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ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Τποχρεωτικό Εφαρμογό 

Σο παρόν τεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Π.) περιλαμβϊνει τουσ τεχνικούσ ςυμβατικούσ όρουσ 
ςύμφωνα με τουσ οπούουσ ςε ςυνδυαςμό και με τουσ όρουσ των υπολούπων ςυμβατικών τευχών θα 
εκτελεςθούν οι εργαςύεσ του ϋργου. Επιςημαύνεται ότι οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Ε.ΣΕ.Π.) 
ΥΕΚ B’2221/2012, ωσ ιςχύουν (οι αναλυτικϋσ περιγραφϋσ υπϊρχουν αναρτημϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα 
τησ ΓΓΔΕ, www.ggde.gr)και οι ΚΤΑ περύ υποχρεωτικόσ ενςωμϊτωςησ υλικών με ςόμανςη CE, 
υπεριςχύουν των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών.Επιςημαύνεται, ότι ςτο παρόν ϋργο δεν ϋχουν 
εφαρμογό οι όροι του Σρόπου Επιμϋτρηςησ των ωσ ϊνω Ε.ΣΕ.Π. 

1.2 υμπληρωματικϋσ Προδιαγραφϋσ 

Για οποιοδόποτε υλικό, καταςκευό, ποιοτικό ϋλεγχο (διαδικαςύεσ/ μεθόδουσ/ δοκιμϋσ κλπ.) θα ε-
φαρμόζονται: 

 Οι εγκεκριμϋνεσ Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Ε.ΣΕ.Π.) 

 Οι Ευρωκώδικεσ 

 Σα θεςμοθετημϋνα εναρμονιςμϋνα πρότυπα, όπωσ αναφϋρονται ςτο παρϊρτημα 4 τησ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 

 Σα λοιπϊ ιςχύοντα ευρωπαώκϊ πρότυπα, και απουςύα αυτών, τα διεθνό πρότυπα ISO και τα 
εθνικϊ πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΣ κλπ.) 

τα παρακϊτω Κεφϊλαια δύνονται ςυμπληρωματικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των μηχανολογικών 
εργαςιών, που δεν καλύπτονται από εγκεκριμϋνεσ Ε.ΣΕ.Π. Παρϊλληλα εξειδικεύονται οι απαιτόςεισ 
των εγκεκριμϋνων Ε.ΣΕ.Π, λαμβϊνοντασ υπόψη το αντικεύμενο του ϋργου.  

1.3 Τποχρεώςεισ Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 

Κϊθε Διαγωνιζόμενοσ με μόνη την υποβολό τησ Προςφορϊσ του αναγνωρύζει ότι οι προαναφερθεύςεσ 
προδιαγραφϋσ εύναι κατϊλληλεσ και επαρκεύσ για την εκτϋλεςη του Έργου και ότι αναλαμβϊνει κϊθε 
υποχρϋωςη, κύνδυνο ό ςυνϋπεια που απορρϋει από την εφαρμογό τουσ. 

1.4 Δαπϊνεσ Αναδόχου 

Όλεσ οι δαπϊνεσ για την εφαρμογό των όρων του παρόντοσ Σεύχουσ και των ςχετικών και/ό 
αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονιςμών θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο αςχϋτωσ αν γύνεται 
ρητό ςχετικό αναφορϊ τούτου ό όχι. 

 

 

http://www.ggde.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

2.1 Πεδύο Εφαρμογόσ – Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτο ςύνολο του εξοπλιςμού, που ενςωματώνεται ςτο ϋργο. 
Όλοσ ο εξοπλιςμόσ, κύριοσ και βοηθητικόσ, πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τα οριζόμενα ςτην Οδηγύα 
2006/42/ΕΕ (ΠΔ.57/2010) και τισ παρούςεσ Προδιαγραφϋσ.  

Όλοσ ο εξοπλιςμόσ, κύριοσ και βοηθητικόσ, πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με την παρούςα Προδιαγραφό 
και με τισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ. Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΝ 12255 «Εγκαταςτϊςεισ 
επεξεργαςύασ λυμϊτων».  

Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τα ελληνικϊκαι ευρωπαώκϊ πρότυπα (ΕΛΟΣκαι ΕΝ). Η 
αναφορϊ ςτισ παρούςεσ Προδιαγραφϋσ ςε ϊλλα διεθνό πρότυπα (DIN, BS κτλ.), εύναι ενδεικτικό τησ 
επιθυμητόσ ποιότητασ και ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να εφαρμόςει εναλλακτικϊ πρότυπα, εφ’ όςον αυτϊ 
εύναι τουλϊχιςτον ιςοδύναμα με την τελευταύα ϋκδοςη των αναφερομϋνων ςτισ παρούςεσ 
Προδιαγραφϋσ. 

(1) Εξοπλιςμόσ εύναι κϊθε μηχϊνημα ό διϊταξη, που μεμονωμϋνα ό ςε ςυνδυαςμό με το δομικό ϋργο 
ςτο οπούο εγκαθύςταται, μπορεύ να επιτύχει την προδιαγεγραμμϋνη λειτουργύα του.  

(2) Μονϊδα επεξεργαςύασ εύναι το δομικό ϋργο που μαζύ με το ςύνολο του εγκαθςτϊμενου ςε αυτό 
εξοπλιςμού λειτουργεύ αυτόνομα ςαν μύα ενιαύα βαθμύδα επεξεργαςύασ και εύναι διακριτό από 
ϊλλεσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ, οι οπούεσ βρύςκονται ανϊντη ό κατϊντη (π.χ. εςχϊρωςη, 
εξϊμμωςη, πρωτοβϊθμια καθύζηςη, βιολογικόσ αντιδραςτόρασ, δευτεροβϊθμια καθύζηςη, 
χώνευςη, αφυδϊτωςη κτλ.).  

(3) Ονομαςτικό φόρτιςη YN εύναι η μϋςη φόρτιςη ςυνεχούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού υπό 
πλόρεσ φορτύο. 

(4) Μϋγιςτη φόρτιςη Ymax εύναι η φόρτιςη αιχμόσ που θϋτει τον εξοπλιςμό «εκτόσ λειτουργύασ», για 
παρϊδειγμα η τιμό ςτην οπούα ρυθμύζεται ο διακόπτησ υπερφόρτιςησ. 

(5) υντελεςτόσ χρόςησ KA εύναι η παρϊμετροσ που εκφρϊζει την επύδραςη των ςυνθηκών 
λειτουργύασ ςτον κινητόρα του εξοπλιςμού. Ο ςυντελεςτόσ χρόςησ δύδει ϋμμεςεσ ό ϊμεςεσ 
πληροφορύεσ για την φόρτιςη, την διϊρκεια λειτουργύασ και την θερμοκραςύα και εύναι ο 
ςυντελεςτόσ που ςυςχετύζει την φόρτιςηλειτουργύασ (load bearing) με το οριακό φορτύο (load 
capacity).  

(6) Διϊρκεια ζωόσ εξοπλιςμού εύναι ο χρόνοσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού ςε ονομαςτικό φόρτιςη 
μϋχρισ ότου ϋνα εξϊρτημϊ του καταςτραφεύ. Η διϊρκεια ζωόσ του εξοπλιςμού δεν πρϋπει να 
ςυγχϋεται με τον χρόνο ςυντόρηςησ, ούτε με τον χρόνο λειτουργύασ, που λαμβϊνεται υπόψη 
ςτισ τεχνικοοικονομικϋσ μελϋτεσ.  

(7) Σο φορτύο ςϊρωςησ [Ν/m] εύναι το κύριο λειτουργικό φορτύο ςε ϋναν ςαρωτό και εύναι το 
φορτύο που απαιτεύται για την μεταφορϊ τησ ιλύοσ καθώσ επύςησ και για την κύνηςό του 
ςαρωτό μϋςα ςτο νερό. 

2.2 Γενικϋσ απαιτόςεισ 

O εξοπλιςμόσ, θα προϋρχεται από αναγνωριςμϋνουσ και καταξιωμϋνουσ προμηθευτϋσ / 
καταςκευαςτϋσ. Ο εξοπλιςμόσ που θα παραδοθεύ πρϋπει να ϋχει αποδεικτικϊ καλόσ και αξιόπιςτησ 
λειτουργύασ ςε παρόμοια ϋργα, να εύναι ανθεκτικόσ και απλόσ ςτην λειτουργύα του, και να παρϋχεται 
ςτην αγορϊ επϊρκεια ανταλλακτικών. ύμφωνα με την ΕΝ 12255-1, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να 
εξαςφαλύςει την Τπηρεςύα, ότι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ καλύπτεται από ανταλλακτικϊ για μια 
10ετύα από την ημϋρα εγκατϊςταςόσ του. 
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Ο εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να ανόκει ςτην ςειρϊ παραγωγόσ του καταςκευαςτό και να εύναι ςύμφωνοσ 
με τισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ. Η καταςκευό του πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ ςτο εργοςτϊςιο του 
προμηθευτό, πριν την αποςτολό του ςτο εργοτϊξιο και οι επύ τόπου εργαςύεσ θα περιορύζονται ςτην 
ανϋγερςη του εξοπλιςμού και ςε μικρϋσ μόνο προςαρμογϋσ, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για την 
εγκατϊςταςό του. 

Ο ςχεδιαςμόσ και η καταςκευό όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τεχνικόσ 
και θα πρϋπει να εύναι πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ. Σο φινύριςμϊ του θα εύναι πρώτησ εμπορικόσ 
ποιότητασ και ςύμφωνα με την πρόςφατεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και πρακτικϋσ. 

Όλα τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν πρϋπει να εύναι τα πλϋον κατϊλληλα για την εργαςύα για την 
οπούα προορύζονται, καινούργια και πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ, ςυμβατϊ μεταξύ τουσ, χωρύσ 
ελαττώματα και επιλεγμϋνα για μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ με την ελϊχιςτη δυνατό ςυντόρηςη. 

Όλα τα εξαρτόματα, που θα ϋρχονται ςε ϊμεςη επαφό με τα χημικϊ που χρηςιμοποιούνται κατϊ την 
επεξεργαςύα, θα πρϋπει να εύναι ανθεκτικϊ ςτην τριβό και ςτην διϊβρωςη και να διατηρούν τισ 
ιδιότητεσ τουσ χωρύσ να υφύςτανται γόρανςη από τον καιρό, την ϋκθεςη ςτην ηλιακό ακτινοβολύα, ό 
από οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

Πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό για την αποφυγό διϊβρωςησ που θα οφεύλεται ςτην επαφό 
διαφορετικών μετϊλλων. Όπου εύναι απαραύτητο να υπϊρχει επαφό μεταξύ διαφορετικών μετϊλλων, 
τα μϋταλλα αυτϊ θα επιλϋγονται ϋτςι ώςτε η διαφορϊ δυναμικού μεταξύ τουσ ςτην ηλεκτροχημικό 
ςειρϊ να μην εύναι μεγαλύτερη από 0,5 mV. Εϊν τούτο δεν εύναι δυνατό, οι επιφϊνειεσ επαφόσ του ενόσ 
ό και των δύο μετϊλλων θα εύναι επιμεταλλωμϋνεσ (γαλβανιςμϋνεσ), ό επεξεργαςμϋνεσ κατϊ ϊλλο 
τρόπο ϋτςι ώςτε η διαφορϊ δυναμικού να ϋχει ελαττωθεύ μϋςα ςτα επιτρεπτϊ όρια, ό εναλλακτικϊ τα 
δύο μϋταλλα θα εύναι μονωμϋνα μεταξύ τουσ. 

Τλικϊ και ςυςκευϋσ που πρόκειται να λειτουργόςουν ςε διαβρωτικό ό εκρηκτικό περιβϊλλον πρϋπει 
να πληρούν τουσ προβλεπόμενουσ από τισ αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, όρουσ. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ (μπουλόνια, βύδεσ, 
παξιμϊδια κτλ.) που βρύςκονται κϊτω από την ςτϊθμη του νερού ό ςε διαβρωτικό ατμόςφαιρα θα 
πρϋπει να εύναι ανοξεύδωτα κατηγορύασ Α2 ό Α4 ςύμφωνα με το ISO 3506-1 ϋωσ 3506-3. Όλα τα 
παρόμοια εξαρτόματα πρϋπει να εύναι απόλυτα εναλλϊξιμα και αντικαθιςτούμενα, ακριβό και εντόσ 
των προδιαγραφόμενων ανοχών, ϋτςι ώςτε τα ανταλλακτικϊ να μπορούν να τοποθετούνται χωρύσ 
καμύα δυςκολύα. 

Σο ςύνολο του εξοπλιςμού θα πρϋπει να λειτουργεύ χωρύσ υπερβολικούσ κραδαςμούσ και με τον 
ελϊχιςτο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιςτρεφόμενα μϋρη θα εύναι καλϊ ζυγοςταθμιςμϋνα, τόςο ςτατικϊ 
όςο και δυναμικϊ, ϋτςι ώςτε, όταν περιςτρϋφονται με τισ κανονικϋσ ταχύτητεσ και φορτύο, να μην 
παρουςιϊζουν κραδαςμούσ. 

Όλα τα μϋρη του εξοπλιςμού, που μπορεύ να υποςτούν φθορϊ ό ζημιϋσ λόγω ςκόνησ, θα εύναι τελεύωσ 
κλειςτού τύπου με προςτατευτικό περύβλημα. 

Εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτο Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφό, μηχανόματα που θα εύναι 
τοποθετημϋνα ςε χώρουσ όπου θα υπϊρχει προςωπικό κατϊ τη διϊρκεια των ςυνόθων διεργαςιών 
λειτουργύασ, θα εύναι ςχεδιαςμϋνα ό θα φϋρουν ςιγαςτόρεσ ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι το 
προςωπικό δεν θα υπόκειται ςε περιςςότερο από το ιςοδύναμο ςε ςτϊθμη ςυνεχούσ όχου των 75 dB 
(A), όπωσ καθορύζεται ςτο πρότυπο ISO 1990. 

Ο εξοπλιςμόσ που επιτελεύ παρόμοια λειτουργύα θα εύναι του ύδιου τύπου και καταςκευόσ και θα εύναι 
πλόρωσ ανταλλϊξιμοσ, ώςτε να περιοριςτούν τα αναγκαύα αποθϋματα ανταλλακτικών. Αυτό ιςχύει 
ιδιαύτερα για εύδη όπωσ κινητόρεσ, εξοπλιςμόσ πινϊκων, όργανα, χειριςτόρια, βαλβύδεσ και 
ηλεκτρονόμοι. 
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2.3 Διαδικαςύα ϋγκριςησ υλικών και εξοπλιςμού 

Κϊθε υλικό η εξοπλιςμόσ υπόκειται ςτην ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, η οπούα ϋχει το δικαύωμα απόρριψησ 
οποιουδόποτε υλικού ό/και εξοπλιςμού, του οπούου η ποιότητα ό τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ κρύνονται 
μη ςυμμορφούμενα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ανεπαρκό για την καλό λειτουργύα του όλου 
ϋργου και την αςφϊλεια και υγιεινό των εργαζομϋνων. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη τισ παρακϊτω πληροφορύεσ: 

i. ο καταςκευαςτόσ και ο τύποσ 

ii. τεχνικό περιγραφό – προδιαγραφϋσ καταςκευόσ  

iii. πύνακασ τεχνικών χαρακτηριςτικών  

iv. τα υλικϊ καταςκευόσ και η αντιδιαβρωτικό προςταςύα 

v. τα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και οι διαςτϊςεισ 

vi. το πρόγραμμα ποιοτικού ελϋγχου 

vii. εικονογραφημϋνα ϋντυπα (prospectus) 

viii. πρόςθετεσ πληροφορύεσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παρούςεσ Προδιαγραφϋσ 

Πριν από την ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ ο Ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να προχωρόςει ςτην παραγγελύα 
του εξοπλιςμού. 

Κϊθε υλικό ό εξοπλιςμόσ υπόκειται ςτην ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
ςυμβατικό τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων, η οπούα ϋχει το δικαύωμα απόρριψησ οποιουδόποτε 
υλικού που η ποιότητα ό τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ του κρύνονται μη ςυμμορφούμενα με τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ ό ανεπαρκό για την καλό λειτουργύα του ϋργου και την αςφϊλεια και υγιεινό των 
εργαζομϋνων. 

2.4 υςκευαςύα και αποςτολό 

Ο εξοπλιςμόσ, πριν την αποςτολό του από το εργοςτϊςιο του καταςκευαςτό ςτο εργοτϊξιο, θα πρϋπει 
να ϋχει επαρκό προςταςύα κατϊ τησ διϊβρωςησ και των τυχαύων ζημιών, που μπορεύ να προκύψουν 
κατϊ την μεταφορϊ, την αποθόκευςη και την ανϋγερςη του. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τα παραπϊνω και θα πρϋπει να προμηθεύςει όλα τα 
απαραύτητα μϋςα και υλικϊ (κιβώτια ςυςκευαςύασ κτλ.) και να λϊβει όλα τα αναγκαύα μϋτρα, ϋτςι 
ώςτε ο εξοπλιςμόσ να φθϊςει ςτο εργοτϊξιο ϊθικτοσ και χωρύσ ζημιϋσ. 

Η ςυςκευαςύα θα πρϋπει να εύναι τϋτοια, ϋτςι ώςτε να μπορϋςει να αντϋξει ςε τυχόν 
κακομεταχειρύςεισ κατϊ την μεταφορϊ λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ πιθανϋσ καθυςτερόςεισ και να 
εύναι κατϊλληλη για αποθόκευςη. Όλα τα αντικεύμενα θα μαρκϊρονται καθαρϊ, ϋτςι ώςτε να 
αναγνωρύζονται ςτον κατϊλογο ςυςκευαςύασ, που θα βρύςκεται μϋςα ςε αδιϊβροχο φϊκελο. Σα 
κιβώτια θα πρϋπει να ϋχουν ςημεύα αναγνώριςησ, που να ςυςχετύζεται με τον φϊκελο ςυςκευαςύασ 
και να μαρκϊρονται με αδιϊβροχη μπογιϊ, ώςτε να φαύνεται το βϊροσ τουσ και τα ςημεύα ςτερϋωςησ 
των λαβών. 

Οι φλϊντζεσ, οι δικλεύδεσ και τα ειδικϊ τεμϊχια θα πρϋπει να προςτατεύονται με ξύλινουσ δύςκουσ, που 
θα εύναι ςτερεωμϋνοι με προςωρινϊ μπουλόνια (τα οπούα όμωσ δεν θα χρηςιμοποιηθούν κατϊ την 
εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού), ό με ϊλλεσ δόκιμεσ μεθόδουσ. Σα διϊφορα μικροώλικϊ όπωσ χιτώνια, 
δακτύλιοι, τςιμούχεσ, κοχλύεσ, περικόχλια κτλ., θα ςυςκευϊζονται ςε κιβώτια. 

Οι ηλεκτρονόμοι, τα όργανα κτλ. πρϋπει να μεταφϋρονται ςτερεωμϋνοι με κοχλύεσ ό/και ςφιγκτόρεσ 
μεταφορϊσ με ευδιϊκριτη ςόμανςη, ώςτε να εμποδύζεται η κύνηςη των κινητών μϋρων τουσ.  

Εξοπλιςμόσ, που προορύζεται για εςωτερικό εγκατϊςταςη, όπωσ εύναι οι ηλεκτρικού κινητόρεσ, οι 
διακόπτεσ και τα ςυςτόματα ελϋγχου, τα όργανα και οι πύνακεσ, τα ςτοιχεύα μηχανών κτλ., θα πρϋπει 
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να εύναι καλυμμϋνα με φύλλα αλουμινύου ό πολυαιθυλενύου, ερμητικϊ κλειςμϋνα ςτισ ςυνδϋςεισ τουσ 
και η ςυςκευαςύα θα πρϋπει να διαθϋτει με κατϊλληλο υγροςκοπικό υλικό. 

Κϊθε κιβώτιο πρϋπει να ςυνοδεύεται από κατϊλογο ςυςκευαςύασ μϋςα ςε αδιϊβροχο φϊκελο. 
Αντύγραφο του καταλόγου ςυςκευαςύασ πρϋπει να αποςταλεύ ςτον Εργοδότη, όταν διεκπεραιώνεται η 
αποςτολό του κιβωτύου. Σα κιβώτια πρϋπει να μαρκϊρονται καθαρϊ με αδιϊβροχη μπογιϊ, ώςτε να 
φαύνεται το βϊροσ τουσ και το ςημεύο που θα ςτερεωθούν οι λαβϋσ και πρϋπει να φϋρουν ανεξύτηλο 
ςημϊδι αναγνώριςησ που να ςυςχετύζεται με τον κατϊλογο ςυςκευαςύασ. 

Κατϊ την παραλαβό του εξοπλιςμού επύ τόπου των ϋργων, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, εϊν του ζητηθεύ, να 
ανούξει το οποιοδόποτε κιβώτιο ό ςυςκευαςύα για ϋλεγχο από τον Εργοδότη και μετϊ να προβεύ ο 
ύδιοσ ςτην επαναςυςκευαςύα του. 

Σον εξοπλιςμό πρϋπει να ςυνοδεύουν όλα τα όργανα και εξαρτόματα, τα οπούα ο καταςκευαςτόσ του 
ϋχει περιγρϊψει ςτα εγχειρύδια εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ του εξοπλιςμού ςαν απαραύτητα για 
την αςφαλό και αποδοτικό λειτουργύα του υπόψη εξοπλιςμού. Αυτϊ δεν πληρώνονται ιδιαύτερα εκτόσ 
αν ϋχει περιγραφεύ διαφορετικϊ ςτα λοιπϊ τεύχη. Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να ςυνοδεύεται και με τα 
ακόλουθα εγχειρύδια και ϋντυπα (ςε ηλεκτρονικό ό ϋντυπη μορφό):  

• Εγκατϊςταςησ 

• Λειτουργύασ 

• υντόρηςησ 

• Ανταλλακτικών 

Σα εγχειρύδια μπορεύ να εύναι και ενοποιημϋνα μεταξύ τουσ. 

2.5 Κινητόρεσ - Μειωτόρεσ 

2.5.1 Γενικϊ 

Οι κινητόρεσ και οι μειωτόρεσ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. Εφ’ όςον δεν προβλϋπονται ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ ςτισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ 
ιςχύουν τα αναφερόμενα παρακϊτω. 

2.5.2 Κινητόρεσ 

Οι περιελύξεισ των κινητόρων θα εύναι κατϊλληλεσ ώςτε να λειτουργούν κϊτω από τισ κλιματολογικϋσ 
ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτο ϋργο και κατϊλληλα ςυνδεδεμϋνεσ ώςτε να αντϋχουν ςε όλεσ τισ 
ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, όλοι οι κινητόρεσ θα μπορούν να αναπτύξουν ροπό εκκύνηςησ 
τουλϊχιςτον ύςη με 150% τησ ροπόσ υπό πλόρεσ φορτύο. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να περιορύζεται η 
ροπό εκκύνηςησ με χρόςη κατϊλληλων εκκινητών και μεθόδων εκκύνηςησ.  

Σα τερματικϊ κυτύα των υποβρυχύων κινητόρων θα πρϋπει να εύναι τελεύωσ υδατοςτεγανϊ. Όλεσ οι 
περιςτρεφόμενεσ μηχανϋσ, εκτόσ από τισ πολύ μικρϋσ, θα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνεσ με εξαρτόματα 
ανυψώςεώσ τουσ. Οι περιςτρεφόμενεσ ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ θα πρϋπει επύςησ να φϋρουν μϋςα 
προςταςύασ από ατυχόματα, ςε περύπτωςη επαφόσ ατόμων με διϊφορα κινούμενα ό ηλεκτροφόρα 
μϋρη. 

Ο βαθμόσ προςταςύασ των κινητόρων θα εύναι ςύμφωνοσ με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 60529. Γενικϊ και 
εφ’ όςον δεν αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ του εξοπλιςμού, κινητόρεσ που 
εγκαθύςτανται ςτο ύπαιθρο θα εύναι κλειςτού τύπου με φυςικό αεριςμό ό αυτοαεριζόμενοι και βαθμό 
προςταςύασ ΙΡ 55. Κινητόρεσ που εγκαθύςτανται ςε κλειςτούσ χώρουσ θα πρϋπει να προςτατεύονται 
κατϊλληλα από την υγραςύα και να αερύζονται με φυςικό αεριςμό ό να εύναι αυτοαεριζόμενοι με 
βαθμό προςταςύασ ΙΡ 44. Κινητόρεσ που βρύςκονται ςε περιβϊλλον αναθυμιϊςεων (εκρηκτικών 
αερύων) πρϋπει να εύναι αντιεκρηκτικού τύπου, ςύμφωνα με την ΕΝ 50014. 
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Σριβεύσ. Όλεσ οι περιςτρεφόμενεσ ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ, οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ, πρϋπει να φϋρουν 
τριβεύσ ικανούσ ώςτε να αντϋχουν ςε όλεσ τισ ακτινωτϋσ ό αξονικϋσ ωθόςεισ. Οι οριζόντιεσ ό 
κατακόρυφεσ περιςτρεφόμενεσ μηχανϋσ θα πρϋπει να φϋρουν κυλινδρικούσ ό ϋνςφαιρουσ τριβεύσ 
λιπαινόμενουσ με γρϊςςο. Μεγϊλοι κατακόρυφοι κινητόρεσ θα πρϋπει να ϋχουν αεροψυχώμενουσ 
λιπαινόμενουσ τριβεύσ. Ολοι οι τριβεύσ θα πρϋπει να προςτατεύονται εναντύον ειςχώρηςησ ςκόνησ ό 
νερού κατϊ τη λειτουργύα τουσ. 

Κραδαςμού. Σα περιςτρεφόμενα τμόματα όλων των ηλεκτρικών ςυςκευών θα πρϋπει να εύναι 
δυναμικϊ και ςτατικϊ ζυγοςταθμιςμϋνα. 

Θερμικό προςταςύα. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, κϊθε κινητόρασ ιςχύοσ μεγαλύτερησ 
από 5 ΗΡ, θα πρϋπει να διαθϋτει θερμικό προςταςύα, με τρεισ ανιχνευτϋσ, ϋνα για κϊθε φϊςη τησ 
περιϋλιξησ των κινητόρων. Σο ςύςτημα προςταςύασ θα εύναι εγκατεςτημϋνο ςτον πύνακα του 
εκκινητό και θα ελϋγχει τισ θερμοκραςύεσ τησ περιελύξεωσ, θϋτοντασ ςε λειτουργύα βοηθητικϊ 
κυκλώματα ό ςύςτημα κινδύνου ςτισ καθοριςμϋνεσ θερμοκραςύεσ. 

Πινακύδεσ. Όλεσ οι ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ θα πρϋπει να φϋρουν πινακύδεσ με τα χαρακτηριςτικϊ 
λειτουργύασ τησ μηχανόσ όπωσ π.χ. τϊςη, τύπο λιπαντικών, μόνωςη, μϋγιςτη θερμοκραςύα, κτλ. 

Σερματικϊ. Όλεσ οι περιςτρεφόμενεσ ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ θα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνεσ με 
τερματικϊ κυτύα για καλώδια ιςχύοσ, και αιςθητόρεσ ανύχνευςησ θερμοκραςύασ. Επύςησ θα πρϋπει να 
εύναι εφοδιαςμϋνεσ με κατϊλληλα τερματικϊ κυτύα γειώςεωσ. 

Ψρομετρητϋσ. Θα υπϊρχουν ωρομετρητϋσ που θα αναγρϊφουν τισ ώρεσ λειτουργύασ για όλουσ του 
ηλεκτροκινητόρεσ. 

Διακόπτεσ αςφαλεύασ. Εφ’ όςον ο διακόπτησ με τον οπούο διακόπτεται η τϊςη ςτον κινητόρα δεν 
εύναι ςε απόςταςη μϋχρι 2 μϋτρα και ορατόσ από τη θϋςη του κινητόρα, πρϋπει να εγκαθύςταται κοντϊ 
ςτον κινητόρα διακόπτησ με τον οπούο θα διακόπτεται η τροφοδότηςη του ρεύματοσ ςτον κινητόρα. 
Ο διακόπτησ αυτόσ θα εύναι τύπου αφαιρετού κλειδιού, ώςτε να μπορεύ να μανταλώνεται η διακοπό 
τησ τροφοδοςύασ. 

ε κινητόρεσ που πρϋπει να χειρύζονται κοντϊ από την εγκατεςτημϋνη φυςικό θϋςη τουσ το ανωτϋρω 
κυτύο με κλειδύ θα διαθϋτει επιπλϋον και μπουτόν start. 

Ιςχύσ ηλεκτροκινητόρων. Η ιςχύσ των ηλεκτροκινητόρων πρϋπει να υπερκαλύπτει τισ απαιτόςεισ 
ιςχύοσ λειτουργύασ τη κινούμενησ μηχανόσ και των τυχών βοηθητικών εξαρτημϊτων τησ ςύμφωνα με 
τον ακόλουθο πύνακα. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ ςτισ επιμϋρουσ προδιαγραφϋσ, η ςυνεχόσ 
μϋγιςτη φόρτιςη κϊθε κινητόρα θα εύναι ςύμφωνη με τα αναφερόμενα ςτον παρακϊτω Πύνακα : 

Πύνακασ 1 : Μϋγιςτη φόρτιςη κινητόρα 

Κινητόρασ Ιςχύσ 

Κινητόρασ ιςχύοσ μϋχρι 75 kW  
10% μεγαλύτερη ιςχύσ από την μϋγιςτη απορροφώμενη 
υπό οποιαδόποτε ςυνθόκη λειτουργύασ 

Κινητόρασ ιςχύοσ ϊνω των 75 kW 
5% μεγαλύτερη ιςχύσ από την μϋγιςτη απορροφώμενη υπό 
οποιαδόποτε ςυνθόκη λειτουργύασ 

2.5.3 Μειωτόρεσ 

Οι μειωτόρεσ θα εύναι εντελώσ ςτεγανού, ςτιβαρόσ καταςκευόσ και κατϊλληλοι για ςυνεχό και βαριϊ 
λειτουργύα. Θα φϋρουν ϋνςφαιρουσ ό κυλινδρικούσ τριβεύσ. Σα ωςτικϊ φορτύα θα φϋρονται από 
κατϊλληλουσ ωςτικούσ κωνικούσ τριβεύσ. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ θα πρϋπει να εξαςφαλύζει την εύκολη 
επιθεώρηςη του εςωτερικού τουσ και θα πρϋπει να διαθϋτουν ςτιβαρούσ κρύκουσ ανύψωςησ. 

Οι ϊξονεσ ειςόδου και εξόδου θα ςτεγανοποιούνται για όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ, ώςτε να 
παρεμποδύζεται η διαφυγό λιπαντικού και η εύςοδοσ ςκόνησ, ϊμμου και υγραςύασ. Οι οπϋσ ό οι 
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ςωλόνεσ εξαεριςμού θα ςφραγύζονται ώςτε να αποφεύγεται η εύςοδοσ ουςιών που ρυπαύνουν το 
λιπαντικό. 

Οι μειωτόρεσ θα πρϋπει να διαθϋτουν υαλόφρακτεσ θυρύδεσ ελϋγχου τησ ςτϊθμησ ελαύου κατϊλληλα 
προςτατευμϋνεσ με ενδεύξεισ για την ανώτερη και κατώτερη ςτϊθμη λειτουργύασ και πλόρωςησ καθώσ 
επύςησ κατϊλληλα πώματα πλόρωςησ και εκκϋνωςησ. 

Η λύπανςη των τριβϋων κτλ. θα γύνεται εύτε με ςύςτημα ψεκαςμού εύτε με ςύςτημα βεβιαςμϋνησ 
τροφοδοςύασ. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ το λιπαντικό ου χρηςιμοποιεύται για το αρχικό 
γϋμιςμα και που ορύζεται ςτισ οδηγύεσ ςυντόρηςησ πρϋπει να εύναι κατϊλληλο για παρατεταμϋνη 
λειτουργύα ςε θερμοκραςύεσ περιβϊλλοντοσ μϋχρι 45°C χωρύσ να προκαλεύται υπερθϋρμανςη. 

Η ψύξη μπορεύ να γύνεται δια μεταφορϊσ από το κϋλυφοσ του μειωτόρα αλλϊ χωρύσ τη βοόθεια 
πτερυγύων ψύξεωσ ό ανεμιςτόρων. Άλλα κατϊλληλα μϋςα ψύξησ θα εξαςφαλύζονται ανϊλογα με την 
εφαρμογό. Σο εξωτερικό του μειωτόρα θα εύναι απαλλαγμϋνο από ςκόνη ό από ουςύεσ που μαζεύουν 
υγραςύα. 

