε μία 

σειρά υγειονομικών ερευνών κατά μήκος ακτογραμμής 5 μιλίων, γνωστής ως Beach Drive.  

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποκάλυψαν την αποτυχημένη λειτουργία των σηπτικών 

συστημάτων σε ποσοστό 21% των υφιστάμενων 215 κατοικιών της περιοχής. Σε ορισμένες, 

μάλιστα, περιπτώσεις η σηπτική δεξαμενή ή το πεδίο αποστράγγισης δεν υφίσταντο καν, με 

αποτέλεσμα τα λύματα της αποχέτευσης της ιδιοκτησίας να απορρίπτονται απευθείας στον 

κόλπο.  

Η Υγειονομική Υπηρεσία υπολόγισε συνολικά ένα τυπικό ποσοστό αποτυχίας της τάξης του 

5% στις περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνταν από τα σηπτικά συστήματα αποχέτευσης; το 

ποσοστό αποτυχίας του 21% χαρακτηρίστηκε από την Υγειονομική Υπηρεσία ως κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία.  

Το υψηλό ποσοστό αποτυχίας των σηπτικών συστημάτων αποχέτευσης αποδόθηκε σε ένα 

πλήθος  παραγόντων: 

1. Η μέση ηλικία των σηπτικών συστημάτων κατά μήκος της ακτογραμμής Beach Drive ήταν 

περίπου 50 χρόνια. Η λειτουργία κάποιων συστημάτων είχε αποκατασταθεί και γενικότερα 

τα νεότερα σπίτια διέθεταν συστήματα αντλιών αποχέτευσης με καλύτερη λειτουργία, αλλά 

τα περισσότερα από τα συστήματα δεν είχαν ποτέ βελτιωθεί. 

2. Οι γεωγραφικές και τοπογραφικές συνθήκες κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής 
γενικότερα δεν ευνοούσαν την κατάλληλη δυνατή εφαρμογή των παραδοσιακών σηπτικών 
συστημάτων αποχέτευσης. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες του εδάφους κατά μήκος της 
ακτογραμμής εναλλάσσονται από πηλό σε στερεό βράχο, ο πηλός αποτελεί το κυρίαρχο 
στοιχείο του εδάφους στις ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. Οι κατοικίες που εμφάνιζαν 
αποτυχημένη λειτουργία των σηπτικών συστημάτων αποχέτευσης βρίσκονταν κατά μήκος 
της ακτογραμμής σε μία πολύ απότομη πλαγιά, η οποία ευνοούσε την άφθονη απορροή.   
 



3. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή Bremerton-Port Orchard είναι 51 ίντσες ανά 
έτος, επιφέροντας κορεσμένες συνθήκες του εδάφους πολλούς μήνες του έτους. 
 
4. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής δεν είχαν συντηρήσει καταλλήλως τις σηπτικές 
τους δεξαμενές, καθώς και τα πεδία αποστράγγισης τους. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 
παραγόντων είχε ως αποτέλεσμα το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό αποτυχίας.  
 
Η Υγειονομική Υπηρεσία ανακοίνωσε άμεσα την επικινδυνότητα της κατάστασης για την 
δημόσια υγεία και εξέδωσε εντολή προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ελαττωματικά 
σηπτικά συστήματα αποχέτευσης είτε να δρομολογήσουν τις απαραίτητες επισκευές είτε  
να συνδεθούν στο δημόσιο σύστημα αποχέτευσης.  
 
Το κόστος επισκευής των προβληματικών σηπτικών δεξαμενών και λεκανών αποστράγγισης 
ή της εναλλακτικής εγκατάστασης νέων μονάδων υψηλής τεχνολογίας φιλτραρίσματος για 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς, άγγιζε τα 15.000 
με 18.000 χιλιάδες δολάρια. 
 
Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων θεώρησαν ότι η σύνδεση με το δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο 
θα μπορούσε να αποτελέσει μία προσιτή οικονομικά εναλλακτική λύση που θα παρείχε 
μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία της περιοχής.  
 
