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KESSEL-Υπολογιστικό πρόγραμμα
για λιποσυλλέκτες 

Τα φύλλα υπολογισμού KESSEL που αναφέρονται παρακάτω χρησιμεύουν για τον σωστή διαστασιολόγηση του 
διαχωριστή και βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου.

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Έργο / Τοποθεσία

Έργο / Τοποθεσία εργοταξίου:

Μελετητής: 

Κατασκευαστής:

Έκδοση:

1.2. Εγκατάσταση
 Γηροκομείο  Σφαγεία/ Μονάδες επεξεργασίας κρέατος  Μονάδες επεξεργασίας λαδιού / λίπους

 Κουζίνα ξενοδοχείου  Μονάδες επεξεργασίας κρέατος (με σφαγείο)  Εργοστάσιο βουτύρου / μαργαρίνης

 Κουζίνες υψηλής γαστρονομίας  Μονάδες επεξεργασίας κρέατος (χωρίς σφαγείο) Διυλιστήρια μαγειρικού λίπους

 Επαγγελματική κουζίνα / Καφέ  Κρεοπωλέιο με σφαγείο  Εργοστάσιο λαδιού

 Κουζίνα Νοσοκομείου / Πανεπιστημίου  Κρεοπωλείο χωρίς σφαγείο  Παρασκευαστήρια έτοιμων γευμάτων

 Κουζίνες 24ώρου  Σουπερμάρκετ με επεξεργασία κρέατος  Μονάδα επεξεργασίας ψαριών

 Εστιατόριο  Σφαγείο πουλερικών  

1.3. Χρόνοι λειτουργίας

Ημερήσια λειτουργία: Εβδομαδιαία λειτουργία: Απόρριψη λυμάτων:

 Ώρες / ημέρα  Ημέρες / εβδομάδα  Συνεχόμενη

 Διακεκομένη

1.4. Νόμιμα όρια για τα απόβλητα που εισέρχονται στα δημόσια / ιδιωτικά 
συστήματα αποχέτευσης
(Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία ή την εταιρεία ύδρευσης/αποχέτευσης  για τα νόμιμα όρια / τιμές)

Τιμές που πρέπει να προσδιοριστούν στο σημείο εισόδου των λυμάτων στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο

Θερμοκρασία λύματος: °C 

Επιτρεπτές τιμές pH: τιμές pH

Σαπωνοποιήσιμα έλαια και λίπη (λιπόφιλη ουσία):
max. mg/l

Υπολογιστής μεγέθους
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2. Διαστασιολόγηση του διαχωριστή (NS - liters / second)

2.1. Υπολογισμός της μέγιστης ροής λυμάτων QS

Μέθοδος 1: Qs-Υπολογισμός με βάση τη μέγιστη ροή των λυμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κουζίνας σε αιχμή, 
μετρούμενη με συσκευή μέτρησης ροής

Μετρούμενη ροή QS:

l/s:

QS = l/s

Πίνακας 1 (Τύποι εγκαταστάσεων)

Κατηγορίες επαγγελματικών κουζίνων VM (λίτρα) F MM (kg) t (ώρες)

Κουζίνα εστιατορίου ξενοδοχείου 100 5

Κουζίνα εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας 50 8.5

Κουζίνα fast food 5 20

Κουζίνα νοσοκομείου / γηροκομείου 20 13

Κουζίνα στρατιωτικής βάσης / στρατοπέδου 10 22

Κουζίνα εστιατορίου 15 10

Μέθοδος 2: Qs-Υπολογισμός βάση των τύπων κουζίνων.
Η μέγιστη ροή των λυμάτων υπολογίζεται είτε για α) εμπορικές κουζίνες είτε β) μονάδες επεξεργασίας κρέατος με βάση τον 
όγκο και τον τύπο των λυμάτων.

a) Εμπορική κουζίνα
→ υπολογισμός της μέγιστης ροής αποβλήτων QS

QS =                    l/s

Εξίσωση QS = 
VM x F x MM

t x 3600

VM: όγκος λυμάτων ανά ζεστό γεύμα σε λίτρα (l) (Βλέπε Πίνακα 1)