την πινακύδα χαρακτηριςτικών των μειωτόρων πρϋπει να αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του 
καταςκευαςτό οι ονομαςτικϋσ ταχύτητεσ των αξόνων, η ιςχύσ εξόδου και η μϋγιςτη επιτρεπτό 
θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ. 

2.5.4 Προφυλακτόρεσ 

Κατϊλληλοι προφυλακτόρεσ θα τοποθετηθούν ςε όλουσ τουσ μηχανιςμούσ κύνηςησ. Όλα τα 
εξαρτόματα που περιςτρϋφονται ό εκτελούν παλινδρομικϋσ κινόςεισ, οι ιμϊντεσ κύνηςησ κτλ., θα 
προφυλϊςςονται με τρόπο που ικανοποιεύ την Τπηρεςύα και εξαςφαλύζει την αςφϊλεια τόςο του 
προςωπικού λειτουργύασ όςο και του προςωπικού ςυντόρηςησ. Οι προφυλακτόρεσ πρϋπει να εύναι 
κατϊλληλησ και ςτιβαρόσ καταςκευόσ και εύκολα μετακινόςιμοι, ώςτε να υπϊρχει πρόςβαςη ςτον 
εξοπλιςμό χωρύσ να χρειϊζεται πρώτα να αφαιρεθεύ ό να μετακινηθεύ κανϋνα από τα βαςικϊ ςτοιχεύα 
του. 

2.6 Εργαλεύα – Ανταλλακτικϊ – Λιπαντικϊ 

2.6.1 Γενικϊ 

O Ανϊδοχοσ οφεύλει να προμηθεύςει μαζύ με τον εξοπλιςμό εργαλεύα, λιπαντικϊ και ανταλλακτικϊ τα 
οπούα εύναι απαραύτητα για την ςυντόρηςη και την λειτουργύα όλου του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού. 
Σα παραπϊνω θα πρϋπει να καλύπτουν την περύοδο «θϋςη τησ εγκατϊςταςησ ςε αποδοτικό 
λειτουργύα» καθώσ και την «λειτουργύα και ςυντόρηςη τησ εγκαςτϊςταςησ από τον Ανϊδοχο» εκτόσ 
εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ.Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παραδώςει μύα ςειρϊ καινούργιων 
ανταλλακτικών που θα επαρκεύ για λειτουργύα δύο (2) ετών, πϋραν των όςων απαιτόθηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα και τη δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου. 

Πριν την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παραδώςει ϋνα λεπτομερό πύνακα 
των λιπαντικών, εργαλεύων και ανταλλακτικών που εύναι απαραύτητα για την απρόςκοπτη λειτουργύα 
του ϋργου. 

2.6.2 Εργαλεύα 

Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει μϋςα ςε μεταλλικό κουτύ με κλειδαριϊ δύο πλόρεισ ςειρϋσ χαλύβδινων 
κλειδιών κατϊλληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλιςμού, περιλαμβανομϋνων και των κοχλιών 
πακτώςεωσ και των κοχλιών των ςυνδϋςμων. Από τισ ςειρϋσ αυτϋσ η μύα θα ϋχει ανοικτϊ κλειδιϊ και η 
ϊλλη κλειςτϊ τύπου δακτυλύου. Θα παραδώςει επύςησ κϊθε ϊλλο ειδικό εργαλεύο, π.χ. εξολκεύσ κτλ. 
που απαιτεύται για τη γενικό ςυντόρηςη του εξοπλιςμού καθώσ και ϋνα γραςαδόρο χεριού για κϊθε 
εύδοσ λιπαντικού. 
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2.6.3 Λιπαντικϊ 

Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει τα προτεινόμενα λιπαντικϊ και αναλώςιμα υλικϊ, ςε ποςότητεσ που θα 
επαρκούν μϋχρι και το τϋλοσ τησ περιόδου «δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ» εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται 
διαφορετικϊ. 

Θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν οι ελϊχιςτοι δυνατού τύποι και διαβαθμύςεισ λιπαντικών, οι οπούοι 
πρϋπει να εύναι τυποποιημϋνοι και εύκολα διαθϋςιμοι ςτην τοπικό αγορϊ. ε τεμϊχια του Η/Μ 
εξοπλιςμού για τα οπούα ο καταςκευαςτόσ δύνει πύνακα εγκεκριμϋνων λιπαντικών - αντιψυκτικών - 
γρϊςςων, θα πρϋπει τα χρηςιμοποιούμενα λιπαντικϊ να εύναι ςύμφωνα με τα προτεινόμενα.. 

Οι γραςαδόροι θα ϋχουν ςφαιρικό κεφαλό και πρϋπει να βρύςκονται ςε προςιτϋσ θϋςεισ. Όπου 
μπορούν να ςυγκεντρωθούν πολλϊ ςημεύα γραςαρύςματοσ, θα ςτερεωθούν ςε πλϊκα ςυςτοιχύασ, 
ςταθερόσ καταςκευόσ και κϊθε ςημεύο λύπανςησ θα ςημειώνεται με ευκρινό επιγραφό. Μόνιμη και 
ευκρινό επιγραφό πρϋπει να ϋχει και κϊθε ςυςκευό λύπανςησ. 

Θα πρϋπει να πρoβλεφθούν διατϊξεισ για την αποτροπό τησ υπερλύπανςησ. Η λύπανςη με γρϊςςο, θα 
γύνεται κατϊ προτύμηςη με πύεςη και με ςύςτημα που δεν απαιτεύ ρύθμιςη και επαναγόμωςη πϊνω 
από μύα φορϊ την εβδομϊδα. 

Σα δοχεύα, που θα περιϋχουν το λιπαντικό θα ϋχουν δεύκτεσ ςτϊθμησ από γυαλύ και όπου αυτό δεν 
εύναι εφικτό, βϋργα ςτϊθμησ. Θα πρϋπει να εξαςφαλιςθεύ ότι οι δεύκτεσ θα εύναι εύκολα ορατού από 
την ςτϊθμη εργαςύασ και θα δεύχνουν την ςτϊθμη ςε όλεσ τισ θερμοκραςύεσ, που πιθανόν να 
επικρατούν κατϊ την λειτουργύα του υπ’ όψη εξοπλιςμού. 

Οι δεύκτεσ θα μπορούν να αποςυναρμολογούνται εύκολα για καθαριςμό. 

Μετϊ το πϋρασ τησ λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ από τον Ανϊδοχο, όλα τα μηχανόματα και ο 
επιμϋρουσ εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι πλόρησ με καινούργια λιπαντικϊ. 

2.6.4 Ανταλλακτικϊ 

Σα ανταλλακτικϊ πρϋπει να εύναι καινούργια, αχρηςιμοπούητα και ανταλλϊξιμα με τα τεμϊχια που 
πρόκειται να αντικαταςτόςουν, και θα φϋρουν εμφανεύσ ενδεύξεισ με την περιγραφό τουσ και τον 
προοριςμό τουσ. 

Πριν από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού, ο Ανϊδοχοσ ςε ςυνεργαςύα με τον προμηθευτό του 
εξοπλιςμού, πρϋπει να ετοιμϊςει λεπτομερό κατϊλογο με τα απαιτούμενα για την λειτουργύα των 
εγκαταςτϊςεων ανταλλακτικών και αναλωςύμων ςε ετόςια βϊςη και θα αναφϋρει τυχόν απαιτόςεισ 
για μακροπρόθεςμεσ ςημαντικϋσ επιςκευϋσ και θα υποδεύξει τισ ανϊγκεσ για την 
αντικατϊςταςη/χρηςιμοπούηςη ανταλλακτικών πϋραν των ανωτϋρω. 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, ο Ανϊδοχοσ θα προμηθεύςει ανταλλακτικϊ και αναλώςιμα που 
θα καλύπτουν την απρόςκοπτη λειτουργύα του εξοπλιςμού μϋχρι και το τϋλοσ τησ περιόδου 
«δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ». 

Σα ανταλλακτικϊ πρϋπει να εύναι ςυςκευαςμϋνα ςε ξύλινα κιβώτια κατϊ τρόπο κατϊλληλο για 
μακροχρόνια αποθόκευςη κϊτω από τισ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτην περιοχό των 
εγκαταςτϊςεων, και να ϋχουν επαρκό προςταςύα κατϊ τησ διϊβρωςησ, τησ υγραςύασ, τησ 
θερμοκραςύασ, των μυκότων, των επιβλαβών ζώων και των εντόμων. 

τα κιβώτια θα εύναι ανεξύτηλα μαρκαριςμϋνα ςτα Ελληνικϊ το ακριβϋσ περιεχόμενο τουσ. Σα κιβώτια 
πρϋπει να εύναι κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνα ώςτε να διευκολύνει το ϊνοιγμα χωρύσ να χρειϊζεται 
αντικατϊςταςη τησ ςυςκευαςύασ. 

Όταν ςε κιβώτιο ϋχουν ςυςκευαςθεύ περιςςότερα από ϋνα ανταλλακτικϊ θα υπϊρχει ςτο εξωτερικό 
του γενικό περιγραφό του περιεχομϋνου και μϋςα λεπτομερόσ κατϊλογοσ. 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 5.2. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Έργαςιών  

  Σελίδα 

  9 
 

2.7 Εγκατϊςταςη εξοπλιςμού 

2.7.1 Γενικϊ 

Η εγκατϊςταςη θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τισ επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ και τισ οδηγύεσ του 
καταςκευαςτό. 

Για τον ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του 
καταςκευαςτό του εξοπλιςμού για την παρακολούθηςη τησ ςυναρμολόγηςησ, ανϋγερςησ και την θϋςη 
του ςε αποδοτικό λειτουργύα. 

2.7.2 Αποθόκευςη του εξοπλιςμού ςτο εργοτϊξιο 

Ο Ανϊδοχοσ με δικϊ του μϋςα και ευθύνη θα εξαςφαλύςει επαρκό χώρο για την αποθόκευςη του 
εξοπλιςμού μετϊ την ϊφιξη του ςτο εργοτϊξιο. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ετοιμϊςει 
κατϊλληλο πρόγραμμα παραδόςεων, ώςτε η εγκατϊςταςη των διαφόρων εξαρτημϊτων και του 
εξοπλιςμού να εύναι ςυμβατό με τουσ διατιθϋμενουσ χώρουσ αποθόκευςησ ςτο εργοτϊξιο. 

Η Τπηρεςύα θα εξετϊςει τουσ διατιθϋμενουσ χώρουσ αποθόκευςησ και θα ςυμφωνόςει με τον τρόπο 
και τη ςειρϊ που θα ακολουθόςει η εγκατϊςταςη, ώςτε ο εξοπλιςμόσ να μπορεύ να εγκαθύςταται με 
τισ λιγότερεσ δυνατϋσ παρενοχλόςεισ και καθυςτερόςεισ, ακολουθώντασ το γενικό πρόγραμμα 
καταςκευόσ. 

Σα μϋςα αποθόκευςησ θα πρϋπει γενικϊ να ςυμφωνούν με τισ παρακϊτω απαιτόςεισ : 

 Η μεταφορϊ και αποθόκευςη των διαφόρων αντικειμϋνων πρϋπει να γύνεται με τϋτοιο τρόπο 
ώςτε να μην υποβϊλλονται ςε υπερβολικϋσ καταπονόςεισ και να μην φθεύρονται τα 
προςτατευτικϊ τουσ επιχρύςματα και φινιρύςματα. Επύςησ, θα τηρηθούν οι οδηγύεσ μεταφορϊσ 
και αποθόκευςησ του καταςκευαςτό, όπου αυτϋσ υφύςτανται. 

 Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να αποθηκεύεται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό του, ςε 
καθαρό, καλϊ αεριζόμενο και χωρύσ υγραςύα ςτεγαςμϋνο χώρο. 

 Σα αποθηκευόμενα αντικεύμενα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα διατεταγμϋνα, ώςτε να 
διευκολύνεται η ανεύρεςη τουσ και να προςτατεύονται από φθορϋσ. 

 Σα ςτοιβαγμϋνα αντικεύμενα πρϋπει να προςτατεύονται από φθορϋσ καινα προβλεφθούν 
κατϊλληλα ςτηρύγματα για την κατανομό του φορτύου. 

 Η μεταφορϊ και αποθόκευςη των διαφόρων αντικειμϋνων πρϋπει να γύνεται με τϋτοιο τρόπο 
ώςτε να μην υποβϊλλονται ςε υπερβολικϋσ καταπονόςεισ και να μην φθεύρεται η βαφό και το 
φινύριςμα τουσ. 

 Όλα τα περιςτρεφόμενα μηχανικϊ μϋρη θα πρϋπει να εύναι καλυμμϋνα. 

 Οι πλαςτικού ςωλόνεσ θα πρϋπει να προςτατεύονται από την ηλιακό ακτινοβολύα. 

 Σα μεταλλικϊ αντικεύμενα δεν πρϋπει να αποθηκεύονται απ’ ευθεύασ πϊνω ςτο ϋδαφοσ. 

2.7.3 Εξαρτόματα ςτερϋωςησ 

Σα μπουλόνια, οι βύδεσ και α παξιμϊδια πρϋπει να ϋχουν καλό φινύριςμϊ και αντοχό κατϊ τησ 
διϊβρωςησ όςη και τα υλικϊ το οπούα θα ςτερεώςουν. τισ περιπτώςεισ που θα ϋρθουν ςε επαφό 
διαφορετικϊ μϋταλλα, πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν κατϊλληλεσ μονωτικϋσ ροδϋλεσ και περικόχλια. 

Όπου υπϊρχει κύνδυνοσ διϊβρωςησ, τα μπουλόνια και οι ακϋφαλοι κοχλύεσ θα ςχεδιαςτούν, ώςτε η 
τϊςη που εφαρμόζεται ςτο μπουλόνι και τα παξιμϊδι να μην υπερβαύνει το μιςό τησ τϊςησ του 
κρύςιμου ςημεύου ελαςτικότητασ του υλικού ςε όλεσ τισ ςυνθόκεσ εφαρμογόσ. 

Όπου εύναι απαραύτητο, πρϋπει να χρηςιμοποιούνται κατϊλληλα ςυςτόματα αςφϊλιςησ και 
αντιδονητικϋσ διατϊξεισ. Μπουλόνια αγκύρωςησ τύπου διαςτολόσ ό ρητύνησ για ςτηρύξεισ ςε 
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ςκυρόδεμα θα πρϋπει να ϋχουν ανοχό απόςχιςησ όχι μικρότερη από την αντοχό εφελκυςμού του 
μπουλονιού. 

Όλα τα μπουλόνια, παξιμϊδια και οι βύδεσ που πρόκειται να ρυθμύζονται ό αφαιρούνται ςυχνϊ κατϊ 
την διϊρκεια ςυντηρόςεων και επιςκευών καθώσ και αυτϊ που ϋχουν διϊμετρο μικρότερη από Μ14 θα 
εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα.  

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ (μπουλόνια, βύδεσ, 
παξιμϊδια κτλ.) που βρύςκονται κϊτω από την ςτϊθμη του νερού ό ςε διαβρωτικό ατμόςφαιρα θα 
πρϋπει να εύναι ανοξεύδωτα κατηγορύασ Α2 ό Α4 ςύμφωνα με το ISO 3506-1 ϋωσ 3506-3. 

Όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ πρϋπει να εύναι εμφανώσ μαρκαριςμϋνα για να εξαςφαλιςθεύ η ςωςτό 
επιτόπια ςυναρμολόγηςη. 

τισ περιπτώςεισ που μπουλόνια περνούν από φϋροντα μϋλη καταςκευών θα χρηςιμοποιούνται 
κωνικϋσ ροδϋλεσ (taper washers), ώςτε να εξαςφαλιςθεύ ότι δεν θα μεταδύδεται ροπό κϊμψησ ςτο 
μπουλόνι. 

2.7.4 Ζημιϋσ και μη ικανοποιητικό εργαςύα από τρύτουσ 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εξαςφαλύςει ότι ο εξοπλιςμόσ, που θα προμηθεύςει, θα τύχει τησ ςωςτόσ 
μεταχεύριςησ από το προςωπικό του. 

Για οποιαδόποτε μη ικανοποιητικό εργαςύα, κακό τεχνικό πρακτικό, κακομεταχεύριςη ό ζημιϋσ ςτον 
εξοπλιςμό, ο Ανϊδοχοσ φϋρει την αποκλειςτικό και πλόρη ευθύνη και οφεύλει να ενημερώςει ϊμεςα 
την Τπηρεςύα. 

2.7.5 Ανϋγερςη εξοπλιςμού 

Ο Ανϊδοχοσ θα φροντύςει ο ύδιοσ για την εκφόρτωςη του Εξοπλιςμού που ϋχει μεταφερθεύ ςτο 
Εργοτϊξιο ό ςτισ αποθόκεσ και θα εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που πιθανόν θα υποςτεύ. 

Πριν αρχύςει την εργαςύα του, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να μελετόςει τισ ςυνθόκεσ και να ϋρθει ςε 
ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα ώςτε η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού να γύνει χωρύσ να 
παρενοχλούνταιυπϊρχοντα ϋργα επεξεργαςύασ. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παραδώςει ςτο εργοτϊξιο τα 
τεμϊχια που θα ενςωματωθούν ςτα ϋργα πολιτικού μηχανικού πριν από την εγκατϊςταςη του κυρύωσ 
εξοπλιςμού. 

Γενικϊ η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού πρϋπει να γύνει ςύμφωνα με την καλύτερη ςύγχρονη πρακτικό 
και μεθόδουσ και ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό του αντύςτοιχου εξοπλιςμού. 
Σουλϊχιςτον 15 ημϋρεσ πριν την εγκατϊςταςη του θα πρϋπει να ϋχουν παραδοθεύ ςτην Τπηρεςύα οι 
οδηγύεσ εγκατϊςταςησ (installation manual), του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού. 

Σα παραπϊνω θα πρϋπει να εύναι ςτην Ελληνικό Γλώςςα ό ςτην Αγγλικό εϊν ο εξοπλιςμόσ ειςϊγεται 
ςτην Ελλϊδα. 

Για την ανϋγερςη του εξοπλιςμού, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋςει το απαραύτητο ειδικευμϋνο 
προςωπικό, να διαθϋςει τον αναγκαύο βοηθητικό εξοπλιςμό όπωσ: γερανούσ, παλϊγκα, αναρτόρεσ, 
ςυνδετόρεσ, μϋγγενεσ, χωροβϊτεσ, όργανα δοκιμών, μονϊδεσ ςυγκόλληςησ, μονϊδεσ οξυγόνου - 
αςετιλύνησ, καθώσ και όλα τα αναλώςιμα υλικϊ και γενικϊ οτιδόποτε παρόμοιο υλικό, το οπούο εύναι 
απαραύτητο για την ανϋγερςη, τισ επιτόπιεσ δοκιμϋσ και την θϋςη ςε λειτουργύα. 

Ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι αλφαδιαςμϋνοσ και ευθυγραμμιςμϋνοσ, ώςτε να 
ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ και τισ ανοχϋσ του καταςκευαςτό. Θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν επαρκό 
προςωρινϊ παρεμβύςματα, ςτηρύγματα κτλ., για να διευκολυνθεύ η ανϋγερςη και η ευθυγρϊμμιςό του 
και να εξαςφαλιςτεύ ότι θα παραμεύνει αμετακύνητοσ κατϊ την τοποθϋτηςη του κονιϊματοσ, του 
ςκυροδϋματοσ, ό τισ επιχωματώςεισ. 
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Αφού ο εξοπλιςμόσ αλφαδιαςθεύ και ευθυγραμμιςθεύ, θα γύνει τελικό επιθεώρηςη από την Τπηρεςύα 
και θα δοθεύ γραπτό ϋγκριςη για να αρχύςει η “ενςωμϊτωςη” του εξοπλιςμού (ςκυροδϋτηςη εδρϊνων, 
πλύνθοι ςτόριξησ, επιχωματώςεισ κτλ.). 

2.7.6 Πινακύδεσ αναγνώριςησ εξοπλιςμού 

Κϊθε επιμϋρουσ εξϊρτημα του εξοπλιςμού πρϋπει να ϋχει μόνιμα ςτερεωμϋνη, ςε εμφανό θϋςη, 
πινακύδα αναγνώριςησ ανθεκτικό ςτισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, πϊνω ςτην οπούα θα ϋχουν τυπωθεύ ό 
χαραχθεύ από τον καταςκευαςτό οι ακόλουθεσ τουλϊχιςτον πληροφορύεσ: 

 Όνομα και διεύθυνςη καταςκευαςτό 

 Ονομαςύα εξαρτόματοσ 

 Αύξων αριθμόσ τησ καταςκευόσ, ςτοιχεύα αναφορϊσ καταςκευόσ και /ό εργαςύασ. 

 Ιςχύσ ό ϊλλα ςχετικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα. 

Όλα τα εξαρτόματα του εξοπλιςμού που χρηςιμεύουν για ϋνδειξη, ςυναγερμό και ϋλεγχο θα φϋρουν 
κατϊλληλεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ρόλο τουσ, τον τρόπο και τον τομϋα λειτουργύασ τουσ. 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 (Σαινύεσ ςόμανςησ 
υπογεύων δικτύων). 
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3. ΑΝΣΙΔΙΑΒΡΨΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΥΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ 

3.1 Πεδύο Εφαρμογόσ – Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτην προετοιμαςύα των μεταλλικών επιφανειών και την 
εφαρμογό των προςτατευτικών επιςτρώςεων ό των ςυςτημϊτων βαφόσ για την αντιδιαβρωτικό 
προςταςύα των μεταλλικών επιφανειών καταςκευών.  

Γενικϊ ϋχει εφαρμογό το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αντιςκωριακό προςταςύα 
ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων" και το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-03-00 “Αντιςκωριακό 
προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών” με τισ παρακϊτω πρόςθετεσ απαιτόςεισ. 

3.2 Αντιδιαβρωτικό προςταςύα 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την ευθύνη για την επιλογό και την εφαρμογό κατϊλληλησ αντιδιαβρωτικόσ 
προςταςύασ ςε όλεσ τισ μεταλλλικϋσ επιφϊνειεσ.  

Η αντιδιαβρωτικό προςταςύα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τουσ πύνακεσ του Παραρτόματοσ Α τησ ISO 
12944-5 ανϊλογα με τη προδιαγραφόμενη κατηγορύα διϊβρωςησ και ανθεκτικότητα τησ βαφόσ. Οι 
προδιαγραφόμενεσ βαφϋσ εύναι ενδεικτικϋσ και ςτη περύπτωςη εφαρμογόσ εναλλακτικόσ βαφόσ 
πρϋπει να υποβληθεύ ςτην Τπηρεςύα δόλωςη του καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ βαφόσ, που θα 
επιβεβαιώνει την καταλληλότητα και την αντοχό του για εφαρμογό ςτη προδιαγραφόμενη κατηγορύα 
διϊβρωςησ και ανθεκτικότητασ.  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ςυςτόματα αντιδιαβρωτικόσ προςταςύασ μεταλλικών 
επιφανειών πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για την αντιμετώπιςη των παρακϊτω κατηγοριών 
διϊβρωςησ:  

- Εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ:  C5-Μ  

- Εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ:  C5-Μ 

Όπου δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, τα ςυςτόματα προςταςύασ πρϋπει να παρϋχουν 
ανθεκτικότητα βαφόσ (durability) μϋςη Μ (medium), ςύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944-1. 

την περύπτωςη, που η εφαρμοζόμενη αντιδιαβρωτικό προςταςύα δεν εύναι ςύμφωνη με τισ παρούςεσ 
προδιαγραφϋσ και εγκρύςεισ τησ Τπηρεςύασ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με δαπϊνεσ του να προβεύ ςτισ όποιεσ 
αποκαταςτϊςεισ απαιτούνται και να καταβϊλλει ςτην Τπηρεςύα την αντύςτοιχη δαπϊνη των δοκιμών 
και ελϋγχων. 

Η Τπηρεςύα μπορεύ να απαιτόςει ςτισ περιπτώςεισ που απαιτούνται διαδοχικϋσ ςτρώςεισ, το υλικό 
κϊθε ςτρώςησ (χεριού) να ϋχει χαρακτηριςτικό και ξεχωριςτό χρώμα, ώςτε να υπϊρχει η δυνατότη-τα 
ϊμεςησ αναγνώριςησ. 
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4. ΨΛΗΝΨΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΙΚΣΤΨΝ 

4.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ ςωληνώςεισ και τα εξαρτόματα δικτύων, που βρύςκονται 
εντόσ αντλιοςταςύων ό δομικών ϋργων, ςτο διακοπτικό υλικό (δικλεύδεσ, θυροφρϊγματα κτλ.), καθώσ 
επύςησ και ςτουσ μεταδότεσ κύνηςησ. Επιςημαύνεται ότι οι ςωληνώςεισ δικτύων πεδύου καλύπτονται 
από την ςχετικό προδιαγραφό των ϋργων πολιτικού μηχανικού.  

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγρϊφεσ και ειδικότερα τα Πρότυπα 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-05-00 (ωληνώςεισ και ςυςκευϋσ αντλιοςταςύων), ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 
(Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ), ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-03 (Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ 
πεταλούδασ), και ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-05 (Σεμϊχια εξϊρμωςησ). 

Η ονομαςτικό πύεςη των ςωληνώςεων και των ειδικών τεμαχύων εξαρτημϊτων θα εύναι μεγαλύτερη 
από την μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ. Η ονομαςτικό πύεςη του διακοπτικού υλικού πρϋπει να εύναι 
μεγαλύτερη τησ πύεςησ λειτουργύασ περιλαμβανομϋνησ και των τυχόν εμφανιζομϋνων υπερπιϋςεων. 

4.2 Τλικϊ 

4.2.1 ωλόνεσ 

4.2.1.1 Φαλυβδοςωλόνεσ  

Οι χαλυβδοςωλόνεσ θα εύναι εύτε χωρύσ ραφό ςύμφωνα με το DIN 1629, ό με ραφό ςύμφωνα με το 
DIN 1626. 

Οι φλϊντζεσ θα εύναι γενικϊ ςύμφωνεσ με την ΕΝ 1514-1 ϋωσ 4. Όλα τα εξαρτόματα (καμπύλεσ, ταυ, 
ςυςτολϋσ κτλ.) θα εύναι τύπου μεταλλικόσ ςυγκόλληςησ. Οι καμπύλεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με την 
ΕΝ 10253, κατηγορύασ 3 (R=1,5D), εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ.  

Οι κοχλύεσ και τα περικόχλια, που θα χρηςιμοποιηθούν πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με την ΕΝ 515 και τα 
υλικϊ καταςκευόσ θα πρϋπει να ικανοποιούν κατ’ ελϊχιςτον τα παρακϊτω:  

 Φϊλυβασ γαλβανιςμϋνοσ εν θερμώ ςτην περύπτωςη που η κοχλιοςύνδεςη δεν ϋρχεται ςε επαφό 
με υγρό. 

 Φϊλυβασ ανοξεύδωτοσ κατηγορύασ Α2 και Α4, ςύμφωνα με το ISO 3506-1ϋωσ 3, ςτην περύπτωςη 
που η κοχλιοςύνδεςη ϋρχεται ςε επαφό με υγρό, ό όπου αλλού προδιαγρϊφεται. 

Για παρεμβύςματα φλαντζών πρϋπει να χρηςιμοποιούνται περμανύτεσ χωρύσ αυλακώςεισ πϊχουσ 
τουλϊχιςτον 2,5 m. 

Όλα τα ϊκρα των ςωλόνων, που θα ςυγκολληθούν επύ τόπου πρϋπει να υποςτούν προηγούμενα 
λοξοτόμιςη (φρεζϊριςμα) υπό γωνύα 30° ϋωσ 35°. Η ραφό ςύνδεςησ θα γύνεται εξωτερικϊ με 
τουλϊχιςτον δύο πϊςα (γαζιϊ) ανϊλογα με το πϊχοσ του ςωλόνα και ςτη ςυνϋχεια θα φρεζϊρεται η 
εξωτερικό ςτρώςη-ραφό. 

Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ελϊχιςτα πϊχη των χαλυβδοςωλόνων θα πρϋπει να εύναι 
ςύμφωνα με τον Πύνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορύα D για Φ/ με ραφό και κατηγορύα Ε για Φ/ ϊνευ 
ραφόσ) καθώσ επύςησ και με τισ τιμϋσ του παρακϊτω Πύνακα:  

Πύνακασ 1 : Ελϊχιςτα πϊχη των χαλυβδοςωλόνων 

Εςωτερικό Διϊμετροσ [mm] 
ΠΑΦΟ ΣΟΙΦΨΜΑΣΟ [mm] 

Φ/ με ραφό Φ/ ϊνευ ραφόσ 
80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 
125 3,6 4,0 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 5.2. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Έργαςιών  

  Σελίδα 

  14 
 

Εςωτερικό Διϊμετροσ [mm] 
ΠΑΦΟ ΣΟΙΦΨΜΑΣΟ [mm] 

Φ/ με ραφό Φ/ ϊνευ ραφόσ 
150 4,0 4,5 
200 4,5 6,3 
250 5,0 6,3 
300 5,6 7,1 
350 5,6 8,0 
400 6,3 8,8 
500 6,3 11,0 
600 6,3 - 
700 7,1 - 
800 8,0 - 
900 10,0 - 

Η αντιδιαβρωτικό προςταςύα και τα υλικϊ βαφόσ των χαλυβδοςωλόνων και των ειδικών τεμαχύων θα 
γύνεται ςύμφωνα με τισ κατηγορύεσ που ορύζονται ςτην παρ. 3.2 του παρόντοσ  

4.2.1.2 Aνοξεύδωτοι ςωλόνεσ 

το Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφόθα καθορύζεται η ποιότητα του ανοξεύδωτου χϊλυβα (π.χ. AISI 304, 
AISI 316 κτλ.).  

Οι φλϊντζεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με την ΕΝ 1092-1 και τα παρεμβύςματα φλαντζών ςύμφωνα με το ΕΝ 
1514-1. Όλα τα εξαρτόματα (καμπύλεσ, ταυ, ςυςτολϋσ κτλ.) θα εύναι τύπου μεταλλικόσ ςυγκόλληςησ, 
κατηγορύασ Β, ςύμφωνα με το ΕΝ-10253-2.. Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, οι καμπύλεσ θα 
εύναι ςύμφωνεσ με την ΕΛΟΣ-ΕΝ-10253, κατηγορύασ 3D (R=1,5D).  

Όλεσ οι ραφϋσ μετϊ το τϋλοσ τησ καταςκευόσ θα πρϋπει να καθαριςτούν με ςυρματόβουρτςα. Κατόπιν 
θα ακολουθόςει καθαριςμόσ με κατϊλληλο μϋςο επϊλειψησ για την απομϊκρυνςη των καμϋνων, λόγω 
τησ ςυγκόλληςησ επιφανειών. 

Σα πϊχη των αγωγών θα καθοριςτούν, ώςτε να εξαςφαλύζεται αντοχό για την μϋγιςτη πύεςη 
λειτουργύασ τησ ςωληνογραμμόσ, περιλαμβανόμενησ και τησ πύεςησ πλόγματοσ. ύμφωνα με την την 
ΕΝ-12255-1 και εφόςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ελϊχιςτα πϊχη των ανοξεύδωτων 
ςωλόνων θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τον Πύνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορύα Α), ςύμφωνα με την 
ΕΝ-12255-1.  

4.2.1.3 Γαλβανιςμϋνοι ςιδηροςωλόνεσ με ραφό 

Οι ςωληνώςεισ διακύνηςησ πόςιμου και βιομηχανικού νερού πυρόςβεςησ, εκτόσ εδϊφουσ, θα 
καταςκευαςτούν από χαλυβδοςωλόνα St 37-2 γαλβανιςμϋνο εν θερμώ με ραφό κατϊ DIN 2440. Σο 
γαλβϊνιςμα θα εύναι ςύμφωνο με το DIN 2444.  

Όλα τα εξαρτόματα (μαςτού, μούφεσ, καμπύλεσ βόλτασ, ρακόρ κτλ.) θα εύναι ςύμφωνα με το DIN 2980. 
Οι φλϊντζεσ θα εύναι βόλτασ με πατούρα 10 atm, από χϊλυβα St 37-2 και ςύμφωνα με την ΕΝ 10240, 
ποιότητασ Α1 (ελϊχιςτο ΠΞ 55 μm). 

Η αντιδιαβρωτικό προςταςύα των γαλβανιςμϋνων χαλυβδοςωλόνων θα γύνεται ςύμφωνα με τα 
αναφερόμενα. 

Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ελϊχιςτα πϊχη των ςωλόνων θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα 
με τον Πύνακα:  

Πύνακασ 3 : Ελϊχιςτα πϊχη των γαλβανιςμϋνων ςιδηροςωλόνων 

Εςωτερικό Διϊμετροσ [mm] Πϊχοσ τοιχώματοσ [mm] 

< 10 2,35 
15 –20 2,65 
25 –40 3,25 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 5.2. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Έργαςιών  

  Σελίδα 

  15 
 

50 –65 3,65 
80 4,05 

100 4,50 
125 –150 4,85 

4.2.2 Δικλεύδεσ - Εξαρτόματα 

Οι δικλεύδεσ θα εύναι κατϊλληλεσ για την μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ του ςυςτόματοσ 
περιλαμβανομϋνων και τησ πύεςησ πλόγματοσ. Όλεσ οι δικλεύδεσ του ύδιου τύπου θα πρϋπει να εύναι 
του ύδιου καταςκευαςτό. Οι διαςτϊςεισ τουσ πρϋπει να εύναι ςύμφωνεσ με ΕΝ 558-1. 

4.2.2.1 υρταρωτϋσ δικλεύδεσ (Gate valve) 

Οι ςυρταρωτϋσ δικλεύδεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με το ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 (Δικλεύδεσ 
χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ). 

Οι δικλεύδεσ θα εύναι τύπου ελαςτικόσ ϋμφραξησ, θα κλεύνουν δεξιόςτροφα με χυτοςιδηρό χειροτροχό, 
επϊνω ςτον οπούο θα υπϊρχει η ϋνδειξη τησ φορϊσ περιςτροφόσ για το κλεύςιμο. Θα υπϊρχει επύςησ 
δεύκτησ, που θα δεύχνει εϊν η δικλεύδα εύναι ανοικτό ό κλειςτό. 

την περύπτωςη που οι δικλεύδεσ τοποθετηθούν ςε χαμηλϊ ςημεύα θα πρϋπει να ϋχουν ρϊβδο 
προϋκταςησ με κατϊλληλα ςτηρύγματα, ώςτε να εύναι δυνατό η λειτουργύα τησ δικλεύδασ από το 
επύπεδο εργαςύασ. 

Όπου απαιτεύται οι χειροκύνητεσ δικλεύδεσ θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικού διακόπτεσ) για 
την τηλεϋνδειξη τησ θϋςησ τουσ. 

4.2.2.2 Μαχαιρωτϋσ δικλεύδεσ (Knife valve) 

Οι μαχαιρωτϋσ δικλεύδεσ θα εύναι τύπου Wafer ςύμφωνεσ με ΕN 558-1. Σο ςώμα τησ δικλεύδασ θα εύναι 
από χυτοςύδηρο GG25. Ο κορμόσ και οι υποδοχϋσ για το ϋδρανο του ϊξονα θα εύναι εξ ολοκλόρου χυτϊ 
μαζύ με το ςώμα.  

Ο δύςκοσ και ο ϊξονασ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ AISI 316, εκτόσ εϊν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. Όλοι οι κοχλύεσ, παξιμϊδια και ο εξοπλιςμόσ ςτερϋωςησ θα εύναι από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316. 

Οι ςτεγανωτικϋσ διατϊξεισ του ϊξονα θα εύναι από ελαςτομερϋσ. Η ϋδρα τησ δικλεύδασ θα εύναι από 
αντικαταςτϊςιμο ελαςτομερϋσ. 

Οι δικλεύδεσ με διϊμετρο ϋωσ και DN 200 θα ϋχουν χειροτροχό από χυτοςύδηρο, ενώ οι μεγαλύτερησ 
διαμϋτρου θα ϋχουν χειροτροχό με μειωτόρα (gear box). τον χειροτροχό θα υπϊρχει ϋνδειξη τησ 
φορϊσ περιςτροφόσ για το κλεύςιμο και δεύκτησ που θα δεύχνει εϊν η δικλεύδα εύναι ανοικτό ό κλειςτό. 

την περύπτωςη που οι δικλεύδεσ τοποθετηθούν ςε χαμηλϊ ςημεύα θα πρϋπει να ϋχουν ρϊβδο 
προϋκταςησ με κατϊλληλα ςτηρύγματα, ώςτε να εύναι δυνατό η λειτουργύα τησ δικλεύδασ από το 
επύπεδο εργαςύασ. 

Όπου απαιτεύται, οι χειροκύνητεσ δικλεύδεσ θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικού διακόπτεσ) 
για την τηλεϋνδειξη τησ θϋςησ τουσ. 

4.2.2.3 Δικλεύδεσ πεταλούδασ (butterfly valve) 

Οι ςυρταρωτϋσ δικλεύδεσ θα εύναι ςύμφωνεσ με το ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-03 (Δικλεύδεσ 
χυτοςιδηρϋσ τύπου πεταλούδασ).  

Ο χειριςμόσ τησ δικλεύδασ θα γύνεται για διαμϋτρουσ μϋχρι 200 mm με μοχλό και για μεγαλύτερεσ 
διαμϋτρουσ με χειροτροχό. 

Όπου απαιτεύται, οι χειροκύνητεσ δικλεύδεσ θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικού διακόπτεσ) 
για την τηλεϋνδειξη τησ θϋςησ. 
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4.2.2.4 φαιρικϋσ δικλεύδεσ  

Οι ςφαιρικϋσ δικλεύδεσ χρηςιμοποιούνται ςτα δύκτυα βιομηχανικού και πόςιμου νερού, όπωσ και ςτα 
δύκτυα αϋρα και για διαςτϊςεισ μϋχρι 100mm. Σο ςώμα τουσ και η χειρολαβό θα εύναι από χυτοςύδηρο 
ενώ η ςφαύρα θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα και οι ϋδρεσ από ελαςτικό υλικό. Η τελεύωσ ανοικτό 
θϋςη τησ δικλεύδασ θα φαύνεται από την τελεύωσ παρϊλληλη θϋςη τησ χειρολαβόσ με τον ϊξονα ροόσ 
του ρευςτού δια μϋςου τησ δικλεύδασ. 

4.2.2.5 Δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ(Non-return valves) 

Οι δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ θα ϋχουν μεγϊλη ταχύτητα κλειςύματοσ, με ελϊχιςτο πλόγμα και μικρϋσ 
τοπικϋσ απώλειεσ. Οι δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ θα εύναι δε, κατϊλληλεσ για λειτουργύα ςε 
ανεπεξϋργαςτα λύματα, καταςκευαςμϋνεσ για τισ πιϋςεισ λειτουργύασ και δοκιμών, όπωσ οι 
αντύςτοιχεσ δικλεύδεσ καταθλύψεωσ, με βϊςη αναγνωριςμϋνα διεθνό πρότυπα. Θα χρηςιμοποιηθούν: 

 Αντεπύςτροφο τύπου ςφαύρασ (τύπου Socla) για λύματα και ιλύ. Σο ςώμα τησ βαλβύδασ θα εύναι 
καταςκευαςμϋνο από χυτοςύδηρο GG25 και η ςφαύρα από χυτοςύδηρο με επϋνδυςη από 
ελαςτικό. 

 Αντεπύςτροφο δύςκου – κλαπϋ τύπου Swing (για λύματα και ιλύ). Σο ςώμα θα εύναι 
καταςκευαςμϋνο από χυτοςύδηρο GG25 και η θύρα από χυτοςύδηρο με επϋνδυςη από ελαςτικό 
ό από ανοξεύδωτο χϊλυβα. 

 Αντεπύςτροφο τύπου ςϊντουιτσ (Wafer check valve) για την περύπτωςη πόςιμου νερού – 
βιομηχανικού νερού. Σο ςώμα τησ βαλβύδασ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από χυτοςύδηρο GG25, ο 
δύςκοσ (διαιρετόσ ςε δύο μϋρη) όπωσ και το ελατόριο επαναφορϊσ θα εύναι από ανοξεύδωτο 
χϊλυβα. Ο δακτύλιοσ ςτεγανότητασ θα εύναι από EPDM. 

4.2.2.6 Ανακουφιςτικϋσ δικλεύδεσ (air relief valves) 

Οι ανακουφιςτικϋσ δικλεύδεσ αϋρα (βαλβύδεσ ειςαγωγόσ – εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ ενϋργειασ) πρϋπει να 
εύναι ςύμφωνεσ με το ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07 (Βαλβύδεσ ειςαγωγόσ – εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ 
ενϋργειασ). 

4.2.2.7 Αντιπληγματικϋσ δικλεύδεσ  

Οι αντιπληγματικϋσ βαλβύδεσ, θα εύναι κατϊλληλεσ για εφαρμογό ςε ανεπεξϋργαςτα λύματα. Κατϊ τα 
λοιπϊ, οι βαλβύδεσ θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-07-06 "Αντιπληγματικϋσ 
βαλβύδεσ". 

4.2.2.8 Δικλεύδεσ ελϋγχου πύεςησ 

Οι δικλεύδεσ ελϋγχου πύεςησ θα εύναι ςύμφωνεσ με ISO 4126. Η λειτουργύα τουσ θα γύνεται με τη χρόςη 
ενόσ ενςωματωμϋνου βοηθητικού ενεργοποιητικού μηχανιςμού κατϊλληλου για την κατϊ περύπτωςη 
εφαρμογό. Για διαμϋτρουσ μικρότερεσ των 80mm μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ βαλβύδα ϊμεςα 
ελεγχόμενη με ελατόριο. 

Οι βαλβύδεσ θα ϋχουν το κατϊλληλο μϋγεθοσ ώςτε να ελϋγχουν την απαιτούμενη για την εφαρμογό 
διαφορικό ροό και πύεςη, με ακρύβεια ± 2½ %  τησ καθοριςμϋνησ τιμόσ. Θα μπορούν να λειτουργούν ςε 
ςυνεχό πύεςη, που υπερβαύνει κατϊ 20% την ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ. 

Οι βαλβύδεσ θα ϋχουν τϋτοιο μϋγεθοσ που θα εξαςφαλύζει ότι η πλόρησ απόδοςό τουσ υπερκαλύπτει 
την επιθυμητό μϋγιςτη ροό υπό την ελϊχιςτη απαιτούμενη διαφορικό πύεςη. 

4.2.2.9 ύνδεςμοι αποςυναρμολόγηςησ  

Οι ςύνδεςμοι αποςυναρμολόγηςησ (τεμϊχια εξϊρμωςησ) πρϋπει να εύναι ςύμφωνεσ με το ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501-08-07-05 (Σεμϊχια εξϊρμωςησ). 

Οι ςύνδεςμοι αποςυναρμολόγηςησ πρϋπει να εύναι ϋτςι καταςκευαςμϋνοι, ώςτε να εύναι δυνατό η 
απομϊκρυνςη των εξαρτημϊτων χωρύσ να θιγούν οι ςωλόνεσ ό να καταςτραφούν οι φλϊντζεσ. 
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4.2.3 Θυροφρϊγματα 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-03 (Εγκατϊςταςη ςυςκευών 
ρυθμύςεωσ ροόσ ανοικτών διωρύγων).  

Σα θυροφρϊγματα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με το DIN 19569-4 και θα μπορούνανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ να εγκαταςταθούν εύτε ςε διώρυγα (ςτεγϊνωςη ςτισ τρεισ πλευρϋσ) ό να εύναι επύτοιχα 
(ςτεγϊνωςη και από τισ τϋςςερισ πλευρϋσ). Σα θυροφρϊγματα που θα τοποθετηθούν ςτα κανϊλια θα 
ϋχουν βϊςη πλαιςύου αλφϊδι με τον πυθμϋνα. 

Κϊθε θυρόφραγμα θα διαθϋτει χειροκύνητο τροχό κατϊλληλησ διαμϋτρου, με ςύςτημα οδοντωτών 
τροχών, (όπου αυτό εύναι αναγκαύο), ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι η απαιτούμενη δύναμη χειριςμού ςτη 
ςτεφϊνη του τροχού δεν θα υπερβαύνει τα 250 N και ςτην περύπτωςη ςυχνϊ λειτουργούντων 
θυροφραγμϊτων τα 100 Ν. Ο τροχόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ από χυτοςύδηρο και θα βρύςκεται ςε 
ύψοσ τουλϊχιςτον 900 mm πϊνω από το επύπεδο εργαςύασ. Σα θυροφρϊφματα πλϊτουσ μεγαλύτερου 
από 2,00 m θα πρϋπει να ϋχουν δύο ϊξονεσ, με κατϊλληλο χειριςτόριο (π.χ. τύπου βαρούλκου ό 
γωνιακό μειωτόρα). την περύπτωςη υποβρύχιου θυροφρϊγματοσ κϊτω από δϊπεδο εργαςύασ, ο 
χειριςμόσ μπορεύ να γύνεται με κλειδύ τύπου «ταυ» αντύ μόνιμα προςαρμοςμϋνου χειροκύνητου τροχού, 
αρκεύ η μϋγιςτη απαιτούμενη δύναμη χειριςμού ςτην ϊκρη του «ταυ» να μην υπερβαύνει τα 500Ν.  

Οι ϊξονεσ θα φϋρουν ανθεκτικϊ ςπειρώματα τετρϊγωνησ ό τραπεζοειδούσ διατομόσ βόματοσ 
τουλϊχιςτον 8mm και θα εύναι καταςκευαςμϋνοι από ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI316). Οι ςύνδεςμοι 
των αξόνων επϋκταςησ θα εύναι τύπου «χιτωνύου». 

Όπου προδιαγρϊφεται, το θυρόφραγμα θα εύναι εφοδιαςμϋνο με δύοτερματικούσ διακόπτεσ, που θα 
ςημαύνουν την τελεύωσ ανοιχτό και την τελεύωσ κλειςτό θϋςη του θυροφρϊγματοσ. Για όςα 
θυροφρϊγματα δεν φαύνεται η θϋςη τησ θυρύδασ λόγω τησ θϋςησ τοποθϋτηςησ τουσ, θα πρϋπει να 
φϋρουν ϋνδειξη για την τελεύωσ ανοιχτό και την τελεύωσ κλειςτό θϋςη τουσ. 

Σο πλαύςιο και οι θύρεσ των θυροφραγμϊτων θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα 
ποιότητασ AISI 304 ό καλύτερησ. Οι ϊξονεσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοι από ανοξεύδωτο χϊλυβα.  

Οι επιφϊνειεσ ςτεγϊνωςησ θα διαμορφώνονται: 

 Από μεταλλικϋσ, μηχανικϊ κατεργαςμϋνεσ λϊμεσ ορεύχαλκου, οι οπούεσ θα εύναι καλϊ 
ςτερεωμϋνεσ εντόσ μηχανικϊ κατεργαςμϋνων αυλακώςεων του πλαιςύου και τησ θύρασ.  

 Από υψηλόσ ποιότητασ ελαςτομερϋσ (EPDM, Neoprene κτλ.) κατϊλληλα διαμορφωμϋνο, ώςτε 
να μπαύνει ςτισ εγκοπϋσ του πλαιςύου ό τησ θύρασ, εύκολα αντικαταςτϊςιμο 

 Από κατεργαςμϋνο πολυαιθυλϋνιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βϊρουσ. 

Όλα τα ςτηρύγματα κοχλύεσ κτλ. θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ Α2 ό Α4 ςύμφωνα με το 
ISO 3506. Όλα τα τεμϊχια, που ςυναρμολογούνται επύ τόπου, όπωσ ϊξονεσ, κοχλύεσ κτλ πρϋπει να εύναι 
κατϊλληλα ςημαδεμϋνα, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται το ςωςτό ταύριαςμα. 

Σα θυροφρϊγματα θα εύναι υδατοςτεγό κϊτω από τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ τουσ και την κατεύθυνςη 
τησ πύεςησ ςτο ςημεύο τοποθϋτηςησ (on seating και off seating). Η διαρροό από την επιφϊνεια 
ςτεγϊνωςησ, εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ, θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ του DIN 19569-
4 και ειδικότερα:  

 Σα θυροφρϊγματα που εγκαθύςτανται ςε διώρυγεσ (με ςτεγϊνωςη από τισ τρεισ πλευρϋσ) θα 
εξαςφαλύζουν ςτεγανότητα κλϊςησ 3 (max διαρροό 6 L/min/m εμβαπτιζομϋνου μόκουσ) 

 Σα θυροφρϊγματα που εύναι επύτοιχα (με ςτεγϊνωςη και από τισ τϋςςερισ πλευρϋσ) θα 
εξαςφαλύζουν ςτεγανότητα κλϊςησ 4 (max διαρροό 3 L/min/m εμβαπτιζομϋνου μόκουσ) 

Η διϊρκεια δοκιμόσ διαρκεύ 10 min και αναφϋρεται ςτην πύεςη λειτουργύασ του αντιςτούχου 
θυροφρϊγματοσ. 
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4.2.4 υρταροθυρύδεσ 

Για την απομόνωςη των διωρύγων μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ςυρταροθυρύδεσ, εφ’όςον 
προδιαγρϊφεται ςχετικϊ. Γενικϊ οι ςυρταροθυρύδεσ θα πρϋπει να ϋχουν επιφϊνεια μϋχρι 1,00 m2, 
μϋγιςτο πλϊτοσ 2,00 m και μϋγιςτο βϊθοσ 1,00 m. Για μεγαλύτερεσ διαςτϊςεισ θα χρηςιμοποιούνται 
αποκλειςτικϊ θυροφρϊγματα.  

Σο πλαύςιο και η θύρα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα. Η ςτεγανοπούηςη θα γύνεται 
εύτε από υψηλόσ ποιότητασ ελαςτομερϋσ (EPDM, Neoprene κτλ.) ό από κατεργαςμϋνο πολυαιθυλϋνιο 
(PE-UHMW) πολύ υψηλού μοριακού βϊρουσ και θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ απατόςεισ του 
DIN 19569-4 εξαςφαλύζοντασ ςτεγανότητα κλϊςησ 2 (max διαρροό 18 L/min/m εμβαπτιζομϋνου 
μόκουσ).  

Όλα τα ςτηρύγματα κοχλύεσ κτλ. θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ Α2 ό Α4, ςύμφωνα με το 
ISO 3506. 

το ϊνω μϋροσ τησ θύρασ θα πρϋπει να διαμορφωθεύ λαβό από ανοξεύδωτο χϊλυβα για να 
διευκολύνεται ο χειριςμόσ. την περύπτωςη πλϊτουσ μεγαλύτερου από 1,00 m θα πρϋπει η 
ςυρταροθυρύδα να διαθϋτει δύο λαβϋσ.  

4.2.5 Κλαπϋ (Flap valves) 

Σα κλαπϋ εγκαθύςτανται ςτο πϋρασ μύασ ςωληνογραμμόσ κλεύνουν μόνο με το βϊροσ τησ θύρασ και θα 
ανούγουν κϊτω από ςυνθόκεσ ελϊχιςτησ ροόσ. Σο πλαύςιο και η θύρα μπορεύ να εύναι καταςκευαςμϋνα 
από χυτοςύδηρο GG20, ό από ανοξεύδωτο χϊλυβα.  

Οι επιφϊνειεσ ςτεγϊνωςησ θα διαμορφώνονται από μεταλλικϋσ, μηχανικϊ κατεργαςμϋνεσ λϊμεσ 
ορεύχαλκου, ό από υψηλόσ ποιότητασ ελαςτομερϋσ (EPDM, Neoprene κτλ.). Θα πρϋπει να 
ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ του DIN 19569-4 εξαςφαλύζοντασ ςτεγανότητα κλϊςησ 3 (max διαρροό 
6 L/min/m μόκουσ). 

Όλα τα ςτηρύγματα κοχλύεσ κτλ. θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα κατηγορύασ Α2 ό Α4 του ISO 3506. Οι 
ϊξονεσ περιςτροφόσ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα και κοχλιοτομημϋνοι ςτα δύο ϊρα τουσ για να 
υποδϋχονται τουσ κοχλύεσ ςτόριξησ. 

4.2.6 Μεταδότεσ κύνηςησ 

Οι μεταδότεσ κύνηςησ δικλεύδων και θυροφραγμϊτων θα πρϋπει να ςχεδιϊζονται για κατηγορύα 
χρόνου ζωόσ 2, ςύμφωνα με την EN 12255-1.  

Γενικϊ, η ταχύτητα ανούγματοσ ό κλειςύματοσ ενόσ θυροφρϊγματοσ θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ 
απαιτόςεισ του DIN 19569-4 και να κυμαύνεται μεταξύ 10 ϋωσ 50 cm/min, εκτόσ εϊν ορύζεται 
διαφορετικϊ ςτην Μελϋτη και το Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφό.  

4.2.6.1 Ηλεκτρικού μεταδότεσ κύνηςησ (electrical actuators) 

Οι μεταδότεσ κύνηςησ θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν το πλόρεσ κλεύςιμο τησ δικλεύδασ ό του 
θυροφρϊγματοσ για τη διαφορικό πύεςη ςχεδιαςμού. Σο διαθϋςιμο περιθώριοιςχύοσ για το ϊνοιγμα 
θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον το 150% τησμϋγιςτησ ροπόσ κλειςύματοσ ό ανούγματοσ, όποια από τισ 
δύο εύναι μεγαλύτερη.  

Ο κινητόρασ θα εύναι τύπου βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα, με μόνωςηκλϊςεωσ “F”, προςταςύα IP 67 ό 
καλύτερη, ανϊλογα με τισ επικρατούςεσ ςτο ϋργο ςυνθόκεσ, και θα ϋχει ςτην περιϋλιξη του ςυςτόματα 
προςταςύασ (θερμοδιακόπτη ό thermistor) από τισ υπερθερμϊνςεισ (ϋνα ςε κϊθε φϊςη).  

Θα πρϋπει να υπϊρχει και δυνατότητα χειροκύνητησ κύνηςησ (χειροςτρόφαλοσ) για περιπτώςεισ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ. Ο κινητόρασ θα αποςυνδϋεται αυτόματα κατϊ την διϊρκεια τησ χειροκύνητησ 
λειτουργύασ.  

Σο ςύνολο του μεταδότη κύνηςησ θα βρύςκεται ςε κοινό, ςτιβαρόσ καταςκευόσ ςτεγανό κϋλυφοσ, 
προςτατευμϋνο από τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Σο κϋλυφοσ θα φϋρει ακροδϋκτεσ και επαφϋσ για την 
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ρευματοδότηςη. Οι τριφαςικού ακροδϋκτεσ θα προςτατεύονται από χωριςτϊ μονωτικϊ καλύμματα. Ο 
πύνακασ των ακροδεκτών θα εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνοσ, ώςτε οι ρυθμιςτόρεσ που περιλαμβϊνει να μην 
υφύςτανται βλϊβη από τυχόν βροχό, όταν ϋχει αφαιρεθεύ το κϊλυμμα.  

Εϊν το απαιτούν οι τοπικϋσ ςυνθόκεσ, θα πρϋπει να προβλεφθούν θερμαντόρεσ για την αποφυγό 
ςυμπυκνωμϊτων κατϊ την ςτϊςη του ηλεκτροκινητόρα. Όταν ο μεταδότησ θα λειτουργεύ, ο 
θερμαντόσ θα τύθεται εκτόσ.  

Ο ηλεκτροκύνητοσ μεταδότησ κύνηςησ (actuator) θα διαθϋτει:  

i. 2 τουλϊχιςτον ςετ οριακών διακοπτών (limit switch) για τισ θϋςεισ «Ανοικτό» και «Κλειςτό» 

ii. 1 ςετ διακοπτών μϋγιςτησ ροπόσ (torque switch) για τισ θϋςεισ «Ανοικτό», και «Κλειςτό» με 
δυνατότητα ρύθμιςησ  

iii. Ένδειξη θϋςησ: μηχανικό, ψηφιακό (ςε περιπτώςεισ επικοινωνύασ με το ΚΕΛ τησ 
εγκατϊςταςησ) και αναλογικό (ςε περύπτωςη που η δικλεύδα ό το θυρόφραγμα ορύζεται ωσ 
«ρυθμιςτικό») 

iv. Σριπολικούσ διακόπτεσ με μαγνητικϋσ επαφϋσ, με πηνύο ελλεύψεωσ τϊςεωσ και ηλεκτρικό και 
μηχανικό μανδϊλωςη 

v. 1 ςετ κομβύων χειριςμού για τισ θϋςεισ «Ανοικτό», «Κλειςτό» και «τϊςη» 

vi. Διακόπτησ αναςτροφόσ  

vii. Επιλογικό διακόπτη τριών θϋςεων: «τοπικόσ ϋλεγχοσ» - «τηλεχειριςμόσ» - «εκτόσ» ςτη 
περύπτωςη που απαιτεύται τηλεχειριςμόσ του actuator  

Σα παραπϊνω θα βρύςκονται εύτε ςε τοπικό πύνακα (εφ’όςον υπϊρχει οπτικό επαφό με τον actuator) ό 
επύ του actuator. 

την περύπτωςη, που απαιτεύται η επικοινωνύα του μηχανιςμού κύνηςησ των θυροφραγμϊτων με το 
ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ, θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ςειριακόσ επικοινωνύασ (π.χ Profibus).  

4.2.6.2 Πνευματικού μεταδότεσ κύνηςησ (pneumatic actuators) 

Οι μεταδότεσ κύνηςησ θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν το πλόρεσ κλεύςιμο τησ δικλεύδασ για τη διαφορικό 
πύεςη ςχεδιαςμού. Σο διαθϋςιμο περιθώριο ιςχύοσ για το ϊνοιγμα θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον το 
150% τησ μϋγιςτησ ροπόσ κλειςύματοσ ό ανούγματοσ, όποια από τισ δύο εύναι μεγαλύτερη.  

Γενικϊ οι πνευματικού μεταδότεσ θα εύναι διπλόσ ενϋργειασ και εφ’όςον προδιαγρϊφεται ςχετικϊ 
μονόσ ενϋργειασ με ελατόριο (spring type). Ο πνευματικόσ μεταδότησ θα μπορεύ να απομακρύνεται, 
χωρύσ την ανϊγκη αποςυναρμολόγηςησ και τησ δικλεύδασ, και να αντικαθύςταται από χειροτροχό. Η 
βϊςη ςτόριξησ θα εύναι ςύμφωνη με το ISO 5211. 

Ο πνευματικόσ μεταδότησ θα διαθϋτει:  

• Ένδειξη θϋςησ: μηχανικό, ψηφιακό (ςε περιπτώςεισ επικοινωνύασ με το ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ) 
και αναλογικό (ςε περύπτωςη που η δικλεύδα ορύζεται ωσ «ρυθμιςτικό») 

• Δύο τουλϊχιςτον οριακούσ διακόπτεσ (limit switch) για τισ θϋςεισ «Ανοικτό», «Κλειςτό» 

Όταν απαιτεύται αναλογικό λειτουργύα αυτό θα επιτυγχϊνεται εύτε:  

• με πνευματικό ςόμα 3-15 psi και ϋξοδο 4-20 mA 

• με εύςοδο ςόματοσ 4-20 mA και ϋξοδο 4-20 mA (feedback position)  

Σο μϋςο λειτουργύασ θα εύναι πεπιεςμϋνοσ αϋρασ, φιλτραριςμϋνοσ. τη γραμμό του αϋρα θα πρϋπει να 
προβλεφθεύ μεταψύκτησ και ξηραντόσ, καθώσ επύςησ και διατϊξεισ ελαιοπαγύδασ και υδατοπαγύδασ. Η 
πύεςη λειτουργύασ θα εύναι μικρότερη από 10 bar. 
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4.3 Εκτϋλεςη Εργαςιών 

4.3.1 Ορθομετρικϊ ςχϋδια 

Η εγκατϊςταςη των ςωληνώςεων θα γύνει ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και τισ παρούςεσ 
Προδιαγραφϋσ. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ οφεύλει πριν την εγκατϊςταςη μύασ ςωληνογραμμόσ 
να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη ορθομετρικό ςχϋδιο τησ αντύςτοιχησ ςωληνογραμμόσ, ςτην 
οπούα θα εμφανύζονται όλα τα εξαρτόματα, ειδικϊ τεμϊχια, όργανα καθώσ επύςησ και τα ςτηρύγματα 
των ςωλόνων. 

Σα ορθομετρικϊ ςχϋδια θα ετοιμϊζονται μετϊ από αποτύπωςη των δομικών ςτοιχεύων, όπωσ αυτϊ 
καταςκευϊςτηκαν και θα πρϋπει ςε αυτϊ να παρουςιϊζονται όλεσ οι λεπτομϋρειεσ ςτόριξησ καθώσ 
επύςησ και διϋλευςησ των ςωληνώςεων από τα δομικϊ ϋργα. 

Θα πρϋπει να προβλεφθούν ςύνδεςμοι αποςυναρμολόγηςησ, ώςτε να μπορούν να αφαιρούνται τα 
διϊφορα εξαρτόματα (αντλύεσ, δικλεύδεσ, μετρητϋσ παροχόσ κτλ.) χωρύσ να χρειϊζεται να 
διαταραχθούν οι εντοιχιςμϋνοι ςωλόνεσ. 

4.3.2 Εγκατϊςταςη ςωληνώςεων 

Οι ςυνδϋςεισ των ςωλόνων και των εξαρτημϊτων κϊθε ςωληνογραμμόσ πρϋπει να γύνει ςύμφωνα με 
τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό και για τον λόγο αυτό ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςει τισ 
τεχνικϋσ οδηγύεσ των επιμϋρουσ καταςκευαςτών.  

Κατϊ την εγκατϊςταςη των ςωλόνων, των δικλεύδων, των ειδικών τεμαχύων και εξαρτημϊτων πρϋπει 
να ληφθούν κατϊλληλα μϋτρα, ώςτε να μην επενεργούν φορτύα οιαςδόποτε προϋλευςησ πϊνω ςτισ 
φλϊντζεσ αντλιών κτλ. εξοπλιςμού. Οι ςυνδϋςεισ πρϋπει να γύνονται αυςτηρϊ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 
του καταςκευαςτό και οι επιφϊνειεσ ςύνδεςησ πρϋπει να εύναι απόλυτα καθαρϋσ και ςτεγνϋσ και να 
διατηρούνται ςτην κατϊςταςη αυτό, ϋωσ ότου οι ςυνδϋςεισ περατωθούν. 

ύνδεςη οποιουδόποτε εύδουσ δεν επιτρϋπεται να γύνει μϋςα ςε τοιχύα, δϊπεδα, τούχουσ κτλ., ό ςε ϊλλη 
θϋςη, όπου εύναι δύςκολη η πρόςβαςη για ςυντόρηςη. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαριςμό των εςωτερικών επιφανειών όλων των 
ςωληνώςεων, πριν και κατϊ την ςυναρμολόγηςη και πριν η εγκατϊςταςη τεθεύ ςε λειτουργύα. Ο 
καθαριςμόσ θα περιλαμβϊνει την αφαύρεςη όλησ τησ ςκόνησ, τησ ςκουριϊσ, των υπολειμμϊτων και 
των ϊτηκτων μεταλλικών ουςιών από τισ ςυγκολλόςεισ που ϋγιναν επύ τόπου ςτο εργοτϊξιο. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςει καλύμματα ό πώματα για να μην ειςχωρόςουν ςκόνεσ, νερό και 
ϊλλα ξϋνα ςώματα μϋςα ςτουσ ςωλόνεσ και τα ειδικϊ τεμϊχια. Οι πλϊκεσ, τα πώματα και τα 
καλύμματα δεν θα πρϋπει να τοποθετηθούν με ςυγκόλληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη μϋθοδο που θα 
μπορούςε να προξενόςει βλϊβη ςτισ ϊκρεσ των ςωλόνων. Σα καλύμματα και τα πώματα θα 
εγκαθύςτανται μετϊ το πϋρασ τησ καθημερινόσ εργαςύασ ό όποτε η εργαςύα πρόκειται να διακοπεύ για 
μεγϊλα χρονικϊ διαςτόματα.  

Κατϊ την τοποθϋτηςη παραλλόλων δικτύων πρϋπει να διατηρούνται οι παρακϊτω ελϊχιςτεσ 
αποςτϊςεισ: 

 από τούχουσ: 25 mm 

 από οροφϋσ: 100 mm 

 από δϊπεδα: 150 mm 

 μεταξύ ςωλόνων: 40 mm (μεταξύ των τελικών επιφανειών λαμβϊνοτασ υπόψη και τισ τυχόν 
μονώςεισ)  

 καλώδια και ςωληνώςεισ καλωδύων: 150 mm 
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Όλα τα δύκτυα ςωληνώςεων πρϋπει να διαθϋτουν όλα τα αναγκαύα ςτηρύγματα περιλαμβανόμενων 
των βϊςεων ϋδραςησ, των δομικών χαλυβοκαταςκευών, των αγκύςτρων, ςαγμϊτων, πεδύλων 
ολύςθηςησ, ςαμπανιών, κοχλιών ςτερϋωςησ και πϊκτωςησ, ςτοιχεύων ςτερϋωςησ και αγκύρωςησ κτλ. 