Επιπροσθέτως, ευνοϊκό ήταν και το γεγονός ότι η δευτερογενής εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων του επονομαζόμενου Port Orchard-Kitsap County Sewer District No.5 βρισκόταν 
στο το ένα άκρο της περιοχής δοκιμών της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
 
 
Σύσταση της επιτροπής  Utility Local Improvement District 
 
Ωστόσο, όταν η επιτροπή προσέγγισε την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Port Orchard-
Kitsap County Sewer District No.5 με σκοπό την σύνδεση στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, 
αντιμετώπισε μια σειρά από σημαντικά εμπόδια: 
 
1. Η νομοθετική πράξη “Washington State Growth Management Act (GMA)” της πολιτείας 
της Ουάσιγκτον απαγόρευε την επέκταση των αστικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων συλλογής αποχέτευσης) σε προκαθορισμένους αγροτικούς τομείς, όπως η 
περιοχή του Beach Drive. Το καθεστώς αυτό καθιστούσε ουσιαστικά απαγορευτικό, σε 
διάφορους κρατικούς και τοπικούς οργανισμούς, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του 
αποχετευτικού συστήματος κατά μήκος του Beach Drive. 
 
2. Καθώς ολόκληρη η προτεινόμενη για την διενέργεια του έργου αποχέτευσης περιοχή 
βρισκόταν έξω από το υφιστάμενο όριο της περιφέρειας, ολόκληρη η περιοχή θα έπρεπε να 
περάσει από μία προσάρτηση που εκτεινόταν σε μεγάλο μήκος. 
 

3. Το απαιτούμενο κόστος κεφαλαίου για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και κατασκευή 

του έργου αποχέτευσης θα ήταν σημαντικό. 

Η υπηρεσία Sewer District ήταν διατεθειμένη και πρόθυμη να συνεργαστεί με την επιτροπή 
και να παρέχει υπηρεσίες αποχέτευσης στην περιοχή Beach Drive, εφόσον τα παραπάνω 
προβλήματα μπορούσαν να επιλυθούν.  
 



Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία Sewer District συνέστησε στην επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με την συνεργαζόμενη εταιρία περιβαλλοντικών συμβούλων της περιφέρειας, την 
Kennedy/Jenks Consultants για την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων εφαρμογής του 
έργου αποχέτευσης. 
 
Η Kennedy/Jenks Consultants θα βοηθούσε και νομικά την επιτροπή για να αποκτήσει την 
θεσμοθετημένη απαλλαγή από την διακήρυξη των κινδύνων της δημόσιας υγείας. Επίσης, η 
συνεισφορά της θα επεκτεινόταν και στην διαδικασία της αίτησης προσάρτησης και της 
δημιουργίας μιας τοπικής περιφερειακής επιτροπής κοινής ωφέλειας (ULID) για την 
χρηματοδότηση των κεφαλαιακών δαπανών του έργου αποχέτευσης. 
 
Το καταστατικό της Πολιτείας της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ προέβλεπε το νομοθετικό πλαίσιο 
για την συγκέντρωση κεφαλαίου εγκαταστάσεων από την τοπική περιφερειακή επιτροπή 
κοινής ωφέλειας (ULID). Το καταστατικό απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της ULID 
να αξιολογούν οι ίδιοι τα συνολικά κόστη προγραμματισμού, σχεδιασμού και κατασκευής 
των βελτιώσεων αποχέτευσης.  
 
 
Ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων αποχέτευσης  
 
Πριν από τη δημιουργία της ULID, η επιτροπή ζήτησε από την Kennedy/Jenks Consultants να 
εξετασθούν οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις διαθέσιμων αποχετευτικών συστημάτων για 
χρήση στην περιοχή Beach Drive.  
 
Καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων συνέκριναν τις εναλλακτικές προτάσεις με βασικό γνώμονα 
το κόστος κεφαλαίου του κάθε έργου, ο κύριος στόχος της ανάλυσης ήταν να εντοπιστεί η 
εναλλακτική λύση με το μικρότερο κόστος κατασκευής.  
 
Ωστόσο, η προσέγγιση της Kennedy/Jenks Consultants ήταν να εντοπιστεί η εναλλακτική 
λύση με το χαμηλότερο κόστος του συνολικού κύκλου ζωής του συστήματος αποχέτευσης 
(κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης) για την περιφέρεια. Η περιφέρεια είχε 
δεσμεύσει πόρους της για το έργο αποχέτευσης από την αρχή της διαδικασίας και ήταν 
υπεύθυνη για την προστασία της δημόσιας υγείας της κοινότητας. 
 
