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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Γενική περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια κατάλληλου υλικού πλήρωσης για την απομάκρυνση του αρσενικού 
από το νερό των γεωτρήσεων Κορομπίλι και Καβακέλλη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του οικισμού 
της Αγίας Παρασκευής. 
Το υφιστάμενο φίλτρο, συνολικής παροχής 50m3/h, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2008. Τόσο λόγω 
παλαιότητας - ξεπερασμένης τεχνολογίας όσο και λόγω ότι η ποσότητα του αρσενικού στο νερό των γεωτρήσεων έχει 
αυξηθεί, το φίλτρο χρήζει άμεσης συντήρησης – εκσυγχρονισμού για να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και να 
παράγεται πόσιμο νερό.  
Οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν στην ολική αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού του φίλτρου με νέο 
– ειδικό προσροφητικό υλικό για κατακράτηση αρσενικού. Εκτός από την προμήθεια, μεταφορά, εργασίες 
αδειάσματος του παλιού υλικού και τοποθέτησης του νέου υλικού, ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη ώστε να τεθεί το 
φίλτρο σε άριστη και πλήρη λειτουργία.    
2.Περιγραφή μεθόδου επεξεργασίας απομάκρυνσης αρσενικού. 
Το αρσενικό αφαιρείται με την διαδικασία της προσρόφησης .Δεν απαιτείται χρήση χημικών για την αναγέννηση του 
υλικού, καθώς αυτό αντικαθίσταται μετά τον κορεσμό του. Το μόνο που απαιτείται είναι μία περιοδική πλύση του 
υλικού. 
3. Παράμετροι σχεδιασμού του συστήματος 
Η διαστασιολόγηση της απαιτούμενης ποσότητας του υλικού πλήρωσης του φίλτρου από τον κάθε συμμετέχων θα 
γίνει βάση της ακόλουθης χημικής ανάλυσης. Ο χρόνος αντικατάστασής του υλικού δεν θα είναι μικρότερος από δύο 
(2) έτη.   

• Αρσενικό : 15 ppb 

• pH: 7.2 

• Φωσφορικά: 0.05 ppm 

• Πυριτικά: 0.1 ppm 

• Σίδηρος: 11 ppb 

• Μαγγάνιο: 50 ppb 

• Αλκαλικότητα: 183 ppm CaCO3  

Το υλικό πλήρωσης θα είναι συνθετικό υδροξείδιο του σιδήρου (FeOOH) σε κόκκους 0.5-2mm και θα φέρει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Fe2O3  (Οξείδιο του σιδήρου) >70% 
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Αργίλιο (Al) <350 mg/kg 
Βάριο (Ba) <10 mg/kg 
Κοβάλτιο (Co) <100 mg/kg 
Χρώμιο (Cr) <250 mg/kg 
Χαλκός (Cu) < 100 mg/kg 
Μαγγάνιο (Mn) <3000 mg/kg 
Νικέλιο (Ni) <300 mg/kg 
Μόλυβδος (Pb) <3 mg/kg 
Ψευδάργυρος (Zn) 100 mg/kg 

Ειδική επιφάνεια 
120 m2/g (min) 
200 m2/g (max) 

Φαινομενική πυκνότητα 
0.4kg/litre (min) 
0.6kg/litre (max) 

Βαθμός υδατοδιαλυτότητας 1.0 % (max) 
Περιεκτικότητα σε νερό 20% (max) 
Πυκνότητα 3.6-4.1 kg/L 
Συσκευασία προϊόντος 15kg ή 500kg 
Εύρος pH λειτουργίας 5-10 

 

4.Χαρακτηριστικά ακατέργαστου νερού 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ελήφθησαν δείγματα νερού και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω χημικές 
αναλύσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Α) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Β) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΒΑΚΕΛΛΗ 

 

5. Συνοπτική περιγραφή συστήματος 

Το νερό από τις γεώτρησεις Κορομπίλη και Καβακέλλη εισέρχεται σε 3 δεξαμενές αποθήκευσης εν σειρά και στη 
συνέχει μέσω αντλίας εισέρχεται στη μονάδα φίλτρανσης αρσενικού. Το επεξεργασμένο νερό θα προωθείται στην 
υφιστάμενη δεξαμενή των 50m3.  Το ξέπλυμα του φίλτρου θα γίνεται με το επεξεργασμένο νερό.  

Ακολουθεί διάγραμμα ροής της εγκατάστασης. 