Η ςτόριξη των ςωληνώςεων και των εξαρτημϊτων των δικτύων θα γύνονται ςε αποςτϊςεισ 
μικρότερεσ των 2 m. Οι δικλεύδεσ, οι μετρητϋσ και τα ϊλλα υδραυλικϊ εξαρτόματα και όργανα θα 
υποςτηρύζονται ανεξϊρτητα από τουσ ςωλόνεσ με τουσ οπούουσ εύναι ςυνδεδεμϋνεσ. Κανϋνα τεμϊχιο 
διϋλευςησ των ςωλόνων από δϊπεδα, τούχουσ και τοιχύα δεν θα χρηςιμοποιηθεύ ςαν ςημεύο ςτόριξησ 
των ςωληνώςεων.  

Όλοι οι βραχύονεσ και τα εξαρτόματα ςτόριξησ θα εύναι γαλβανιςμϋνα εν θερμώ, εκτόσ εϊν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. Η αντιδιαβρωτικό προςταςύα θα εύναι ςύμφωνη με τα καθοριζόμενα 
ςτην ςχετικό τεχνικό προδιαγραφό. 

4.3.3 Διϋλευςη ςωληνώςεων από δομικϊ ϋργα 

Για την διϋλευςη ςωλόνων από και προσ τα υγρϊ φρϋατα ό δεξαμενϋσ θα χρηςιμοποιηθούν 
χαλυβδοςωλόνεσ, με φλϊντζεσ ενςωμϊτωςησ (Puddle flange), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. Εϊν 
δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ οι φλϊντζεσ ενςωμϊτωςησ – εγκιβωτιςμού θα ϋχουν πϊχοσ 
0,8 x S ϋωσ 1.3 x S (όπου S εύναι το πϊχοσ του ςωλόνα) και η εξωτερικό διϊμετροσ θα εύναι 1,5 x D όπου 
D η εξωτερικό διϊμετροσ τησ αντύςτοιχησ φλϊντζασ τόρνου. Σα τεμϊχια διϋλευςησ πρϋπει να εύναι 
γαλβανιςμϋνα εν θερμώ ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ. Η φλϊντζα αγκύρωςησ πρϋπει να 
απϋχει τουλϊχιςτον 50 mm από τον ςιδηρό οπλιςμό. 

Όπου εύναι εφικτό τα ειδικϊ τεμϊχια διϋλευςησ θα εγκαθύςτανται πριν την ςκυροδϋτηςη. τισ ϊλλεσ 
περιπτώςεισ πρϋπει να αφόνονται κατϊλληλα ρομβοειδό ανούγματα, ώςτε να μπορϋςει να γύνει μετϊ η 
τοποθϋτηςη των ςωλόνων. Σα ανούγματα αυτϊ μειώνονται ςε διατομό προσ τισ εξωτερικϋσ πλευρϋσ 
των καταςκευών. Οι επιφϊνειεσ του ςκυροδϋματοσ πρϋπει να τραχυνθούν ικανοποιητικϊ, ώςτε να 
πραγματοποιηθεύ ικανοποιητικό πρόςφυςη του δευτερογενούσ ςκυροδϋματοσ από C16/20 με το 
οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και να εξαςφαλιςθεύ η υδατοςτεγανότητα τησ όλησ καταςκευόσ. 

4.3.4 Δοκιμϋσ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησκαταςκευόσ μύασ πλόρουσ ςωληνογραμμόσ περιλαμβανομϋνων και όλων 
των εξαρτημϊτων και οργϊνων (π.χ. μετρητϋσ παροχόσ) θα δοκιμϊζεται υδραυλικϊ η αντύςτοιχη 
ςωληνογραμμό ςε πύεςη τουλϊχιςτον 1,5 φορϋσ μεγαλύτερη από την πύεςη λειτουργύασ 
(περιλαμβανομϋνων και των αναμενόμενων υπερπιϋςεων). 

4.3.5 Πινακύδεσ αναγνώριςησ ςωληνώςεων 

Οι ςωληνώςεισ, ο εξοπλιςμόσ και οι αγωγού τοποθϋτηςησ καλωδύων θα ϋχουν κωδικοποιημϋνα 
χρώματα και θα βϊφονται με το κατϊλληλο κωδικό χρώμα ανϊλογα με το διακινούμενο υγρό, μετϊ 
από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 (Σαινύεσ ςόμανςησ 
υπογεύων δικτύων). 

Όλεσ οι ςωληνώςεισ και ο εξοπλιςμόσ θα ϋχουν επιπλϋον τοποθετημϋνεσ πινακύδεσ με τον κωδικό και 
τα χαρακτηριςτικϊ τουσ ςτα Ελληνικϊ. Οι πινακύδεσ των ςωληνώςεων ειδικότερα θα ϋχουν βϋλη που 
θα δεύχνουν την κατεύθυνςη ροόσ μϋςα ςτισ ςωληνώςεισ καθώσ και το μϋςο που μεταφϋρουν.  

τισ πορτοκαλύ, κύτρινεσ , ϊςπρεσ, γκρύζεσ, αλουμινϋνιεσ και πρϊςινεσ πινακύδεσ θα χρηςιμοποιούνται 
μαύρα γρϊμματα ενώ ςτισ κόκκινεσ και τισ μπλε θα χρηςιμοποιούνται ϊςπρα γρϊμματα. 

Οι πινακύδεσ θα τοποθετούνται τουλϊχιςτον δύπλα ςε κϊθε φλϊντζα ό ςύνδεςμο αποςυναρμολόγηςησ. 
ςτα ςημεύα που η ςωλόνωςη περνϊει μϋςα από τοιχοποιύα (και από τισ δύο πλευρϋσ του τούχου, 
δϊπεδα, διαςχύζει ειςόδουσ ό ϊλλεσ προςβϊςεισ και κατϊ διαςτόματα, ςε ςωληνώςεισ όπου ϋχουν 
μεγϊλο μόκοσ).  
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Οι πινακύδεσ θα εύναι πλαςτικϋσ κατϊλληλου μεγϋθουσ ώςτε να εύναι ευκρινόσ η ανϊγνωςη από 
απόςταςη δύο μϋτρων και θα ςτερεώνονται με ανοξεύδωτο ςύρμα η βύδεσ πϊνω ςτισ ςωλόνεσ και τον 
εξοπλιςμό. 
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5. ANTΛIE 

5.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτισ κϊθε εύδουσ αντλύεσ, που εγκαθύςτανται ςτισ επιμϋρουσ 
μονϊδεσ. 

Οι αντλύεσ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνεσ με τα οριζόμενα ςτα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6, ISOEN 9906 
Παρϊρτ. Α, όςον αφορϊ τα ακϊθαρτα και τα λύματα. 

5.2 Τλικϊ 

Όλα τα υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και τισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. 

Σα υλικϊ καταςκευόσ θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα για τα μηχανικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
αντλούμενου υγρού, των ςυνθηκών λειτουργύασ και τησ δυναμικότητασ του αντλητικού 
ςυγκροτόματοσ. 

Σα αντλητικϊ ςυγκροτόματα θα φϋρουν ςόμανςη CE. 

5.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παρούςα και ςτισ 
επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ καθώσ επύςησ και ςτισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό. Για τον ςκοπό αυτό, ο 
Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του 
εξοπλιςμού για την παρακολούθηςη κατϊ την εγκατϊςταςη και την θϋςη του εξοπλιςμού ςε 
αποδοτικό λειτουργύα. 

Οι αντλύεσ και η ςτόριξη των περιςτρεφόμενων τμημϊτων πρϋπει να εύναι ϋτςιςχεδιαςμϋνεσ, ώςτε να 
εξαςφαλύζεται ότι η πληςιϋςτερη κρύςιμη ταχύτητα να εύναιτουλϊχιςτον 25% μεγαλύτερη από την 
μϋγιςτη ταχύτητα λειτουργύασ. Σα περιςτρεφόμενα μϋρη πρϋπει να ζυγοςταθμιςθούν δυναμικϊ, με 
ακρύβεια ςτο εργοςτϊςιο του καταςκευαςτό. Όλεσ οι αντλύεσ πρϋπει να μπορούν να λειτουργόςουν 
για μικρϊ χρονικϊ διαςτόματα με τισ δικλεύδεσ εξόδου κλειςτϋσ.  

Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, ο κινητόρασ τησ αντλύασ θα εύναι κατϊλληλοσ για 
τουλϊχιςτον 15 εκκινόςεισ/ώρα, επαρκούσ εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ για την κϊλυψη τησ 
απορροφούμενησ ιςχύοσ ςτον ϊξονα τησ αντλύασ και η ονομαςτικό ταχύτητα περιςτροφόσ θα εύναι 
μικρότερη από 2900 rpm, ςε ςυχνότητα 50 Hz και τϊςη 400 V. Ο κινητόρασ θα πρϋπει να ικανοποιεύ 
τα επύπεδα απόδοςησ, ςύμφωνα με το εκϊςτοτε ιςχύο πρότυπο IEC. 

H λύπανςη θα γύνεται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποφεύγεται η διαφυγό λιπαντικών ςτο αντλούμενο 
υγρό. Οι αντλύεσ θαϋχουν κατϊλληλη μορφό ςτυπιοθλύπτη(π.χ. μηχανικό ςτυπιοθλύπτη) ώςτε να μην 
απαιτεύται νερό και να μην υπϊρχουν διαρροϋσ από αυτό. 

τουσ ςωλόνεσ αναρρόφηςησ και κατϊθλιψησ των αντλιών θα πρϋπει να εγκαταςταθούν δικλεύδεσ για 
την απομόνωςη και ςυντόρηςη τησ αντλύασ. Οι ςωληνώςεισ πρϋπεινα ϋχουντα απαραύτητα τεμϊχια 
εξϊρμωςησ, ώςτε να εύναι δυνατό η αφαύρεςη των εξαρτημϊτων τησ ςωληνογραμμόσ. Κϊθε αντλύα 
που θα εγκαταςταθεύ εν ξηρώ θα ϋχει ςτην αναρρόφηςη και ςτην κατϊθλιψη μύα μούφα 1/2” με 
τρύοδο ορειχϊλκινη βϊνα 1/2”. Η βϊνα θα εύναι κατϊλληλη για τοποθϋτηςη του μανομϋτρου και για 
την λόψη δειγμϊτων. την κατϊθλιψη μετϊ την τρύοδο βϊνα θα τοποθετηθεύ ϋνα μανόμετρο 
διαφρϊγματοσ με ευανϊγνωςτο καντρϊν, κατϊλληλα βαθμονομημϋνο, με κλύμακα που θα υπερβαύνει 
τουλϊχιςτον κατϊ 25% το μϋγιςτο μανομετρικό τησ αντλύασ. Σα τμόματα του μανομϋτρου, που 
ϋρχονται ςε επαφό με τα λύματα, θα εύναι ανοξεύδωτα. 

Οι αντλύεσ θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από καμπύλεσ λειτουργύασ οι οπούεσ θα καλύπτουν όλο το 
εύροσ λειτουργύασ (χαμηλότερο ό υψηλότερο ςημεύο λειτουργύασ), καθώσ επύςησ και καμπύλεσ 
απόδοςησ κινητόρα, ςύμφωνα με το ISO 9906. 
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5.3.1 Τποβρύχιεσ αντλύεσ λυμϊτων 

Οι αντλύεσ θα εύναι φυγοκεντρικϋσ, υποβρύχιεσ κατϊλληλεσ για λύματα, καιγια ςυνεχό λειτουργύα 
κϊτω από ςυνθόκεσ πλόρουσ ό μερικόσ εμβϊπτιςησ. Οι καμπύλεσ των αντλιών θα πληρούν τισ 
απαιτόςεισ του προτύπου ISOEN 9906 Παρϊρτ. Α. 

Η επιλογό τησ αντλύασ θα πρϋπει να γύνει με βαςικό κριτόριο τον βαθμό απόδοςησ. 

Η πτερωτό θα εύναι από χυτοςύδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ό GG25 (EN-GJL-250),ό GG20 (EN-
JL-1030) υδροδυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνη, χωρύσ οξεύεσ ςτροφϋσ, ανεμπόδιςτησ ροόσ (χωρύσ 
εμφρϊξεισ), ςτερεωμϋνη ςτον ϊξονα με αςφαλό τρόπο, που θα επιτρϋπει την εύκολη 
αποςυναρμολόγηςη ςε περύπτωςη ςυντόρηςησ. Ο ϊξονασ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα, ποιότητασ 
DIN1.4401 (AISI 316) ό καλύτερησ.  

Η πτερωτό πρϋπει να εύναι κατϊλληλη για την ϊντληςη υγρών που περιϋχουν ςτερεϊ απόβλητα, ινώδη 
υλικϊ και ϊλλεσ ύλεσ που περιϋχονται ςε ςυνόθη ακϊθαρτα νερϊ (λύματα). 

Οι τριβεύσ θα εύναι επαρκώσ γραςςαριςμϋνοι εφ’ όρου ζωόσ και υπολογιςμϋνοι για ςυνεχό λειτουργύα 
30.000 ωρών, κατϊ ISO 281. 

H αντλύα θα εύναι εφοδιαςμϋνη με ϋνα μηχανικό ςύςτημα ςτεγανοπούηςησ ϊξονα, το οπούο θα 
αποτελεύται από δύο μηχανικούσ ςτυπιοθλύπτεσ ςε ςειρϊ (ϊνω και κϊτω) ό θα διαθϋτει ϋνα εναιύο 
μπλοκ που θα περιλαμβϊνει τουσ δύο μηχανικούσ ςτυπιοθλύπτεσ διατεταγμϋνουσ εν ςειρϊ, 
εγκιβωτιςμϋνουσ ςε κλειςτό ςωληνοειδϋσ προςτατευτικό κιβώτιο από ανοξεύδωτο χϊλυβα. Οι 
μηχανικού ςτυπιοθλύπτεσ ςε κϊθε περύπτωςη θα εύναι δύο και θα λειτουργούν ανεξϊρτητα ο ϋνασ από 
τον ϊλλο, απομονώνοντασ τον κινητόρα από το υδραυλικό τμόμα τησ αντλύασ. 

Η αντλύα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνη θϊλαμο λαδιού για το ςύςτημα ςτεγανοπούηςησ του ϊξονα, ό με 
θϊλαμο ςυλλογόσ διαρροών και αιςθητόριο ανύχνευςησ αυτών. Οι τϊπεσ επιθεώρηςησ του λαδιού θα 
εύναι προςιτϋσ από το εξωτερικό μϋροσ τησ αντλύασ. Σο λϊδι του ςυςτόματοσ ςτεγανοπούηςησ δεν θα 
περιϋχει κυκλικούσ υδρογονϊνθρακεσ και θα εύναι εγκεκριμϋνο από το FDA ό ϊλλο διεθνό οργανιςμό. 
Σο λϊδι θα μπορεύ να λιπαύνει επύςησ και τουσ ςτυπιοθλύπτεσ. Ο κινητόρασ θα μπορεύ να λειτουργόςει 
για οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα χωρύσ λϊδι, χωρύσ να προκαλεύται βλϊβη ςτουσ ςτυπιοθλύπτεσ. 

Ο κινητόρασ θα εύναι αςύγχρονοσ, επαγωγικόσ, τριφαςικόσ, με βραχυκυκλωμϋνο δρομϋα, εδραζόμενοσ 
ςτην κεφαλό του αντλητικού ςυγκροτόματοσ και ενςωματωμϋνοσ ςτο ύδιο κϋλυφοσ με την αντλύα.Η 
κλϊςη μόνωςησ θα εύναι τουλϊχιςτον F και ο βαθμόσ προςταςύασ IP 68. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται 
διαφορετικϊ, ο κινητόρασ θα εύναι ςχεδιαςμϋνοσ για ςυνεχό λειτουργύα ϊντληςησ (κατηγορύα S1) 
ρευςτών θερμοκραςύασ 40οC. 

Οι κινητόρεσ των αντλιών θα εύναι επαναπεριελύξιμοι χωρύσ να εύναι ςυντηγμϋνοι ςε ρητύνη, με το 
ςύρμα περιϋλιξησ να προςτατεύεται από αδιϊβροχο επικϊλυψη και θα διαθϋτουν αιςθητόρια 
ανύχνευςησ θερμοκραςύασ ςε κϊθε φϊςη για την προςταςύα από την υπερθϋρμανςη. Οι αντλύεσ ιςχύοσ 
7,5kW ό μεγαλύτερεσ θα πρϋπει να διαθϋτουν αιςθητόρα για την ανύχνευςη πιθανόσ διαρροόσ και ςε 
περύπτωςη ανύχνευςησ υγραςύασ ο κινητόρασ να τύθεται εκτόσ λειτουργύασ και/ό να ενεργοποιεύται 
ςυναγερμόσ. Η αντλύα θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από τα ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα του καταςκευαςτό 
ςτα οπούα θα ςυνδϋονται όλα τα αιςθητόρια. 

Σα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτουσ χϊλκινουσ αγωγούσ 660/1000 Volt μονωμϋνουσ και 
επενδυμϋνουσ με μόνωςη κατϊλληλη για υποβρύχια χρόςη. Θα εύναι αιωρούμενα, επαρκούσ μόκουσ, 
ώςτε να εκτεύνονται από το κουτύ διακλϊδωςησ μϋχρι το κουτύ ςύνδεςησ ςτον κινητόρα. Σο μόκοσ των 
καλωδύων θα εύναι τϋτοιο ώςτε να υπϊρχει τουλϊχιςτον 2,50 m εύροσ από την ϊνω ςτϊθμη 
ςκυροδϋματοσ του φρεατύου. Σα καλώδια πρϋπει να εύναι μονοκόμματα προσ τουσ ηλεκτρικούσ 
πύνακεσ και να αποφεύγονται οι υπαύθριεσ ςυζεύξεισ. Όπου αυτϋσ εύναι αναπόφευκτεσ, πρϋπει να εύναι 
κατϊλληλεσ για λειτουργύα ςε ςυνθόκεσκαταιγιςμού νερού (IP 65). 

Σο κιβώτιο ςύνδεςησ των καλωδύων πρϋπει να εύναι ολοκληρωτικϊ ςφραγιςμϋνο, με ςτυπιοθλύπτη, 
που θα εμποδύζει τησ εύςοδο υγρού ό υγραςύασ. 
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Όταν η αντλύα θα λειτουργεύ ςυνεχώσ καλυμμϋνη εξ’ ολοκλόρου από την ςτϊθμη λυμϊτων, ακόμη και 
ςτην χαμηλότερη ςτϊθμη του αντλιοςταςύου, ο κινητόρασ θα ψύχεται από το περιβϊλλον ρευςτό. 
Προκειμϋνου για αντλύα ξηρόσ εγκατϊςταςησ ό για αντλύα υγρόσ εγκατϊςταςησ που λειτουργεύ 
περιοδικϊ εκτόσ υγρού (ςτην χαμηλότερη ςτϊθμη ο κινητόρασ ό μϋροσ του αποκαλύπτεται), η ψύξη 
του κινητόρα θα πρϋπει να επιτυγχϊνεται από κατϊλληλο ςύςτημα ψύξησ ό να εύναι κατϊλληλα 
ςχεδιαςμϋνοσ, ώςτε να εξαςφαλύζεται η απαγωγό τησ θερμότητασ, χωρύσ κύνδυνο υπερθϋρμανςησ. 

ε κϊθε περύπτωςη το ςύςτημα ψύξησ θα πρϋπει να επαρκεύ για ςυνεχό λειτουργύα τησ αντλύασ ςε 
περιβϊλλοντα χώρο θερμοκραςύασ μϋχρι 40°C.  

Σα κελύφη τησ αντλύασ και του κινητόρα (ανεξϊρτητα ςυζευγμϋνα με ςτεγανό Υλϊντζα) και τα κύρια 
εξαρτόματα τησ αντλύασ θα εύναι από φαιό χυτοςύδηρο (grey cast iron) ό ελατό ςφαιροειδό 
χυτοςύδηρο προδιαγραφών κατϊ DINGG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ό GGG50.7 (EN-GJS-
500.7), με λεύεσ επιφϊνειεσ ελεύθερεσ από φυςαλύδεσ ό ϊλλεσ ανωμαλύεσ. Όλα τα εκτεθειμϋνα 
παξιμϊδια, βύδεσ και ροδϋλεσ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα, προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), 
ASTMA 276/A 182, ό 316 GrF 316 ό καλύτερησ ποιότητασ. 

Σο κϋλυφοσ του κινητόρα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλεσ υποδοχϋσ ενιαύεσ με το ςώμα τησ αντλύασ ό 
λαβϋσ ανϊρτηςησ για την ανύψωςη τησ αντλύασ, ςτισ οπούεσ θα ςυνδϋεται μόνιμα ανοξεύδωτη αλυςύδα 
ό ςυρματόςχοινο ςε προςπελϊςιμο ςημεύο.  

Κρύςιμεσ μεταλλικϋσ επιφϊνειεσ όπου απαιτεύται υδατοςτεγανότητα θα εύναι μηχανικϊ 
κατεργαςμϋνεσ και ςυναρμολογημϋνεσ με ςτεγανοποιητικούσ δακτύλιουσ. Η ςυναρμογό τουσ θα 
επιτυγχϊνεται με ελεγχόμενη επαφό και ςυμπύεςη των ςτεγανοποιητικών δακτύλιων και ςτισ 
τϋςςερισ πλευρϋσ τησ αύλακϊσ τουσ, χωρύσ να απαιτεύται ειδικό ροπό ςτόριξησ ςτουσ κοχλύεσ που 
αςφαλύζουν τη ςυναρμογό. Ορθογωνικόσ διατομόσ φλϊντζεσ, που απαιτούν ειδικό ροπό ςτρϋψησ ό 
ςτεγανοποιητικϋσ ουςύεσ δεν θα γύνονται αποδεκτϋσ. 

H αντλύα πρϋπει να διαθϋτει οδηγό ό οδηγούσ ανϋλκυςησ από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316. Οι οδηγού 
θα εύναι γερϊ ςτερεωμϋνοι μϋχρι το ϊνοιγμαεπύςκεψησ του φρεατύου. H αντλύα θα μπορεύ να 
ανυψωθεύ ϋξω από τον θϊλαμο χωρύσ να χρειϊζεται να αποςυνδεθούν οι ςυνδϋςεισ ςτην 
ςωληνογραμμό κατϊθλιψησ. Πρϋπει να υπϊρχει αρκετό μόκοσ αλυςύδασ ό ςυρματόςχοινου, που θα 
εύναι μόνιμα ςυνδεδεμϋνο με την αντλύα, για την ανύψωςη τησ αντλύασ ςτο επύπεδο εργαςύασ. 

Η αντλύα υγρόσ εγκατϊςταςησ θα περιλαμβϊνει χυτοςιδηρό πϋλμα και εξαρτόματα ςτόριξησ ςτουσ 
οδηγούσ, για να διευκολύνεται η ομαλό και ϊνετη κύνηςη των μονϊδων ςτισ τροχιϋσ ανύψωςησ, χωρύσ 
κύνδυνο εμπλοκόσ. 

Η αντλύα ξηρόσ εγκατϊςταςησ θα εδρϊζεται ςε χυτοςιδηρό βϊςη (duck foot), προμόθειασ του 
καταςκευαςτό, μϋςω τησ οπούασ θα ςυνδϋεται ςτον αγωγό αναρρόφηςησ. ε περύπτωςη 
κατακόρυφησ τοποθϋτηςησ του αντλητικού ςυγκροτόματοσ η καμπύλη αναρρόφηςησ τησ αντλύασ θα 
εύναι επύςησ προμόθεια του καταςκευαςτό τησ αντλύασ. 

Όπου δεν προβλϋπεται μόνιμοσ ανυψωτικόσ μηχανιςμόσ, οι αντλύεσ θα αναςύρονται από το επύπεδο 
εργαςύασ με την βοόθεια ανυψωτικού μηχανιςμού παλϊγκου. Ο Ανϊδοχοσ μαζύ με τα αντλητικϊ 
ςυγκροτόματα, που θα εγκαταςτόςει ςτο ϋργο, θα προμηθεύςει και ανυψωτικό μηχανιςμό επαρκούσ 
δυναμικότητασ, ο οπούοσ θα βρύςκεται ςτην αποθόκη. Ο ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ θα αποτελεύται από 
εύκολα ςυναρμολογούμενα τμόματα γαλβανιςμϋνα εν θερμώ και από παλϊγκο με αλυςύδα, ςύμφωνα 
με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ.  

Ο Ανϊδοχοσ θα εγκιβωτύςει ςτο δϊπεδο του αντλιοςταςύου ςωλόνεσ με φλϊντζεσ ωσ υποδοχεύσ και 
βϊςη ςτόριξησ του ανυψωτικού εξοπλιςμού. Οι ςωλόνεσ-υποδοχεύσ δεν θα προεξϋχουν από το δϊπεδο, 
και θα ταπώνονται με κατϊλληλα πώματα, ώςτε όταν δεν χρηςιμοποιούνται να παραμϋνουν ςτεγνού 
και καθαρού.  

5.3.2 Τποβρύχιεσ επύτοιχεσ αντλύεσ αξονικόσ ροόσ τύπου προπϋλασ 

Οι υποβρύχιεσ αντλύεσ τύπου προπϋλασ θα εύναι οριζόντιεσ, κατϊλληλεσ για επύτοιχη τοποθϋτηςη.  
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Γενικϊ ιςχύουν όλα τα αναφερόμενα για τουσ υποβρύχιουσ αναδευτόρεσ λυμϊτων, αφού οι επύτοιχεσ 
αντλύεσ ανακυκλοφορύασ αποτελούνται από ϋναν υποβρύχιο προωθητόρα με προπϋλα και ανοικτό 
αντλητικό ςώμα (κώνο προώθηςησ).  

Ο κώνοσ κατϊθλιψησ (ςώμα αντλύασ) και το πλαύςιο ανϊρτηςησ τησ αντλύασ ςτον οδηγό θα εύναι 
καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα. 

Σο ςυγκρότημα θα εύναι ανηρτημϋνο ςε ειδικό διϊταξη (οδηγό), ώςτε να εύναι δυνατό η τοποθϋτηςό 
του και η απομϊκρυνςό του από την δεξαμενό, χωρύσ να εύναι αναγκαύα η εκκϋνωςό τησ. Θα μπορεύ να 
ανυψωθεύ ϋξω από τον θϊλαμο χωρύσ να χρειϊζεται να αποςυνδεθούν οι ςυνδϋςεισ ςτην 
ςωληνογραμμό κατϊθλιψησ. Για το ςκοπό αυτό το κϋλυφοσ τησ αντλύασ πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλο 
ϊγκιςτρο, ςτο οπούο θα εύναι μόνιμα προςδεδεμϋνη αλυςύδα ό ςυρματόςχοινο ανϋλκυςησ επαρκούσ 
μόκουσ. 

Για την ςτόριξη και οδόγηςη του ςυγκροτόματοσ ςτην θϋςη ϋδραςησ θα χρηςιμοποιεύται ανοξεύδωτη 
ό γαλβανιςμϋνη κοιλοδοκόσ, διατομόσ και μόκουσ οδηγών αναλόγων του φορτύου. Σο ςυγκρότημα θα 
ςτηρύζεται ςτη δοκό καθϋλκυςησ, μϋςω ενόσ πλαιςύου με ρϊουλα ολύςθηςησ, καταςκευαςμϋνου από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα, το οπούο θα ϋχει την δυνατότητα οδόγηςησ - ολύςθηςησ του ςυνολικού βϊρουσ 
του ςυγκροτόματοσ. 

5.3.3 Αντλύεσ θετικού εκτοπύςματοσ 

Για την ϊντληςη παχύρρευςτησ ιλύοσ (ςυγκϋντρωςη ςτερεών μεγαλύτερη από 3% ό 30 kg/m3), ό 
όπου αλλού προδιαγρϊφεται ςχετικϊ θα χρηςιμοποιούνται αντλύεσ θετικού εκτοπύςματοσ. Η 
ταχύτητα περιςτροφόσ του ρότορα δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 2 m/s ςύμφωνα με την ΕΝ 12255 8. 

Οι αντλύεσ θα εύναι αυτόματησ αναρρόφηςησ, τύπου προοδευτικόσ κοιλότητασ με περιςτρεφόμενο 
ελικοειδό ρότορα και ελικοειδό ςταθερό ςτϊτορα. Ο ρότορασ θα εύναι υψηλόσ ακριβεύασ από 
ανοξεύδωτο ό επιχωμιωμϋνο χϊλυβα, κατϊλληλησ ςκληρότητασ, ο ςτϊτορασ θα εύναι από νιτρύλιο ό 
ϊλλο υλικό ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 

την περύπτωςη που η αντλύα χρηςιμοποιεύται για την ϊντληςη χημικών τα υλικϊ καταςκευόσ πρϋπει 
να εύναι κατϊλληλα για το αντλούμενο υγρό. 

Ο ρότορασ θα λαμβϊνει κύνηςη από τον ϊξονα του κινητόρα μϋςω μιασ διϊταξησ ϊξονα που 
περιλαμβϊνει δύο ςυνδϋςμουσ με πεύρουσ, λιπαινόμενουσ μϋςω γρϊςςου, που διαθϋτουν ελαςτικϊ 
προςτατευτικϊ χιτώνια. Ο ϊξονασ ςύνδεςησ κινητόρα και αντλύασ δεν θα παρεκκλύνει περιςςότερο 
από 1,5°. 

Σο ςώμα τησ αντλύασ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από χυτοςύδηρο ποιότητασ GG25 με δυνατότητα 
προςαρμογόσ τησ κατεύθυνςησ του ςτομύου ςε οριζόντια ό κϊθετη θϋςη, θα πρϋπει να διαθϋτει 
αφαιρούμενα καλύμματα και ςτόμιο ειςαγωγόσ νερού (ςτην πλευρϊ τησ αναρρόφηςησ) για να εύναι 
δυνατόσ ο καθαριςμόσ. 

Η ςτεγανοπούηςη του ϊξονα θα γύνεται με διπλό μηχανικό ςτυπιοθλύπτη. 

Η κύνηςη θα μεταδύδεται από ηλεκτρομειωτόρα με φλαντζωτό ηλεκτροκινητόρα, τριφαςικό 
βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα 400 V, 50 Ηz, προςταςύασ ΙΡ55, κλϊςησ μόνωςησ F. Εϊν δεν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ η εγκατεςτημϋνη ιςχύσ θα εύναι 20% μεγαλύτερη από την 
απορροφούμενη ςτον ϊξονα τησ αντλύασ. Ο ηλεκτρομειωτόρασ θα εύναι απ’ ευθεύασ προςαρμοςμϋνοσ 
μϋςω φλαντζών ςτο ςώμα των αντλιών. Εφόςον οι αντλύεσ εύναι μεταβλητόσ παροχόσ, η ρύθμιςη τησ 
ταχύτητασ περιςτροφόσ θα γύνεται μϋςω μετατροπϋα ςυχνότητασ (inverter), αυτόνομου ό 
ενςωματωμϋνου ςτον ηλεκτροκινητόρα των αντλιών. 

Σο ςυγκρότημα κινητόρασ- αντλύα θα εύναι βιδωμϋνο μϋςω κατϊλληλων χαλυβδύνων ςτηριγμϊτων ςε 
βϊςη από ςκυρόδεμα. 
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Όλεσ οι αντλύεσ θετικόσ εκτόπιςησ θα προςτατεύονται ϋναντι τησ ξηρϊσ λειτουργύασ. Για τον ςκοπό 
αυτό θα πρϋπει να προβλεφθεύ μανδϊλωςη του κινητόρα με αιςθητόρεσ ροόσ, κατϊλληλου τύπου, 
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό των αντλιών. 

5.3.4 Υορητϋσ αντλύεσ αποςτρϊγγιςησ 

ε ξηρούσ θαλϊμουσ αντλιοςταςύων ό όπου αλλού προδιαγρϊφεται, θα πρϋπει να εγκαταςταθούν 
αντλύεσ αποςτρϊγγιςησ.  

