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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, 

πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά λεξνύ (εμσηεξηθό πδξαγσγείν) από ηελ 

πεξηνρή ησλ πεγώλ «Δξίδαο» ηπκθαιίαο κέρξη θαη ην λέν Αληιηνζηάζην 

Κεθαιαξίνπ, απ’ όπνπ μεθηλά ν αγσγόο (Α’ ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ) θαη 

θαηαιήγεη ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή ύδξεπζεο ζηελ πεξηνρή «Υνύλε» Σ.Κ.  

νπιίνπ γηα ηελ πδξνδόηεζε ησλ παξαιηαθώλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ ηθπσλίσλ.  

Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ:  3.050.000,00 € 

Αλαιπηηθόηεξα ε δαπάλε ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο:  

 

α) Δξγαζίεο :€ 2.232.602,91 

β) ΓΔ & ΟΔ 18% :€    401.868,52 

γ) Απξόβιεπηα 15% :€    395.170,71 

δ) Αλαζεώξεζε :€      20.357,86 

Γηα εξγαζίεο εξγνιάβνπ :€ 3.050.000,00 

Πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α.*   0% :€                0,00 

Γεληθό ύλνιν :€ 3.050.000,00 

ύλνιν ζε Αθέξαηα Επξώ                   :€ 3.050.000,00   

 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Α.Π. «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-κεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ» ΕΠΑ 2014-2020 θαη 

ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.4412/16 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ ζήκεξα, θαζώο θαη ηεο εγθπθιίνπ 26/2012 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

πγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε αλαιπηηθά είλαη: 
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1.  ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

1.1 Γεληθά  

Οη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο λεξνύ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδόηεζεο ησλ πεδηλώλ 

πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ ηθπσλίσλ ζα πξνέξρνληαη από ηηο πεγέο Γξίδαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο. 

Σα έξγα ζα απνηεινύληαη από: 

- Σνλ αγσγό ν νπνίνο ζα μεθηλά από ην πθηζηάκελν έξγν πδξνιεςίαο, πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο Κνξίλζνπ, θαη ζα θαηαιήγεη ζηελ 

πθηζηάκελε δεμακελή-αληιηνζηάζην Γξίδαο πνπ βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ πδξνδόηεζεο ηεο Κνξίλζνπ. 

- Σνλ εμνπιηζκό ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο. 

- Σνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζην 

αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ. 

- Σν αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο ζπκβνιήο ηεο επαξρηαθήο νδνύ 

Κηάηνπ – Γθνύξαο κε ηελ νδό γηα Κεθαιάξη θαη ηνλ δξόκν γηα Μύιν. 

 

1.2  Πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ έξγσλ πδξνδόηεζεο Κνξίλζνπ 

ζηελ πεξηνρή Δξίδα  

 

Από ηηο πεγέο Γξίδαο μεθηλά ηάθξνο επελδεδπκέλε κε ζθπξόδεκα ε νπνία 

θαηαιήγεη ζην έξγν πδξνιεςίαο ζε απόζηαζε 140 κέηξσλ, πεξίπνπ, δπηηθά ησλ 

πεγώλ, παξά ηελ επαξρηαθή νδό πξνο Γθνύξα. 

Σν έξγν πδξνιεςίαο πεξηιακβάλεη ζηξαγγηζηήξην κε θξνθάιεο, δηαζηάζεσλ 2,70 x 

3,20 κ. θαη θξεάηην δηαζηάζεσλ 2,70 x 2,20 x 2,20 κ. κε πςόκεηξν ππζκέλα ~ 

613,60 κ., απ’ όπνπ μεθηλά αγσγόο, δηακέηξνπ 500 mm, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην 

αληιηνζηάζην πδξνδόηεζεο Κνξίλζνπ. Σν αληιηνζηάζην βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 270 

κέηξσλ, πεξίπνπ, λνηηνδπηηθά ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο. Ο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο 

πνπ μεθηλά από ην αληιηνζηάζην έρεη νλνκαζηηθή δηάκεηξν 400 mm. 

Ο αγσγόο ππεξρείιηζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ πδξνδόηεζεο Κνξίλζνπ θαηαιήγεη ζε 

δεμακελή άξδεπζεο ε νπνία βξίζθεηαη δίπια ζην αληιηνζηάζην, ζε απόζηαζε 13,20 

κέηξσλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο είλαη 10,0 x 10,0 x 3,00 κ. κε πςόκεηξν 

ππζκέλα ~ 607,80 κ.  

 

1.3 Τδξνιεςία –  Αληιηνζηάζην Δξίδαο  

Από ην θξεάηην ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ πδξνιεςίαο Κνξίλζνπ ζα θαηαζθεπαζζεί 

λένο αγσγόο απνηεινύκελνο από ζσιήλεο PE100, DN315, PN10, ζπλνιηθνύ 
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κήθνπο 280 κέηξσλ, ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή 

Αληιηνζηάζην Γξίδαο. Η κέζε θιίζε ηνπ αγσγνύ ζα είλαη 1,5%. 

Σν αληιηνζηάζην Γξίδαο ζα εμνπιηζηεί κε θαηαθόξπθεο αληιίεο ζπλνιηθήο παξνρήο 

300 m3/h, καλνκεηξηθνύ 95,0 m θαη ηζρύνο 75 KW εθάζηε. 

Γηα ηελ ζηέγαζε ησλ αληιηώλ, ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ θαη ηνπ ινηπνύ Η/Μ 

εμνπιηζκνύ ζα θαηαζθεπαζζεί, επί ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο, αλσδνκή – 

νηθίζθνο. Δληόο ηνπ νηθίζθνπ, νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ησλ αληιηώλ DN150, 

εθνδηαζκέλνη κε δηθιίδα απνκόλσζεο, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, ηεκάρην εμάξκσζεο 

θαη αεξεμαγσγό, ζα ζπκβάιινπλ ζε θνηλό θαηαζιηπηηθό αγσγό (θνιιεθηέξ) 

DN250. 

ε απόζηαζε 7,0 κ. από ην αληιηνζηάζην, ζηνλ ραιπβνζσιήλα θαηάζιηςεο DN250, 

ζα ηνπνζεηεζεί απηόκαηνο κεηξεηήο παξνρήο DN250, PN16, νη ελδείμεηο ηνπ 

νπνίνπ ζα κεηαδίδνληαη ζην θέληξν ειέγρνπ. Ο απηόκαηνο κεηξεηήο παξνρήο θαη 

ην θαηάληε ηεκάρην εμάξκσζεο DN250, PN16 ζα βξίζθνληαη εληόο θξεαηίνπ 

δηαζηάζεσλ 1,50 x 1,30 κ. 

 

1.4 Καηαζιηπηηθόο Αγσγόο Δξίδα –  Κεθαιάξη  

 

Ο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο ζα απνηειείηαη από ζσιήλεο 

PE100, DN400 θαη ζα έρεη ζπλνιηθό κήθνο 10.225 κέηξα εθ ησλ νπνίσλ ηα πξώηα 

3.850 κέηξα ζα είλαη από ζσιήλεο PN16 θαη ηα ππόινηπα 6.375 από ζσιήλεο 

PN10. Η ράξαμε ηνπ αγσγνύ αθνινπζεί πθηζηάκελνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο ή ηελ 

επαξρηαθή νδό, ηνπνζεηνύκελνο εθηόο ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ, πξνο ηελ 

πιεπξά ησλ πξαλώλ, ζύκθσλα θαη κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζθάκκα πιάηνπο 1,00 κ. θαη θαηάιιεινπ βάζνπο, 

νύησο ώζηε ε άλσ άληπγα λα επηθαιύπηεηαη θαηά 1,10 m, ηνπιάρηζηνλ. ε ζέζεηο 

όπνπ ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη ηνπηθέο αλσκαιίεο, ν αγσγόο 

αθνινπζεί νκαιόηεξε ράξαμε ώζηε λα απνθεύγνληαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, ηνπηθά 

ρακειά ή πςειά ζεκεία ηα νπνία δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ θαη απαηηνύλ εηδηθή αληηκεηώπηζε (αεξεμαγσγνί, 

εθθελσηέο). Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ζηξώκα άκκνπ ιαηνκείνπ πάρνπο 0,15 

κ. θαη ζα εγθηβσηηζζνύλ κε άκκν ιαηνκείνπ, κέρξη 0,30 κ. από ηελ άλσ άληπγα. Η 

ηειηθή επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, πάρνπο 0,30 κ., ζα γίλεη κε ζξαπζηό πιηθό 

ιαηνκείνπ. Σν ππόινηπν ησλ ζθακκάησλ ζα επαλεπηρσζεί κε επηιεγκέλα πξντόληα 

εθζθαθώλ, κε ηελ απαξαίηεηε ζπκπύθλσζε.  
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1.5  Αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ  

 

ηελ πεξηνρή ηεο ζπκβνιήο ηεο επαξρηαθήο νδνύ Κηάηνπ – Γθνύξαο κε ηελ νδό γηα 

Κεθαιάξη θαη ηνλ δξόκν γηα Μύιν ζα θαηαζθεπαζζεί ην αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή ύδξεπζεο ζηελ πεξηνρή 

Υνύλε. 

