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ΔΙΑΗΝΓΗΑΣΩΟΗΠΡΖΠ ΑS- ΡΝΟ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΓΟΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΚΔ ΔΙΑΗΩΓΖ ΠΠΡΑΡΗΘΑ  

(ΙΑΓΗΑ ΘΑΗ ΝΟΘΡΔΙΑΗΑ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ, ΒΔΛΕΗΛΖ, ΘΙΞ) 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Οη ελαιοδιατφριζηές AS–TOP ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ειαησδώλ 

ζπζηαηηθώλ ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζηε βηνκεραλία, ζε ζηαζκνύο, πιπληήξηα θαη ζπλεξγεία 

απηνθηλήησλ, ζε ζεληηλόλεξα πινίσλ, ζε εγθαηαζηάζεηο απόζπξζεο νρεκάησλ θαη αλαθύ-

θισζεο κεηάιισλ, θαζώο θαη ζε απνξξνέο νκβξίσλ επηβαξπκέλσλ κε νξπθηέιαηα. 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ειαηνδηαρσξηζηή AS-TOP γίλεηαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε πα-

ροτή ζε lt/sec, ηελ εθηηκώκελε ζσγκένηρφζη ειζόδοσ ζε ζηερεά και ελαιώδη ζπζηα-

ηηθά θαζώο θαη ηελ επηζπκεηή ηηκή εθξνήο (προδιαγραθές Δσρφπαχκής Ένφζης 

ΔΝ858-1, EN858-2 / 2002): 

 

 

Α) Σιμές ειζόδοσ 

 Σεηξά P γηα ζπγθέληξσζε ειαίσλ έσο 4000 mg/lt θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ζηεξεώλ 

(π.ρ. βηνκεραληθή ρξήζε, πιπληήξηα απηνθηλήησλ – θνξηεγώλ)  

 Σεηξά VF γηα ζπγθέληξσζε ειαίσλ έσο 1000 mg/lt θαη κεζαίεο πνζόηεηεο ζηεξεώλ 

(π.ρ. απνξξνέο ρώξσλ ζηάζκεπζεο, κηθξά πιπληήξηα απηνθηλήησλ). 

 Σεηξά RC γηα ζπγθέληξσζε ειαίσλ έσο 1000 mg/lt θαη ρακειέο πνζόηεηεο ζηεξεώλ 

(π.ρ. απνξξνέο νκβξίσλ). 

 
 

Β) Σιμές εκροής 

 Όιεο νη ζεηξέο AS-TOP , εθξνή ζε πδξνγνλάλζξαθεο HC < 5,0 mg/lt, 

 Σεηξά AS-TOP S εμνπιηζκέλν κε θίιηξν πξνζξόθεζεο, εθξνή ζε πδξνγνλάλζξαθεο 

0,2 < HC <0,5 mg/lt. 
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ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 
Ο ειαηνδηαρσξηζηήο AS-TOP θαηαζθεπάδεηαη από ενιζτσμένο πολσπροπσλένιο, θαηάι-

ιειν γηα ππόγεηα ηνπνζέηεζε κε ζρήκα ζηξόγγπιν (κφδικός ΔΟ) ή νξζνγώλην (κφδικός 

ΔR). Πξνζθέξεηαη ζε δύν ηύπνπο:  

α) γηα απεπζείαο εληαθηαζκό ζην έδαθνο επί πιάθαο (κφδικός PPs). Επηηξέπνληαη κόλν 

ζπλήζε θνξηία ρσκάησλ. 

β) γηα ζθπξνδέηεζε ζε πξνθαηαζθεπαζκέλν / νπιηζκέλν θαινύπη (κφδικός PPn ή PB). 

Επηηξέπεηαη δηέιεπζε απηνθηλήηνπ. 

Όια ηα κνληέια ησλ ειαηνδηαρσξηζηώλ πεξηιακβάλνπλ αλζξσπνζπξίδεο επίζθεςεο θαη ε-

ιέγρνπ θαη κπνξνύλ λα εμνπιηζηνύλ κε πιεπξηθό ππεξρεηιηζηή αζθαιείαο (γηα πεξίπησζε 

ππεξβνιηθά κεγάιεο ζηηγκηαίαο παξνρήο πνπ μεπεξλά θαηά πνιύ ηελ παξνρή ζρεδηαζκνύ). 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΔΡΓΑΙΑ 

 
Τα πγξά απόβιεηα εηζέξρνληαη αξρηθά ζε Αναζτεηή Ροής (1) γηα κείσζε ηεο ηαρύηεηαο 