 



   

 

 

5.1 Μονάδα φίλτρανσης αρσενικού 
 
Το φίλτρο αποτελείται από τα εξής: 
➢ Δοχείο φίλτρου 

Το προς επεξεργασία νερό, εισέρχεται στο φίλτρο από το πάνω μέρος του μέσω κατάλληλου άνω διασκορπιστή, 
διατρέχει τα υλικά πλήρωσης ομοιόμορφα και εξέρχεται από το κάτω μέρος του μέσω κατάλληλου διασκορπιστή. 
Υπάρχει αρκετό ελεύθερο ύψος ώστε κατά τη διάρκεια του αντίστροφου πλυσίματος να γίνεται σωστή ανάδευση του 
πληρωτικού υλικού. 

Το ύψος της κλίνης φίλτρανσης είναι μεγαλύτερο από 1 m, όπως απαιτείται για επίτευξη καλής ποιότητας 
φίλτρανσης και το κυλινδρικό ύψος του δοχείου 1,80 m για τη σωστή έκπλυσή του. Η διάμετρος του δοχείου είναι 
2,50 m και η αντοχή του σε πίεση λειτουργίας 6 bar.  

Η επιλογή χαμηλής ταχύτητας φίλτρανσης (< 11 m/h) και ο συνδυασμός των κατάλληλων υλικών φίλτρανσης μαζί με 
τον βέλτιστο τρόπο έκπλυσης του φίλτρου αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την άριστη φίλτρανση. 

Η λειτουργία του φίλτρου ελέγχεται από ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος έχει προγραμματιστεί και εκτελεί αυτόματα 
τους κύκλους απόπλυσης συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα  να ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία αυτή και χειροκίνητα με το πάτημα ενός μπουτόν. 

Την αυτόματη λειτουργία του φίλτρου, ελέγχουν τέσσερις πνευματικές βάνες πεταλούδας, με είσοδο-έξοδο DN150 
ελαστικής έμφραξης, με έδρα από EPDM και δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316).  

Για την τροφοδοσία των πνευματικών βανών πεταλούδας των φίλτρων με αέρα, χρησιμοποιείται κατάλληλος 
αεροσυμπιεστής. 

Για τον εύκολο και ασφαλή έλεγχο του φίλτρου, το δοχείο είναι εξοπλισμένο με τρεις συνολικά ανθρωποθυρίδες. Η 
πρώτη βρίσκεται στον πυθμένα του φίλτρου  για επιθεώρηση των ακροφυσίων-διαχυτών. Η δεύτερη βρίσκεται στο 
άνω μέρος του φίλτρου και εξυπηρετεί την πλήρωση με τα υλικά φίλτρανσης, καθώς και την επιθεώρηση της κλίνης. 



   

 

Η τρίτη θυρίδα βρίσκεται στο πλευρικό τμήμα του δοχείου και εξυπηρετεί το γέμισμα-άδειασμα υλικών φίλτρανσης 
και τη συντήρηση του εσωτερικού του δοχείου. 

➢ Υλικά διήθησης 

Στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου θα δηλώνεται ο βαθμός απομάκρυνσης του αρσενικού, καθώς και το όριο 
της παραμετρικής τιμής της μέγιστης συγκέντρωσης αρσενικού στο παραγόμενο νερό όπου απαιτείται να 
αντικαθίσταται το υλικό.  

Η προσφορά θα είναι πλήρης συμπεριλαμβανομένου και του υποστρώματος του φίλτρου με χαλαζιακό χαλίκι 
κοκκομετρίας 1.5-2.5mm ποσότητας 750kg και κοκκομετρίας 3-6mm ποσότητας 750kg.   

6. Στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχονται, με ποινή αποκλεισμού: 

▪ Υπολογιστικό φύλλο του προμηθευτή του υλικού από το οποίο θα προκύπτει η διαστασιολόγηση της 
απαιτούμενης ποσότητας του υλικού πλήρωσης του φίλτρου βάση της χημικής ανάλυσης της παραγράφου 3 της 
παρούσας. Ο χρόνος αντικατάστασής του υλικού δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2) έτη. Στην προσφορά του κάθε 
διαγωνιζόμενου θα δηλώνεται ο βαθμός απομάκρυνσης του αρσενικού, καθώς και το όριο της παραμετρικής τιμής 
της μέγιστης συγκέντρωσης αρσενικού στο παραγόμενο νερό όπου απαιτείται να αντικαθίσταται το υλικό. Η 
προσφορά θα είναι πλήρης συμπεριλαμβανομένου και του υποστρώματος του φίλτρου με χαλαζιακό χαλίκι 
κοκκομετρίας 1.5-2.5mm ποσότητας 750kg και κοκκομετρίας 3-6mm ποσότητας 750kg.   
▪ Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος 
▪ Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)  
▪ Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής του υλικού 
▪ Πιστοποίηση NSF ή αντίστοιχη, καθώς και αποδεικτικό συμμόρφωσης κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN15029:2013 
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