Σν θηίξην ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 13,9 x 8,0 κ. Δληόο ηνπ θηηξίνπ 

ζα ηνπνζεηεζνύλ ηξεηο (2+1 εθεδξηθέο) αληιίεο δπλακηθόηεηαο 150 m3/h, 

καλνκεηξηθνύ 235 κ. θαη ηζρύνο 250 KW εθάζηε. Οη ζσιήλεο αλαξξόθεζεο ησλ 

αληιηώλ, DN200, εθνδηαζκέλνη κε δηθιείδα απνκόλσζεο θαη ηεκάρην εμάξκσζεο, 

ζα ζπλδένληαη κε ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό, DN350, ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο. Οη 

θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ησλ αληιηώλ DN150, εθνδηαζκέλνη κε δηθιείδα απνκόλσζεο, 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, ηεκάρην εμάξκσζεο θαη αεξεμαγσγό, ζα ζπκβάιινπλ ζε 

θνηλό θαηαζιηπηηθό αγσγό (θνιιεθηέξ) DN250. 

ε απόζηαζε 7,0 κ. από ην αληιηνζηάζην, ζηνλ ραιπβνζσιήλα θαηάζιηςεο DN250 

ζα ηνπνζεηεζεί απηόκαηνο κεηξεηήο παξνρήο DN250, PN40, νη ελδείμεηο ηνπ 

νπνίνπ ζα κεηαδίδνληαη ζην θέληξν ειέγρνπ. Ο απηόκαηνο κεηξεηήο παξνρήο θαη 

ην θαηάληε ηεκάρην εμάξκσζεο DN250, PN40 ζα βξίζθνληαη εληόο θξεαηίνπ 

δηαζηάζεσλ 1,50 x 1,30 κ. 

Δθηόο ηνπ θηηξίνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο, ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ην αεξνθπιάθην αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο, δηακέηξνπ 1,90 κ. θαη 

ύςνπο 5,0 κ. ζε βάζε δηαζηάζεσλ 2,5 x 2,5 κ. θαη ν κεηαζρεκαηηζηήο, 630 KVA, 

ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν δηαζηάζεσλ 4,0 x 3,5 κ. 

Αλάληε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη, κε θαηάιιειεο δηθιείδεο απνκόλσζεο,  

δηαθιάδσζε από ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό, ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε δεμακελή 

ρσξεηηθόηεηαο 50 m3, δηαζηάζεσλ 4,5 x 4,5 x 3,0 κ. 

 

1.6 Εμαεξηζηηθά  

 

ηα ςειά ζεκεία ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ θαη πάλησο ζε απνζηάζεηο όρη 

κεγαιύηεξεο ησλ 1.500 κ. ζα ηνπνζεηεζνύλ εμαεξηζηηθά εληόο θξεαηίσλ 

δηαζηάζεσλ 1,5 x 2,0 κ. Οη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη από 

ραιπβνζσιήλεο. Σν ζύζηεκα ηνπ εμαεξηζηηθνύ ζα πεξηιακβάλεη βαιβίδα 

εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνύ ηύπνπ, ζσιήλα γηα 

ηαρεία εμαέξσζε εθνδηαζκέλν κε δηθιείδα, ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζε εζκό εληόο 

ηνπ θξεαηίνπ θαη ζπξηαξσηή δηθιείδα απνκόλσζεο. Οη δηάκεηξνη θαη νη πηέζεηο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  
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1.7  Εθθελσηέο  

 

ηα ρακειά ζεκεία ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ζα ηνπνζεηεζνύλ δηαθιαδώζεηο 

εθθέλσζεο από ζσιήλεο εθνδηαζκέλνη κε ζπξηαξσηέο δηθιείδεο. Σα θξεάηηα 

εθθέλσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 2,0 x 1,8 κ. Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιήλσλ εθθέλσζεο 

θαη νη πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

2. Η/Μ ΕΡΓΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΑΓΧΓΗ  

ην παξόλ ηεύρνο πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνύκελνη ππνινγηζκνί θαζώο θαη ε 

γεληθή αλάπηπμε ησλ ηερληθώλ ζεκάησλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε κειέηε ησλ εμήο 

ηξηώλ αληιηνζηαζίσλ: 

Αληιηνζηάζην Δξίδαο (ΑΔ)  

Δίλαη ην αξρηθό αληιηνζηάζην ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην λεξό από ηηο πεγέο Γξίδαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο θαη ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα αληιεί ην λεξό από ηελ 

πθηζηάκελε δεμακελή παξαπιεύξσο ηνπ αληιηνζηαζίνπ πδξνδόηεζεο Κνξίλζνπ. 

Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα πξνβιέπνληαη θαηαθόξπθνπ ηύπνπ ηνπνζεηνύκελα 

επάλσ ζηε δεμακελή θαη δηνρεηεύνπλ ην λεξό κέρξη ην βαζηθό αληιηνζηάζην 

Κεθαιαξίνπ κε θαηαζιηπηηθό αγσγό ζπλνιηθνύ κήθνπο 10.230 κ. από ηα νπνία ηα 

πξώηα 3.850 κ. πξνβιέπνληαη κε αγσγό HDPE, DN 400-PN16 ηα δε ππόινηπα 

6.380 κ. κε αγσγό HDPE, DN400-PN10.  

Αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ (ΑΚ)  

Δίλαη ην βαζηθό αληιηνζηάζην ην νπνίν δηνρεηεύεη, ππό κνξθή BOOSTER, ην λεξό 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή Υνύλεο.  

Ρύζκηζε  Λεηηνπξγίαο  

ηα ππό κειέηε αληιηνζηάζηα πξνβιέπεηαη ζύζηεκα ξύζκηζεο κε ππεξπςσκέλε 

δεμακελή. Σν ζύζηεκα απηό είλαη από ηα αζθαιέζηεξα θαη απινύζηεξα θαη 

εθαξκόδεηαη, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηα αληιηνζηάζηα ύδξεπζεο. Η ξύζκηζε απηή 

είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη αζθαιήο όηαλ κπνξεί λα εμεπξεζεί ζηελ γύξσ πεξηνρή 

ζέζε γηα ππεξπςσκέλε δεμακελή. 
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Δπί πιένλ ζεκεηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα ξύζκηζεο απηό δελ πζηεξεί ζε βαζκό 

απόδνζεο, έλαληη άιισλ δεδνκέλνπ όηη ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα εξγάδνληαη 

γεληθά κε επλντθέο ζπλζήθεο δει. πεξί ην ζεκείν νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

B.E.P. (= BEST EFFICIENCY POINT). 

ην ζύζηεκα απηό νη αληιίεο ειέγρνληαη από ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηελ 

ππεξπςσκέλε ξπζκηζηηθή δεμακελή, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε παξνρή ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ λα πξνζαξκόδεηαη έκκεζα κελ, αιιά κε αζθάιεηα πξνο ηελ δήηεζε. 

Απηό ζα γίλεηαη κε δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο - ζηάζεηο ησλ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ, αλάινγα κε ηελ ζηάζκε ηεο δεμακελήο. Κάζε θνξά ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο παξνρήο ησλ αληιηώλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ θαη ηεο δήηεζεο, ζα 

θαιύπηεηαη κε αύμεζε ή κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ όγθνπ ηεο δεμακελήο. 

Ιδηαίηεξα, εδώ ζεκεηώλεηαη όηη ε ξύζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ Γξίδαο 

(ΑΓ) ζα γίλεηαη κε ηε ζηάζκε ηεο ειαθξά ππεξπςσκέλεο δεμακελήο πνπ 

πξνβιέπεηαη παξά ην αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαθνξέο παξνρώλ κεηαμύ ησλ ηξνθνδνηνπζώλ αληιηνζηαζίσλ ΑΓ θαη ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ Κεθαιαξίνπ. 

2.2 Μνξθή  αληιηνζηαζίσλ  

Αληιηνζηάζηα κε θαηαθόξπθεο αληιίεο  

ηo αληιηνζηάζην Γξίδαο επειέγεζαλ αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαηαθόξπθα κε 

αληιίεο εκβαπηηδόκελνπ ηύπνπ (WET TYPE) θαη ειεθηξνθηλεηήξεο θαηαθόξπθνπο 

επηθαλείαο. Η ιύζε απηή, πέξαλ ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άληιεζε είλαη θαη ζπλνιηθά νηθνλνκηθά ελδηαθέξνπζα δεδνκέλνπ όηη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππόγεην ηκήκα ηνπ αληιηνζηαζίνπ (δεμακελή αλαξξόθεζεο) ε 

πθηζηάκελε δεμακελή. 