Η αντλύα θα εύναι ελεύθερα ςτηριζόμενη, ςε ειδικό βϊςη, κατακόρυφη, υποβρύχιου τύπου, κατϊλληλη 
για την ϊντληςη λυμϊτων και ακαθϊρτων καθώσ και για τισ αποςτραγγύςεισ φρεατύων. 

Οι αντλύεσ αποςτρϊγγιςησ θα ϋχουν καλώδιο επαρκούσ μόκουσ, τελεύωσ ςτεγανό. Ο ςωλόνασ εξόδου 
τησ αντλύασ θα εύναι γαλβανιςμϋνοσ ςιδηροςωλόνασ βαρϋουσ τύπου και θα καταλόγει ςτον υγρό 
θϊλαμο του αντλιοςταςύου ό ςτο δύκτυο ςτραγγιδύων. 

Οι μονοφαςικϋσ αντλύεσ θα φϋρουν ενςωματωμϋνο φλοτεροδιακόπτη.  

5.3.5 Δοςομετρικϋσ αντλύεσ 

5.3.5.1 Δοςομετρικϋσ αντλύεσ διαφρϊγματοσ  

Οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ θα εύναι τύπου διαφρϊγματοσ και η ρύθμιςη τησ παροχόσ θα γύνεται με 
ρύθμιςη του μόκουσ εμβολιςμού με μϋγιςτη επιτρεπόμενη απόκλιςη 2%, ςε όλο το πεδύο λειτουργύασ 
τησ αντύςτοιχησ αντλύασ (0% μϋχρι 100% τησ παροχόσ). 

Σα υλικϊ καταςκευόσ των αντλιών καθώσ επύςησ και των εξαρτημϊτων που τισ ςυνοδεύουν, θα 
πρϋπει να εύναι κατϊλληλα για το αντλούμενο υγρό και τισ επικρατούςεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ.  

Η ρύθμιςη τησ παροχόσ θα γύνεται χειροκύνητα, με ςερβοκινητόρα ό μϋςω αναλογικού ςόματοσ 4-
20 mA, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφόκαι την Μελϋτη.  

Οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ θα ςυνοδεύονται κατ’ ελϊχιςτον με τον παρακϊτω εξοπλιςμό: 

i. Δικλεύδεσ απομόνωςησ ςτην αναρρόφηςη και ςτην κατϊθλιψη τησ κϊθε αντλύασ 

ii. Βαλβύδα αςφαλεύασ ϋναντι υπερπύεςησ τοποθετημϋνη ςτην κατϊθλιψη τησ κϊθε αντλύασ πριν 
από την δικλεύδα απομόνωςησ. Εναλλακτικϊ η βαλβύδα αςφαλεύασ μπορεύ να εύναι 
ενςωματωμϋνη ςτην κεφαλό τησ αντλύασ. Η ϋξοδοσ τησ βαλβύδασ αςφαλεύασ θα εύναι 
ςυνδεδεμϋνη με το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ μονϊδασ.  

iii. Κλειςτό δοχεύο εκτόνωςησ πύεςησ για την προςταςύα του δικτύου. Σο δοχεύο μπορεύ να εύναι 
κοινό, ςτην κατϊθλιψη όλων των αντλιών οι οπούεσ λειτουργούν παρϊλληλα.  

iv. Βαλβύδα ςταθερόσ αντύθλιψησ ςτην εκροό του δοςομετρούμενου υγρού, για εξαςφϊλιςη 
ακρύβειασ ςτην δοςομϋτρηςη.  

v. ύςτημα ρύθμιςησ τησ παροχόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην Μελϋτη  

Όλοσ ο παραπϊνω εξοπλιςμόσ δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, αλλϊ η ςχετικό δαπϊνη περιλαμβϊνεται ςτα 
αντύςτοιχα Άρθρα του Σιμολογύου.  

5.3.5.2 Δοςομετρικϋσ αντλύεσ περιςτρεφομϋνων λοβών  

Η αντλύα περιςτρεφόμενων λοβών (rotary lobe) εύναι θετικόσ εκτόπιςησ αυτομϊτου αναρροφόςεωσ, 
με ρότορεσ τριών λοβών με γεωμετρύα κοχλύα, η οπούα θα εξαςφαλύζει ομοιόμορφη ροό του 
αντλούμενου μϋςου, χωρύσ παλμούσ ςτην ϋξοδο. Οι λοβού θα εύναι μεταλλικού από φαιό χυτοςύςηρο και 
εύναι πλόρωσ καλυμμϋνοι από ελαςτικό υλικό NBR ό ϊλλο κατϊλληλο για το διακινούμενο υγρό. Σο 
μεταλλικό μϋροσ των λοβών δεν θα ϋρχεται ςε επαφό με το αντλούμενο μϋςο. 

Η εύςοδοσ και ϋξοδοσ τησ αντλύασ θα μπορούν να εναλλϊςςονται ϊμεςα με απλό εναλλαγό τησ φορϊσ 
περιςτροφόσ του κινητόριου ϊξονα τησ αντλύασ. 
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Σο ςώμα τησ αντλύασ θα εύναι χυτό ςε ϋνα κομμϊτι καταςκευαςμϋνο από υψηλόσ ποιότητασ 
χυτοςύδηροσ (GG 25) ό καλύτερο. Σο ςώμα θα φϋρει προςτατευτικϊ επύπεδα καλύμματα και ςτα δύο 
ϊκρα κατϊ μόκοσ του τα οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα από ςκληρυμϋνο χϊλυβα ό ανοξεύδωτο χϊλυβα 
ό πλαςτικό ό κεραμικό. Σο εςωτερικό του ςώματοσ πρϋπει να φϋρει επιφανειακό επικϊλυψη που θα 
το καθιςτϊ ανθεκτικό ςτην φθορϊ. 

Η επιςκευό και αντικατϊςταςη των βρεχόμενων εξαρτημϊτων τησ αντλύασ θα επιτυγχϊνεται επύ 
τόπου, χωρύσ να χρειαςτεύ αποςυναρμολόγηςη από τισ ςωληνώςεισ. Οι δύο ϊξονεσ τησ αντλύασ θα 
εύναι από κρϊμα χϊλυβα, θα ςτεγανοποιούνται με μηχανικούσ ςτυπιοθλύπτεσ και δεν θα ϋρχονται ςε 
επαφό με το αντλούμενο μϋςο αλλϊ λιπαύνονται. Ένασ εκ των δύο αξόνων θα ςυνδϋεται με το 
ςύςτημα κύνηςησ ςυνιςτώμενο από μειωτόρα - ηλεκτροκινητόρα. Οι οδοντωτού τροχού και οι τριβεύσ 
κύλιςησ θα βρύςκονται εντόσ γραναζοκιβωτύου με λουτρό ελαύου. το ϊνω μϋροσ του κιβωτύου θα 
υπϊρχει αναπνευςτικό για την πλόρωςη με λϊδι, ςτη μύα πλευρϊ θα υπϊρχει δεύκτησ λαδιού και ςτο 
κϊτω μϋροσ θα υπϊρχει τϊπα για την εκκϋνωςη του λαδιού. 

5.3.6 Πολυβϊθμιεσ αντλύεσ νερού 

Οι αντλύεσ πλύςησ του εξοπλιςμού επεξεργαςύασ ιλύοσ θα εύναι φυγοκεντρικϋσ, κατακόρυφεσ, 
πολυβϊθμιεσ, κανονικόσ αναρρόφηςησ, ςε In-line καταςκευό για απευθεύασ προςαρμογό ςε 
ςωλόνωςη με ςτόμια αναρρόφηςησ και κατϊθλιψησ ύδιασ διατομόσ που βρύςκονται ςε μια ευθεύα. Οι 
αντλύεσ θα εύναι κατϊλληλεσ και για εφαρμογϋσ θϋρμανςησ, ψύξησ, ύδρευςησ, ϊρδευςησ. 

Οι πτερωτϋσ, οι βαθμύδεσ, ο ϊξονασ και ο μανδύασ πύεςησ θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο 
χϊλυβα AISI 316ό καλύτερησ ποιότητασ. Η βϊςη τησ αντλύασ με τα φλαντζωτϊ ςτόμια ειςόδου-εξόδου, 
μπορεύ να εύναι εύτε από ανοξεύδωτο χϊλυβα εύτε από χυτοςύδηρο (ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ 
αντλύασ) 

Ο μηχανικόσ ςτυπιοθλύπτησ θα εύναι ανεξϊρτητοσ φορϊσ περιςτροφόσ, εξαναγκαςμϋνησ 
υγρολύπανςησ. Κινητόρασ και ϊξονασ αντλύασ θα ςυνδϋονται με κόμπλερ διπλού κελύφουσ, ενώ ϋνα 
ανεξϊρτητο ϋδρανο κύλιςησ θα παραλαμβϊνει πλόρωσ τισ αξονικϋσ δυνϊμεισ του υδραυλικού μϋρουσ. 

Ο αςύγχρονοσ ηλεκτροκινητόρασ θα εύναι τυποποιημϋνων διαςτϊςεων IEC κατϊ V1 ό V18, διπολικόσ 
ςτισ 2900 rpm, βαθμού προςταςύασ IP 55, κλϊςησ μόνωςησ F, IE2. 

5.3.7 Πιεςτικό ςυγκρότημα χρόςησ επεξεργαςμϋνων λυμϊτων 

Σα πιεςτικϊ ςυγκροτόματα χρόςησ επεξεργαςμϋνου νερού, θα αποτελούνται από δύο ό περιςςότερεσ 
πολυβϊθμιεσ κατακόρυφεσ αντλύεσ, η μύα εκ των οπούων θα εύναι εφεδρικό. Οι πτερωτϋσ των αντλιών 
και όλα τα μϋρη που θα ϋρχονται ςε επαφό με το νερό θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα. Όλο το 
πιεςτικό ςυγκρότημα θα εύναι ςυναρμολογημϋνο επϊνω ςε μεταλλικό αντικραδαςμικό βϊςη με 
ανοξεύδωτουσ (AISI 316κατ’ ελϊχιςτο) ςυλλϋκτεσ αναρρόφηςησ και κατϊθλιψησ, δικλεύδεσ 
απομόνωςησ για κϊθε αντλύα ςτην αναρρόφηςη και ςτην κατϊθλιψη, βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ για 
κϊθε αντλύα, βϊνα εκκϋνωςησ, ηλεκτρικό πύνακα διανομόσ – ελϋγχου, καθώσ και δοχεύο διαςτολόσ, 
μανόμετρο και δύο πιεςοςτϊτεσ. 

Ο ηλεκτρικόσ πύνακασ ελϋγχου του ςυγκροτόματοσ θα εύναι τοποθετημϋνοσ ςτη βϊςη του πιεςτικού. 
Θα φϋρει κατ’ ελϊχιςτο κεντρικό αςφαλειοδιακόπτη με θϋςεισ ΟΝ / ΟFF, ξεχωριςτό διακόπτη για 
κϊθε αντλύα με θϋςεισ «χειροκύνητο – 0 - αυτόματο, ενδεικτικϋσ λυχνύεσ λειτουργύασ, ενςωματωμϋνη 
θερμικό προςταςύα του κινητόρα και προςταςύα από ϋλλειψη νερού. Προαιρετικϊ δύναται να φϋρει 
ςειρόνα ςυναγερμού και ψυχρϋσ επαφϋσ για αναγγελύα βλϊβησ ςτο κεντρικό ςύςτημα ελϋγχου. 

Η λειτουργύα του ςυγκροτόματοσ θα ςτηρύζεται ςτην αυτόματη εναλλαγό των αντλιών, ενώ θα 
υπϊρχει αυτόματο ξεκύνημα τησ επόμενησ αντλύασ ςε περύπτωςη βλϊβησ. 
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6. ΤΜΠΙΕΣΕ 

6.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτον εξοπλιςμό ςυμπύεςησ αϋρα, που εγκαθύςταται ςτο ϋργο, 
και ειδικότερα ςτουσ λοβοειδεύσ φυςητόρεσ, τουσ φυγοκεντρικούσ φυςητόρεσ, και τουσ κοχλιοφόρουσ 
φυςητόρεσ.  

6.2 Τλικϊ 

Όλα τα υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και τισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. 

Οι ςυμπιεςτϋσ πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. 

6.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παρούςα και ςτισ 
επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ καθώσ επύςησ και ςτισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό. Για τον ςκοπό αυτό, ο 
Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του 
εξοπλιςμού για την παρακολούθηςη κατϊ την εγκατϊςταςη και την θϋςη του εξοπλιςμού ςε 
αποδοτικό λειτουργύα. 

6.3.1 Λοβοειδεύσ φυςητόρεσ 

Οι φυςητόρεσ θα εγκαθύςτανται εντόσ κτιρύου, εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. Θα πρϋπει να 
εύναι τοποθετημϋνοι ςε επαρκό απόςταςη μεταξύ τουσ, ώςτε να διευκολύνεται η επιθεώρηςη και η 
ςυντόρηςη των μηχανημϊτων. Σο κτύριο θα διαθϋτει επαρκό αεριςμό για την απαγωγό τησ 
θερμότητασ, που εκλύουν ςτην αύθουςα οι φυςητόρεσ και κατϊλληλη ηχομόνωςη, ϋτςι ώςτε να 
ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ τησ Μελϋτησ και των Ειδικών Προδιαγραφών, όςον αφορϊ την ςτϊθμη 
θορύβου και την μϋγιςτη θερμοκραςύα ςτην αύθουςα φυςητόρων.  

Ο φυςητόρασ θα εύναι θετικόσ εκτόπιςησ, περιςτροφικόσ, λοβοειδόσ, με ρότορεσ τριών λοβών. Σο 
κϋλυφοσ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοςύδηρο ποιότητασ GG20. Οι ρότορεσ θα 
εύναι καταςκευαςμϋνοι από ςφυρόλατο χϊλυβα.  

Κϊθε φυςητόρασ θα διαθϋτει βαρϋωσ τύπου ϋδρανα κυλύςεωσ υπολογιςμϋνα για 50.000 ώρεσ 
λειτουργύασ ςτο ονομαςτικό φορτύο του φυςητόρα. Η λύπανςη όλων των εδρϊνων και των 
οδοντωτών τροχών χρονιςμού των λοβών θα γύνεται με εκτύναξη ελαφρού ορυκτελαύου, που θα 
διατηρεύται ςε ςταθερό ςτϊθμη μϋςα ςτο κϋλυφοσ. Θα πρϋπει να προβλεφθούν υαλόφρακτεσ θυρύδεσ 
επιθεώρηςησ τησ ςτϊθμησ ελαύου (μϊτι) με ενδεύξεισ για τισ ανώτατη και κατώτατη ςτϊθμη 
λειτουργύασ, καθώσ επύςησ και πώματα πλόρωςησ και εκκϋνωςησ. Η ςτεγανοπούηςη των αξόνων θα 
γύνεται μϋςω ειδικόσ διϊταξησ λαβύρινθων. 

Η μετϊδοςη κύνηςησ γύνεται μϋςω ςυςτόματοσ τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμϊντων, βαρϋωσ τύπου, 
ανθεκτικών ςτην ζϋςτη, αντιςτατικών, υπολογιςμϋνων για φορτύο ύςο με το 125% του μϋγιςτου 
απαιτούμενου. Οι τροχαλύεσ θα εύναι διαιρουμϋνου τύπου και ζυγοςταθμιςμϋνεσ. τη περύπτωςη που 
οι φυςητόρεσ δεν διαθϋτουν ηχομονωτικό θϊλαμο, οι ιμϊντεσ μετϊδοςησ κύνηςησ πρϋπει να 
καλύπτονται από κϊλυμμα καταςκευαςμϋνο από γαβανιςμϋνο χϊλυβα, εύκολα αφαιρούμενο, ώςτε να 
εύναι δυνατό η επιθεώρηςη και η ςυντόρηςη του εξοπλιςμού. 

Ο κινητόρασ θα εύναι αερόψυκτοσ, αςύγχρονοσ, τύπου βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα, εγκατεςτημϋνησ 
ιςχύοσ 10% μεγαλύτερησ τησ μϋγιςτησ απορροφούμενησ, με απόδοςη μεγαλύτερη από 85% ςτην 
ονομαςτικό λειτουργύα του και βαθμό προςταςύασ ΙΡ55. Σο ςύςτημα ϋδραςησ του κινητόρα θα πρϋπει 
να διαςφαλύζει την αυτόματη τϊνυςη των ιμϊντων. 

την εύςοδο του φυςητόρα πρϋπει να υπϊρχει ςιγαςτόρασ απορροφητικού τύπου, με αφαιρούμενο 
κϊλυμμα για πρόςβαςη ςτο εςωτερικό του. Ο ςιγαςτόρασ θα φϋρει και φύλτρο αϋρα και θα διαθϋτει 
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ανταλλϊξιμα ςτοιχεύα ηχομόνωςησ και φύλτρανςησ. Σο φύλτρο πρϋπει να διαθϋτει μανόμετρο για την 
παρακολούθηςη τησ ρύπανςόσ του. την ϋξοδο του φυςητόρα πρϋπει επύςησ να υπϊρχει ςιγαςτόρασ.  

Η βϊςη του όλου ςυγκροτόματοσ θα διαθϋτει διπλούσ οδηγούσ ςτόριξησ του κινητόρα και θα 
εδρϊζεται ςτο δϊπεδο τησ αύθουςασ πϊνω ςε ελαςτικούσ απορροφητόρεσ κραδαςμών.  

Ο κϊθε φυςητόρασ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τον παρακϊτω βοηθητικό εξοπλιςμό προερχόμενο από 
τον ύδιο καταςκευαςτό του φυςητόρα: 

i. Δικλεύδα αςφαλεύασ τοποθετημϋνη ςτην ϋξοδο του φυςητόρα για προςταςύα ϋναντι τησ 
υπερπύεςησ. Η δικλεύδα θα ανούγει ςε πύεςη μεγαλύτερη από την ονομαςτικό και θα ϋχει την 
δυνατότητα παροχϋτευςησ όλησ τησ ποςότητασ αϋρα. Θα διαθϋτει ειδικό κϊλυμμα προςταςύασ 
για την αποφυγό ατυχημϊτων και εφ’ όςον προδιαγρϊφεται ςχετικϊ, ςύνδεςη με αεραγωγό για 
την απόρριψη του εκτονούμενου αϋρα ςε ϊλλο χώρο.  

i. Δικλεύδα αντεπιςτροφόσ, τύπου κλαπϋ, με διατομό διϋλευςησ ύςη με την διϊμετρο του ςτομύου 
κατϊθλιψησ. 

ii. Ελαςτικό αντικραδαςμικό ςύνδεςμο για την ςύνδεςό του με την ςωληνογραμμό κατϊθλιψησ 

iii. Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ςτο ςτόμιο εξαγωγόσ  

iv. Δικλεύδα απομόνωςησ  

την περύπτωςη, που απαιτεύται από την Μελϋτη και το Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφό ο φυςητόρασ θα 
πρϋπει να ςυνοδεύεται από ηχομονωτικό κλωβό. Ο ηχομονωτικόσ κλωβόσ πρϋπει να προϋρχεται από 
τον καταςκευαςτό του φυςητόρα και θα αποτελεύται από εύκολα ςυναρμολογούμενα ςτοιχεύα από 
γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα ό εποξειδικϊ βαμμϋνη και ϊφλεκτο ηχομονωτικό υλικό πολυουρεθϊνησ.  

Ο κλωβόσ πρϋπει να διαθϋτει ανεμιςτόρα για την αποφυγό ανϊπτυξησ υψηλών θερμοκραςιών ςτο 
εςωτερικό του και ηχοπαγύδεσ ςτα ςτόμια ειςόδου και εξόδου του αϋρα 

6.3.2 Υυγοκεντρικού ςυμπιεςτϋσ 

Όπου προδιαγρϊφεται ςχετικϊ εγκαθύςτανται μονοβϊθμιοι φυγοκεντρικού φυςητόρεσ (turbo 
compressor). 

Η κϊθε μονϊδα αποτελεύται από ϋναν μονοβϊθμιο φυγοκεντρικό φυςητόρα, με κοινό ϊξονα με το 
κιβώτιο ταχυτότων, κινητόρα, ςύςτημα λύπανςησ ςυναρμολογημϋνα ςε κοινό βϊςη, ςτο εργοςτϊςιο 
του καταςκευαςτό. Η μονϊδα θα ςυνοδεύεται από πύνακα ελϋγχου με όλα τα όργανα και διακόπτεσ 
αςφαλεύασ, που εύναι απαραύτητα για την ικανοποιητικό λειτουργύα τουσ. 

Η παροχό των φυςητόρων θα ελϋγχεται με ρύθμιςη των οδηγητικών πτερυγύων εξόδου και εϊν 
προδιαγρϊφεται ςχετικϊ ο βαθμόσ απόδοςησ ςτο εκϊςτοτε ςημεύο λειτουργύασ θα βελτιςτοποιεύται 
αυτόματα μϋςω οδηγητικών πτερυγύων ειςόδου, εύτε τοπικϊ εύτε από το ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ. Η 
μεταβολό τησ παροχόσ πρϋπει να επιτυγχϊνεται χωρύσ να παρουςιϊζονται ςυνθόκεσ απότομησ 
μεταβολόσ τησ πιϋςεωσ, ό υπερφόρτιςησ του κινητόρα, όταν αυτόσ λειτουργεύ παρϊλληλα με τουσ 
ϊλλουσ ςυμπιεςτϋσ. 

Η μονϊδα πρϋπει να ϋχει ςχεδιαςτεύ και καταςκευαςτεύ για ςυνεχό λειτουργύα, με διϊςτημα 
τουλϊχιςτον τριών ετών μεταξύ των ςυντηρόςεων.  

Σο κϋλυφοσ του φυςητόρα θα εύναι από χϊλυβα ποιότητασ GG20 και θα περιλαμβϊνει χοϊνη 
αποτροπόσ ςτροβιλιςμών και θϊλαμο εξόδου. 

Ο ςτρόβιλοσ του φυςητόρα θα ϋχει τα πτερύγια του κεκλιμϋνα προσ τα πύςω, (η γωνύα που δημιουργεύ 
ο ειςερχόμενοσ αϋρασ ωσ προσ την εφαπτόμενη των πτερυγύων θα εύναι μεγαλύτερη των 90°) ώςτε να 
δύνει ευρύ φϊςμα ροόσ (από 45% ϋωσ 100% τησ ονομαςτικόσ παροχόσ), να εύναι υψηλόσ 
αποδοτικότητασ και να μην υπερφορτύζεται. Ο ςτρόβιλοσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ςφυρόλατο 
κρϊμα αλουμινύου ποιότητασ κατϊ DIN AICu MgNi. 
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Ο ςτρόβιλοσ θα ϋχει υποςτεύ μηχανικό κατεργαςύα ςε όλη του την ϋκταςη εκτόσ από τα ςημεύα όπου 
διϋρχεται ο αϋρασ, θα μπορεύ να λειτουργεύ ςτο 115% τησ ονομαςτικόσ ταχύτητασ και θα ϋχει ελεγχθεύ 
με την μϋθοδο των μαγνητικών ςωματιδύων ό τησ διεύςδυςησ βαφόσ. Θα ςτερεώνεται με κωνικό 
ςύςφιξη και περικόχλιο αςφϊλιςησ και θα εύναι δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνοσ. 

Σο ςυγκρότημα πινιόν – ςτροβύλου θα πρϋπει να μπορεύ να απομακρύνεται ό να επανατοποθετεύται 
χωρύσ να μετακινούνται οι ςυνδεδεμϋνεσ ςωληνώςεισ αϋρα και θα διαθϋτει ςτεγϊνωςη τύπου 
λαβυρύνθου προσ αποφυγό των διαρροών αϋρα.  

Ο κϊθε φυςητόρασ θα φϋρει μεταβλητϊ οδηγητικϊ πτερύγια ςτην ϋξοδο και εφ’ όςον προδιαγρϊφεται 
ςχετικϊ και ςτην εύςοδο, καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό ορεύχαλκο, τοποθετημϋνα ςε 
ολιςθητόρεσ που φϋρουν επϋνδυςη PTFE και κινούμενα από κατϊλληλο μηχανιςμό. Οι τριβεύσ του 
μηχανιςμού των οδηγητικών πτερυγύων θα ϋχουν λιπανθεύ και ςτεγανοποιηθεύ για όλη τη διϊρκεια 
τησ ζωόσ τουσ.  

Ο μηχανιςμόσ κινόςεωσ θα εύναι αντιςτρεπτόσ ηλεκτροκινητόρασ με βαθμό προςταςύασ ΙΡ 54 
κατϊλληλοσ για ςυνεχό λειτουργύα με οδοντωτό τροχό και θα φϋρει προςταςύα ϋναντι 
υπερθϋρμανςησ, διακόπτεσ μϋγιςτησ ροπόσ, αναςτολεύσ τϋλουσ διαδρομόσ και ϋναν δεύκτη θϋςεωσ με 
τοπικό ϋνδειξη και ϋξοδο 4-20 mA που θα δύνει ϋνδειξη ςτο ΚΕΛ. 

Ο μειωτόρασ θα εύναι βαρϋωσ τύπου, ςχεδιαςμϋνοσ για ςυνεχό λειτουργύα ςε φορτύο 150% τησ 
ονομαςτικόσ ιςχύοσ του φυςητόρα. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, η θερμοκραςύα 
περιβϊλλοντοσ ςχεδιαςμού θα λαμβϊνεται ύςη με 50°C.  

Σο κιβώτιο μετϊδοςησ κινόςεωσ θα πρϋπει να διαθϋτει επιτηρητϋσ κραδαςμών, με εξόδουσ 4-20 mA 
προσ τον τοπικό πύνακα και το ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ. Οι επιτηρητϋσ αυτού θα διεγεύρουν το ςύςτημα 
ςυναγερμού και θα θϋτουν το ςυγκρότημα εκτόσ λειτουργύασ, όταν οι κραδαςμού ξεπερϊςουν ϋνα 
προκαθοριςμϋνο όριο (π.χ. 2,8 mm/s). 

Σο ςύςτημα λύπανςησ θα αποτελεύται από μύα δεξαμενό ελαύου, δύο αντλύεσ, ϋναν ψύκτη, ϋνα φύλτρο 
και όλα τα εξαρτόματα, δικλεύδεσ, ςωλόνεσ, διακόπτεσ αςφαλεύασ και όργανα που εύναι αναγκαύα και 
εξαςφαλύζουν ικανοποιητικό απόδοςη ςε όλεσ τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

Η δεξαμενό ελαύου θα εύναι καταςκευαςμϋνη από χϊλυβα. Εςωτερικϊ διαφρϊγματα θα απομονώνουν 
την αναρρόφηςη των αντλιών από την επιςτροφό λαδιού ςτη δεξαμενό, ώςτε να μειώνεται το 
ϊφριςμα του λαδιού ςτην αναρρόφηςη. Η δεξαμενό θα δοκιμαςτεύ για τυχόν διαρροϋσ, θα υποςτεύ 
αμμοβολό και θα βαφεύ εςωτερικϊ με χρώμα ανθεκτικό ςτο λιπαντϋλαιο. Η δεξαμενό θα διαθϋτει 
πώματα πλόρωςησ και εκκϋνωςησ. 

Η κύρια αντλύα ελαύου θα κινεύται με ςύςτημα οδοντωτών τροχών από τον κύριο ϊξονα του μειωτόρα 
και θα λειτουργεύ ςυνεχώσ κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ του ςυμπιεςτό. 

Η βοηθητικό αντλύα ελαύου θα τροφοδοτεύ το κιβώτιο μετϊδοςησ με ϋλαιο κατϊ την εκκύνηςη, την 
ςτϊςη και τη λειτουργύα, ςε περύπτωςη που η πύεςη πϋςει κϊτω από μια οριςμϋνη τιμό. Θα κινεύται 
από ϋναν τριφαςικό, ερμητικϊ κλειςτό κινητόρα ελεγχόμενο διακόπτη πιϋςεωσ ελαύου. 

Ο ψύκτησ θα εύναι εναλλϊκτησ θερμότητασ τύπου κελύφουσ με υδραυλούσ. 

Σα φύλτρα θα εύναι από διπλό δικτυωτό πλϋγμα διαβαθμιςμϋνο ςτα 25 μικρϊ, εφοδιαςμϋνα με 
βαλβύδα αναςτροφόσ ώςτε το ϋνα ςτοιχεύο τουσ να μπορεύ να απομακρυνθεύ για να καθαριςτεύ, χωρύσ 
να ςταματόςει η λειτουργύα τησ μονϊδασ. 

την κατϊθλιψη των αντλιών θα πρϋπει να εγκαταςταθούν ανακουφιςτικϋσ δικλεύδεσ, ενώ η πύεςη 
ςτην εύςοδο του κιβωτύου μετϊδοςησ θα ελϋγχεται από μύα βαλβύδα ελϊττωςησ τησ πύεςησ. 

Ένασ διακόπτησ θερμοκραςύασ ελαύου θα ανιχνεύει τη θερμοκραςύα ςτην εύςοδο του κιβωτύου 
ταχυτότων και θα εξαςφαλύζει την αποςύνδεςη ςε περύπτωςη υψηλόσ θερμοκραςύασ. 

Σο ςύςτημα λύπανςησ θα πρϋπει να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον τα εξόσ όργανα : 

 Δεύκτησ τϊθμησ Ελαύου Δεξαμενόσ 
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 Μετρητόσ Πιϋςεωσ Ελαύου κατϊντη του Υύλτρου 

 Μετρητόσ Πιϋςεωσ Ελαύου κατϊ την Εύςοδο ςτο Κιβώτιο Μετϊδοςησ 

 Μετρητόσ Θερμοκραςύασ Ελαύου κατϊ την Εύςοδο ςτο Κιβώτιο Μετϊδοςησ 

Οι ενδεύξεισ των οργϊνων θα μεταφϋρονται ςτον τοπικό πύνακα και ςτο ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ. 

Οι κινητόρεσ θα εύναι επαγωγικού, βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα, αερόψυκτοι, εγκατεςτημϋνησ ιςχύοσ 
10% μεγαλύτερησ τησ μϋγιςτησ απαιτούμενησ, ςε ςυχνότητα 50 Hz και τϊςη 400 V, με απόδοςη 
μεγαλύτερη από 85% ςτην ονομαςτικό λειτουργύα του και βαθμό προςταςύασ ΙΡ54. Εϊν δεν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ η θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ ςχεδιαςμού θα ληφθεύ ύςη με 50°C. 

Η βϊςη του όλου ςυγκροτόματοσ θα ςτηρύζεται ςε αντιδονητικϊ ςτηρύγματα με μηχανικϊ 
κατεργαςμϋνα παρεμβύςματα από χϊλυβα. 

Ο πύνακασ ελϋγχου θα εύναι ςυναρμολογημϋνοσ πϊνω ςτη μονϊδα και ο φυςητόρασ θα μπορεύ να 
εκκινεύ/ ςταματϊ και να ελϋγχεται από τον πύνακα αυτόν ό από τον πύνακα των φυςητόρων. 

Ο πύνακασ τησ μονϊδασ θα φϋρει τα ακόλουθα ςτοιχεύα κατ’ ελϊχιςτον: 

 Αποζεύκτη 

 Ηλεκτρονικό μονϊδα ελϋγχου 

 Διακόπτη επιλογόσ με τισ εξόσ θϋςεισ λειτουργύασ : Άμεςη Επϋμβαςη / Εκτόσ / Σοπικόσ ϋλεγχοσ 
/Εκτόσ / Αυτόματα 

 Κομβύο επαναφορϊσ 

 Κομβύο επεύγουςασ τϊςησ με ςυγκρϊτηςη 

 Κομβύα Εκκύνηςησ / τϊςησ 

 Κομβύα Εκκύνηςησ / τϊςησ βοηθητικόσ αντλύασ 

 Διακόπτεσ οδηγών πτερυγύων για τισ θϋςεισ Ανοικτό / Εκτόσ / Κλειςτό 

 Διακόπτεσ Βαλβύδασ ανακουφύςεωσ για τισ θϋςεισ Ανοικτό / Εκτόσ / Κλειςτό 

 Λυχνύα ενδεύξεωσ ότι η μονϊδα λειτουργεύ χωρύσ πρόβλημα 

 Ενδεικτικό λυχνύα Λειτουργύασ Βοηθητικόσ Αντλύασ 

 Λυχνύεσ ενδεύξεωσ ότι η ανακουφιςτικό δικλεύδα εύναι Ανοικτό ό Κλειςτό 

 Λυχνύεσ ενδεύξεωσ ότι η Βαλβύδα Αναρρόφηςησ εύναι Ανοικτό ό Κλειςτό 

 Λυχνύεσ ενδεύξεωσ Σϋλουσ Ακολουθύασ Εκκύνηςησ 

 Ρυθμιςτό θϋςεωσ οδηγών πτερυγύων 

Όλεσ οι ενδεύξεισ θα μεταφϋρονται ςτο PLC και ςτο ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ. 

