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ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΔΔΙΙΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  --  ΛΛΑΑΣΣΠΠΟΟΣΣΥΥΛΛΛΛΕΕΚΚΤΤΗΗΣΣ  SSEEPPKKOO  

ΓΓιιαα  ττηηνν  κκαατταακκρράάττηησσηη  εελλααιιωωδδώώνν  σσυυσσττααττιικκώώνν  ((λλάάδδιιαα  κκααιι  οορρυυκκττέέλλααιιαα,,  

ππεεττρρέέλλααιιαα,,  ββεεννζζίίννηη,,  κκλλππ))  σσεε  υυγγρράά  ααππόόββλληητταα  

 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Οι ελαιοδιαχωριστές SEPKO, του οίκου ENEKA UAB Lithuania, χρησιμοποιούνται για την 

απομάκρυνση των ελαιωδών συστατικών των υγρών αποβλήτων στη βιομηχανία, σε 

σταθμούς, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων, σε εγκαταστάσεις απόσυρσης οχημάτων 

και ανακύκλωσης μετάλλων, καθώς και για την επεξεργασία απορροών ομβρίων 

επιβαρυμένων με ορυκτέλαια. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η επιλογή του κατάλληλου ελαιοδιαχωριστή γίνεται με βάση την εκτιμώμενη παροχή σε 

lt/sec. Oι ελαιοδιαχωριστές SEPKO είναι κλάσης Ι (εκροή σε υδρογονάνθρακες HC < 5,0 

mg/lt) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ858-1/2002. 

 Για παροχές 1,5-10 l/s: κατακόρυφη τοποθέτηση 

 Για παροχές 15-100 l/s: oριζόντια τοποθέτηση 

 

Όλα τα μοντέλα των ελαιοδιαχωριστών περιλαμβάνουν ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και 

ελέγχου ενώ κατ’ επιλογή μπορούν να εξοπλιστούν με φρεάτιο by pass (flow well), σε 

περίπτωση υπερβολικά μεγάλης στιγμιαίας παροχής που ξεπερνά κατά πολύ την παροχή 

σχεδιασμού. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Η δεξαμενή του ελαιοδιαχωριστή SEPKO κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο 

PE μονού τοιχώματος, σε σχήμα οριζόντιου ή κατακόρυφου κυλίνδρου (βυτίου). Ο 

μελετημένος σχεδιασμός της με νευρώσεις,  την καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτική στα εξωτερικά 

φορτία των χωμάτων και κατάλληλη για υπόγεια τοποθέτηση, με επικάλυψη έως 1,5 m, 

χωρίς την απαίτηση  επιπρόσθετης σκυροδέτησης.  

Το φίλτρο συσσωμάτωσης είναι κατασκευασμένο από ειδικό λιπόφιλο πολυπροπυλένιο με 

ενεργή επιφάνεια 4πλάσια από άλλα χρησιμοποιούμενα συμβατικά μέσα. Η χρήση του 

εγγυάται απομάκρυνση των ελαιωδών συστατικών σε ποσοστό 99,99%. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται μέσω του αγωγού εισόδου στον λασποσυλλέκτη / 

θάλαμο ηρεμίας όπου καθιζάνουν όλα τα χονδρόκοκκα στερεά (λάσπη, πέτρες, κ.α.) και 

μειώνεται η ταχύτητα του εισερχόμενου νερού.  

Στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα ρέουν προς το διαμέρισμα ελαιοδιαχωρισμού όπου 

πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των ελαιωδών συστατικών. Τα έλαια διέρχονται από το 

φίλτρο θρόμβωσης – συσσωμάτωσης (coalescence filter) και καθώς 

συσσωματώνονται, επιπλέουν και συγκεντρώνονται στο χώρο αποθήκευσης ελαίων από 

όπου και περιοδικά αφαιρούνται. Τα καθαρά ύδατα εξέρχονται μέσω του αγωγού εξόδου 

προς τον αποδέκτη. 

Οι ελαιοδιαχωριστές SEPKO διαθέτουν βαλβίδα ασφαλείας - φλοτέρ το οποίο είναι 

ρυθμισμένο να επιπλέει στο νερό και να βυθίζεται στα έλαια. Όταν η ποσότητα των 

επιπλεόντων συσσωρευμένων ελαίων στον ελαιοδιαχωριστή φτάσει στη μέγιστη στάθμη, το 

φλοτέρ κλείνει την έξοδο του νερού και αποτρέπει την εκροή ελαίων. 

Για τον καλύτερο έλεγχο της αποθηκευμένης ποσότητας ελαίων και λάσπης και τον 

προγραμματισμό της απαιτούμενης εκκένωσης, οι ελαιοδιαχωριστές SEPKO μπορούν να 

εξοπλιστούν με αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης.  

 

 

Τομή ελαιοδιαχωριστή SEPKO 
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Άποψη κατακόρυφου και οριζόντιου ελαιοδιαχωριστή 

 

 

Εξωτερική άποψη ελαιοδιαχωριστή και φρεατίων by pass 
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Φίλτρο συσσωμάτωσης ελαιοδιαχωριστή 
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Διαστάσεις και τύποι ελαιοδιαχωριστών SEPKO (άνευ λασποσυλλέκτη) 



 