Σν αληιηνζηάζην από απόςεσο κνξθήο είλαη κε ηνλ ζάιακν αλαξξόθεζεο ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηνύληαη νη εκβαπηηδόκελνπ ηύπνπ θαηαθόξπθεο αληιίεο θαη από ηνλ 

νπνίνλ αλαξξνθνύλ ην λεξό.  

Οη εμαγσγέο ησλ αληιηώλ βξίζθνληαη ζε ηζόγεην ηκήκα, ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη νη 

ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο X.T. -  400 V (γεληθνί - ηξνθνδνζίαο ειεθηξνθηλεηήξσλ) 

βξίζθνληαη θαη απηνί ζην ηζόγεην ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Δθηόο αληιηνζηαζίνπ, πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο κεηξεηήο παξνρήο λεξνύ γηα ηελ 

έλδεημε ηεο αληινύκελεο πνζόηεηαο λεξνύ, θαζώο θαη ε δηάηαμε αληηπιεγκαηηθήο 

πξνζηαζίαο κε αεξνθπιάθην. 
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Με ηελ βνήζεηα κνλνξάγαο πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηείηαη ε ηνπνζέηεζε θαη 

αλέιθπζε - εθηνπνζέηεζε ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Αληιηνζηάζην κε νξηδόληηεο αληιίεο  

ην αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ επειέγεζαλ αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα νξηδόληηα, 

θπγνθεληξηθά. 

Σν βαζηθό κεραλνζηάζην είλαη ππόγεην κε ζηάζκε δαπέδνπ 2,5 κέηξα πεξίπνπ 

θάησ από ηε ζηάζκε εδάθνπο. Δθηόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ βξίζθεηαη ν αγσγόο 

ηξνθνδόηεζεο από ηνλ νπνίν θάζε αληιία ηξνθνδνηείηαη κε μερσξηζηό αγσγό 

αλαξξόθεζεο. Οη αγσγνί αλαξξόθεζεο ησλ αληιηώλ βξίζθνληαη -5,0 κ. θάησ από 

ηελ Κ..Τ. ηεο δεμακελήο από ηελ νπνία ηξνθνδνηνύληαη. ε ππεξπςσκέλε 

ζηάζκε (ηζόγεην ηκήκα ηνπ αληιηνζηαζίνπ) ηνπνζεηνύληαη νη πίλαθεο ρακειήο 

ηάζεο. Δπίζεο ζην ηζόγεην θαη ζε ηδηαίηεξν ρσξηζηό ρώξν, ηνπνζεηνύληαη νη πίλαθεο 

κέζεο ηάζεο. Ο απαηηνύκελνο κεηαζρεκαηηζηήο ππνβηβαζκνύ ηάζεο ζα 

ηνπνζεηεζεί ππαίζξηνο ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν δίπια ζην αληιηνζηάζην. 

Δθηόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πξνβιέπεηαη επίζεο, ην αεξνθπιάθην αληηπιεγκαηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Μέζα ζε θξεάηην, εθηόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο κεηξεηήο 

παξνρήο λεξνύ γηα ηελ έλδεημε θαη κέηξεζε ηεο αληινύκελεο πνζόηεηαο λεξνύ 

πξνο ηελ δεμακελή. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πξνβιέπεηαη 

γεξαλνγέθπξα ειεθηξνθίλεηε. 

Αξηζκόο Αληιηώλ - Παξνρέο  

Γηα ηελ εθινγή ηνπ αξηζκνύ θαη επνκέλσο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ ιήθζεθαλ ππόςε ηα πην θάησ: 

α) Η ιεηηνπξγία θάζε αληιηνζηαζίνπ πξνβιέπεηαη απηόκαηε θαη πξνο απνθπγή 

πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ, επειέγεζαλ ηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα λα είλαη ηνπ απηνύ κεγέζνπο θαη ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Η 

νκνηνκνξθία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ δηεπθνιύλεη επηπιένλ ηελ 

ελαιιαθηηθόηεηα, απινπνηεί ηε ζπληήξεζε θαη κεηώλεη ηηο αλάγθεο δηαζέζηκσλ 

αληαιιαθηηθώλ. 

β) Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε 

πξνζαξκνγή πξνο ηε δήηεζε θαη κεηώλεη ηνλ απαηηνύκελν ξπζκηζηηθό όγθν ηεο 

δεμακελήο. 
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γ) Αληίζεηα πξνο ηνλ πξνεγνύκελν ιόγν ην κέγεζνο ησλ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ δηεπθνιύλεη λα είλαη κεγάιν, αθελόο κελ δηόηη κεηώλεη ην 

θόζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αθεηέξνπ δε δηόηη νη κεγάιεο κνλάδεο έρνπλ 

γεληθά θαιύηεξν βαζκό απνδόζεσο. 

δ) Η ηζρύο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ είλαη επηζπκεηό λα είλαη κέζα ζε εύινγα 

κεγέζε γηα ηξνθνδόηεζε κε ρακειή ηάζε 400 V, ελώ ηα κεγέζε ησλ αληιηώλ 

λα είλαη εληόο ζπλήζνπο ζεηξάο παξαγσγήο. 

Μεηά ηα αλσηέξσ ν αξηζκόο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ε νλνκαζηηθή 

παξνρή θαζελόο ζπγθξνηήκαηνο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

- Αληιηνζηάζην ΑΓ ΑΚ 

- Παξνρή ζρεδηαζκνύ  (ι/δι) 83,33 83,33 

 (κ3/σ) 300 300 

- Αξηζκόο αληιεηηθώλ κνλάδσλ 

(θύξηεο+εθεδξηθέο) 
2+1 2+1 

- Παξνρή θάζε κνλάδαο    (κ3/σ) 150 150 

2.3 ΜΑΝΟΜΕΣΡΙΚΟ ΤΦΟ  

Μαλνκεηξηθό ύςνο νλνκαζηηθήο παξνρήο  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο βξίζθεηαη θαη’ αξρήλ ην ύςνο 

αλύςσζεο (γεσκεηξηθό ύςνο) ζην νπνίν πξνζηίζεληαη νη απώιεηεο ηξηβώλ ησλ 

εμσηεξηθώλ αγσγώλ θαη νη απώιεηεο ηξηβώλ ζην αληιηνζηάζην. 

Γηα ηα αληιηνζηάζηα ΑΓ (Γξίδαο) θαη ΑΚ (Κεθαιαξίνπ) ζαλ ύςνο αλύςσζεο (Ηγ) 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο νλνκαζηηθήο παξνρήο ππνινγίδεηαη ε 

δηαθνξά κεηαμύ Άλσ ηάζκεο λεξνύ (Α..Τ) ηεο δεμακελήο θαηάζιηςεο θαη Κάησ 

ηάζκεο λεξνύ ηεο δεμακελήο αλαξξόθεζεο. 

Έηζη ην ύςνο αλύςσζεο πξνθύπηεη: 

- Αληιηνζηάζην ΑΓ ΑΚ 

- ΑΤ θαηάζιηςεο 679,00 875,00 

- ΚΤ αλαξξόθεζεο                608,30 677,00 

- ηάζκε εδάθνπο - - 
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- βάζνο άληιεζεο - - 

- Ύςνο άληιεζεο (Ηγ) (κ) 70,70 198,00 

Οη απώιεηεο ηξηβήο ζην δίθηπν ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ θαη αληιηνζηαζίνπ 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Ι. 

Οη γξακκηθέο απώιεηεο ππνινγίδνληαη από ηνλ ηύπν ηνπ Colebrook γηα Κ=1 γηα 

ηνπο ραιπβξνζσιήλεο θαη Κ=0,1 γηα ηνπο από HDPE ζσιήλεο. ηνπο εμσηεξηθνύο 

θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο έρεη ιεθζεί πξνζαύμεζε 5% (1,05) γηα απώιεηεο ηνπηθώλ 

ηξηβώλ. 