F: Συντελεστής ασφαλείας υπερχείλισης σχετικός με τις 
συνθήκες λειτουργίας (Βλέπε Πίνακα 1)

MM: Μηνιαίο μέσος όρος των ημερήσιων 
παρασκευασμένων ζεστών γευμάτων (μ.ο. γευνάτων ανά ημέρα)

t: Μέση ώρα λειτουργίας, όταν ο διαχωριστής πρόκειται να 
δεχθεί λίπος με φορτίο

Είσοδοι QS =
x x     

x 3600

Πίνακας 2 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος VP (λίτρα) F MP (kg) t (ώρες)

Μικρή (έως 5 μεγάλα ζώα*) 20 30

Μεσαία (έως 10 μεγάλα ζώα*) 15 35

Μεγάλη (έως 40 μεγάλα ζώα*) 10 40
*1 μεγάλο ζώο = 1 βοοειδές = 2,5 χοίρους

b) Μονάδες επεξεργασίας κρεάτων
→ Υπολογισμός μέγιστης παροχής λυμάτων Qs

QS = l/s

Εξίσωση QS = 
VP x F x MP

t x 3600

VP: ειδικός όγκος λυμάτων ανά εγκατάσταση ανά κιλό 
κρέατος / παραγωγής λουκάνικων σε λίτρα (l) (Βλέπε Πίνακα 2)

F: Συντελεστής ασφαλείας υπερχείλισης σχετικός με τις 
συνθήκες λειτουργίας (Βλέπε Πίνακα 2)

MP: Μέση ημερήσια παραγωγή κρέατος / αλλαντικών (kg)

t: Μέση ώρεα λειτουργίας όταν ο διαχωριστής θα λαμβάνει 
απόβλητα με λίπος

Είσοδοι QS =
x x     

x 3600

Υπολογιστής μεγέθους
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Μέθοδος 3: Qs-Υπολογισμός με βάση τα πραγματικά εγκατεστημένα εξαρτήματα στην κουζίνα. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται 
στο άθροισμα της μέγιστης παροχής (ροής) κάθε εξαρτήματος (βραστήρες, πλύσεις, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.)

→ υπολογίζοντας τη μέγιστη ροή αποβλήτων QS(K) από τον εξοπλισμό κουζίνας QS(K) = l/s

Πίνακας 3 Ροή αποβλήτων (QS(K) in liters / second) από τον εξοπλισμό κουζίνας

Συνολικός
αριθμός

(n)

Βραστήρας 
μαγειρέματος

(έξοδος)

Περιστρεφόμενος 
βραστήρας 

μαγειρέματος 
(έξοδος)

Νεροχύτης με 
οσμοπαγίδα

Νεροχύτης 
χωρίς

οσμοπαγίδα Πλυντήριο 
πιάτων

Περιστρεφόμενα 
τηγάνια Τηγάνια

πλυντήριο 
δαπέδου 
υψηλής 
πίεσης

μηχανή 
ξεφλουδίσματος

Μηχανή 
πλυσίματος 
λαχανικών

Ø 45 Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 40 Ø 50 Ø 40 Ø 50
1 0.45 0.9 0.45 1.35 0.36 0.68 1.13 1.8 1.2 0.45 0.05 0.9 0.68 0.9

2 0.62 1.24 0.62 1.86 0.5 0.93 1.55 2.48 2 0.62 0.06 1.24 0.93 1.24

3 0.75 1.5 0.75 2.25 0.6 1.13 1.88 3 2.4 0.75 0.07 1.5 1.13 1.5

4 0.84 1.68 0.84 2.52 0.67 1.26 2.1 3.36 3.83 0.95 0.09 1.68 1.26 1.68

5 1 2 1 3 0.8 1.5 2.5 4 3 1 0.1 2 1.5 2

6 1.2 2.4 1.2 3.6 0.96 1.8 3 4.8 3.6 1.2 0.12 2.4 1.8 2.4

7 1.4 2.8 1.4 4.2 1.12 2.1 3.5 5.6 4.2 1.4 0.14 2.8 2.1 2.8

8 1.6 3.2 1.6 4.8 1.28 2.4 4 6.4 4.8 1.6 0.16 3.2 2.4 3.2

9 1.8 3.6 1.8 5.4 1.44 2.7 4.5 7.2 5.4 1.8 0.18 3.6 2.7 3.6

10 2 4 2 6 1.6 3 5 8 6 2 0.2 4 3 4

n > 10 n x 0.2 n x 0.4 n x 0.2 n x 0.6 n x 0.16 n x 0.3 n x 0.5 n x 0.8 n x 0.6 n x 0.2 n x 0.02 n x 0.4 n x 0.3 n x 0.4

