ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Έναρξη

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΙΖΗΣΗ Η ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΝΕΡΟΎ

Στο νερό προστίθενται πηκτικά, τα οποία
ομογενοποιούνται με την υψηλή ταχύτητα.

Τα μικρότερα και ελαφρύτερα σωματίδια
απομακρύνονται με τη χρήση του θεϊκού
αργιλίου σιδήρου, ο οποίος όταν προστίθεται
στο νερό συδέεται με το ίζημα και
σχηματίζεται κάτι σαν ζελέ. Το ζελέ πηγαίνει
στον πυθμένα της δεξαμενής (καθίζηση) ή
απομακρύνεται με μηχανικό φιλτράρισμα.

ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Σε αυτό το σημείο το νερό μέσω
άντλησης εισέρχεται στην ειδική
μονάδα επεξεργασίας.

ΔΙΥΛΙΣΗ
Το νερό περνάει μέσα από φίλτρα,
αμμόφιλτρα με στρώματα άμμου,
χαλικιού και κάρβουνο,
τα οποία βοηθούν στην αφαίρεση
ακόμη μικρότερων σωματιδίων.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί απενεργοποιούνται
με τη χρήση απολυμαντικών ή υπεριώδους φωτός.

Το καθαρό νερό εισέρχεται στα σπίτια μας,
σε επιχειρήσεις και σχολεία μέσω του δικτύου ύδρευσης.

ΑΝΤΛΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το καθαρισμένο νερό αντλείται σε δεξαμενές.

Το νερό αποθηκεύεται σε κλειστές δεξαμενές αποθήκευσης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τα μη επεξεργασμένα λύματα εισέρχονται
μέσω ενός καναλιού τροφοδοσίας στις εγκαταστάσεις.
Τα μεγαλύτερα αντικείμενα που μεταφέρει το νερό διατηρούνται.
Η κρατούμενη μάζα μεταφέρεται σε αποθήκη..

έναρξη

ΚΑΘΙΖΗΣΗ

ΛΥΜΑΤΑ

Τα στερεά καθιζάνουν στο κάτω μέρος της
δεξαμενής καθίζησης.

Τα σπίτια μας και οι επιχειρήσεις
αποτελούν πηγή λυμάτων.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΗΣ
Η οργανική ύλη στη λάσπη αποσυντίθεται,
Έτσι σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί σε αυτήν.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το καθαρισμένο νερό ρέει πίσω σε
μια φυσική δεξαμενή νερού.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΙΛΥΟΣ
Η ιλύς αναμιγνύεται με χώμα για
αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εδαφών.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Τα λύματα εισέρχονται στις βιολογικές δεξαμενές, όπου
μέσω μιας σειράς βιοχημικών αντιδράσεων με τη βοήθεια
αερόβιων μικροοργανισμών η οργανική ύλη απορροφάται
(αποσυντίθεται) και έτσι δημιουργείται μια ενεργή λάσπη.

Το καθαρισμένο νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία με χλώριο ή
υπεριώδες φως για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Σκοπός είναι η απομάκρυνση τυχόν σωματιδίων, ελαίων,
οργανικών ενώσεων και χρωμάτων.
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