Οη ηνπηθέο απώιεηεο αληιηνζηαζίνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ ηύπν: 

Ηη = δ x u2/2g  

Όπνπ u = Η ηαρύηεηα ζηελ ζσιήλσζε θαη ηελ εμαγσγή ηεο       

αληιίαο. 

g = 9,81 κ/δι2 

δ = άζξνηζκα ζπληειεζηώλ ηνπηθώλ απσιεηώλ σο εμήο: 

- Δηζξνή - θίιηξν  δ = 1,00 

- Δηζξνή - θίιηξν - 

πνδνβαιβίδα 

δ = 2,50 

- Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο δ = 2,00 

- Γηθιείδα δ = 0,20 

- Κακπύιεο Σαπ Γηαζηνιέο δ = 0,20 

- Παξνρόκεηξν δ = 0,20 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο Η0 κε ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q0 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα I Πνπ αθνινπζεί. 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

α/α  Αληιηνζηάζην ΑΔ ΑΚ 

 Δμσηεξηθνί αγσγνί   

1 Παξνρή (ιηηξ/δι) 

 

83,33 83,33 

2 Γηάκεηξνο (ρζη) HDPE400, 

PN16 

 

Υ DN350 

 3 πλη. ηξηβώλ (‰) 

 

 

 

2,590/00 3,210/00 

4 Μήθνο (κ) 3850 8497 

5 Σξηβέο (κ..Τ.) 10,47 28,64 

6 Παξνρή (ιηηξ/δι) 83,33 83,33 
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α/α  Αληιηνζηάζην ΑΔ ΑΚ 

7 Γηάκεηξνο (ρζη) HDPE400, 

PN10 

 

HDPE400, 

PN16 

2,59 

8 πλη.ηξηβώλ (‰) 1,780/00 2,590/00 

9 Μήθνο (κ) 4630 3773 

10 Σξηβέο (κ..Τ.) 8,65 10,26 

11 Παξνρή (ιηξ/δι) 116,66 - 

12 Γηάκεηξνο (ρζη) HDPE400, 

PN10 

 

- 

13 πλη. ηξηβώλ (‰) 3,340/00 - 

14 Μήθνο (κ) 1750 - 

15 Σξηβέο (κ..Τ.) 6,14 - 

16 Παξνρή (ιηηξ/δι) 41,67 41,67 

17 Γηάκεηξνο (ρζη) Υ DN150 

 

Υ DN150 

 18 Σαρύηεηα V (κ/δι) 2,36 2,36 

19 πλη. ηξηβώλ (‰) 63,420/00 63,420/00 

20 Μήθνο (κ) 20 10 

21 Σξηβέο (κ..Τ.) 1,27 0,63 

22 Σνπηθέο ηξηβέο (κ..Τ.) 

δ  

δ x V2/2g 

 

2,50 

0,71 

 

2,50 

0,71 23 Παξνρή (ιηηξ/δι) - 41,67 

24 Γηάκεηξνο (ρζη) - Υ DN200 

1,33 25 Σαρύηεηα V (κ/δι) - 1,33 

26 πλη. ηξηβώλ (‰) - 13,87 

27 Μήθνο (κ) - 5 

28 Σξηβέο (κ..Τ.) - 0,07 

29 Σνπηθέο ηξηβέο (κ..Τ.) 

δ  

δ x V2/2g 

 

- 

- 

 

1,50 

0,14 30 Παξνρή (ιηηξ/δι) 41,67 - 

31 Γηάκεηξνο (ρζη) Υ DN150 

 

- 

32 Σαρύηεηα V (κ/δι) 2,36 - 

33 πλη. ηξηβώλ (‰) 63,42 - 

34 Μήθνο (κ) 3 - 

35 Σξηβέο (κ..Τ.) 0,19 - 

36 Σνπηθέο ηξηβέο (κ..Τ.) 

δ  

δ x V2/2g 

 

2,90 

0,82 

 

- 

- 
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α/α  Αληιηνζηάζην ΑΔ ΑΚ 

 Άζξνηζκα απσιεηώλ (κ..Τ.) 

(5+10+15+21+22+28+29+3

5+36) 

28,25 40,45 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ην καλνκεηξηθό ύςνο  (Ην) νλνκαζηηθήο παξνρήο (Qo) ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ πξνθύπηεη: 

- Αληιηνζηάζην  ΑΓ ΑΚ 

- Ύςνο αλύςσζεο (Ηγ) 70,70 198,00 

- Απώιεηεο ηξηβώλ 28,25 40,45 

- ηξνγγπινπνίεζε-αζθάιεηα     1,05 1,55 

- Μαλνκεηξηθό ύςνο Ην(κΤ) 100,00 240,00 

Αθξαία ζεκεία ιεηηνπξγίαο  

Ο ππνινγηζκόο ηνπ πεδίνπ ιεηηνπξγίαο επί ηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα 

επηιεγνύλ νη αληιίεο, είλαη απαξαίηεηνο, δηόηη έηζη ζα εμεπξεζνύλ αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα πνπ ζα εξγάδνληαη ζε επξύ πεδίν απξόζθνπηα θαη κε θαινύο 

βαζκνύο απόδνζεο. 

Σν καλνκεηξηθό ύςνο ησλ αληιηώλ γεληθά κεηαβάιιεηαη θαη πξνο ηηο δύν πιεπξέο 

εθείλνπ πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ νλνκαζηηθή παξνρή (Ην), ιόγσ κεηαβνιήο ηόζν 

ηνπ γεσκεηξηθνύ ύςνπο όζν θαη ησλ απσιεηώλ ηξηβήο. 

Σν ειάρηζην καλνκεηξηθό ύςνο (Ηει) αληηζηνηρεί ζε ιεηηνπξγία κίαο κόλν αληιίαο, 

ζηηο πεξηπηώζεηο αληιηώλ κε θνηλνύο θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο (ΑΓ θαη ΑΚ) θαη κε 

ην κηθξόηεξν ύςνο αλύςσζεο δει. ηελ Α..Τ. ζηελ αλαξξόθεζε. 

Σν κέγηζην καλνκεηξηθό ύςνο (Ηκεγ) αληηζηνηρεί ζε ιεηηνπξγία όισλ ησλ αληιηώλ 

κε ην κέγηζην ύςνο αλύςσζεο δει. κε άληιεζε λεξνύ ζηελ αλαξξόθεζε ππό ηελ 

Κ..Τ. Σν κέγηζην απηό καλνκεηξηθό γηα ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ΑΓ θαη ΑΚ 

ζπκπίπηεη κε ην Ην έηζη όπσο ππνινγίζηεθε απηό παξαπάλσ. Παξόια απηά ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ είλαη ζθόπηκν λα αλαδεηεζνύλ αληιίεο νη 

νπνίεο λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα γηα Ηκεγ ≥ 1,05 Ην. 

Απαηηήζεηο κεγίζηεο πίεζεο ζηελ έμνδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζεσξήζεθαλ εθείλεο 

πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ Α..Τ. ζηελ Γεμακελή ηξνθνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγία όκνηα 

κε εθείλε πνπ ζεσξήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο 

νλνκαζηηθήο παξνρήο. 

Ο ππνινγηζκόο ησλ απσιεηώλ ιόγσ ηξηβώλ ζηα αθξαία απηά ζεκεία (ειάρηζην - 

κέγηζην) δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη επαθξηβώο, δηόηη νη λέεο ζπλζήθεο εμαξηώληαη 

από ηελ πξαγκαηηθή ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ησλ αληιηώλ. 
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Παξ’ όια απηά είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ησλ αθξαίσλ απηώλ ζεκείσλ κε 

επαξθή αθξίβεηα, αλ ζεσξήζνπκε ή ιάβνπκε ππόςε κία πξαγκαηηθή, αιιά 

απζαίξεηε βέβαηα ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ιεηηνπξγίαο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ αθξαίσλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Μέγηζην Μαλνκεηξηθό ύςνο (Ηκεγ) αληιίαο Γεώηξεζεο 

1 Παξνρή  0,90 Qo  

2 Α..Τ. Γεμακελήο (κ.π.ζ.)  679,00  

3 ηάζκε εδάθνπο γεώηξεζεο (κ.π.ζ.)  635,00  

4 Βάζνο άληιεζεο (κ)  40,00  

5 Απώιεηεο εμσηεξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 

(κ..Τ.)  7,50  

6 Απώιεηεο αληιηνζηαζίνπ (κ..Τ.)  6,00  

7 ηξνγγύιεπζε (κ)  2,50  

8 Μέγηζην Μαλνκεηξηθό (Ηκεγ - κ) 

(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)  100,00  

 

Ειάρηζην Μαλνκεηξηθό ύςνο (Ηει) 

Α/Α Αληιηνζηάζην ΑΔ ΑΚ 

1 Παξνρή 1,25 Qo 1,30 Qo 

2 .Τ. Γεμακελήο (κ.π.ζ.) 679,00 875,00 

3 ηάζκε αλαξξόθεζεο ή ζηάζκεο 

εδάθνπο γεώηξεζεο (κ.π.ζ.) 610,25 679,00 

4 Βάζνο άληιεζεο (κ) - - 

5 Απώιεηεο εμσηεξηθνύ 

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ (κ..Τ.) 9,00 15,20 

6 Απώιεηεο αληιηνζηαζίνπ (κ..Τ.) 4,70 2,70 

7 ηξνγγύιεπζε (κ) -1,45 -1,90 

8 Διάρηζην Μαλνκεηξηθό (Ηει – κ) 

(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 81,00 212,00 

 



 13 

2.4 ΤΠΟΛΟΙΠΑ  ΣΟΙΥΕΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΧΝ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΧΝ  

ηξνθέο -  βαζκίδεο αληιηώλ  

Οη αληιίεο πξνβιέπνληαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. Έηζη 

δηεξεπλάηαη θαηαξρήλ εάλ είλαη δπλαηή ε εμεύξεζε αληιηώλ κε 1450 ζηξ/ιεπηό γηα 

ηα αληιηνζηάζηα ΑΓ θαη ΑΚ. 