Σύνολο

*Οι μηχανές αποφλοίωσης πατάτας, πρέπει να συνδέονται με ανεξάρτητο αμυλοσυλλέκτη.

Ο παρακάτω υπολογισμός βασίζεται στο άθροισμα της μέγιστης απόδοσης (ροής) κάθε βρύσης κουζίνας. Σημειώστε ότι εάν έχει ήδη 
συμπεριληφθεί ένα εξάρτημα στον παραπάνω πίνακα για τον υπολογισμό (για παράδειγμα έναν νεροχύτη) ότι η βρύση που συνδέεται 
με αυτό το νεροχύτη δεν πρέπει να μετράται. Αυτό θα οδηγούσε σε διπλή μέτρηση ορισμένων τιμών. Παρακαλώ μετρήστε το ένα ή το 
άλλο.

→ υπολογίζοντας τη μέγιστη ροή αποβλήτων QS(A) από τις βρύσες κουζίνας QS(A) = l/s

Πίνακας 4 (Ροή αποβλήτων (QS(A) in liters / second) από τις βρύσες κουζίνας

Συνολικός
αριθμός

(n)

Έξοδος (ίντσες)

DN 15 DN 20 DN25
R ½ R ¾ R 1

1 0.23 0.45 0.77

2 0.31 0.62 1.05

3 0.38 0.75 1.28

4 0.42 0.84 1.43

5 0.5 1 1.7

6 0.6 1.2 2.04

7 0.7 1.4 2.38

8 0.8 1.6 2.72

9 0.9 1.8 3.06

10 1 2 3.4

n > 10 n > 0.1 n > 0.2 n > 0.34

Σύνολο

QS-Υπολογισμός που βασίζεται σε πραγματικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης στην κουζίνα. Συνολική 
μέγιστη απόδοση από όλες τις βρύσες της κουζίνας σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο  QS = QS(K) + QS(A)

QS = l/s

Υπολογιστής μεγέθους
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2.2. Υπολογισμός συντελεστών

Οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες (fd, ft, fr) απαιτούνται για την σωστή επιλογή μεγέθους ενός λιποσυλλέκτη.

2.2.1. Υπολογισμός του συντελεστή πυκνότητας fd fd =

Πυκνότητα λαδιού και λίπους στους 20 ° C Συντελεστής πυκνότητας fd

έως και 0.94 g/cm3 1.0

πάνω απο 0.94 g/cm3 1.5*

*για ουσίες όπως το καστορέλαιο, το λίπος από μαλλί, το ρητίνη / το κολοφώνιο, τα στάδια του βοείου κρέατος.

Για τα λύματα από τις κουζίνες, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος καθώς και τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ιχθύων, ισχύει γενικά τιμή συντελεστή πυκνότητας (fd) 1.

2.2.2. Συντελεστής θερμοκρασίας λυμάτων ft ft =

Θερμοκρασία εισερχόμενου λύματος Συντελεστής θερμοκρασίας ft

έως και 60°C 1.0

πάνω απο 60°C 1.3

2.2.3. συντελεστής fr για καθαριστικά (απορρυπαντικά) fr fr = 

Χρησιμοποιούνται απλά καθαριστικά στην κουζίνα Συντελεστής καθαριστικών ft

Όχι 1.0

Ναι 1.3

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Νοσοκομείο) μπορεί να απαιτείται συντελεστής καθαριστικών fr ≥ 1,5.