Η Kennedy/Jenks Consultants εξέτασε τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις για την Beach Drive: 

1) σύστημα αποχέτευσης βαρύτητας που απαιτούσε τρία αντλιοστάσια,  

2) σύστημα σηπτικής δεξαμενή και άντλησης λυμάτων,  

3) σύστημα αποχέτευσης κενού, και 

4) σύστημα χαμηλής πίεσης/μύλος άλεσης λυμάτων.  

Κάθε σύστημα αποχέτευσης θα μπορούσε εύλογα να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί και 

για τον λόγο αυτό αξιολογήθηκαν όλα τα συστήματα ξεχωριστά, με βάση τις ανάγκες της 

περιφέρειας (ελαχιστοποίηση κόστους κεφαλαίου και μακροπρόθεσμες ωφέλειες) και τις 

ανάγκες των ιδιοκτητών κατοικιών (ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου).  

Η ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου ήταν ιδιάζουσας σημασίας για την Περιφέρεια 

καθώς τα ακίνητα εντός ULID δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν με κόστος κεφαλαίου άνω των 

εκτιμωμένων ωφελειών της σύνδεσης αποχέτευσης στην ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, αν η 

εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ήταν 15.000 χιλιάδες 



δολάρια, αλλά η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου αυξανόταν μόνο κατά 10.000 χιλιάδες 

δολάρια, η Περιφέρεια θα έπρεπε να λογοδοτήσει για την διαφορά των 5.000 χιλιάδων 

δολαρίων. 

Τα κατασκευαστικά κόστη για κάθε μία εναλλακτική πρόταση αποχέτευσης παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εναλλακτικά  συστήματα 
αποχέτευσης 

Εκτιμώμενο Κόστος 
Κατασκευής ($) 

Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης του δικτύου ($) 

Βαρυτικό σύστημα (με 3 
αντλιοστάσια)  8.420.000 25.000 

Σύστημα σηπτικής δεξαμενή 
και άντλησης λυμάτων 2.336.000 12.600 

Σύστημα αποχέτευσης 
κενού ( vacuum )  2.222.000 14.700 

Σύστημα χαμηλής πίεσης με 
αλεστικές αντλίες  1.912.000 10.710 

 
 
Η Kennedy/Jenks Consultants συνέστησε την επιλογή του συστήματος αλεστικής αντλίας 
χαμηλής πίεσης, καθώς προσέφερε την χαμηλότερη κεφαλαιακή δαπάνη για τον ιδιοκτήτη 
της κατοικίας, ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και μείωση του ρίσκου ανάληψης 
του κόστους κεφαλαίου πέραν των εκτιμήσεων από την περιφέρεια. 
 
 
Η επιλογή της αλεστικής αντλίας Environment One  
 

Η Kennedy/Jenks Consultants είχαν σχεδιάσει κατά το παρελθόν πολλά έργα εφαρμογής 

αντλιών άλεσης. Συνολικά, στα έργα αυτά εγκαταστάθηκαν περισσότερες από 1.000 αντλίες 

άλεσης. Βάση της εμπειρίας αυτής, αλλά και της εκτίμησης κόστους για το συγκεκριμένο 

έργο, η Kennedy/Jenks Consultants πρότεινε στην περιφέρεια την επιλογή χρήσης της 

αλεστικής αντλίας χαμηλής πίεσης E/ONE.  

Οι αλεστικές αντλίες E/ONE διέθεταν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό εξαιρετικής αξιοπιστίας 

και λειτουργικότητας.  

Επιπλέον, η αντλία E/ONE ήταν η μοναδική αντλία άλεσης που 

θα μπορούσε να ικανοποιήσει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις 

αποχέτευσης κατά μήκος του Beach Drive. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Environment One Grinder Pump 



Η αντλία Ε/ΟΝΕ χαρακτηρίζεται από: 

 

-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ: Το κάλυμμά του είναι καλαίσθητο και εναρμονίζεται με το 
περιβάλλον, ενώ επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για εργασίες συντήρησης. 
 
-ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ: Με διπλά τοιχώματα από 
θερμοπλαστικό υψηλής πυκνότητας για επιπλέον αξιοπιστία, τα οποία υπόκεινται σε 
εργοστασιακά τεστ διείσδυσης και διαφυγής.  
 
-ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ: Οι μηχανισμοί είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα και κλειδώνουν σταθερά τον πυρήνα της αντλίας, ενώ μπορούν να 
απελευθερωθούν εύκολα.  
 
-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ: Οι σωλήνες αποχέτευσης και 
οι βαλβίδες σφαιριδίων της E/One SS δεν διαβρώνονται. Και όταν δεν υπάρχει διάβρωση, 
δεν υπάρχει ούτε ανάγκη συντήρησης.  
 
-ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Καθιστά περιττή την επιτόπια αντιμετώπιση βλαβών και 
σέρβις. Οι αυτόματοι ρυθμιστές απλοποιούν τις εργασίες συντήρησης και σέρβις. 
 
-ΔΥΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στεγανοποιούν τις ενώσεις, ενώ ο καινοτομικός 
σχεδιασμός της γεωμετρικής διάταξης ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και την εμφάνιση 
ρωγμών. 
 
-ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΗΣ E/ONE: Εξισορροπεί τις διακυμάνσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης 
διευκολύνοντας τον ακριβή προσδιορισμό της στάθμης, ενώ διασφαλίζει τη στεγανότητα 
του συστήματος αισθητήρων στάθμης. 
 
-ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΚΟΧΛΙΑ: Ο φαινομενικά απλός σχεδιασμός της παράγει μία σχεδόν 
συνεχή ροή υπό ευρύ φάσμα διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών. 
 
-ΤΡΟΧΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ: Οι ράβδοι κοπής και η οδόντωση είναι από ενισχυμένο 
υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση, που τους επιτρέπει να αλέθουν όχι μόνο τα στερεά υλικά 
που περιέχονται στα υγρά απόβλητα, αλλά και ξύλο, πλαστικό και ύφασμα. Δεν 
μπλοκάρουν ούτε φράζουν! 
 
-ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΘΜΗΣ: Οι αυτοκαθαριζόμενοι αισθητήρες στάθμης 
δεν χρειάζονται προληπτική συντήρηση. 
 
-ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ: Για απλή και φθηνή εγκατάσταση. 
 
-ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Για ασφαλές και γρήγορο σέρβις. Διαθέτει πιστοποίηση UL 
και πληροί τις προϋποθέσεις των κανονισμών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (OSHA) για είσοδο σε κλειστούς  χώρους.  
 
 
 
 
 
 



Λειτουργικά κόστη και κόστη συντήρησης (O&M)  
 
Το 1986, η Kennedy/Jenks Consultants σχεδίασε την εγκατάσταση άνω των 900 αντλιών 
άλεσης Ε/ΟΝΕ γύρω από τέσσερις λίμνες νότια της Τακόμα, στην Ουάσιγκτον. Με βάση τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Pierce County Utility, το ετήσιο κόστος συντήρησης για 
το σύστημα υπολογίστηκε κατά μέσο όρο $51 ανά αντλία ετησίως μεταξύ 1990 και 1994.  
 
Η Pierce County διέθετε, επίσης, εγκατεστημένες 46 φυγοκεντρικές αντλίες άλεσης σε ένα 
διαφορετικό σύστημα αποχέτευση με μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης τα $243 ανά αντλία, 
κατά την διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.  
 
Η υπηρεσία αποδίδει τη διαφορά του κόστους συντήρησης μεταξύ των φυγοκεντρικών και 
των αλεστικών αντλιών χαμηλής πίεσης Ε/ΟΝΕ στην ανάγκη τακτικά προγραμματισμένων 
συντηρήσεων στους διακόπτες επίπλευσης για τον έλεγχο της στάθμης των φυγοκεντρικών 
αντλιών. Ένας σημαντικός παράγοντας στο χαμηλό κόστος συντήρησης για των αντλιών 
Ε/ΟΝΕ είναι ο μέσος όρος των 11 ετών μεταξύ δύο κλήσεων για εκπόνηση service αντλιών. 
 