Γηα ηε δηεξεύλεζε απηή ππνινγίδνπκε ηνλ εηδηθό αξηζκό ζηξνθώλ ησλ αληιηώλ 

από ηε ζρέζε: 

n
H

Q
v

4
3

0

0
 

όπνπ:  v   = ν εηδηθόο αξηζκόο ζηξνθώλ (κνλνβάζκηαο αληιίαο) 

   Q0  = ε νλνκαζηηθή παξνρή ζε κ3/δι 

   Η0   = ην αληίζηνηρν καλνκεηξηθό ύςνο ζε κ..Τ. 

   n    = ν αξηζκόο ζηξνθώλ αλά ιεπηό 

Έηζη γηα 1450 ζηξ./ιεπηό γηα ηα αληιηνζηάζηα ΑΓ θαη ΑΚ δηθηύνπ πξνθύπηεη ν 

παξαθάησ εηδηθόο αξηζκόο ζηξνθώλ: 

Αληιηνζηάζην 

Παξνρή 

Q0 (κ3/δι) 

Μαλνκεηξηθό 

Η0 (κ..Τ.) 

Εηδηθόο 

αξηζκόο 

ζηξνθώλ ΑΓ 0,042 100 9,40 

    

ΑΚ 0,042 240 4,90 

 

Από ηνλ παξαπάλσ εηδηθό αξηζκό ζηξνθώλ πξνθύπηεη όηη δελ είλαη δπλαηή ε 

εμεύξεζε κνλνβάζκησλ αληιηώλ 1.450 ζηξ./ιεπηό γηα ηα αληιηνζηάζηα ΑΓ θαη ΑΚ 

(εηδηθόο αξηζκόο ζηξνθώλ 15 ~ 40).Ο εηδηθόο αξηζκόο ζηξνθώλ πνιπβάζκησλ 

αληιηώλ πξνθύπηεη από  ηελ ζρέζε  

'4/3 viv  

όπνπ:            i   = ν αξηζκόο βαζκίδσλ θαη 

   λ’  = ν εηδηθόο αξηζκόο πνιπβάζκηαο αληιίαο 

Σειηθά ζα αλαδεηεζνύλ αληιίεο πνιπβάζκηεο κε ην πνιύ 1.450 ζηξ./ιεπηό γηα ηα 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ΑΓ θαη ΑΚ. 

Ηιεθηξνθηλεηήξεο  

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΑΚ ζα είλαη νξηδόληηνη 400 V, 50 

πεξηόδσλ/δι., βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, θιεηζηνύ ηύπνπ (IP 54), ελώ νη 
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ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γξίδαο (ΑΓ) ζα είλαη θαηαθόξπθνπ ηύπνπ 

επίζεο θιεηζηνύ ηύπνπ (IP 54). O ειεθηξνθηλεηήξαο ηεο αληιίαο γεώηξεζεο ζα 

είλαη επίζεο 400 V, 50 πεξηόδσλ/δι. αιιά εηδηθήο θαηαζθεπήο πδξόςπθηνο γηα 

γεσηξήζεηο 8”. 

Η εθθίλεζε ειεθηξνθηλεηήξσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΑΓ ζα είλαη κε δηαθόπηεο 

απηόκαηεο κεηαγσγήο αζηέξα - ηξηγώλνπ, ιόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο, ελώ 

νη ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΑΚ ζα εθθηλνύλ κε ηελ βνήζεηα νκαιώλ 

εθθηλεηώλ (SOFT STARTER). 

Η απαηηνύκελε ηζρύο ειεθηξνθηλεηήξσλ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

Ν
Q H

n
κ 120

270
,  

όπνπ:  Νk =  ηζρύο ειεθηξνθηλεηήξνο ζε PS 

   1,20 = ζπληειεζηήο γηα πεξηζώξην ηζρύνο 

   Q      = παξνρή ζε κ3/σξ 

   Η     = καλνκεηξηθό ζε κ..Τ. 

   n       = βαζκόο απνδόζεσο αληιίαο (εδώ ~ 0,70) 

Οη ηζρύο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη: 

Αληιηνζηάζην 

Παξνρή Q0 

(κ3/σ) 

Μαλνκ.Η0 

(κ..Τ.) 

Ιζρύο 

ππνινγηζκνύ 

(PS) 

Σππνπνηεκέλε 

ηζρύο (PS)          

(KW) ΑΓ 120 100 76,20 100 75 

      

ΑΚ 150 240 228,57 270 200 

2.5 ΙΥΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ  -  ΤΠΟΣΑΘΜΟI  

Γεληθά ε ΓΔΗ κέρξη ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 250 KVA δέρεηαη ηξνθνδόηεζε 

ησλ αληιηνζηαζίσλ απεπζείαο κε ρακειή ηάζε 400 V, αιιηώο απαηηείηαη ηνπηθόο 

ηδησηηθόο ππνζηαζκόο ππνβηβαζκνύ ηάζεσο από 15000 / 20000 V. 

Έηζη γηα ην αληιηνζηάζην ΑΚ (Κεθαιαξίνπ) πξνβιέπεηαη ηνπηθόο ηδησηηθόο 

ππνζηαζκόο, ιόγσ κεγέζνπο ηζρύνο. 

Η ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαζώο θαη ε ηζρύο θαη ν αξηζκόο ησλ 

απαηηνύκελσλ κεηαζρεκαηηζηώλ ππνινγίδεηαη θαη θαίλεηαη παξαθάησ: 

- Αξηζκόο θαη ηζρύο θπξίσλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 

2x200= 

400 KW 

- Απνξξνθνύκελε ηζρύο 627 KVA 
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- Αξηζκόο θαη ηζρύο κεηαζρεκαηηζηώλ 1x630 KVA 

ηνπο πην πάλσ ππνινγηζκνύο έρεη ιεθζεί ππόςε: 

- Πεξηζώξην ηζρύνο επί ηεο απνξξνθνύκελεο ηζρύνο ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ινηπέο θαηαλαιώζεηο 

θαη αζθάιεηα 20% 

 

- Βαζκόο απόδνζεο ειεθηξνθηλεηήξσλ 90%  

- πληειεζηήο ηζρύνο ειεθηξνθηλεηήξσλ 0,85  

Η όιε θαηαζθεπή ηνπ ππνζηαζκνύ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο ΓΔΗ γηα ηδησηηθνύο ππνζηαζκνύο. Όια ηα όξγαλα ζα είλαη θιάζεσο 20 KV. Οη 

θπςέιεο ζα είλαη κεηαιιηθέο ηύπνπ πίλαθα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα ηνπνζεηεζεί ζε ηδηαίηεξν πεξηθξαγκέλν ρώξν ζην ύπαηζξν 

δίπια από ην αληιηνζηάζην. 

Σν αληιηνζηάζηα ΑΓ ζα ηξνθνδνηείηαη από ηε  ΓΔΗ απ’ επζείαο κε ρακειή ηάζε 3 x 

400 V. 

2.6 ΛΟΙΠΟΙ  ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΙ   ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ  

Καιώδηα  Υ.Σ.  

Γηα 630 KVA ην κέγηζην ξεύκα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ππνινγίδεηαη: 

A910
400V3

000VA.630
Jmax

 

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΔΛΟΣ HD384 – Άξζξν 523.8 γηα κνλνπνιηθά θαιώδηα 

κε κόλσζε XLPE 1x300 η.ρ. 

Jmax = 709 x 0,70 = 496 Α 

Έηζη ηα πξνηεηλόκελα θαιώδηα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζηή είλαη: 

630 KVA  7 ΝΤΤ  1 x 300 η.ρ.  

Σα θαιώδηα ηξνθνδνηήζεσο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ηα νπνία εθιέγνληαη επίζεο γηα 

ζεξκηθή θαηαπόλεζε, είλαη: 

- 

Ηιεθηξνθηλεηήξεο 
270 PS (200 KW) 370 A  7 ΝΤΤ 1 x 150  η.ρ. 