Θα πρϋπει να προβλεφθούν όλα τα απαραύτητα ηλεκτρικϊ ςυςτόματα ελϋγχου ώςτε η εκκύνηςη ό η 
ςτϊςη τησ μονϊδασ να γύνεται με τη ςωςτό ακολουθύα και να λαμβϊνονται τα κατϊλληλα μϋτρα ςε 
περύπτωςη βλϊβησ. Σα όργανα και οι διακόπτεσ που παρακολουθούν την κατϊςταςη του 
μηχανόματοσ θα τοποθετηθούν πϊνω ςτη μονϊδα. την ηλεκτρονικό μονϊδα ελϋγχου θα περιϋχονται 
οι αςφϊλειεσ, τα ςτοιχεύα ςύζευξησ, οι ηλεκτρονόμοι, οι χρονικού ηλεκτρονόμοι, τα κυκλώματα 
ελϋγχου κτλ. 

Ο φυςητόρασ πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνοσ ϋτςι ώςτε η πύεςη, ςε ςυνθόκεσ απότομησ μεταβολόσ 
πιϋςεωσ, να μην υπερβαύνει την πύεςη εξόδου, όποιεσ και αν εύναι οι καθοριςμϋνεσ ςυνθόκεσ ειςόδου 
και ςε όποια θϋςη κανονικόσ λειτουργύασ και αν βρύςκονται τα οδηγϊ πτερύγια. 
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Η προςταςύα ϋναντι απότομησ μεταβολόσ πιϋςεωσ θα εξαςφαλύζεται από ϋναν διακόπτη διαφορικόσ 
πύεςησ με το κατϊλληλο κύκλωμα ςτον πύνακα ελϋγχου και από μια ανακουφιςτικό δικλεύδα τησ 
οπούασ ο ηλεκτρικόσ μηχανιςμόσ κινόςεωσ ϋχει χρόνο διαδρομόσ 10 δευτερολϋπτων περύπου. 

Εξϊλλου ϋνασ διακόπτησ θερμοκραςύασ του αϋρα ςτην ϋξοδο θα προκαλϋςει την διακοπό λειτουργύασ 
τησ μονϊδασ ςε περύπτωςη που η θερμοκραςύα ξεπερϊςει τα καθοριςμϋνα όρια. 

Ο φυςητόρασ θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από ηχομονωτικό κλωβό. Ο ηχομονωτικόσ κλωβόσ πρϋπει να 
εύναι αντικεύμενο τησ προμόθειασ του προμηθευτό του φυςητόρα και θα αποτελεύται από εύκολα 
ςυναρμολογούμενα ςτοιχεύα από γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα και ϊφλεκτο ηχομονωτικό υλικό 
πολυουρεθϊνησ. 

Ο κλωβόσ πρϋπει να διαθϋτει ανεμιςτόρα για την αποφυγό ανϊπτυξησ υψηλών θερμοκραςιών ςτο 
εςωτερικό του. Θα πρϋπει να προβλεφθεύ ηλεκτρικό μανδϊλωςη ςταματόματοσ του φυςητόρα ςε 
περύπτωςη αύξηςησ τησ θερμοκραςύασ. Οι ανεμιςτόρεσ θα εύναι θερμοςτατικϊ ελεγχόμενοι και πρϋπει 
να προβλϋπεται και δεύτεροσ θερμοςτϊτησ, που θα θϋτει τον φυςητόρα «εκτόσ» ςε περύπτωςη 
υπϋρβαςησ τησ θερμοκραςύασ. 

Εκτόσ των αναφερομϋνων ανωτϋρω, κϊθε φυςητόρασ πρϋπει να ςυνοδεύεται από τα ακόλουθα : 

i. Εύκαμπτουσ ςυνδϋςμουσ ειςόδου και εξόδου, τύπου φυςούνασ από ανοξεύδωτο χϊλυβα  

ii. Βαλβύδα ανακούφιςησ, τύπου πεταλούδασ ηλεκτροκύνητη, με μηχανιςμό κινόςεωσ με χρόνο 
διαδρομόσ 10 δευτερόλεπτα περύπου, με οριακούσ διακόπτεσ για τισ θϋςεισ «ανοικτό» ό 
«κλειςτό». Ο ηλεκτρικόσ μηχανιςμόσ κινόςεωσ θα εύναι 400 V, 50 Hz, τριφαςικόσ, με 
αντιςτρεπτό κινητόρα, κατϊλληλοσ για ςυνεχό λειτουργύα. Η βαλβύδα ανακούφιςησ θα εύναι 
εφοδιαςμϋνη με ςιγαςτόρα.  

iii. Βαλβύδεσ απομόνωςησ ειςόδου και εξόδου, τύπου πεταλούδασ, με οριακούσ διακόπτεσ για τισ 
θϋςεισ «ανοικτό» και «κλειςτό». 

iv. Βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ ςτην ϋξοδο. 

6.3.3 Κοχλιοφόροι φυςητόρεσ 

Ο φυςητόρασ θα εύναι θετικόσ εκτόπιςησ με περιςτρεφόμενουσ κοχλύεσ και θα εξαςφαλύζει ςυμπύεςη 
αϋρα απηλλαγμϋνου ελαύου (oil-free). Η ςχεδύαςη θα εύναι τϋτοια, ώςτε να εξαςφαλύζεται ςυμπύεςη με 
υψηλό θερμοδυναμικό απόδοςη, ώςτε να ϋχει ενεργειακό κατανϊλωςη περύπου 20% χαμηλώτερη από 
αντύςτοιχουσ λοβοειδεύσ φυςητόρεσ. Ο φυςητόρασ θα λαμβϊνει κύνηςη από ηλεκτροκινητόρα, που θα 
φϋρει ανεμιςτόρα αεριςμού με ανεξϊρτητο κινητόρα  (servo ventilation)  για αςφαλό λειτουργύα με 
μετατροπϋα ςυχνότητασ ςε χαμηλϋσ ςυχνότητεσ. Ο φυςητόρασ θα διαθϋτει φύλτρο αναρρόφηςησ, 
ςιγαςτόρεσ ςτην αναρρόφηςη και ςτη κατϊθλιψη, βαλβύδα αςφαλεύασ και βαλβύδα αντεπιςτροφόσ 
και θα εύναι ηχομονωμϋνοσ με κλωβό.  

Ο φυςητόρασ θα εύναι εξοπλιςμϋνοσ με  ςύςτημα ηλεκτρονικόσ παρακολούθηςησ,  που θα 
παρακολουθεύ όλεσ τισ βαςικϋσ λειτουργικϋσ παραμϋτρουσ (π.χ.ςτϊθμη και θερμοκραςύα λαδιού, 
θερμοκραςύα  κατϊθλιψησ, πύεςη αναρρόφηςησ και καταθλιψησ, ηλεκτρονικό επιτόρηςη ανεμιςτόρα 
αεριςμού ηχομονωτικού κλωβού) και θα  προειδοποιεύ εύτε λόγω βλϊβησ, εύτε όταν χρειϊζεται 
ςυντόρηςη. 
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7. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

7.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτα ςυςτόματα μεταφορϊσ, που εγκαθύςταται ςτισ επιμϋρουσ 
μονϊδεσ και ειδικότερα ςτουσ ταινιοδρόμουσ και τουσ κοχλιομεταφορεύσ.  

7.2 Τλικϊ 

Όλα τα υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και τισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. 

Σα ςυςτόματα μεταφορϊσ πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. Ο μηχανιςμόσ κύνηςησ 
πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνοσ για ςυνεχό λειτουργύα (S1), ςύμφωνα με την ΕΝ 60034-1, με βαθμό 
προςταςύασ ΙΡ55. Εφ’ όςον δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, ο ςυντελεςτόσ χρόςησ (service factor) 
του ηλεκτρομειωτόρα των μηχανιςμών κύνηςησ θα λαμβϊνεται ύςοσ με 1,50 και το ςύςτημα 
μεταδόςησ κύνηςησ θα εύναι υπολογιςμϋνο για ςυνεχό λειτουργύα 20.000 ωρών. 

7.3 Κοχλιομεταφορεύσ 

Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παρούςα και ςτισ 
επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ καθώσ επύςησ και ςτισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό. Για τον ςκοπό αυτό, ο 
Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του 
εξοπλιςμού για την παρακολούθηςη κατϊ την εγκατϊςταςη και την θϋςη του εξοπλιςμού ςε 
αποδοτικό λειτουργύα. 

Οι κοχλιομεταφορεύσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοι από ςπεύρεσ ειδικού χϊλυβα, που θα περιςτρϋφεται 
εντόσ ανοξεύδωτησ AISI316ςκϊφησ. Μεταξύ του περιςτρεφόμενου κοχλύα και τησ ανοξεύδωτησ 
ςκϊφησ θα παρεμβϊλλεται αντιτριβικό υλικό από πολυαιθυλϋνιο πολύ μεγϊλησ μοριακόσ μϊζασ, 
πϊχουσ τουλϊχιςτο 5 mm, για κοχλύεσ διαμϋτρου < Υ300 και πϊχουσ τουλϊχιςτο 8mm για κοχλύεσ 
διαμϋτρου > Υ300. Η κλύςη τουσ προσ την οριζόντια δεν θα εύναι μεγαλύτερη των 30ο, εκτόσ εϊν 
προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ. Οι ςπεύρεσ θα εύναι υψηλόσ αντοχόσ, ψυχρόσ εξϋλαςησ και θα φϋρουν 
εςωτερικό νεύρωςη για ενύςχυςη τησ αντοχόσ τουσ. 

Σα ικριώματα ςτόριξησ θα εύναι χαλύβδινα, με κατϊλληλη αντιδιαβρωτικό προςταςύα, ςτερεϊσ 
καταςκευόσ και κατϊλληλα να δεχτούν τα ςτατικϊ και δυναμικϊ φορτύα. Οι κοχλιομεταφορεύσ θα 
μπορούν να τεθούν ςε κύνηςη και όταν εύναι πλόρωσ φορτωμϋνοι. 

Η ςκϊφη των κοχλιών θα εύναι ςχόματοσ U, καταςκευαςμϋνη από τα ύδια υλικϊ με τον κοχλύα 
ελϊχιςτού πϊχουσ 5 mm, και ςτην περύπτωςη που εύναι καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο χϊλυβα θα 
φϋρει προςτατευτικό επϋνδυςη. Η ςκϊφη πρϋπει να διαθϋτει αφαιρούμενα καλύμματα για 
επιθεώρηςη.  

Οι ςύνδεςμοι του ςυςτόματοσ μετϊδοςησ κύνηςησ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνοι, για να 
μπορούν να παραλϊβουν το ςυνεχϋσ πλόρεσ φορτύο περιλαμβανόμενησ και τησ ροπόσ εκκύνηςησ του 
κινητόρα (250% τησ ροπόσ πλόρουσ φορτύου του κινητόρα). 

το Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφόκαι ςτη Μελϋτη καθορύζεται ο τύποσ του κοχλιομεταφορϋα: μϋ ϊξονα 
ό χωρύσ ϊξονα, ανϊλογα με το διακινούμενο υλικό.  
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8. ΑΝΤΧΨΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

8.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτον ανυψωτικό εξοπλιςμό, που εγκαθύςταται ςτισ επιμϋρουσ 
μονϊδεσ και ειδικότερα ςτουσ φορητούσ γερανούσ, τισ γερανοδοκούσ και τισ γερανογϋφυρεσ.  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ ςτο Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφό, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να 
εγκαταςτόςει ανυψωτικό εξοπλιςμό ό να προβλϋψει την χρόςη φορητού για την αποςυναρμολόγηςη 
και απομϊκρυνςη από το ϋργο όλου του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού για λόγουσ ςυντόρηςησ. Ο 
μηχανιςμόσ ανύψωςησ πρϋπει να διαςταςιολογημϋνοσ για την ανύψωςη και μεταφορϊ του 
βαρύτερου τμόματοσ εξοπλιςμού, εφόςον εύναι δυνατό η αποςυναρμολόγηςό του, ό ολόκληρου 
μηχανόματοσ, το οπούο βρύςκεται ςτην περιοχό δρϊςησ του. 

ε όλουσ μηχανιςμούσ ανύψωςησ θα πρϋπει να αναγρϊφεται ευκρινώσ η ανυψωτικό ικανότητα.  

8.2 Τλικϊ 

Όλα τα υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και τισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. 

Ο ανυψωτικόσ μηχανιςμόσ πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. 

8.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παρούςα και ςτισ 
επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ καθώσ επύςησ και ςτισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό. Για τον ςκοπό αυτό, ο 
Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του 
εξοπλιςμού για την παρακολούθηςη κατϊ την εγκατϊςταςη και την θϋςη του εξοπλιςμού ςε 
αποδοτικό λειτουργύα. 

8.3.1 Υορητού γερανού 

Όπου προδιαγρϊφεται, θα πρϋπει να προβλεφθούν φορητού γερανού κατϊλληλησ ανυψωτικόσ 
ικανότητασ. Γενικϊ φορητού γερανού θα χρηςιμοποιούνται για την ανϋλκυςη ςτο επύπεδο εργαςύασ 
των υποβρύχιων αντλιών και των υποβρύχιων αναδευτόρων που εγκαθύςτανται ςτο ϋργο. Ο γερανόσ 
δεν θα ζυγύζει περιςςότερο από 35 kg και εϊν απαιτεύται θα πρϋπει να αποτελεύται από εύκολα 
ςυναρμολογούμενα τμόματα, που το κϊθε ϋνα δεν θα ξεπερνϊ τα 35 kg. 

Σο χειροκύνητο βαρούλκο για την ανύψωςη του φορτύου θα πρϋπει να ϋχει την δυνατότητα 
αυτόματησ αυτοςυγκρϊτηςησ (μϋςω μεταδόςεωσ με ατϋρμονα κοχλύα) και θα εύναι κατϊλληλο για 
ςυρματόςχοινα ό αλυςύδα.  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ οι φορητού γερανού κατατϊςςονται ςτην Κατηγορύα Α1 και το 
βαρούλκο ςτην κατηγορύα Μ2, ςύμφωνα με το ISO 4301-4.  

8.3.2 Γερανοδοκού 

Σο ςυγκρότημα ανυψώςεωσ πρϋπει να κρϋμεται από ϋνα φορεύο ςχεδιαςμϋνο ϋτςι ώςτε να κινεύται 
κατϊ μόκοσ τησ γερανοδοκού. Κϊθε ϊκρο τησ δοκού πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με ρυθμιζόμενο 
εμπόδιο τϋρματοσ (stop). 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ το βαρούλκο κατατϊςςεται ςτην κατηγορύα Μ2, ςύμφωνα με 
το ISO 4301-5. Σο βαρούλκο μπορεύ να εύναι χειροκύνητο (για ανυψωτικό ικανότητα μϋχρι 2 t) και θα 
πρϋπει να φϋρει πινακύδα πϊνω ςτην οπούα θα αναγρϊφεται το φορτύο αςφαλούσ λειτουργύασ. 

Η οριζόντια κύνηςη του βαρούλκου θα γύνεται μϋςω διϊταξησ τροχαλιών και τροχών ςτην περύπτωςη 
που το φορτύο αςφαλούσ λειτουργύασ ξεπερνϊ τα 500 kgr. 
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Οι κινητόρεσ των ηλεκτροκύνητων βαρούλκων πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για δύο ταχύτητεσ 
ανύψωςησ από τισ οπούεσ η ταχύτητα ερπυςμού θα εύναι το 1/10 τησ μεγϊλησ ταχύτητασ. Θα πρϋπει 
να διαθϋτουν φρϋνο που θα ςυγκρατεύ αυτόματα, ακαριαύα και ςταθερϊ, το αναρτημϋνο βϊροσ όταν 
διακοπεύ το ρεύμα εύτε ηθελημϋνα εύτε λόγω βλϊβησ του δικτύου. 

Η μεγϊλη και μικρό ταχύτητα ανυψώςεωσ/καθόδου του ανυψωτόρα πρϋπει να ελϋγχεται με 
ηλεκτροκύνητο τρόπο από το επύπεδο εργαςύασ μϋςω πλόρωσ μονωμϋνου κρεμαςτού χειριςτηρύου 
χαμηλόσ τϊςεωσ βαριϊσ χρόςεωσ, που λειτουργεύ με διακόπτεσ - κουμπιϊ. Πρϋπει επύςησ να 
προβλεφθεύ διακόπτησ - κουμπύ κινδύνου. Σο κρεμαςτό χειριςτόριο πρϋπει να εύναι ορθολογικϊ 
τοποθετημϋνο ώςτε ο χειριςμόσ να γύνεται από οποιοδόποτε ςημεύο του χώρου ανύψωςησ 
ανεξϊρτητα από τη θϋςη που βρύςκεται το φορεύο ανύψωςησ. Σα πλόκτρα χειριςμού θα ϋχουν εμφανό 
ςόματα για την κατεύθυνςη τησ διαδρομόσ. 

Πρϋπει να προβλεφθούν περιοριςτικού διακόπτεσ για να αποκλεύουν την υπερβολικό ανύψωςη ό 
κϊθοδο. Ο μηχανιςμόσ πρϋπει να ϋχει ςυςτόματα αυτόματησ επαναφορϊσ. Και οι δύο περιοριςτικού 
διακόπτεσ πρϋπει να μπορούν να ρυθμιςτούν μϋςα ςτην περιοχό τησ κανονικόσ διαδρομόσ του 
γϊντζου. 

8.3.3 Ηλεκτροκινητϋσ γερανογϋφυρεσ 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-03-00 (Γερανογϋφυρεσ 
αντλιοςταςύων).  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ οι γερανογϋφυρεσ κατατϊςςονται ςτην Κατηγορύα Α1, ο 
μηχανιςμόσ διαμόκουσ κύνηςησ και το βαρούλκο ςτην κατηγορύα Μ2, ενώ ο μηχανιςμόσ τησ κατϊ το 
πλϊτοσ κύνηςησ του βαρούλκου ςτην κατηγορύα Μ1, ςύμφωνα με το ISO 4301-5.  

Οι κινητόρεσ των ηλεκτροκύνητων γερανογεφυρών πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για δύο ταχύτητεσ 
ανυψώςεωσ από τισ οπούεσ η ταχύτητα ερπυςμού θα εύναι το 1/10 τησ μεγϊλησ ταχύτητασ. Επύςησ θα 
ϋχει μηχανιςμούσ πορεύασ για το φορεύο του βαρούλκου (κατϊ πλϊτοσ κύνηςη) και ανεξϊρτητουσ 
μηχανιςμούσ πορεύασ ςτο κϊθε φορεύο τησ γϋφυρασ (κατϊ μόκοσ κύνηςη). Ο καθϋνασ από τουσ 
παραπϊνω μηχανιςμούσ πορεύασ θα ϋχει δυο ταχύτητεσ κύνηςησ.  

Για την επιλογό των κινητόρων πορεύασ πρϋπει να ληφθούν υπόψη : 

 για το φορεύο τιμϋσ επιτϊχυνςησ από 0,2 ϋωσ 0,3 m/s2 και χρόνοσ μϋχρι το φορεύο να αποκτόςει 
ςταθερό ταχύτητα πορεύασ  3 ϋωσ 5 sec  

 για την γϋφυρα τιμϋσ επιτϊχυνςησ από 0,4 ϋωσ 0,7 m/s2 και χρόνοσ μϋχρι η γϋφυρα να 
αποκτόςει ςταθερό ταχύτητα πορεύασ 3 ϋωσ 5 sec 

Ο γερανογϋφυρα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνη με φρϋνο που θα ςυγκρατεύ αυτόματα, ακαριαύα και 
ςταθερϊ, το αναρτημϋνο βϊροσ όταν διακοπεύ το ρεύμα εύτε ηθελημϋνα εύτε λόγω βλϊβησ του δικτύου.  

Η μεγϊλη και μικρό ταχύτητα ανυψώςεωσ/καθόδου του ανυψωτόρα, η μεγϊλη και μικρό ταχύτητα 
τησ κατϊ το πλϊτοσ κύνηςησ (αριςτερϊ/δεξιϊ) του φορεύου, καθώσ επύςησ και οι ταχύτητεσ τησ 
διαμόκουσ κύνηςησ τησ γϋφυρασ  πρϋπει να ελϋγχονται με ηλεκτροκύνητο τρόπο από το επύπεδο 
εργαςύασ μϋςω πλόρωσ μονωμϋνου κρεμαςτού χειριςτηρύου χαμηλόσ τϊςεωσ βαριϊσ χρόςεωσ, που 
λειτουργεύ με διακόπτεσ - κουμπιϊ. Πρϋπει επύςησ να προβλεφθεύ διακόπτησ - κουμπύ κινδύνου. Σο 
κρεμαςτό χειριςτόριο πρϋπει να εύναι ορθολογικϊ τοποθετημϋνο ώςτε ο χειριςμόσ να γύνεται από 
οποιοδόποτε ςημεύο του χώρου ανύψωςησ ανεξϊρτητα από τη θϋςη που βρύςκεται το φορεύο 
ανύψωςησ και η γϋφυρα. Σα πλόκτρα χειριςμού θα ϋχουν εμφανό ςόματα για την κατεύθυνςη τησ 
διαδρομόσ. 

Πρϋπει να προβλεφθούν περιοριςτικού διακόπτεσ για να αποκλεύουν την υπερβολικό ανύψωςη ό 
κϊθοδο, όπωσ επύςησ και περιοριςτικού διακόπτεσ ςε όλεσ τισ διευθύνςεισ κύνηςησ τησ γϋφυρασ και 
του φορεύου. Ο μηχανιςμόσ πρϋπει να ϋχει ςυςτόματα αυτόματησ επαναφορϊσ. 
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Σο ςυγκρότημα ανυψώςεωσ ςτουσ κινητούσ μηχανιςμούσ πρϋπει να κρϋμεται από ϋνα φορεύο 
ςχεδιαςμϋνο ϋτςι ώςτε να κινεύται κατϊ μόκοσ τησ γερανογϋφυρασ. Κϊθε ϊκρο των τροχιών, όπωσ και 
τησ γϋφυρασ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τϋρματοσ (stop). 
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9. ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ 

9.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτα ςυςτόματα εξαεριςμού και ειδικότερα ςτα δύκτυα 
αεραγωγών, ςτα διαφρϊγματα, τα ςτόμια και τουσ ανεμιςτόρεσ.  

Γενικϊ οι εγκαταςτϊςεισ θα μελετηθούν και θα καταςκευαςτούν ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ 
ΕΝ 12255-9 «Έλεγχοσ οςμών και εξαεριςμόσ εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ λυμϊτων».  

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ τα ςυςτόματα εξαεριςμού ςε κτύρια τησ εγκατϊςταςησ όπου 
παρουςιϊζονται θερμικϊ φορτύα λόγω απωλειών, θα μελετηθούν ώςτε να διαςφαλύζεται ότι η μϋγιςτη 
εςωτερικό θερμοκραςύα να μην ξεπερνϊ κατϊ 50C την θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ. 

Σα ςυςτόματα εξαεριςμού από μεταλλικϊ φύλλα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
Πρότυπα του ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-07 (Εγκαταςτϊςεισ κλιματιςμού - αεριςμού / Αεραγωγού). 

9.2 Τλικϊ 

Γενικϊ η επιλογό των υλικών καταςκευόσ θα πρϋπει να γύνει λαμβϊνοντασ υπόψη μεταξύ ϊλλων το 
διαβρωτικό περιβϊλλον των χώρων που εξαερύζονται.  

9.2.1 Αεραγωγού 

Εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, το πρωτεύον δύκτυο των αεραγωγών εντόσ των κτιρύων, 
καθώσ επύςησ και το πρωτεύον δύκτυο εκτόσ των κτιρύων, εφ’ όςον εύναι υπόγειο, θα καταςκευαςτεύ 
από PVC. Σο υπϋργειο εκτόσ των κτιρύων θα καταςκευαςτεύ από χαλυβδοελϊςματα κυκλικόσ ό 
ορθογωνικόσ διατομόσ.  

Σο δευτερεύον δύκτυο εντόσ των κτιρύων θα καταςκευαςτεύ ό με το ύδιο υλικό με το πρωτεύον ό 
εναλλακτικϊ από εύκαμπτουσ αεραγωγούσ από PVC με ςυρμϊτινη ενύςχυςη, ώςτε λόγω τησ 
ευκαμψύασ τουσ, να ϋχουν την δυνατότητα με μικρϋσ ακτύνεσ καμπυλότητασ (κλειςτϋσ καμπύλεσ) να 
προςαρμόζονται ςτο χώρο.  

Η τοποθϋτηςη ευκϊμπτων αεραγωγών ςε υπόγεια δύκτυα απαγορεύεται 

9.2.1.1 Φαλύβδινοι αεραγωγού 

Οι αεραγωγού θα εύναι ορθογωνικόσ ό κυκλικόσ διατομόσ, καταςκευαςμϋνοι από ανοξεύδωτο χϊλυβα 
AISI  316 ό εφ’ όςον προδιαγρϊφεται ςχετικϊ, από γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα (ΠΞ 40 μm).  

Σα ελϊχιςτα πϊχη των αεραγωγών δύδονται ςτον παρακϊτω Πύνακα.  

Πύνακασ 1 : Ελϊχιςτα πϊχη των χαλύβδινων αεραγωγών 

max διϊςταςη ό διϊμετροσ [mm] 
Πϊχοσ ελϊςματοσ [mm] 

Γαλβανιςμϋνοι Ανοξεύδωτοι 

< 300 0,6 0,4 

301 - 760 0,8 0,6 

761 - 1070 0,9 0,8 

1071 - 1500 1,0 1,0 

> 1501 1,25 1,25 

Για την αύξηςη τησ ακαμψύασ των ορθογωνικών αεραγωγών πρϋπει να γύνονται κατϊλληλεσ 
ενιςχύςεισ. Οι ςυνδϋςεισ των διαφόρων τεμαχύων αεραγωγών θα διαμορφώνονται ςύμφωνα με τισ 
Οδηγύεσ ΣΟΣΕΕ – 2423/86 και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 
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9.2.1.2 Αεραγωγού πλαςτικού  

Αεραγωγού πλαςτικού. Οι παλςτικού αγωγού θα εύναι ςύμφωνα με τισ τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ:  

 από ςκληρό PVC κατϊ ΕΛΟΣ 476 και EN 1401-1 (π.χ. Helidur) 

 από ςκληρό PVC κατϊ ΕΛΟΣ 1169 και ISO 9971 (π.χ. HelidurSpiral) 

 από u-PVC ονομαςτικόσ πύεςησ 6 bar κατϊ ΕΛΟΣ 9, DIN 8061, DIN 8062-3, ISO 161/1 

 από κυματοειδϋσ (corrugated) PE κατϊ ΕΛΟΣ 1169 

 από HDPE δομημϋνου τοιχώματοσ κατϊ ΕΛΟΣ EN 13476 

Εύκαμπτοι αεραγωγού από PVC με ςπειροειδό ενύςχυςη από PVC. Φρηςιμοποιούνται ςτα 
δευτερεύοντα τμόματα του δικτύου και ειδικϊ όπου υπϊρχουν πολλϋσ καμπύλεσ (ενδεικτικού τύπου 
HELIFLEX). Θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνοι από PVC με εςωτερικό ςπειροειδό ενύςχυςη από 
PVC. Πρϋπει να εύναι εύκαμπτοι, ανθεκτικού, να μην παραμορφώνονται κατϊ την κϊμψη και να εύναι 
ανθεκτικού ςτισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Η θερμοκραςύα λειτουργύασ τουσ θα εύναι από -50C ϋωσ +500C. 

Γενικϊ θα χρηςιμοποιηθούν ςωλόνεσ «Βαρϋωσ Σύπου». ε περύπτωςη υπογεύων δικτύων όπου 
απαιτούνται μικρϋσ ακτύνεσ καμπυλότητασ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν «εύκαμπτοι αεραγωγού με 
ενύςχυςη από PVC», με την προώπόθεςη ότι θα επενδυθούν με μύα ςτρώςη ςκυροδϋματοσ ελϊχιςτου 
πϊχουσ 20 cm. 

Εύκαμπτοι αεραγωγού με ςυρμϊτινη ενύςχυςη. Φρηςιμοποιούνται ςε δευτερεύοντα δύκτυα μϋςα 
ςε κτύρια, ώςτε λόγω τησ ευκαμψύασ τουσ, να ϋχουν την δυνατότητα με μικρϋσ ακτύνεσ καμπυλότητασ 
(κλειςτϋσ καμπύλεσ) να προςαρμόζονται ςτο χώρο. Αποτελούνται από εύκαμπτο ςκελετό 
καταςκευαςμϋνο από χαλύβδινο ςυρμϊτινο ελατόριο ό ταινύα επενδεδυμϋνο με PVC και με μανδύα 
από ύνεσ υϊλου επιςτρωμϋνεσ με PVC. 

Σα υλικϊ καταςκευόσ πρϋπει να εύναι ϊκαυςτα, κατηγορύα Πυραςφαλεύασ Β.1 κατϊ DIN  4102 ϊοςμα, 
απρόςβλητα από μύκητεσ και βακτηρύδια. Η εςωτερικό επιφϊνεια των εύκαμπτων αεραγωγών πρϋπει 
να αποκλεύει την αποκόλληςη υλικού και μεταφορϊ του από το ρεύμα του αϋρα.  

Οι ςωλόνεσ θα εύναι κατϊλληλοι για θερμοκραςύεσ λειτουργύασ -180C ϋωσ +1200C με εγγυημϋνη 
ςτεγανότητα μϋχρι πύεςη λειτουργύασ 1 1/2” WG και ταχύτητα 2000 fpm. Θα πρϋπει να μπορούν να 
λυγύςουν με ακτύνα κϊμψησ εςωτερικό ύςη με την μιςό διϊμετρο τουσ χωρύσ να παρουςιϊςουν βλϊβη ό 
ζϊρεσ (πτυχϋσ) με βϊθοσ μεγαλύτερο από το 3% τησ διαμϋτρου τουσ και να κοπούν ςτο απαιτούμενο 
μόκοσ επύ τόπου του ϋργου. 

9.2.2 ημεύα απαγωγόσ αϋρα 

Σα ςτόμια, εκτόσ εϊν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, θα εύναι εξ ολοκλόρου πλαςτικϊ από PVC ό από 
ABS με υψηλό μηχανικό αντοχό. Πρϋπει να αποτελούνται από πλαύςια ορθογωνικόσ διατομόσ, πϊνω 
ςτα οπούα θα ςτερεώνονται πτερύγια αεροδυναμικόσ μορφόσ μϋςω πόρων και πλαςτικών 
δακτυλιδύων. Σα ςτόμια θα ϋχουν μια ςειρϊ πτερύγια παρϊλληλα προσ την μεγϊλη διϊςταςη και 
εςωτερικϊ των πτερυγύων πολύφυλλο ρυθμιςτικό διϊφραγμα από φύλλα κινούμενα αντύθετα 
ανϊδύο. Η ρύθμιςη θα γύνεται από μπροςτϊ με κατςαβύδι. 

Οι χοϊνεσ απαγωγόσ θα καταςκευαςθούν από ανοξεύδωτα χαλυβοελϊςματα πϊχουσ 1,0 mm με χεύλη 
ενιςχύςεωσ ςτα ϊκρα τησ χοϊνησ, περιμετρικϊ, για πρόςθετη μηχανικό αντοχό. Οι διαςτϊςεισ τησ 
χοϊνησ θα εύναι ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ, και γενικϊ πρϋπει να εύναι μεγαλύτερεσ από την 
εξυπηρετούμενη επιφϊνεια κατϊ 0,20 m ανϊ μϋτρο τησ αποςτϊςεωσ χοϊνησ-πηγόσ οςμών. Η κλύςη 
των πλευρών τησ χοϊνησ δεν πρϋπει να εύναι μικρότερη των 40° ωσ προσ το οριζόντιο επύπεδο. 