 
Δυνατότητα επισκευής 
 
Η απλή αφαίρεση και η τοποθέτηση του "πυρήνα" για την εκπόνηση επισκευής της αντλίας 
αποτελούν μέρος της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της αντλίας E/ΟΝΕ.  
 
Η αντλία άλεσης αποτελείται από μία δεξαμενή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας και 
ένα διακριτό περίβλημα που περικλείει την αντλία, τον τροχό άλεσης και τον θραυστήρα, 
τον διακόπτη πίεσης για έλεγχο της στάθμης και τα λοιπά λειτουργικά εξαρτήματα. Μετά 
την εγκατάσταση της αντλίας, ο πυρήνας μπορεί να επισκευαστεί με την αποσύνδεση της 
ηλεκτρονικής ταχείας αποσύνδεσης και την αφαίρεση έξι κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα 
στο σημείο πρόσβασης.  
 
Το προσωπικό συντήρησης της Περιφέρειας θα είχε τη δυνατότητα να προβεί στην επί 
τόπου επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του πυρήνα της αντλίας άλεσης στον χώρο 
εγκατάστασης της ή να αντικαταστήσει τον ελαττωματικό πυρήνα με έναν κατάλληλο 
πυρήνα αντικατάστασης και να μεταφέρει τον ελαττωματικό σε συνεργείο για εκτενέστερο 
έλεγχο και επισκευή.  
 
Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν στο ελάχιστο ο μη λειτουργικός χρόνος της αντλίας για 
τους  ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ την ίδια στιγμή η Περιφέρεια θα εκτελούσε τις απαραίτητες 
επισκευές ελέγχου και συντήρησης, με σκοπό την επαναλειτουργία της αντλίας. 
 
 
Ελάχιστη προληπτική συντήρηση  
 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της αντλίας Ε/ΟΝΕ είναι η χρήση διακοπτών πίεσης 

για έλεγχο της στάθμης πίεσης αντί των διακοπτών επίπλευσης. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι 

διακόπτες επίπλευσης προκαλούν ρύπανση με την χρήση του γράσου, καθώς και το ότι οι 

φυγοκεντρικές αντλίες απαιτούν προληπτική συντήρηση για την ομαλή τους λειτουργία. Με 

την ενσωμάτωση ενός ειδικού αισθητήρα  και την στήλη πίεσης αέρα για την ενεργοποίηση 

των ελέγχων επιπέδου στάθμης, η αλεστική αντλία Ε/ΟΝΕ ελαχιστοποιεί την ανάγκη για 

προληπτική συντήρηση.  



Η αντλία Ε/ΟΝΕ είναι έκκεντρου κοχλία  και όχι φυγοκεντρικού κοχλία. Η τυπική καμπύλη 

της αντλίας (δεξιά) δείχνει ότι μια έκκεντρου κοχλία αντλία έχει ένα σχεδόν σταθερό ρυθμό 

εκκένωσης σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων και των αρνητικών 

συνθηκών.  

 

 

 
Ως αποτέλεσμα, η ταχύτητα καθαρισμού που δημιουργείται από το μειωμένο εμβαδόν 
ροής στο σημείο της απόφραξης ξεπλένει την καθίζηση από το δίκτυο σωληνώσεων. Οι 
τυπικές πιέσεις λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης του Beach Drive της κυμαίνονται  
από 20-60 psi και της διακοπής λειτουργίας για τις αντλίες είναι τα 160 psi. Όσο μικρότερη 
είναι η περιοχή στο σωλήνα, τόσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα του υγρού λόγω της αντλίας 
κοιλότητας.  
 
Η ανάγκη για περιοδική συντήρηση, ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται. 
 