- 

Ηιεθηξνθηλεηήξεο 
100 PS (75 KW) 150 A 

 2 ΝΤΤ 3 x 35 + 16  

η.ρ. 
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Σα θαιώδηα ηξνθνδόηεζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ εληόο ηεο γεσηξήζεσο ζα είλαη 

ηεο απηήο σο άλσ δηαηνκήο αιιά εύθακπηα ηύπνπ Η07RN-F. 

Καιώδηα  Μ.Σ.  

Σα θαιώδηα Μ.Σ. ιόγσ ηεο κηθξήο ηζρύνο ηνπ ππνζηαζκνύ ππνινγίδνληαη, θαη 

πξνθύπηνπλ νη αλαγθαίεο δηαηνκέο, ζε βξαρπθύθισκα. 

Η ηζρύο βξαρπθπθιώζεσο είλαη 250 MVA = Ρβ θαη ε έληαζε γηα 20 KV: 

KA
U

J 2,7
203

250

3

β
 

Ο ρξόλνο δηαθνπήο ηνπ βξαρπθπθιώκαηνο εμαξηάηαη από ηα όξγαλα πνπ ζα 

πξνηάμεη ε ΓΔΗ. πλήζσο ν ρξόλνο απηόο είλαη 0,2-0,8sec. Δδώ ιακβάλεηαη t=0,6 

sec θαη ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηεο SIEMENS, ELECTRICAL ENGINEERING 

HANDBOOK, έθδνζε 1969, ζει. 373, ε δηαηνκή ηνπ θαισδίνπ q ππνινγίδεηαη από 

ηνλ ηύπν: 

..2,506,02,799 xτtJq  

Σειηθά εθιέγνληαη θαιώδηα κνλνπνιηθά 70 η.ρ. (N2XSY 1x70η.ρ.) 

Ηιεθηξνθσηηζκόο αληιηνζηαζίσλ  

Ο ειεθηξνθσηηζκόο ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε θσηηζηηθά ζώκαηα 

θζνξηζκνύ. ην βαζηθό κεραλνζηάζην πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά ζώκαηα 

θζνξηζκνύ, όκνηα αλά αληιηνζηάζην, 2Υ58W ή 2Υ36W (π.ρ.Philips Pacific TCW216 

2XTL-D58W/830 (6968lm) θαη TCW216 2XTL-D36W/830 (4623lm) ) ηα νπνία 

όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθό παξάξηεκα ππνινγηζκώλ δίλνπλ κέζν θσηηζκό πεξί 

ηα 250LUX ζην επίπεδν εξγαζίαο. 

2.7 Τδξαπιηθό πιήγκα  

Γεληθά  

ηελ παξνύζα γίλεηαη ε κειέηε αληηκεηώπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξαπιηθνύ 

πιήγκαηνο ζηνπο θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο ησλ αληιηνζηαζίσλ. 

Η δπζκελέζηεξε πεξίπησζε από ηελ άπνςε ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο είλαη λα 

δηαθνπεί ην ειεθηξηθό ξεύκα ηε ζηηγκή πνπ ιεηηνπξγνύλ όιεο νη αληιίεο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. Με ηε δηαθνπή ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ νη 

αληιίεο δελ ζηακαηνύλ, αιιά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξνπήο αδξαλείαο ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, ζπλερίδνπλ λα πεξηζηξέθνληαη θαη λα δηνρεηεύνπλ 

λεξό ζηελ θαηάζιηςε. Η παξνρή απηή είλαη αλεπαξθήο, ώζηε λα θαιύςεη ηελ 
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αδξάλεηα ηεο θηλνύκελεο κάδαο λεξνύ θαη έηζη ακέζσο κεηά ηε δηαθνπή 

δεκηνπξγείηαη πξώηα ην θαηλόκελν ηεο ππνπίεζεο. ηε ζπλέρεηα ε ξνή ηνπ λεξνύ 

αληηζηξέθεηαη θαη εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο ππεξπίεζεο ζην αληιηνζηάζην. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζηάζεο όισλ ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ιόγσ δηαθνπήο 

ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο ΓΔΗ, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κπνξεί 

λα γίλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε αεξνθπιαθίνπ αθξηβώο έμσ από ην αληιηνζηάζην 

(θνληά ζηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα).  

Τπνινγηζκνί  

Γηα όια ηα αληιηνζηάζηα ηνπ παξόληνο έξγνπ ε πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ από ην πδξαπιηθό πιήγκα, γηα ηελ πεξίπησζε ζηάζεο 

όισλ ησλ ιεηηνπξγνύλησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ιόγσ δηαθνπήο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο ΓΔΗ, ζα γίλεη, κε ηελ ηνπνζέηεζε αεξνθπιαθίσλ 

αθξηβώο θνληά ζηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό είλαη αλαγθαία θαη’ αξρήλ ηα ζηνηρεία (κήθνο θαη ηαρύηεηα 

κεηαδόζεσο πιήγκαηνο) ηνπ ηδεαηνύ (ηζνδύλακνπ πξνο ηνλ ζύλζεην) αγσγνύ. 

Απηό είλαη αλαγθαίν δηόηη νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί δελ είλαη εληαίνη. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ζεσξείηαη ε θαηάζιηςε ζαλ εληαίνο αγσγόο κε D, Q θαη V ηα 

πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο πξώηεο κεηά ην αληιηνζηάζην ζσιήλσζεο θαη κε 

ηζνδύλακν κήθνο L πνπ πξνθύπηεη από ηελ ζρέζε: 

11

3
3

1

2
21

V

Vv
Lv

V

V
L

V

V
LLL  

Η ζρέζε απηή πξνθύπηεη από ηελ εμίζσζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη 

ζηνπο θύξηνπο θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο ηνπ δηθηύνπ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ 

πξνο ηελ αληίζηνηρε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνπο ηζνδύλακνπο αγσγνύο (STEPANOFF, 

WATER-HAMMER PROBLEMS). 

Η ηαρύηεηα κεηάδνζεο ηνπ θύκαηνο α ζηνλ ηδεαηό ηζνδύλακν αγσγό κε ηα πην 

πάλσ ζηνηρεία (L,D,Q,V) πξνθύπηεη από ηελ ζρέζε: 

L

α

L

α

L

α

L

α
v

v

1

1

2

2

 

όπνπ L1, L2 ........Lv = ηα πξαγκαηηθά κήθε ηνπ ζύλζεηνπ αγσγνύ  

  V1, V2, ……Vn  = ηαρύηεηα λεξνύ ζηνπο θαηαζιηπηηθνύο 

αγσγνύο 

θαη  α1, α2 ........αλ = νη αληίζηνηρεο ηαρύηεηεο κεηάδνζεο 

ηνπ θύκαηνο. 
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Η πην πάλσ ζρέζε πξνέθπςε από ηελ εμίζσζε ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο ηνπ θύκαηνο 

ζηνλ ηζνδύλακν αγσγό πξνο ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν πνπ απαηηείηαη ζηνλ ζύλζεην 

πξαγκαηηθό αγσγό (PARMAKIAN, WATER HAMMER ANALYSIS-STEPANOFF, WATER 

HAMMER PROBLEMS). 

Η ηαρύηεηα κεηαδόζεσο ηνπ πιήγκαηνο α ζε κ/δι ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν ηνπ 

J.PARMAKIAN πνπ δίλεηαη ζην θεθάιαην III-VELOCITY OF WATER HAMMER 

WAVES: 

 

   α
W

g K

DC

Ee

1

1 1

  όπνπ: 

 

W =  εηδηθό βάξνο λεξνύ ζε ργξ/κ3 

g =  επηηάρπλζε βαξύηεηαο ( 9,81 κ/δι2 ) 

K =  κέηξν ειαζηηθόηεηαο λεξνύ ( 2,1 x 108 ργξ/κ2 ) 

E =  κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ YOUNG.  

  Γηα ραιπβνζσιήλεο ιακβάλεηαη 2,1 x 106 ργξ/εθ2 = 2,1 x 1010 

ργξ/κ2, ελώ γηα  

  αγσγνύο από HDPE 8 x 103 ργξ/εθ2 = 8,0 x 107 ργξ/κ2 

C1 =  ζπληειεζηήο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζηήξημεο ηνπ ζσιήλα  

  (εδώ C1=0,90) . 

D =  δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε ρζη. 

e =  πάρνο ζσιήλα ζε ρζη. 