9.2.3 Διαφρϊγματα 

Σα διαφρϊγματα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από πλαςτικό με υψηλό αντοχό ςε διϊβρωςη. Επειδό 
υπϊρχει πιθανότητα λειτουργύασ των διαφραγμϊτων ςε εκρηκτικό περιβϊλλον απαιτεύται η λόψη 
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ειδικών μϋτρων ςτην καταςκευό και την τοποθϋτηςη αυτών (αντιεκρηκτικό καταςκευό) και 
ειδικότερα:  

i. Σα κινούμενα μϋρη του διαφρϊγματοσ που ϋρχονται ςε επαφό με το ρεύμα του αϋρα πρϋπει 
να εύναι καταςκευαςμϋνα από μη ςιδηρούχα υλικϊ ό να ϋχουν επϋνδυςη τόςο το κινητό όςο 
και το ςταθερό μϋροσ του διαφρϊγματοσ με μη ςιδηρούχο υλικό ικανού πϊχουσ. 

ii. τα ςημεύα ςτόριξησ των κινούμενων μερών πρϋπει να υπϊρχει δακτύλιοσ από μη ςιδηρούχο 
υλικό, ενώ τα ϋδρανα δεν πρϋπει να βρύςκονται ςε επαφό με το ρεύμα του αϋρα 

9.2.3.1 Ρυθμιςτικϊ διαφρϊγματα  

Σα ρυθμιςτικϊ διαφρϊγματα εύναι διαφρϊγματα διαχωριςμού ό διαφρϊγματα όγκου και μπορεύ να 
εύναι χειροκύνητα (όταν χρηςιμοποιούνται μόνο για την αρχικό ρύθμιςη τησ εγκατϊςταςησ) ό 
ηλεκτροκύνητα (όταν χρηςιμοποιούνται για την ςυχνό ρύθμιςη των ποςοτότων του αϋρα).  

Σα μϋρη του διαφρϊγματοσ πρϋπει να εύναι από υλικό που δε διαβρώνεται. Σόςο το εςωτερικό μϋροσ 
του κελύφουσ, όςο και το πτερύγιο πρϋπει να εύναι από πλαςτικό υλικό πολυπροπυλϋνιο (ΡΡ) ό 
πολυβινύλοχλωρύδιο (PVC) για την εξαςφϊλιςη αντεκρηκτικότητασ και αντιδιαβρωτικότητασ.  

Ο ςερβοκινητόρασ πρϋπει να ϋχει ικανότητα να μετακινεύ το διϊφραγμα από τη μύα θϋςη ςτην ϊλλη 
υπό πλόρη ροό αϋρα ςτον αεραγωγό. Ο χρόνοσ από τη μύα θϋςη ςτην ϊλλη δεν πρϋπει να υπερβαύνει 
τα 60 sec. Ο ςερβοκινητόρασ πρϋπει να διαθϋτει τερματικούσ διακόπτεσ ΚΛΕΙΣΗ - ΑΝΟΙΚΣΗ 
ΕΠΑΥΗ. 

9.2.3.2 Διαφρϊγματα διαχωριςμού 

Αποτελούνται από ϋνα πτερύγιο, του οπούου η θϋςη ρυθμύζεται με τη βοόθεια ενόσ ςτελϋχουσ. Σο 
πτερύγιο ρυθμύζει την αναλογύα των παροχών ςτο ςημεύο διαχωριςμού του αϋρα. Σα διαφρϊγματα 
διαχωριςμού (SPLIT DAMPERS) ρυθμύζουν τον διαχωριςμό του αϋρα ςε δύο ρεύματα. 

9.2.3.3 Διαφρϊγματα όγκου 

Όπου εύναι απαραύτητο να διακόπτεται η ροό του αϋρα ςτον αεραγωγό τοποθετούνται ςε ολόκληρη 
την διατομό του αεραγωγού για την ρύθμιςη τησ παροχόσ του αϋρα διαφρϊγματα όγκου. ε ϋνα 
αεραγωγό με μϋγιςτη διϊςταςη μϋχρι 400 mm τα διαφρϊγματα όγκου μπορεύ να εύναι ενόσ πτερυγύου 
(πεταλούδα) από πολυπροπυλϋνιο. ε αεραγωγό μεγαλυτϋρων διαςτϊςεων τα διαφρϊγματα πρϋπει 
να εύναι πολύφυλλα με δύο ό περιςςότερα πτερύγια, από PP ό ABS ςυνδεόμενα μεταξύ τουσ ώςτε να 
κινούνται, εύτε παρϊλληλα, εύτε αντύθετα. 

9.2.3.4 Διαφρϊγματα πυραςφϊλειασ 

Σα διαφρϊγματα πυραςφαλεύασ τοποθετούνται ςτουσ αεραγωγούσ για την αποφυγό μεταδόςεωσ του 
καπνού, των προώόντων καύςεωσ και τησ θερμότητασ μϋςα από τουσ ύδιουσ του αεραγωγούσ. 
υνδϋονται με φλϊντζεσ με τον υπόλοιπο αεραγωγό ώςτε να εύναι εύκολη η εξαγωγό και ο ϋλεγχοσ 
τουσ. 

Πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνα από υλικό που δεν διαβρώνεται (PP ό PVC) πϊχουσ τουλϊχιςτον 
1,6 mm και εύναι ςταθεροποιημϋνα ςτη θϋςη “ανοικτό” με ϋναν εύτηκτο ςύνδεςμο που ενεργοποιεύται 
ςε θερμοκραςύεσ 700C περύπου. Σότε ο ςύνδεςμοσ τόκεται και το ϋλαςμα ελευθερώνεται ώςτε με τη 
βοόθεια του ελατηρύου μετακινεύται ςε θϋςη κϊθετη ςτη ροό του αϋρα και φρϊςςει τον αεραγωγό, 
ςτη θϋςη “κλειςτό”. Η εςωτερικό επϋνδυςη για την εξαςφϊλιςη αντιεκρηκτικόσ προςταςύασ θα εύναι 
από μη ςιδηρούχο υλικό όπωσ ακριβώσ και ςτα διαφρϊγματα όγκου.  

9.2.4 Ανεμιςτόρεσ 

9.2.4.1 Υυγοκεντρικού ανεμιςτόρεσ 

Οι φυγοκεντρικού ανεμιςτόρεσ θα εύναι απλόσ ό διπλόσ αναρρόφηςησ, αντιςπηνθιρικού τύπου (anti-
spark) και θα αποτελούν μαζύ με τον ηλεκτροκινητόρα ϋνα ενιαύο ςυγκρότημα που θα ϋχει κοινό βϊςη.  
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Σο κϋλυφοσ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από πολύ ιςχυρϊ ελϊςματα από θερμοπλαςτικό υλικό, 
πολυπροπυλϋνιο ό PVC ό πολυαιθυλϋνιο για ανθεκτικότητα ςε χημικό διϊβρωςη. Οι βϊςεισ θα 
καταςκευαςθούν επύςησ από πολύ ιςχυρϊ ελϊςματα του ιδύου υλικού, διαμορφούμενα γωνιακϊ ςτα 
ϊκρα, με πρόςθετεσ ενιςχύςεισ διαταγμϋνεσ κατϊλληλα επύ των πλευρών ώςτε να προςδύνεται 
ςτερεότητα και ακαμψύα. 

Ο κώνοσ τησ αναρρόφηςησ πρϋπει να ϋχει αεροδυναμικό μορφό, ώςτε ςε ςυνδυαςμό με το καλϊ 
μελετημϋνο κϋλυφοσ να εξαλεύφουν τον θόρυβο από ςτροβιλιςμούσ.  

Η πτερωτό πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνη από πολυπροπυλϋνιο, PVC ό πλαςτικό ενιςχυμϋνο με ύνεσ 
γυαλιού GRP. Πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνη με επύπεδα πτερύγια κεκλιμϋνα αντύθετα προσ την 
φορϊ περιςτροφόσ, και να εύναι τύπου μη υπερφορτιζομϋνου (non over loading), με υψηλό βαθμό 
απόδοςησ. 

Όλεσ οι πτερωτϋσ μετϊ την αποπερϊτωςη τησ καταςκευόσ τουσ, πρϋπει να εύναι ςτατικϊ και δυναμικϊ 
ζυγοςταθμιςμϋνεσ.  

Οι ςτροφϋσ τησ κανονικόσ λειτουργύασ θα πρϋπει να εύναι πολύ μικρότερεσ από τον πρώτο κρύςιμο 
αριθμό ςτροφών. Οι ϊξονεσ θα πρϋπει να καταςκευαςθούν από ανοξεύδωτο χϊλυβα, με ανοχϋσ ISA-H9. 

Όλεσ οι καταςκευαςτικϋσ κλϊςεισ πρϋπει να φϋρουν ϋδρανα με ρουλεμϊν βαρϋωσ τύπου 
αυτορυθμιζόμενα μονόςφαιρα ό δύςφαιρα, ό βαρελοειδούσ τύπου για τουσ μεγϊλουσ ανεμιςτόρεσ. Σα 
ρουλεμϊν θα ϋχουν επιλεγεύ για διϊρκεια ζωόσ 50.000 ώρεσ. 

Οι ηλεκτροκινητόρεσ θα εύναι αςύγχρονοι με βραχυκυκλωμϋνο δρομϋα, τριφαςικού, για τϊςη 
λειτουργύασ 400 V με ςτροφϋσ 1.450 rpm ό λιγότερεσ, και ιςχύ αρκετό για την κϊλυψη τησ 
απαιτούμενησ ιςχύοσ ςτον ϊξονα του ανεμιςτόρα με περιθώριο 30% τουλϊχιςτον. Ο βαθμόσ 
προςταςύασ των ηλεκτροκινητόρων θα εύναι ΙΡ55 και να ϋχουν κατϊλληλη αντιδιαβρωτικό 
προςταςύα, ςύμφωνα με τισ Προδιαγραφϋσ. Η κλϊςη μόνωςόσ τουσ πρϋπει να εύναι F. 

Η κύνηςη από τον ηλεκτροκινητόρα πρϋπει να μεταδύδεται ςτουσ ανεμιςτόρεσ με τροχαλύεσ 
αυλακωτϋσ και ιμϊντεσ ατϋρμονεσ τραπεζοειδεύσ. Η τροχαλύα του ηλεκτροκινητόρα πρϋπει να εύναι 
διαιρούμενη με μεταβλητό διϊμετρο ϋτςι που να μπορεύ να ρυθμιςθεύ η ςχϋςη μετϊδοςησ κατϊ ±10%. 

Η ικανότητα του ςυςτόματοσ μετϊδοςησ τησ κύνηςησ πρϋπει να εύναι το λιγότερο 50% μεγαλύτερη 
από την ιςχύ του ηλεκτροκινητόρα. 

Σο ςύςτημα μετϊδοςησ τησ κύνηςησ πρϋπει να προςτατεύεται με κϊλυμμα. 

Για την αθόρυβη λειτουργύα του ςυγκροτόματοσ των ανεμιςτόρων, εύναι απαραύτητο να 
εξαςφαλύζεται η ηχητικό μόνωςη αυτών από την βϊςη τουσ. Σα αντιδονητικϊ αυτϊ ςτηρύγματα 
πρϋπει να εύναι του τύπου RUBBER IN SHEAR ό τύπου ελατηρύου. Εναλλακτικϊ μπορεύ να 
καταςκευαςθεύ από ελαςτικό αντικραδαςμικό ϋδρανο επικϊθηςησ ενδεικτικού τύπου ETAFON-EP 
τοποθετημϋνο ςε μονό ςτρώςη.  

9.2.4.2 Αξονικού ανεμιςτόρεσ 

Οι αξονικού ανεμιςτόρεσ πρϋπει να εύναι κατϊλληλοι για επύτοιχη τοποθϋτηςη.  

Οι πτερωτϋσ θα αποτελούνται από πτερύγια καταςκευαςμϋνα από γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα 
πρεςςαριςτό. Οι ϊξονεσ θα εύναι ςτερεωμϋνοι ςε μύα κεντρικό πλόμνη και η όλη καταςκευό θα εύναι 
δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνη. Οι πτερωτϋσ πρϋπει να εύναι αντιςτρϋψιμεσ. 

Οι ηλεκτροκινητόρεσ θα εύναι επαγωγικού με τύλιγμα κλωβού, ερμητικού τύπου, ςύμφωνα με τα 
διεθνό πρότυπα UNE 20-113 και CEI 34-1, τριφαςικού 230 V/400 V–50 Hz, ταχύτητασ 
περιςτροφόσ1.450 rpm ό μικρότερησ με βαθμό προςταςύασ ΙΡ55, αντιεκρηκτικού τύπου Εexd-IIB-T5. 

Η ηλεκτρικό μόνωςη πρϋπει να εύναι κλϊςησ Β και κατϊλληλη για μϋγιςτη θερμοκραςύα αϋρα 40ΟC. Ο 
ϊξονασ του ηλεκτροκινητόρα πρϋπει να εύναι δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνοσ και τα ρουλεμϊν 
αυτολιπαινόμενα. 
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Σα πλαύςια ανϊρτηςησ πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνα από μη μεταλλικό υλικό με κατϊλληλα 
διαμορφωμϋνο κώνο αναρρόφηςησ, ώςτε να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη αεροδυναμικό απόδοςη.  

Οι αξονικού ανεμιςτόρεσ θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από ανοξεύδωτεσ ςύτεσ για την αποφυγό ειςόδου 
εντόμων. 

9.3 Εκτϋλεςη εργαςιών 

9.3.1 Μελϋτη εφαρμογόσ 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει πριν την καταςκευό του δικτύου εξαεριςμού μύασ μονϊδασ να υποβϊλει ςτην 
Τπηρεςύα για ϋγκριςη ςχϋδιο δικτύου εξαεριςμού ςτο οπούο θα εμφανύζονται όλα τα εξαρτόματα 
(ςτόμια και χοϊνεσ απαγωγόσ αϋρα, διαφρϊγματα, ςτηρύγματα κτλ.). Σα ςχϋδια θα ετοιμϊζονται μετϊ 
την αποτύπωςη των δοκιμών ςτοιχεύων τησ μονϊδασ όπωσ αυτϊ καταςκευϊςτηκαν καθώσ επύςησ και 
του εξοπλιςμού που εγκαταςτϊθηκε. 

9.3.2 Καταςκευό δικτύου αεραγωγών 

9.3.2.1 τηρύγματα  

Η ςτόριξη των αεραγωγών από τα οικοδομικϊ ςτοιχεύα θα πρϋπει να εξαςφαλύζει απόλυτη 
ςτερεότητα, ακαμψύα και ϋλλειψη θορύβων κατϊ την λειτουργύα. 

Σα ςτηρύγματα των ορθογωνικών αεραγωγών θα καταςκευαςθούν: 

 από μορφοςύδηρο που πριν την τοποθϋτηςη θα γαλβανιςτεύ εν θερμώ (ΠΞ 80 μm) ό 

 από ανοξεύδωτεσ λϊμεσ ελϊχιςτου πϊχουσ 6 mm. τη περύπτωςη αυτό οιντύζεσ, καθώσ επύςησ 
και όλεσ οι βύδεσ και τα περικόχλια πρϋπει να εύναι ανοξεύδωτεσ.  

Για την μεύωςη των δονόςεων και θορύβων από την επαφό των αεραγωγών με τα ςτηρύγματα, θα 
πρϋπει τόςο οι ρϊγεσ, όςο και οι ντύζεσ ςτόριξησ να καλύπτονται με ειδικό ηχομονωτικό λϊςτιχο 
τύπου Dammgulast, ενώ ςτα ςημεύα ςύνδεςησ κϊθε ντύζασ με τη ρϊγα πρϋπει να τοποθετηθεύ ειδικόσ 
ελαςτικόσ δακτύλιοσ μειώςεωσ του θορύβου τύπου Dammgulast. 

Η ςτόριξη των κυκλικών αεραγωγών θα γύνεται με: 

 ανϊρτηςη του αεραγωγού με ντύζεσ από την οροφό, ό  

 ανϊρτηςη του αεραγωγού με οδοντωτό χαλύβδινη ταινύα. 

Όλα τα υλικϊ και μικροώλικϊ θα εύναι εύτε ανοξεύδωτα ό γαλβϊνιςμϋνα εν θερμώ (ΠΞ 80 μm). 

Για την ανϊρτηςη με ντύζεσ χρηςιμοποιούνται διαιρούμενα ςτηρύγματα με ειδικό ηχομονωτικό 
λϊςτιχο τύπου Dammgulast (κατϊ DΙN 4109). τα κολλϊρα πρϋπει να τοποθετεύται ελαςτικόσ 
δακτύλιοσ - παρϋμβυςμα για τη μεύωςη των θορύβων που προκαλούνται από την επαφό του ςωλόνα 
με το κολλϊρο. 

Όπου υπϊρχουν πολλϊ ςτηρύγματα παραλλόλων ςωληνώςεων πρϋπει να χρηςιμοποιεύται τροχιϊ με 
ςχιςμό, η οπούα ςτερεώνεται πϊνω ςτην οροφό ό ςτον τούχο.  

9.3.2.2 Εξαρτόματα δικτύου αεραγωγών  

Για την αλλαγό κατεύθυνςησ, την αλλαγό διατομόσ, την διακλϊδωςη κτλ. των αεραγωγών πρϋπει να 
χρηςιμοποιηθούν ειδικϊ εξαρτόματα από ανοξεύδωτη λαμαρύνα ςύμφωνα με διεθνεύσ κανονιςμούσ. 

Γενικϊ ημϋςη ακτύνα καμπυλότητασ (R) πρϋπει να εύναι μεγαλύτερη από Α (Α: η μϋγιςτη διϊςταςη του 
αεραγωγού). την περύπτωςη που ςτην μελϋτη επιλϋγεται R<Α τότε οι καμπύλεσ πρϋπει να 
καταςκευαςτούν με εςωτερικϊ οδηγητικϊ πτερύγια. Εϊν η καταςκευό απαιτεύ την χρηςιμοπούηςη 
γωνύασ αντύ καμπύλησ τότε η καταςκευό γύνεται με εςωτερικϊ οδηγητικϊ πτερύγια (απλϊ ό διπλϊ). 
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ε ειδικϋσ περιπτώςεισ και για καταςκευαςτικούσ λόγουσ μπορεύ να επιλεγεύ διαφορετικό μορφό 
διακλϊδωςησ διατηρώντασ όμωσ τουσ κανόνεσ για τισ καμπύλεσ, τισ γωνύεσ και τισ 
ςυςτολϋσ/διαςτολϋσ των αεραγωγών. 

9.3.2.3 Ανεμιςτόρεσ  

Γενικϊ η θϋςη και ο τρόποσ τοποθϋτηςησ των ανεμιςτόρων θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τισ 
παρακϊτω γενικϋσ αρχϋσ : 

 Ο ανεμιςτόρασ, το ςύςτημα μετϊδοςησ τησ κύνηςησ και ο ηλεκτροκινητόρασ πρϋπει να εύναι ςε 
εύκολα προςιτϋσ θϋςεισ ώςτε να εύναι δυνατό η λειτουργύα, η ρύθμιςη και η ςυντόρηςη του 
ςυςτόματοσ (αφαύρεςη κινητόρα. λύπανςη εδρϊνων, ρύθμιςη τροχαλιών κτλ.). 

 Η ςτόριξη (ανϊρτηςη ό ϋδραςη) των ανεμιςτόρων πρϋπει να εύναι αντιδονητικό. Όλεσ οι 
ςυνδϋςεισ με δύκτυα αεραγωγών θα γύνονται με την παρεμβολό ενόσ τεμαχύου εύκαμπτου 
αεραγωγού και οι ςυνδϋςεισ με το ηλεκτρικό δύκτυο με την παρεμβολό εύκαμπτου ςωλόνα. 

 Σο ςύςτημα μετϊδοςησ τησ κύνηςησ πρϋπει να περιβϊλλεται πϊντα με κατϊλληλο 
προςτατευτικό κϊλυμμα. 

9.3.3 Έλεγχοσ και ρύθμιςη δικτύων εξαεριςμού 

9.3.3.1 Δοκιμό ςτεγανότητασ αεραγωγών 

Μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών καταςκευόσ των αεραγωγών θα ακολουθόςει δοκιμό 
ςτεγανότητασ των δικτύων. Για τον ςκοπό αυτό θα κλειςτούν όλα τα διαφρϊγματα και τα ςτόμια θα 
φραχτούν εξωτερικϊ με προςεκτικό επικόλληςη φύλλων χαρτιού λεπτού και ανθεκτικού. την 
ςυνϋχεια θα τεθεύ ςε λειτουργύα ο ανεμιςτόρασ του δικτύου. Η εγκατϊςταςη θα αφεθεύ να 
λειτουργόςει ςτισ ςυνθόκεσ αυτϋσ. Διαρροϋσ των αεραγωγών θα ανιχνευτούν από την εμφϊνιςη 
ρεύματοσ αϋρα ςτην ϋξοδο του ανεμιςτόρα. Σο ρεύμα αυτό μετρούμενο με κατϊλληλο όργανο, 
ανεμόμετρο ηλεκτρονικού τύπου, δεν πρϋπει να υπερβαύνει το 10% τησ ονομαςτικόσ παροχόσ του 
ανεμιςτόρα. 

9.3.3.2 Έλεγχοσ ανεμιςτόρων 

Θα πρϋπει να τεθούν ςε λειτουργύα όλοι οι ανεμιςτόρεσ (παροχόσ, επιςτροφόσ, απόρριψησ), ώςτε να 
ελεγχθεύ η ορθό φορϊ περιςτροφόσ και να γύνει μϋτρηςη του αριθμού ςτροφών, τησ ϋνταςησ και τησ 
τϊςησ κϊθε ηλεκτροκινητόρα. 

τη ςυνϋχει θα πρϋπει να γύνει ϋλεγχοσ τησ ςυνολικόσ παροχόσ κϊθε ανεμιςτόρα απαγωγόσ αϋρα ςτισ 
ονομαςτικϋσ του ςτροφϋσ. (επιθυμητό διακύμανςη 10%)  

9.3.3.3 Ρυθμύςεισ δικτύου  

i. Θα γύνει μϋτρηςη τησ παροχόσ όλων των κυρύων κλϊδων του δικτύου των αεραγωγών με 
ςωλόνα PITOT και ςτη ςυνϋχεια ρύθμιςη των ρυθμιςτικών διαφραγμϊτων (VOLUME 
DAMPERS) όλων των κυρύων κλϊδων ϋτςι ώςτε να διϋρχεται η απαιτούμενη από την μελϋτη 
εφαρμογόσ παροχό (επιθυμητό διακύμανςη ±10% τησ ονομαςτικόσ). 

ii. Ρύθμιςη τησ παροχόσ κϊθε ςτομύου του δικτύου αεραγωγών αρχύζοντασ από το πιο 
απομακρυςμϋνο, με την βοόθεια κατϊλληλου ανεμόμετρου με πτερύγιο εκτροπόσ (DEFLECTING 
VANE ANEMOMETER). Επειδό η ρύθμιςη ενόσ ςτομύου επηρεϊζει την κατανομό των πιϋςεων 
ςτο αεραγωγό απαιτεύται επανϊληψη τησ μϋτρηςησ τησ παροχόσ όλων των ςτομύων και 
ενδεχόμενη επανϊληψη τησ ρύθμιςησ ϋωσ ότου επιτευχθούν οι απαιτούμενεσ παροχϋσ ςε όλα τα 
ςτόμια (επιθυμητό διακύμανςη ±10% τησ ονομαςτικόσ). 

iii. Έλεγχοσ τησ ςωςτόσ λειτουργύασ των αυτοματιςμών, τηλεχειριςμών και διατϊξεων αςφαλεύασ 
του ςυςτόματοσ 
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10. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΟΝΑΔΨΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

10.1 Πεδύο Εφαρμογόσ - Οριςμού 

Η παρούςα Προδιαγραφό αναφϋρεται ςτον εξοπλιςμό, που εγκαθύςταται ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ 
επεξεργαςύασ.  

10.2 Γενικϊ 

Ο εξοπλιςμόσ των επιμϋρουσ μονϊδων επεξεργαςύασ θα πρϋπει να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ τησ 
ΕΝ 12255. Ο εξοπλιςμόσ που θα παραδοθεύ πρϋπει να ϋχει αποδεικτικϊ καλόσ και αξιόπιςτησ 
λειτουργύασ ςε παρόμοια ϋργα, να εύναι ανθεκτικόσ και απλόσ ςτην λειτουργύα του. Θα πρϋπει να 
ανόκει ςτην ςειρϊ παραγωγόσ του καταςκευαςτό και να εύναι ςύμφωνοσ με τισ επιμϋρουσ 
Προδιαγραφϋσ. Η καταςκευό του πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ ςτο εργοςτϊςιο του προμηθευτό, πριν 
την αποςτολό του ςτο εργοτϊξιο και οι επύ τόπου εργαςύεσ θα περιορύζονται ςτην ανϋγερςη του 
εξοπλιςμού και ςε μικρϋσ μόνο προςαρμογϋσ, οι οπούεσ εύναι απαραύτητεσ για την εγκατϊςταςό του. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εξαςφαλύςει την Τπηρεςύα, ότι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ καλύπτεται από 
ανταλλακτικϊ για μια 10ετύα από την ημϋρα εγκατϊςταςόσ του. 

Σα χρηςιμοποιούμενα υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και ςτισ 
επιμϋρουσ Προδιαγραφϋσ. Όλα τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν πρϋπει να εύναι τα πλϋον κατϊλληλα 
για την εργαςύα για την οπούα προορύζονται, καινούργια και πρώτησ εμπορικόσ ποιότητασ, ςυμβατϊ 
μεταξύ τουσ, χωρύσ ελαττώματα και επιλεγμϋνα για μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ με την ελϊχιςτη δυνατό 
ςυντόρηςη. 

Όλα τα εξαρτόματα, που θα ϋρχονται ςε ϊμεςη επαφό με τα χημικϊ που χρηςιμοποιούνται κατϊ την 
επεξεργαςύα, θα πρϋπει να εύναι ανθεκτικϊ ςτην τριβό και ςτην διϊβρωςη και να διατηρούν τισ 
ιδιότητεσ τουσ χωρύσ να υφύςτανται γόρανςη από τον καιρό, την ϋκθεςη ςτην ηλιακό ακτινοβολύα, ό 
από οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

Τλικϊ και ςυςκευϋσ που πρόκειται να λειτουργόςουν ςε διαβρωτικό ό εκρηκτικό περιβϊλλον πρϋπει 
να πληρούν τουσ προβλεπόμενουσ από τισ αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, όρουσ. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ (μπουλόνια, βύδεσ, 
παξιμϊδια κτλ.) που βρύςκονται κϊτω από την ςτϊθμη του νερού ό ςε διαβρωτικό ατμόςφαιρα θα 
πρϋπει να εύναι ανοξεύδωτα κατηγορύασ Α2 ό Α4 ςύμφωνα με το ISO 3506-1 ϋωσ 3506-3. 

Όλα τα παρόμοια εξαρτόματα πρϋπει να εύναι απόλυτα εναλλϊξιμα και αντικαθιςτούμενα, ακριβό και 
εντόσ των προδιαγραφόμενων ανοχών, ϋτςι ώςτε τα ανταλλακτικϊ να μπορούν να τοποθετούνται 
χωρύσ καμύα δυςκολύα. 

Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα πρϋπει να γύνει ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ ςχετικϋσ 
Προδιαγραφϋσ και τισ οδηγύεσ του Καταςκευαςτό του εξοπλιςμού. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα 
πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού για την 
παρακολούθηςη κατϊ την ςυναρμολόγηςη, τη θϋςη του ϋργου ςε λειτουργύα και τισ δοκιμϋσ του.  

10.3 Εξοπλιςμόσ εςχϊρωςησ 

Η εςχϊρωςη, οι μονϊδεσ μεταφορϊσ και ο εξοπλιςμόσ ςυμπύεςησ των εςχαριςμϊτων πρϋπει να εύναι 
ςυμβατϊ μεταξύ τουσ. Για την αςφϊλεια και τον ϋλεγχο του εξοπλιςμού θα πρϋπει να προβλεφθεύ 
αλληλουχύα εκκύνηςησ και ςτϊςησ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού. 

Ανϊλογα με το διϊκενο των εςχαρών αυτϋσ διακρύνονται ςε :  

 χονδροεςχϊρεσ: διϊκενο από 20 mm ϋωσ 50 mm 

 εςχϊρεσ μεςαύου μεγϋθουσ: διϊκενο από 10 mm ϋωσ 20 mm  
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 λεπτοεςχϊρεσ: διϊκενο από 3 mm ϋωσ 10 mm 

 λεπτοκόςκινο: διϊκενο μικρότερο 3 mm 

10.4 υγκρότημα προεπεξεργαςύασ 

Σο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ βοθρολυμϊτων πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. 
Σο ςυγκρότημα θα αποτελεύται από δεξαμενό κατϊλληλων διαςτϊςεων καταςκευαςμϋνη από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα, ςτην οπούα θα υπϊρχει εγκατεςτημϋνοσ ο εξοπλιςμόσ εςχϊρωςησ, εξϊμμωςησ και, 
εφόςον προδιαγρϊφεται ςχετικϊ, απολύπανςησ.  

Η εςχϊρωςη θα γύνεται ςε αυτόματη κυλινδρικό εςχϊρα, τύπου περιςτρεφόμενου τύμπανου. Σα 
λύματα διαρρϋουν την κυλινδρικό εςχϊρα από μϋςα προσ τα ϋξω και τα ςυγκρατούμενα ςτερεϊ 
απομακρύνονται με κατϊλληλη διϊταξη ςε χοϊνη υποδοχόσ. Για τον καλύτερο καθαριςμό τησ 
επιφϊνειασ εςχϊρωςησ θα πρϋπει να προβλϋπεται ςύςτημα ϋκπλυςησ με βιομηχανικό νερό.  

Από τη χοϊνη τα εςχαρύςματα μεταφϋρονται, ςυμπιϋζονται και αφυδατώνονται με την βοόθεια 
κατϊλληλα διαμορφωμϋνου κοχλύα - ςυμπιεςτό και απορρύπτονται ςε κϊδο εςχαριςμϊτων. Ο 
καθαριςμόσ τησ εςχϊρασ θα γύνεται αυτόματα με βϊςη την διαφορικό ςτϊθμη (ανϊντη – κατϊντη) τησ 
εςχϊρασ, καθώσ και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμύζεται από τον πύνακα του ςυςτόματοσ, ο 
οπούοσ θα αποτελεύ τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του ςυγκροτόματοσ.  

Μετϊ την εςχϊρωςη τα λύματα οδηγούνται ςτη μονϊδα εξϊμμωςησ, που εύναι μϋροσ του ενιαύου 
ςυγκροτόματοσ εςχϊρωςησ – εξϊμμωςησ. Η αποκομιδό τησ ϊμμου θα γύνεται με δύο κοχλύεσ: ϋνασ 
κοχλύασ τοποθετημϋνοσ ςτο πυθμϋνα κατϊ μόκοσ τησ δεξαμενόσ, που μεταφϋρει την ϊμμο ςτο ανϊντη 
ϊκρο τησ δεξαμενόσ και ϋνασ δεύτεροσ, κεκλιμϋνοσ, που παραλαμβϊνει την ϊμμο και, μετϊ την 
ςταδιακό αφυδϊτωςό τησ, την διαθϋτει μϋςω κατϊλληλησ διϊταξησ κλειςτού τύπου για την αποφυγό 
οςμών, ςε κϊδο. Και οι δύο κοχλύεσ λειτουργούν ταυτόχρονα ανϊ τακτικϊ χρονικϊ διαςτόματα μϋςω 
του ηλεκτρικού πύνακα του ςυςτόματοσ.  

τη περύπτωςη, που προβλϋπεται και η απολύπανςη των λυμϊτων, κοντϊ ςτον πυθμϋνα τησ δεξαμενόσ 
εξϊμμωςησ και κατϊ μόκοσ αυτόσ, θα πρϋπει να υπϊρχει παροχϋτευςη αϋρα, ώςτε να δημιουργεύται 
ςτροβιλιςμόσ κατϊ μόκοσ τησ δεξαμενόσ. Ο αεριςμόσ επιτυγχϊνεται από αεροςυμπιεςτό κατϊλληλησ 
δυναμικότητασ, που θα ελϋγχεται από τον ηλεκτρικό πύνακα του ςυςτόματοσ. Κατϊ μόκοσ τησ 
δεξαμενόσ εξϊμμωςησ διαμορφώνεται κανϊλι ηρεμύασ για την διαχωριςμό των επιπλεόντων, τα οπούα 
ςτη ςυνϋχεια απομακρύνονται με διϊταξη ςϊρωςησ από ανοξεύδωτο χϊλυβα, προσ θϊλαμο 
ςυγκϋντρωςησ, από όπου μϋςω αντλύασ οδηγούνται ςτη ζώνη ςυμπύεςησ του κοχλύα εςχαριςμϊτων 
για την διϊθεςό τουσ μαζύ με τα εςχαρύςματα. 