 
Σχεδιασμός συστήματος 
 
Το όλο έργο αποτελείται από: 
• 8Km δικτύου με αγωγούς Φ90 έως Φ200 
• 6,8Km δικτύου από Φ40 έως Φ63 για τις εκκένωσης υπό πίεση σε ιδιωτικές κατοικίες  
• 210 αλεστικές αντλίες εγκατεστημένες σε ιδιωτικές κατοικίες 
 
 

Σχεδιασμός σωληνώσεων δικτύου  
 
Το συνολικό σύστημα αποχέτευσης ήταν υδραυλικά μοντελοποιημένο με την βοήθεια Η/Υ 
για να εξασφαλισθεί ότι οι κατάλληλες ταχύτητες θα διατηρούνταν και ότι κανένα σημείο 



του συστήματος αποχέτευσης δεν θα υπερέβαινε την μέγιστη προτεινόμενη πίεση των 80 
psi για την αντλία E/ΟΝΕ. Το μοντέλο υπολογίζει την συνολική πτώση πίεσης για κάθε 
αντλία βασιζόμενη στις διαμέτρους των αγωγών, τον αριθμό των αντλιών και στην πτώση 
πίεσης από τουδικτύου σωληνώσεων και των αλεστικών αντλιών. 
 

 

 
Τυπικό μοντέλο απόδοσης στον σχεδιασμό συστήματος αποχέτευσης χαμηλής  

 
 
Σχεδιασμός των αλεστικών αντλιών  
 
Ένα βασικό στάδιο στον σχεδιασμό της εγκατάστασης του συστήματος των αντλιών άλεσης 
αποτέλεσε και η επί τόπου επίσκεψη στους χώρους των ακινήτων της περιοχής Beach Drive. 
Η επίσκεψη αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, καθώς δίδεται η ευκαιρία να συζητηθούν 
πιθανές απορίες ή ανησυχίες του ιδιοκτήτη του ακινήτου με τον μηχανικό του έργου, αλλά 
και να δρομολογηθεί παράλληλα η βέλτιστη χωροθέτηση των αντλιών, καθώς και η διάταξη 
των σωληνώσεων της αποχέτευσης.  
 
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων συνδυάζουν την ανακαίνιση των οικιών 
τους με την εγκατάσταση του νέου συστήματος αποχέτευσης.  
 
Με την αναλυτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της αντλίας και των περιορισμών 
χωροθέτηση της, ο ιδιοκτήτης της οικίας σε συνεργασία με τον μηχανικό του έργου μπορεί 
να αποφασίσει τις βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης, κάτι που μπορεί να αποτρέψει πολλές 
και δαπανηρές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, στην περίπτωση που 
οι αντλίες θα πρέπει να  μεταφερθούν σε νέο σημείο.  
 
Τυπικά, στην περιοχή Beach Drive οι αλεστικές αντλίες Ε/ΟΝΕ τοποθετήθηκαν κοντά, ή σε 
κάποιες περιπτώσεις στο εσωτερικό της υφιστάμενης σηπτικής δεξαμενής, καθιστώντας με 
τον τρόπο αυτό την υδραυλική εγκατάσταση της αποχέτευσης της υφιστάμενης οικίας 
περισσότερο αποτελεσματική στην αντλία άλεσης.  
 



Επίλογος 
 
 
Το έργο αποχέτευσης στην περιοχή Beach Drive αποτέλεσε μία παραδειγματική περίπτωση 
εφαρμογής μιας εναλλακτικής τεχνολογίας αποχέτευσης. Οι ανάγκες τόσο του φορέα 
παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης και συντήρησης του συστήματος της περιοχής, όσο και 
των ιδιοκτητών ακινήτων - οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να επωμιστούν το κόστος του 
έργου - ικανοποιήθηκαν πλήρως.  
 
Η περιφέρεια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και η εταιρία περιβαλλοντικών συμβούλων Kennedy/ 
Jenks Consultants, επιτυχώς, αγκάλιασαν την φιλοσοφία της στενής συνεργασίας για να 
επιτύχουν τον ορθό σχεδιασμό και εφαρμογή μιας εγκατάστασης αποχέτευσης με το 
σύστημα χαμηλής πίεσης Ε/ΟΝΕ, μετά από την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και τον 
συντονισμό των προσπαθειών τους για την κάλυψη των αναγκών όλων των εμπλεκομένων 
πλευρών. 
 
 
 
 
 
 
Πηγές: 
_____________________ 
Chuck Mayhew is a senior staff engineer with Kennedy/Jenks Consultants in Federal Way, 
WA. 
Richard Fitzwater is General Manager of Kitsap County Sewer District No. 5 in Port Orchard, 
WA. 
This report is available on the Kennedy/Jenks Consultants’ website at: 

www.kennedyjenks.com. 

 

 

 