 

Οη ηαρύηεηεο κεηάδνζεο ηνπ πιήγκαηνο γηα ηνπο ρξεζηκνπνύκελνπο αγσγνύο 

ππνινγίζηεθαλ: 

XDPE 400, PN16  260 κ/δι 

XDPE 400, PN10  240 κ/δι 

Μεηά ηα παξαπάλσ νη ηζνδύλακνη αγσγνί γηα ηνπο ππνινγηζκνύο πξνθύπηνπλ 

Αληιηνζηάζην Γξίδαο  L = 10.250 κ, α = 245 κ/δι 

Απνηειέζκαηα  κέζσ  Η/Τ  

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνπο 

θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο ζαλ απνηέιεζκα ησλ κεηαβαηηθώλ θαηλνκέλσλ κεηά ηελ 
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ζηάζε ησλ αληιηώλ ιόγσ δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (δηαθνπή όισλ 

ησλ αληιηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ) εθαξκόζηεθε "αξηζκεηηθή κέζνδνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ" κέζσ αλαιπηηθήο κεζόδνπ ζε πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή. 

ην πξόγξακκα απηό ζεσξήζεθαλ δεδνκέλα ηα ππνινγηζζέληα, θαηά ηα σο άλσ, 

ζηνηρεία ηεο ηαρύηεηαο πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο, κε ην ζπγθεθξηκέλν ηζνδύλακν 

θαηαζιηπηηθό αγσγό (θαηά κήθνο ηνκή θιπ). 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

πκπεξαζκαηηθά πξνθύπηεη όηη ε πξνζηαζία ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ όπσο 

επηιέρζεθε είλαη επαξθήο. 

Σα απαηηνύκελα θαη πξνβιεπόκελα αεξνθπιάθηα είλαη ηα εμήο: 

Αληιηνζηάζην Όγθνο αεξνθπιαθίνπ 

(κ3) 

Πίεζε Λεηηνπξγίαο 

(κΤ) 

ΑΓ (Γξίδαο) 10 16 

   

ΑΚ (Κεθαιαξίνπ) 15 30 

 

Δηαζηάζεηο  αεξνθπιαθίσλ  -  Πάρε  ειαζκάησλ  

Σν πάρνο ειάζκαηνο ηνπ θπιηλδξηθνύ ηκήκαηνο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

S
P D

Κ

σ
V

S

200
0  

όπνπ :  P =  πίεζε ιεηηνπξγίαο ργξ/εθ2 (αηκ.) 

  D =  δηάκεηξνο ζε ριζη. 

  V =  ζπληειεζηήο ξαθήο (0,8) 

 Κ  =  όξην δηαξξνήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ πιηθνύ (γηα ST 

37.2, Κ=23 ργξ/ριζη2 γηα ηα αεξνθπιάθηα Γξίδαο θαη 

Γεώηξεζεο ελώ γηα ην αεξνθπιάθην Κεθαιαξίνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ST52.3 κε Κ=35 ργξ/ριζη2 θαη 

αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ξαθήο V = 0,9 κε έιεγρν 100% 

ησλ ξαθώλ ζπγθόιιεζεο θαη πηζηνπνηεηηθό 3.1Β θαηά 

DIN50049) 

  ζ =  ζπληειεζηήο αζθάιεηαο = 2 

  S0 =  πξνζαύμεζε γηα απνθιίζεηο πάρνπο ειάζκαηνο θαη  

    κείσζε ιόγσ δηαβξώζεσλ = 1,0 - 2,0 ριζη. 
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Έηζη κε βάζε ηα πην πάλσ ππνινγίδνληαη θαη εθιέγνληαη ηα πάρε ησλ ειαζκάησλ 

θαη νη δηαζηάζεηο ησλ αεξνθπιαθίσλ αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη ηα 

εμήο: 

 Όγθνο αεξνθπιαθίνπ (κ3)    

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο (αηκ.)    

 Γηάκεηξνο (ρζη.)    

 Ύςνο θπιηλδξηθνύ ηκήκαηνο (ρζη.)    

 Πάρνο ειάζκαηνο θπιηλδξηθνύ ηκήκαηνο 

(ρζη.) 

   

 Πάρνο ειάζκαηνο ππζκέλα    

 Γηάκεηξνο ζσιήλα ζύλδεζεο    

Αεξνζπκπηεζηήο  αεξνθπιαθίνπ  

Γηα ηελ πιήξσζε ηνπ αεξνθπιαθίνπ θαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ αέξα ιόγσ 

δηαιύζεώο ηνπ ζην ππό πίεζε λεξό ζα ρξεζηκνπνηεζεί αεξνζπκπηεζηήο. 

Η παξνρή ηνπ αεξνζπκπηεζηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξηθή ζρέζε: 

Q
C P06

4 6

,
 

Όπνπ     Q = παξνρή αεξνζπκπηεζηή ζε κ3/ώξα 

  C = όγθνο αεξνθπιαθίνπ ζε κ3 

  Ρ = πίεζε απνδεύμεσο ζε αηκ. 

Σειηθά εθιέγεηαη αεξνζπκπηεζηήο παξνρήο 10 κ3/ώξα γηα ηα αεξνθπιάθηα 

αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο κέρξη θαη 3,0 κ3 θαη 10,0 κ3 θαη 50 κ3/σ γηα ην 

αεξνθπιάθην 15,0 κ3 αληιηνζηαζίνπ Κεθαιαξίνπ. 

Δδώ ζεκεηώλεηαη όηη γηα ην κηθξό αεξνθπιάθην αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο (3,0 

κ3) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αεξνθπιάθην κε κεκβξάλε δηαρσξηζκνύ αέξα-λεξνύ 

ρσξίο ηελ αλάγθε αεξνζπκπηεζηή. 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ απαηηνύκελσλ αεξνθπιαθίσλ. Η ζηήιε κε ην 

πνζνζηό αέξα αθνξά ηελ ζηάζκε πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ην λεξό ζην 

αεξνθπιάθην ππό ην νλνκαζηηθό καλνκεηξηθό ύςνο (Η0). 

- Αληιηνζηάζην ΑΓ ΑΚ 

- Όγθνο Αεξνθπιαθίνπ (κ3) 10,0 15,0 

- Πίεζεο ιεηηνπξγίαο (αηκ)                16 30 



 21 

- Γηάκεηξνο ζύλδεζεο DN150 DN150 

- Πνζνζηό αέξα (%) 65 70 

- Αεξνζπκπηεζηήο (κ3 – αηκ) 10-

12,5 

50-25 

2.8 σιελώζεηο - Τδξαπιηθά εμαξηήκαηα  

Οη ζσιελώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ 

πξνβιέπνληαη ραιύβδηλεο, θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

St 37-2 θαηά DIN 17100 θαη ζα βαζίδνληαη ζε ραιπβνζσιήλεο κε επζεία ξαθή δηα 

ειεθηξηθήο αληηζηάζεσο (E.R.W.) κέρξη θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN 350. Γηα 

κεγαιύηεξεο δηακέηξνπο κπνξεί λα είλαη κε ζπεηξνεηδή ξαθή θαη ζα αθνινπζνύλ 

ηνπο θαλνληζκνύο ΔΛΟΣ ή αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξόηππα (DIN, ISO, ASTM, API 

θιπ.) 

Η εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη ην ειάρηζην πάρνο ησλ ζσιελώζεσλ ζα είλαη: 

DN 100 114,3   X 3,6 ρζη.  DN 250 273,0   X 5,0 ρζη. 

DN 125 139,7   X 4,0 ρζη. 
 

DN 300 323,9   X 5,0 ρζη. 

DN 150 168,3   X 4,0 ρζη.  DN 350    355,6 X 5,6 ρζη. 

DN 200 219,1   X 4,5 ρζη.   

 

ηελ εμαγσγή θάζε αληιίαο πξνβιέπνληαη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, ρεηξνθίλεηε 

δηθιείδα θαη εηδηθό ηεκάρην εμάξκσζεο. ηηο αλαξξνθήζεηο ησλ νξηδόληησλ αληιηώλ 

πξνβιέπεηαη δηθιείδα θαη εηδηθό ηεκάρην εμάξκσζεο. 

Η ζύλδεζε - απνκόλσζε ησλ αεξνθπιαθίσλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ζσιήλσζε 

θαη δηθιείδα επίζεο ρεηξνθίλεηε. 

ην ζπιιέθηε ηεο θαηαζιίςεσο πξνβιέπεηαη παξνρόκεηξν ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

ηύπνπ. 

2.9 Τιηθά  θαηαζθεπήο αληιηώλ  

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ησλ αληιηώλ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε θζνξά θαη δηάβξσζε. 