2.3. Υπολογισμός μεγέθους διαχωριστή (NS) (λίτρα/δευτερόλεπτο) κατά DIN V 4040-2 , 02/1999)

NS = QS x fd x ft x fr NS = x x x

Αρμόδια αρχή: Αιτών :

Τόπος , Ημερομηνία Τόπος , Ημερομηνία

Υπογραφή Υπογραφή

Υπολογιστής μεγέθους
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3.1. Υπολογισμός μεγέθους λασποσυλλέκτη

 Εστιατόρια, ξενοδοχεία: καφέ, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, κλπ.  Σφαγεία: Μονάδες επεξεργασίας κρέατος με σφαγεία.

NS x 100 λίτρα = λίτρα NS x 200 λίτρα = λίτρα

3. Επιλογή

3.2. Τύπος Λιποσυλλέκτη

Περιοχή εγκατάστασης Περιοχή εγκατάστασης 

 Επιδαπέδια εγκατάσταση σε περιοχές χωρίς πάγο  Υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές χωρίς πάγο

 Υπόγεια εγκατάσταση εξωτερικά του κτιρίου

Παράδοση στο εργοτάξιο

 Η μικρότερη διέλευση μέσω της οποίας πρέπει να περάσει ο
διαχωριστής:

 Ευπαθής περιοχή από υπόγεια ύδατα

L x W = mm x mm

Τύπος επιδαπέδιου λιποσυλλέκτη Τύπος υπόγειου λιποσυλλέκτη

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix & Pump
(με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και 
επαναπλήρωσης του συστήματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix & Pump
(με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και 
επαναπλήρωσης του συστήματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix & Pump
(Χειροκίνητο άδειασμα με σύστημα ανάμιξης και πλυσίματος.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix
(Με σωλήνα αδειάσματος και αυτόνομο σύστημα πολτοποίησης και ανάμιξης.)

Έκδοση λιποσυλλέκτη Auto Mix
(Με σωλήνα αδειάσματος και αυτόνομο σύστημα πολτοποίησης και ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix
(Με σωλήνα αναρρόφησης και αντλία ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Mix
(Με σωλήνα αναρρόφησης και αντλία ανάμιξης.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Direct
(Σωλήνα απόρριψης, καθαρισμός διαχωριστή με άνοιγμα καλυμμάτων.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Direct*
(Σωλήνα απόρριψης, καθαρισμός διαχωριστή με άνοιγμα καλυμμάτων.)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Standard
(Χειρονακτική απόρριψη και καθάρισμα του διαχωριστή μέσω των ανοιχτών καλυμμάτων)

 Έκδοση λιποσυλλέκτη Standard
(Χειρονακτική απόρριψη και καθάρισμα του διαχωριστή μέσω των ανοιχτών καλυμμάτων )

Εγκατάσταση D 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τοπικό βάθος χωρίς παγετό. Το 
D μετράται από το επίπεδο του εδάφους μέχρι τον πυθμένα της 
εισόδου του διαχωριστή λίπους.  D =                    mm
** Σημέιωση: στους διαχωριστές τύπου Direct πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος και το μήκος 
αναρρόφησης

*Επιθυμητή θέση των εξαρτημάτων
(προς την κατεύθυνση ροής): Καλύμματα Φρεατίων

Παράθυρο 
επιθεώρησης

Σωλήνα
απόρριψης Αντλίες  Κλάση φόρτισης Α (1.5 τόνοι)

 Αριστερά  Αριστερά  Αριστερά  Κλάση φόρτισης B (12.5 τόνοι) Επιβατικό όχημα

 Δεξιά  Δεξιά  Δεξιά  Κλάση φόρτισης D (40 τόνοι) Ρυμουλκούμενο

Εξαρτήματα Εξαρτήματα

 Παράθυρο επιθεώρησης στην κατεύθυνση της ροής  Φρεάτιο δειγματοληψίας

 Εξοπλισμός επαναπλήρωσης στην κατεύθυνση της ροής  Αντλία στο φρεάτιο συλλογής

 Φρεάτιο δειγματοληψίας με πλάγια/κάθετη έξοδο  Αυτόματος αισθητήρας στάθμης SonicControl

 Αντλία / Αντλητικός σταθμός

 Αυτόματος αισθητήρας στάθμης SonicControl

3.3. Επιλεγμένος λιποσυλλέκτης

Λιποσυλλέκτης / Εξαρτήματα Κωδικός

Υπολογιστής μεγέθους