εηζόδνπ θαη θαηόπηλ ζην ύζηημα (ελαιο)διατφριζηή.  Τν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνλ 

Λαζποζσλλέκηη (S) όπνπ θαζηδάλνπλ όια ηα ρνλδξόθνθθα ζηεξεά (2) (ιάζπε, πέηξεο, 

θ.α.), θαη από ηνλ (ειαην) διατφριζηή (Ι), εληόο ηνπ νπνίνπ ην ειαθξύ (επηπιέσλ) πγξό 

δηαρσξίδεηαη από ην πγξό απόβιεην. Ο δηαρσξηζηήο πεξηιακβάλεη ην Φίληρο σζζφμά-

ηφζης (Coalescence) (3) κέζα από ην νπνίν  δηέξρνληαη θαη ζπζσκαηώλνληαη ηα ειαηώδε 

πγξα απόβιεηα. Σηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ, νη ζπζζσκαηώκέλεο ζηαγόλεαο ησλ ειαησδσλ, 

επηπιένπλ θαη ζπγθεληξώλνληαη ζην τώρο αποθήκεσζης ελαίφν (R) από όπνπ θαη πεξην-

δηθά αθαηξνύληαη. Τα επεμεξγαζκέλα ύδαηα κέζσ ηνπ αγσγνύ εμόδνπ δηνρεηεύνληαη πξνο 

ζηνλ απνδέθηε. Πξηλ ηνλ αγσγό εμόδνπ, ππάξρεη ζημείο δειγμαηοληυίας (P) γηα άκεζν 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο εθξνήο. 

Εθόζνλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ κείσζε πδξνγνλαλζξάθσλ HC (εθξνή 0,5mg/lt), αθνινπζεί 

Θάλαμος Προζρόθηζης (D) εμνπιηζκέλνο κε Φίληρα Προζρόθηζης (5). Σηα θίιηξα 

απηά θαηαθξαηνύληαη κηθξνζηαγόλεο  ειαησδώλ πνπ πηζαλώο δηέθπγαλ από ην πξνεγνύκε-

λν ζηάδην. Τα θαζαξά ύδαηα εμέξρνληαη (4) πξνο ηνλ απνδέθηε. 

Η ιάζπε, ηα απνζεθεπκέλα επηπιένληα έιαηα θαη ηα θίιηξα ζπζζσκάησζεο θαη πξνζξόθε-

ζεο αθαηξνύληαη πνιύ εύθνια κέζσ ησλ εηδηθώλ αλνηγκάησλ ηεο νξνθήο.  



                             

ΕΝΥΑ Μεραληθή – Λ. Γεσξγηθήο Σρνιήο 45, Θεζζαινλίθε 570 01 
Τει.: 2310-403890, Fax: 2310-383108, e-mail: info@enya.gr,  www.enya.gr 

2

1

S

D

3

4

4

P

5

I

RI

 

 ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
(S): Λαζπνζπιιέθηεο (Sludge trap) (1): Αλαζρεηήο ξνήο  

(Ι ): Ειαηνδηαρσξηζηήο θιάζεο Ι (Separator class I)  (2): Λάζπε θαη θαζηδάλνληα ζηεξεά  

(P): Σεκείν δεηγκαηνιεςίαο (3): Φίιηξν Σπζζσκάησζεο (Coalescence filter) 

(R): Φώξνο απνζήθεπζεο ειαίσλ (4): Αγσγόο εμόδνπ 

(D): Θάιακνο πξνζξόθεζεο (5): Φίιηξα πξνζξόθεζεο (Sorption) 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ 
 

 

 
 

 

Άποτη οπθογυνικού ελαιοδιασυπιζηή ππιν ηη ζκςποδέηηζη. Διακπίνονηαι οι αναμονέρ ηος 

οπλιζμού, η πλάκα έδπαζηρ και ηο εξυηεπικό καλούπι (μεηαλλόηςπορ) 

   

 

 
 

Κςκλικόρ Ελαιοδιασυπιζηήρ 
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Κςκλικόρ Ελαιοδιασυπιζηήρ AS - TOP 6 P. 

 
 

 
 

Άποτη οπλιζμού κςκλικού ελαιοδιασυπιζηή, παπαδοηέος έηοιμος ππορ ζκςποδέηηζη 
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Φίληπο ζςζζυμάηυζηρ 
 

 

 
   

Φίληπο πποζπόθηζηρ 

 
 