Δηδηθόηεξα πάλησο ζα θαηαζθεπαζζνύλ: 

- Σν ζηόκην αλαξξνθήζεσο θαη νη ζάιακνη ε θειύθε από ιεπηόθνθθν ρπηνζίδεξν 

αξίζηεο πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ GG20 θαηά DIN 1691 ε ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν 

πνηόηεηαο GGG 40 ηνπιάρηζηνλ, θαηά DIN 1693. 
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- Η πηεξσηή από εηδηθό θσζθνξνύρν νξείραιθν ή άιιν θξάκα πνπ λα 

παξνπζηάδεη πςειή αληνρή ζε ζπειαίσζε (π.ρ. κπξνύληδν SAE 63 ή G-

CuSn10). 

- Οη αληηθαηαζηάζηκνη δαθηύιηνη θζνξάο ηνπ θειύθνπο από εηδηθό νξείραιθν. 

- Ο άμνλαο ηεο αληιίαο ζην ηκήκα πνπ ζηεξενύληαη νη πηεξσηέο, από αλνμείδσην 

ράιπβα πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI 416. 

- Η πξνέθηαζε ηνπ άμνλα (βάθηξν) από ράιπβα αλνμείδσην επίζεο (θαηαθόξπθεο 

αληιίεο). 

- Η ζηήιε (θαηαθόξπθεο αληιίεο) από ράιπβα. 

- Η θακπύιε εμαγσγήο θαη ε βάζε ηνπ θηλεηήξα (θαηαθόξπθεο αληιίεο) από 

ρπηνζίδεξν. 

-  Η βάζε έδξαζεο αληιίαο θαη θηλεηήξα (νξηδόληηεο αληιίεο) από ζπγθνιιεηά 

ραιπβνειάζκαηα θαη κνξθνζίδεξν. 

- Οη θνριίεο ζην ηκήκα θάησ από ηελ θακπύιε εμαγσγήο (θαηαθόξπθεο αληιίεο) 

από αλνμείδσην ράιπβα. 

- Όια ηα κέξε ηεο αληιίαο, εθηόο από ηνπο άμνλεο, ηα έδξαλα θαη ηελ πηεξσηή, 

ζα πξνζηαηεύνληαη κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή βαθή επνμεηδηθήο βάζεσο. 

2.10 Λεηηνπξγία αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ  

Η ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζα γίλεηαη 

ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπλερή παξνπζία ρεηξηζηώλ γηα ρεηξηζκνύο ιεηηνπξγίαο αιιά 

απηόκαηα, όπσο αλαιπηηθά παξαθάησ πεξηγξάθεηαη. 

Δθηόο από ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 

πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα ηειεκεηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ άληιεζεο (κέζσ modem) 

ζε Κέληξν Διέγρνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ. 

Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο θάζε άληιεζεο ζα ιεηηνπξγνύλ (εθθίλεζε - 

ζηάζε) κε βάζε ηε ζηάζκε ζηελ δεμακελή ηελ νπνία ηξνθνδνηνύλ. ηε δεμακελή 

απηή ζα αληρλεύνληαη νη ζηάζκεο εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

δηάηαμε κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο (ειεθηξόδην ρσξεηηθνύ ή άιινπ ηύπνπ). 

Οη ζηάζκεο ζηάζεο ζα είλαη δηαηεηαγκέλεο ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο από 

πάλσ πξνο ηα θάησ κε ηε ζεηξά 1, 2, ..., ελώ νη ζηάζκεο εθθίλεζεο 

ηνπνζεηνύληαη ζην θαηώηεξν ηκήκα ηεο δεμακελήο όκνηα κε ηελ απηή ζεηξά 

επίζεο, από πάλσ πξνο ηα θάησ (Δ1, Δ2, ...).  
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Δθηόο από ηα πην πάλσ δεύγε εθθίλεζεο - ζηάζεο, ζηε δεμακελή πξνβιέπεηαη ε 

αλίρλεπζε θαησηάηεο ζηάζκεο θαζώο θαη ε αλίρλεπζε γηα ηε ζήκαλζε αλσηάηεο 

ζηάζκεο. Η ζήκαλζε απηή ζα είλαη θσηεηλή θαη ερεηηθή. 

Θα αληρλεύνληαη ηόζα δεύγε εθθίλεζεο - ζηάζεο όζα θαη ηα θύξηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα. 

Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν δελ μεθηλήζεη κία αληιία πνπ ηεο εδόζε εληνιή, ηόηε πξνβιέπεηαη ε εληνιή 

εθθίλεζεο λα κεηαβηβάδεηαη ζηελ επόκελε όκνηα αληιία. 

Όιεο νη όκνηεο αληιίεο θάζε άληιεζεο πξνβιέπεηαη λα ελαιιάζζνληαη απηόκαηα 

ζηε ζεηξά ιεηηνπξγίαο ώζηε λα κεησζεί ε ζπρλόηεηα εθθίλεζήο ηνπο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη, θαηά ην δπλαηόλ, νκνηόκνξθε θζνξά ηνπο. 

Η κεηάδνζε ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο ζην αληιηνζηάζην ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

εηδηθήο θαισδίσζεο (ηλννπηηθό θαιώδην) πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ραληάθη ησλ αγσγώλ. 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 

ειέγρεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηελ ζηάζκε ή ηελ πίεζε ζηελ αλαξξόθεζε 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε "ελ μεξώ" ιεηηνπξγία ηνπο. 

2.11 Λνηπόο εμνπιηζκόο  

Δθηόο από ηνλ εμνπιηζκό πνπ αλαθέξζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθώλ 

ζεκάησλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

παξαθάησ αλαθεξόκελνο θαη ζηα ζρέδηα ζεκεηνύκελνο εμνπιηζκόο: 

α) Γηα όιεο ηηο αληιήζεηο πξνβιέπνληαη θαηάιιεινπ ηύπνπ παξνρόκεηξα ε 

έλδεημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα ηειεκεηαδίδεηαη ζην Κέληξν Διέγρνπ. 

β) ε θάζε αληιία πξνβιέπεηαη δηθιείδα απνκόλσζεο θαη βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο. ηηο νξηδόληηεο αληιίεο πξνβιέπεηαη επί πιένλ δηθιείδα 

δηαθνπήο θαη ζηελ αλαξξόθεζε. Οη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ησλ αληιηώλ 

θάζε θαηάζιηςεο ζπλδένληαη ζε ζπιιέθηε ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ 

εμσηεξηθό θαηαζιηπηηθό αγσγό. 

γ) Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αληιηνζηαζίσλ πξνβιέπνληαη όπσο αλαθέξζεθε 

θαηάιιειεο αλπςσηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δει γεξαλνγέθπξα γηα ην 

αληιηνζηάζην Κεθαιαξίνπ θαη κνλνξάγα γηα ην αληιηνζηάζην Γξίδαο. 

δ) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε, ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο, ζα 

ηνπνζεηεζνύλ, αεξνθπιάθηα αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο. 
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ε) Δθηόο από ηα πην πάλσ πξνβιέπεηαη πιήξεο ζύζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, γεηώζεηο 

θιπ. 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

Κηάην 19-04-2017 

Οη κειεηεηέο 

 

Σηκνιέσλ Υαζηώηεο 

 Πνι. Μερ. ΠΔ3 

 

Λεσλίδαο Μαζηνξάθνο 

Μερ. Μερ. ΠΔ5 

 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Κηάην 19-04-2017 

Ο Αλ. Πξντζη/λνο Σκ Σ.Δ.-Η/Μ 

Έξγσλ & πγθ/ληώλ 

 

 

 

Βαζίιεηνο Καηζηκπνύιαο 

Πνι. Μερ. ΣΔ3 

ΘΕΧΡΗΘΗΚΕ 

Κηάην ..-04-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερλ. 

Τπεξ. & Πνιενδ. 

 

 

 

Βαζίιεηνο Παπαβαζηιείνπ 

Πνι. Μεραληθόο ΠΔ3 

--------------------------------ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ 15-12-2017--------------------------- 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

Κηάην 19-04-2017 

Οη κειεηεηέο 

 

Σηκνιέσλ Υαζηώηεο 

 Πνι. Μερ. ΠΔ3 

 

Λεσλίδαο Μαζηνξάθνο 

Μερ. Μερ. ΠΔ5 

 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Κηάην 19-04-2017 

Ο Αλ. Πξντζη/λνο Σκ Σ.Δ.-Η/Μ 

Έξγσλ & πγθ/ληώλ 

 

 

 

Βαζίιεηνο Καηζηκπνύιαο 

Πνι. Μερ. ΣΔ3 

ΘΕΧΡΗΘΗΚΕ 

Κηάην ..-04-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερλ. 

Τπεξ. & Πνιενδ. 

 

 

 

Βαζίιεηνο Παπαβαζηιείνπ 

Πνι. Μεραληθόο ΠΔ3 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

- Απνηειέζκαηα κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ βνήζεηα 

Η/Τ 

- Τπνινγηζκνί Φσηνηερλίαο 
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