το κατώτερο ςημεύο τησ δεξαμενόσ εξϊμμωςησ θα υπϊρχει χειροκύνητη βϊνα για την εκκϋνωςη και 
τον καθαριςμό τησ διϊταξησ. Η εκκϋνωςη κϊθε διϊταξησ θα γύνεται προσ το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ 
ΕΕΛ. 

Σο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ θα εύναι πλόρωσ κλειςτό με ςτόμια απομϊκρυνςησ του δύςομου 
αϋρα προσ την μονϊδα απόςμηςησ.  

Σο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ θα ϋχει τοπικό πύνακα με PLC, το οπούο θα ελϋγχει την λειτουργύα 
όλου του ςυγκροτόματοσ (εςχϊρωςη, εξϊμμωςη, ςυμπιεςτόσ εςχαριςμϊτων, μεταφορικόσ κοχλύασ 
ϊμμου, διαχωριςτόσ ϊμμου, μεταφορικόσ κοχλύασ μεταφορϊσ εςχαριςμϊτων, ςύςτημα απολύπανςησ) 
και θα εύναι τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ. O  
τοπικόσ πύνακασ του ςυγκροτόματοσ θα ςυνδεϋται με το SCADA τησ εγκατϊςταςησ  και θα υπϊρχει η 
δυνατότητα ελϋγχου και χειριςμού των μηχανημϊτων του ςυγκροτόματοσ απομακρυςμϋνα μϋςω του 
SCADA τησ εγκατϊςταςησ.  

τον πύνακα τησ μονϊδασ θα περιλαμβϊνονται τα εξόσ: 

 Κεντρικόσ διακόπτησ ON/OFF του ςυγκροτόματοσ με ανοικτό επαφό για ϋνδειξη και διακόπτεσ 
ON/OFF για τουσ διϊφορουσ κινητόρεσ. 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 5.2. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Έργαςιών  

  Σελίδα 

  46 
 

 Ένδειξη βλϊβησ τησ μονϊδασ τοπικϊ, με μπουτόν reset και ςχετικό ϋνδειξη. 

 Μϋτρηςη ςτϊθμησ ανϊντη και κατϊντη τησ εςχϊρωςησ για τον αυτόματο ϋλεγχο λειτουργύασ 
του βραχύονα εςχϊρωςησ. 

 Ρελϋ προςταςύασ και θερμικϊ για την προςταςύα των κινητόρων ςε περύπτωςη μηχανικόσ 
υπερφόρτωςησ. 

 Ενδεικτικϋσ λυχνύεσ λειτουργύασ και βλϊβησ. 

 Θερμοςτϊτησ με θερμικό αντύςταςη ςτον πύνακα για την αποφυγό ανϊπτυξησ υγραςύασ 

10.5 υςτόματα αεριςμού 

10.5.1 Αεριςμόσ με διϊχυςη αϋρα 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, για τον αεριςμό των λυμϊτων θα χρηςιμοποιούνται 
διαχυτόρεσ λεπτόσ φυςαλύδασ (μϋςη διϊμετροσ φυςαλύδασ 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαςτικόσ 
μεμβρϊνησ από EPDM με μεγϊλη μηχανικό αντοχό και ανθεκτικότητα ςε χημικό αλλούωςη. Οι 
διαχυτόρεσ θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, που θα εμποδύζει την εύςοδο λυμϊτων, 
ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ παροχόσ αϋρα. Η βαλβύδα αντεπιςτροφόσ μπορεύ να αποτελεύ τμόμα τησ 
μεμβρϊνησ κατϊλληλα διαμορφωμϋνο, που να φρϊςςει τη διϋλευςη του υγρού ςτισ ςωληνώςεισ αϋρα 
ό ανεξϊρτητο ειδικό τεμϊχιο καταςκευαςμϋνο από πλαςτικό υλικό.  

Η διϊταξη των διαχυτόρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμϋνα τησ ζώνησ αεριςμού για την 
αποφυγό αςύμμετρων καταςτϊςεων παροχόσ οξυγόνου και ανϊδευςησ. Η μϋγιςτη παροχό αϋρα ανϊ 
μονϊδα ενεργού επιφϊνειασ μεμβρϊνησ διϊχυςησ κατϊ την λειτουργύα δεν θα ξεπερνϊ τα 
120 Νm3/h.m2, ενώ για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ ανϊμιξησ ςτην αερόβια ζώνη η ελϊχιςτη παροχό 
αϋρα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 2,0 Νm3/h ανϊ m2 επιφϊνειασ δεξαμενόσ.  

Ο αριθμόσ των διαχυτόρων κϊθε ςυςτοιχύασ και κϊθε δεξαμενόσ ςυνολικϊ θα πρϋπει να 
προςδιοριςτούν από τον προμηθευτό λαμβϊνοντασ υπόψη τισ διαςτϊςεισ του βιολογικού 
αντιδραςτόρα και των επιμϋρουσ ζωνών, καθώσ επύςησ και την εξαςφϊλιςη ικανοποιητικόσ 
οξυγόνωςησ και ανϊδευςησ του ανϊμικτου υγρού. Οι διαχυτόρεσ πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν 
καταςκευαςτό, που διαθϋτει εμπειρύα, η οπούα πρϋπει να αποδεικνύεται με κατϊλογο ϋργων ςτα 
οπούα εγκαταςτϊθηκε παρόμοιοσ εξοπλιςμόσ του καταςκευαςτό.  

Κϊθε ςυςτοιχύα διϊχυςησ θα τροφοδοτεύται με ξεχωριςτό αγωγό τροφοδότηςησ, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφορϊσ με δικλεύδα απομόνωςησ και ρύθμιςησ τησ παροχόσ αϋρα, 
τύπου πεταλούδασ ό ιςοδύναμου. Επύςησ θα πρϋπει να προβλεφθούν παγύδεσ ςυμπυκνωμϊτων και 
κρουνού αποςτρϊγγιςησ για κϊθε ςυςτοιχύα. Οι αγωγού διανομόσ αϋρα που θα φϋρουν τουσ διαχυτϋσ 
θα ςτηρύζονται ςτον πυθμϋνα τησ δεξαμενόσ ςε ειδικϊ ςτηρύγματα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό GRP, 
ρυθμύςιμα καθ’ύψοσ ώςτε να εύναι δυνατό η τοποθϋτηςη των διαχυτών ςτο ύδιο οριζόντιο επύπεδο.. 

Η διϊμετροσ των ςωληνώςεων αϋρα θα υπολογιςτούν, ώςτε η ταχύτητα αϋρα να μην ξεπερνϊ τα 
15m/sec, ενώ ςτο δύκτυο αϋρα πρϋπει να προβλεφθούν κατϊλληλα εξαρτόματα ςύνδεςησ των 
ςωληνώςεων, ικανϊ να παραλαμβϊνουν τισ διαμόκεισ παραμορφώςεισ τουσ, λόγω 
ςυςτολοδιαςτολών,  

Οι ςωληνώςεισ αϋρα, που βρύςκονται κϊτω από την επιφϊνεια του νερού πρϋπει να εύναι 
καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό από πλαςτικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούσ αντοχόσ ςτη 
θερμοκραςύα του πεπιεςμϋνου αϋρα.  

Ο απαιτούμενοσ αϋρασ θα παρϋχεται από φυςητόρεσ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ, που θα 
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε αύθουςα με κατϊλληλη ηχομόνωςη και εξαεριςμό.   

το Σεύχοσ 3.Σεχνικό Περιγραφό και ςτην Μελϋτη προςδιορύζεται ο τρόποσ ρύθμιςησ τησ παροχόσ 
οξυγόνου. Η ρύθμιςη τησ παροχόσ οξυγόνου μπορεύ να γύνει με ϋναν από τουσ παρακϊτω τρόπουσ: 
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 Διακοπτόμενη λειτουργύα φυςητόρων αϋρα. την περύπτωςη αυτό θα πρϋπει να διαςφαλύζεται 
η ανϊμιξη με πρόςθετουσ αναδευτόρεσ 

 Αλλαγό ςτροφών περιςτροφόσ των φυςητόρων εύτε βαθμιδωτϊ (πχ. κινητόρασ δύο 
ταχυτότων) ό ςυνεχώσ μϋςω ρυθμιςτό ςτροφών 

 Ρύθμιςη των οδηγητικών πτερυγύων ειςόδου ό/και εξόδου των φυγοκεντρικών ςυμπιεςτών 
(turbo compressors) 

 Ρύθμιςη των δικλεύδων προςαγωγόσ αϋρα ςε κϊθε βιολογικού αντιδραςτόρα ςε ςυνδυαςμό με 
την αυξομεύωςη τησ παροχόσ αϋρα από τουσ φυςητόρεσ, ανϊλογα με την πύεςη ςτον ςυλλϋκτη 
εξόδου των φυςητόρων  

10.6 υςτόματα ανϊδευςησ 

10.6.1 Γενικϊ 

Ο αριθμόσ, η θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ 
πτερωτόσ κτλ.) θα επιλεχτούν από καταςκευαςτό – προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, 
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ τησ διεργαςύασ που θα επιτελεύται ςτη δεξαμενό, τη γεωμετρύα 
τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη ςτερεών κτλ. Για τον ςκοπό αυτό η τεχνικό προςφορϊ θα 
ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, το οπούο θα εκδύδεται με τη χρόςη ειδικού λογιςμικού 
του καταςκευαςτό και με το οπούο θα τεκμηριώνεται η επιλογό και ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ 
ανϊμιξησ από τον καταςκευαςτό ό τον προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού.  

10.6.2 Προωθητόρεσ ροόσ 

Ωσ προωθητόρεσ ροόσ θα χρηςιμοποιούνται υποβρύχιοι χαμηλόςτροφοιαναδευτόρεσ οριζόντιου 
ϊξονα, με προπϋλα μεγϊλησ διαμϋτρου (τουλϊχιςτον 850 mm) και μειωτόρα ςτροφών. Εγκαθύςτανται 
ςε επιμόκεισ ορθογώνιεσ δεξαμενϋσ ό δεξαμενϋσ carrousel με ροό ανακυκλοφορύασ και όχι ςε 
δεξαμενϋσ πλόρουσ ανϊμειξησ. Θα προςδύδουν ςτο υγρό γραμμικό ταχύτητα ροόσ 0,24 m/s ωσ 0,28 
m/s και ειδικό ιςχύ ανϊδευςησ κατϊ ISO 21630.  

Η προπϋλα του αναδευτόρα θα αποτελεύται από κατϊλληλο υλικό (μεταλλικό ό πλαςτικό), 
απρόςβλητο ςτη χημικό διϊβρωςη και ανθεκτικό ςτη μηχανικό φθορϊ, αλλϊ και με επαρκό 
ελαςτικότητα ώςτε να απορροφϊ τισ απότομεσ ωθόςεισ, που προκύπτουν κυρύωσ κατϊ την εκκύνηςη 
του αναδευτόρα, χωρύσ κύνδυνο θραύςησ τησ προπϋλασ. Σα πτερύγια θα ϋχουν τη δυνατότητα να 
απορροφούν κϊθε αλλαγό ςτο υδραυλικό φορτύο. 

Η μορφό του πτερυγύου εύναι τϋτοια ώςτε να αποφεύγεται η ϋμφραξη και το μπλοκϊριςμα τησ. Η 
προπϋλα θα πρϋπει να εύναι ικανό να χειρύζεται ςτερεϊ, ινώδη ό μακρόώνα υλικϊ, παχιϊ λϊςπη και 
ϊλλα υλικϊ τα οπούα ςυναντώνται ςε ςυνόθησ εφαρμογϋσ επεξεργαςύασ λυμϊτων. 

Σα κύρια εξαρτόματα του αναδευτόρα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από χυτοςύδηρο ποιότητασ GG25 
(EN-GJL-250) ό καλύτερησ, με λεύεσ επιφϊνειεσ και όλα τα εκτεθειμϋνα ςτο ρευςτό παξιμϊδια, βύδεσ 
και ροδϋλεσ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα. 

Ο ςχεδιαςμόσ ςτεγανοπούηςησ των κυρύων μερών του αναδευτόρα θα ςτηρύζεται ςτην απευθεύασ 
επαφό μηχανικϊ κατεργαςμϋνων μεταλλικών επιφανειών. Κρύςιμεσ μεταλλικϋσ επιφϊνειεσ όπου 
απαιτεύται υδατοοτεγανότητα θα εύναι μηχανικϊ κατεργαςμϋνεσ και ςυναρμοςμϋνεσ με 
ςτεγανοποιητικούσ δακτυλύουσ. 

Οι κινητόρεσ θα εύναι κατϊλληλα διαςταςιολογημϋνοι ώςτε η ψύξη να επιτυγχϊνεται από το 
περιβϊλλον ρευςτό. Ο κινητόρασ του αναδευτόρα θα εύναι επαγωγικόσ, τύπου βραχυκυκλωμϋνου 
δρομϋα, τοποθετημϋνοσ μϋςα ςε κϋλυφοσ (περύβλημα), ο θϊλαμοσ του οπούου θα εύναι υδατοςτεγόσ και 
θα εύναι ςχεδιαςμϋνοσ για ςυνεχό λειτουργύα ανϊδευςησ ρευςτών θερμοκραςύασ μϋχρι 40°C και για 15 
εκκινόςεισ την ώρα. 

Ο κινητόρασ και ο αναδευτόρασ θα εύναι ςχεδιαςμϋνοι και ςυναρμολογημϋνοι από τον ύδιο 
καταςκευαςτό. Όλοι οι τριβεύσ κύλιςησ (ρουλεμϊν) πρϋπει να εύναι λιπαςμϋνοι με γρϊςςο εφ’ όρου 
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ζωόσ και υπολογιςμϋνοι για ςυνεχό λειτουργύα 50.000 ωρών κατϊ ISO 281. Όλοι οι κινητόρεσ θα ϋχουν 
ενςωματωμϋνουσ θερμικούσ διακόπτεσ, ςτο τύλιγμα κϊθε φϊςησ, ςυνδεδεμϋνουσ ςε ςειρϊ. Οι θερμικού διακόπτεσ 
θα ανούγουν ςε περύπτωςη υψηλόσ θερμοκραςύασ και μϋςω ενόσ ρελϋ ελϋγχου, που θα τοποθετηθεύ ςτον 
ηλεκτρικό πύνακα, θα διακόπτουν τη λειτουργύα του κινητόρα ενεργοποιώντασ το ςυναγερμό (alarm). 

Ο ςχεδιαςμόσ του ςτυπιοθλύπτη ειςόδου καλωδύου θα πρϋπει να εξαςφαλύζει υδατοςτεγανότητα και 
να αποτρϋπει τη διεύςδυςη υγραςύασ από τουσ κλώνουσ των καλωδύων ςε ελϊχιςτο βϊθοσ 15 m. χωρύσ 
να χρειϊζεται ειδικό ςύςφιγξη με ςυγκεκριμϋνη ροπό ςτρϋψεωσ. 

Κϊθε αναδευτόρασ θα εύναι εφοδιαςμϋνοσ με ϋνα θϊλαμο ελαύου για το ςύςτημα ςτεγανοπούηςησ του 
ϊξονα και ϋνα δεύτερο για το κιβώτιο ταχυτότων.  

Για την ςτεγανοπούηςη του ϊξονα, κϊθε αναδευτόρασ θα εύναι εφοδιαςμϋνοστουλϊχιςτον με ϋνα 
μηχανικό ςύςτημα ςτεγανοπούηςησ του ϊξονα (μηχανικό ςτυπιοθλύπτη) ανθεκτικό ςτη φθορϊ και την 
διϊβρωςη, με δακτύλιουσ καταςκευαςμϋνουσ εξ ολοκλόρου από καρβύδιο του πυριτύου (SiC) ό 
βολφραμύου (WC). Ο εξωτερικόσ μηχανικόσ ςτυπιοθλύπτησ θα εύναι τοποθετημϋνοσ μεταξύ του 
αναδευόμενου ρευςτού μϋςου και του ενδιϊμεςου θαλϊμου ςτεγανοπούηςησ. Ο ςτυτπιοθλύπτησ θα 
λειτουργεύ μϋςα ςε θϊλαμο λαδιού, το οπούο με υδροδυναμικό τρόπο θα τουσ ψύχει και θα λιπαύνει τισ 
λεύεσ επιφϊνειεσ τουσ με ςταθερό ρυθμό. Επιπλϋον ο αναδευτόρασ θα διαθϋτει δύο ενδιϊμεςουσ 
ακτινικούσ δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ, από πολυμερό ςτεγανοποιητικϊ υλικϊ (Viton, NBR κλπ). 

Οι ςτυπιοθλύπτεσ δεν θα απαιτούν ςυντόρηςη ούτε ρύθμιςη και θα πρϋπει να λειτουργούν χωρύσ να 
προξενεύται καταςτροφό ό βλϊβη τουσ, ανεξϊρτητα με τη φορϊ περιςτροφόσ τουσ. 

Η διϊταξη εγκατϊςταςησ πρϋπει να εύναι τϋτοια ώςτε να μην απαιτεύται εύςοδοσ του προςωπικού ςτο 
υγρό φρεϊτιο ό την δεξαμενό και να διευκολύνεται η ανϋλκυςη και η καθϋλκυςη του αναδευτόρα. Για 
την ςτόριξη και οδόγηςη του αναδευτόρα ςτην θϋςη ϋδραςησ θα χρηςιμοποιεύται ανοξεύδωτη 
κοιλοδοκόσ, κατϊλληλησ διατομόσ αναλόγωσ του φορτύου. Ο αναδευτόρασ θα ςτηρύζεται ςτη δοκό 
καθϋλκυςησ, μϋςω ενόσ πλαιςύου με ρϊουλα ολύςθηςησ, καταςκευαςμϋνου από ανοξεύδωτο χϊλυβα, το 
οπούο θα ϋχει την δυνατότητα οδόγηςησ - ολύςθηςησ του ςυνολικού βϊρουσ του αναδευτόρα και θα 
εύναι ικανό να παραλαμβϊνει την ώθηςη που δημιουργεύ αυτόσ. Εναλλακτικϊ ο αναδευτόρασ μπορεύ 
να εδρϊζεται ςε κατϊλληλα προκαταςκευαςμϋνη βϊςη με ςύςτημα αυτόματησ ζεύξησ προμόθειασ του 
καταςκευαςτό του αναδευτόρα. 

10.6.3 Τποβρύχιοι αναδευτόρεσ δεξαμενών πλόρουσ ανϊμιξησ 

Για τισ δεξαμενϋσ πλόρουσ ανϊμειξησ χρηςιμοποιούνται αναδευτόρεσ μεςαύων και υψηλών ςτροφών 
οι οπούοι θα προςδύδουν ςτο υγρό επαρκό γραμμικό ταχύτητα ροόσ (πχ. 0,24m/sec ϋωσ 0,30m/sec) 
και ειδικό ιςχύ ανϊδευςησ κατϊ ISO 21630.  

Αν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ η ταχύτητα περιςτροφόσ των αναδευτόρων δεν θα εύναι 
μεγαλύτερη από 1.450rpm. Η ταχύτητα θα επιτυγχϊνεται εύτε με απευθεύασ ςύνδεςη ςε αργόςτροφο 
ηλεκτροκινητόρα ό μϋςω μειωτόρα ςτροφών. 

Η προπϋλα του αναδευτόρα θα αποτελεύται από κατϊλληλο υλικό (μεταλλικό ό πλαςτικό), 
απρόςβλητο ςτη χημικό διϊβρωςη και ανθεκτικό ςτη μηχανικό φθορϊ. Σο κϋλυφοσ του κινητόρα θα 
εύναι από χυτοςύδηρο GG-25 (EN-GJL-250) ό από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI316,με λεύεσ επιφϊνειεσ. Όλα 
τα εκτεθειμϋνα ςτο ρευςτό παξιμϊδια, βύδεσ και ροδϋλεσ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα 
προδιαγραφών AISI 316ό καλύτερο. 

Ο κινητόρασ του αναδευτόρα θα εύναι επαγωγικόσ, τύπου βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα, τοποθετημϋνοσ 
μϋςα ςε κϋλυφοσ (περύβλημα), ο θϊλαμοσ του οπούου θα εύναι υδατοςτεγόσ και θα εύναι ςχεδιαςμϋνοσ 
για ςυνεχό λειτουργύα ανϊδευςησ ρευςτών θερμοκραςύασ μϋχρι 40°C και για 15 εκκινόςεισ την ώρα. 

Ο κινητόρασ και ο αναδευτόρασ θα εύναι ςχεδιαςμϋνοι και ςυναρμολογημϋνοι από τον ύδιο 
καταςκευαςτό. Οι ϋνςφαιροι τριβεύσ πρϋπει να εύναι υπολογιςμϋνοι για ςυνεχό λειτουργύα 50.000 
ωρών, κατϊ ISO 281. 
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Οι αναδευτόρεσ θα διαθϋτουν τουλϊχιςτον ϋνα μηχανικό ςτυπιοθλύπτη (για την εξωτερικό 
ςτεγανοπούηςη) και για την εςωτερικό ςτεγανοπούηςη τησ πλευρϊσ του κινητόρα εύτε δεύτερο μηχανικό 
ςτυπιοθλύπτη εύτε ςτεγανοποιητικό δακτύλιο από πολυμερό ςτεγανοποιητικϊ υλικϊ (Viton, NBR κτλ.). 

Σο ςυγκρότημα θα εύναι ανηρτημϋνο ςε ειδικό διϊταξη (οδηγό), ώςτε να εύναι δυνατό η τοποθϋτηςό 
του και η απομϊκρυνςό του από την δεξαμενό, χωρύσ να εύναι αναγκαύα η εκκϋνωςό τησ. Για το ςκοπό 
αυτό το κϋλυφοσ του αναδευτόρα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλο ϊγκιςτρο, ςτο οπούο θα εύναι μόνιμα 
προςδεδεμϋνη αλυςύδα ό ςυρματόςςχοινο ανϋλκυςησ. 

Αν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ η διϊταξη εγκατϊςταςησ πρϋπει να εύναι τϋτοια ώςτε να μην 
απαιτεύται εύςοδοσ του προςωπικού ςτο υγρό φρεϊτιο ό την δεξαμενό και να διευκολύνεται η 
ανϋλκυςη και η καθϋλκυςη του αναδευτόρα. Για την ςτόριξη και οδόγηςη του αναδευτόρα ςτην θϋςη 
ϋδραςησ θα χρηςιμοποιεύται κοιλοδοκόσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα, κατϊλληλησ διατομόσ αναλόγωσ του 
φορτύου.  

Ο αναδευτόρασ θα ςτηρύζεται ςτη δοκό καθϋλκυςησ, μϋςω ενόσ πλαιςύου από ανοξεύδωτο χϊλυβα. Η 
διϊταξη καθϋλκυςησ πρϋπει να εξαςφαλύζει την ακριβό τοποθϋτηςη του αναδευτόρα ςτη βϋλτιςτη 
θϋςη ανϊδευςησ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του καταςκευαςτό. 

10.6.4 Αναδευτόρασ κατακόρυφου ϊξονα 

Οι αναδευτόρεσ θα εύναι κατακόρυφοι, κατϊλληλοι για τοποθϋτηςη ςε γϋφυρα και αποτελούνται από 
ηλεκτρομειωτόρα, από τον οπούο αναρτϊται ο ϊξοναστου αναδευτόρα. Ο ϊξονασ θα ςτηρύζεται 
αποκλειςτικϊ ςτο επϊνω μϋροσ και δεν θα διαθϋτει ϋδρανο ςτο κϊτω μϋροσ, εντόσ των λυμϊτων. 
Ανϊλογα με το μϋγεθοσ, ο ϊξονασ θα αναρτϊται εύτε απ’ευθεύασ ςτον ηλεκτρομειωτόρα, ό θα υπϊρχει 
ειδικό διϊταξη ανϊρτηςησ, ςτο επϊνω μϋροσ τησ οπούασ θα ςυνδϋεται ο ηλεκτρομειωτόρασ.  

Σα πτερύγια δεν θα εύναι ςυγκολλημϋνα ςτον ϊξονα αλλϊ θα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με κοχλύεσ περύ 
τον ϊξονα ώςτε να εύναι εύκολη η αποςυναρμολόγηςη τουσ. Ο ϊξονασ και η πτερωτό των 
αναδευτόρων θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 316) ό καλύτερο.  

Ο ηλεκτρικόσ κινητόρασ θα εύναι αςύγχρονοσ, τριφαςικόσ με βραχυκυκλωμϋνο δρομϋα κλϊςησ 
μόνωςησ F προςταςύασ IP 55. Ο ςυντελεςτόσ χρόςησ (service factor) του μειωτόρα (εφόςον αυτόσ 
απαιτεύται) θα λαμβϊνεται ύςοσ με 1,50, ενώ ο κινητόρασ και τα ςυςτόματα μετϊδοςησ κύνηςησ θα 
εύναι υπολογιςμϋνα για ςυνεχό λειτουργύα 20.000 ωρών.  

10.7 ύςτημα μεμβρανών 

10.7.1 τοιχεύα ςχεδιαςμού 

Ο ςχεδιαςμόσ τησ μονϊδασ διαχωριςμού υγρών – ςτερεών με μεμβρϊνεσ θα γύνει ςύμφωνα με τισ 
υποδεύξεισ του προμηθευτό του προςφερομϋνου ςυςτόματοσ μεμβρανών.  

Κατϊ την διαδικαςύα καθαριςμού των μεμβρανών, όταν η αντύςτοιχη δεξαμενό μεμβρανών θα 
βρύςκεται εκτόσ λειτουργύασ για τον καθαριςμό, το ςύνολο τησ παροχόσ θα διϋρχεται από τισ 
υπόλοιπεσ δεξαμενϋσ.  

10.7.2 Προςύμφωνο ςυνεργαςύασ με τον καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ MBR 

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ θα πρϋπει να ςυνϊψει ςυμφωνύα (προςύμφωνο) ςυνεργαςύασ (όχι κατ' ανϊγκη 
αποκλειςτικόσ) με τον καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ των μεμβρανών, το οπούο θα τεθεύ ςε ιςχύ ςε 
περύπτωςη ανϊθεςησ του ϋργου ςε αυτόν. το πλαύςιο τησ εν λόγω ςυμφωνύασ, ο καταςκευαςτόσ του 
ςυςτόματοσ μεμβρανών θα αναλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον: 

(1) Σον ϋλεγχο και την αποδοχό τησ μελϋτησ εφαρμογόσ του ϋργου ςε ότι αφορϊ το ςύςτημα των 
μεμβρανών και ειδικότερα: 

 Η διϊταξη τησ μονϊδασ MBR (διαςτϊςεισ δεξαμενών κτλ.), από την εύςοδο ϋωσ την ϋξοδο των 
δεξαμενών εγκατϊςταςησ των μεμβρανών, περιλαμβανομϋνων των διατϊξεων τροφοδότηςησ 
με ανϊμικτο υγρό, ανακυκλοφορύασ τησ ιλύοσ και απομϊκρυνςησ των διαυγαςμϋνων 
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 Ο ςχεδιαςμόσ του τρόπου ελϋγχου τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ MBR. 

 Έγκριςη των τεχνικών χαρακτηριςτικών και των προδιαγραφών όλου του εξοπλιςμού που 
εξυπηρετεύ την λειτουργύα του ςυςτόματοσ μεμβρανών (αντλύεσ διηθημϊτων, φυςητόρεσ, 
δοχεύα και ςύςτημα τροφοδοςύασ χημικών καθαριςμού, τοπικόσ πύνακασ ελϋγχουκτλ.). 

 Έγκριςη των τεχνικών χαρακτηριςτικών και των προδιαγραφών του εξοπλιςμούπου 
επηρεϊζουν την λειτουργύα, απόδοςη και τον χρόνο ζωόσ των μεμβρανών (π.χ. απαιτούμενη 
μονϊδα προεπεξεργαςύασ). 

Η αποδοχό - ϋγκριςη τησ μελϋτησ θα πιςτοποιεύται με επιςτολό του καταςκευαςτό των 
μεμβρανών προσ τον Ανϊδοχο, η οπούα θα κοινοποιεύται ςτον Κύριο του Έργου, πριν την 
ϋγκριςη τησ μελϋτησ εφαρμογόσ από την Τπηρεςύα. Η εν λόγω αποδοχό τησ μελϋτησ από τον 
καταςκευαςτό των μεμβρανών αποτελεύ αναγκαύα προώπόθεςη για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ 
εφαρμογόσ. 

(2) Σον ϋλεγχο και την βεβαύωςη τησ ορθόσ καταςκευόσ και εγκατϊςταςησ του παρελκόμενου 
εξοπλιςμού και ειδικότερα:  

 Εγκατϊςταςη των ςυςτοιχιών (modules) των μεμβρανών. 

 Εγκατϊςταςη παρελκόμενου εξοπλιςμού: ςύςτημα τροφοδότηςησ των δεξαμενών διόθηςησ, 
ςύςτημα απομϊκρυνςησ διαυγαςμϋνων, ςύςτημα πλύςησ με αϋρα,  ςύςτημα τροφοδοςύασ 
χημικών καθαριςμού κτλ. 

 Τδραυλικϋσ ςυνδϋςεισ και ςωληνώςεισ όλων των παραπϊνω. 

 Σα όργανα ελϋγχου για την αυτόματη λειτουργύα του ςυςτόματοσ.  

Η βεβαύωςη ορθόσ εγκατϊςταςησ του βαςικού εξοπλιςμού θα πιςτοποιεύται με επιςτολό του 
καταςκευαςτό των μεμβρανών προσ τον Ανϊδοχο με κοινοπούηςη προσ τον Κύριο του Έργου, πριν 
την ϋναρξη των δοκιμών ελϋγχου τησ μονϊδασ MBR, ςύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ.11.1.(2) τησ 
υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Σεύχοσ 2). Η εν λόγω βεβαύωςη αποτελεύ προώπόθεςη για την ϋναρξη των 
δοκιμών ελϋγχου τησ μονϊδασ MBR.  

(3) Σην υποβοόθηςη του Αναδόχου ςτη διαδικαςύα  «θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και  δοκιμϋσ 
ολοκλόρωςησ» του ςυςτόματοσ MBR και ςτην εκπαύδευςη του προςωπικού του Κυρύου του 
Έργου ςτη λειτουργύα και ςυντόρηςη τησ μονϊδασ. 

(4) Σην υποβοόθηςη του Αναδόχου ςτη ςύνταξη εγχειριδύου λειτουργύασ τησ μονϊδασ MBR, ςτο 
οπούο θα περιγρϊφεται, μεταξύ ϊλλων, ο τρόποσ λειτουργύασ, οι διαδικαςύεσ καθαριςμού και 
ςυντόρηςησ, οι χειριςμού ελϋγχου, ο αυτοματιςμόσ λειτουργύασ κτλ. 

(5) Ό,τι ϊλλο κρύνεται απαραύτητο από τον καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ μεμβρανών, προκειμϋνου 
να ιςχύει η εγγύηςη του ςυςτόματοσ. 

Επιπλϋον του προςυμφώνου ςυνεργαςύασ, κατϊ την φϊςη του διαγωνιςμού, ςτο Σόμο 1 τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ των διαγωνιζομϋνων (βλ. Σεύχοσ 4: «Κανονιςμόσ Μελετών») θα πρϋπει να υποβληθεύ 
δόλωςη του καταςκευαςτό των μεμβρανών, με την οπούα θα βεβαιώνει ότι:  

(1) Έλεγξε την τεχνικό προςφορϊ του διαγωνιζομϋνου και ςυμφωνεύ: 

 με τον βαςικό ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ MBR όπωσ οριοθετεύται από την εύςοδο ϋωσ την 
ϋξοδο των δεξαμενών εγκατϊςταςησ των μεμβρανών, με τα παρελκόμενϊ του 
(τροφοδότηςηδεξαμενών μεμβρανών, πλύςη με αϋρα, πλύςη με χημικϊ, ςύςτημα 
απομϊκρυνςησ διαυγαςμϋνων κτλ.). 

 με το διϊκενο τησ λεπτοεςχϊρωςησ, που εγκαθύςταται ανϊντη τησ βιολογικόσ βαθμύδασ  

 με τον τύπο και χαρακτηριςτικϊ του παρελκόμενου εξοπλιςμού: αντλύεσ τροφοδότηςησ 
δεξαμενών MBR, φυςητόρεσ πλύςησ, διατϊξεισ πλύςησ με χημικϊ, αντλύεσ διαυγαςμϋνων ό 
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απαιτούμενη υδροςτατικό πύεςη (ςτη περύπτωςη απομϊκρυνςησ με βαρύτητα), απαιτούμενα 
όργανα μϋτρηςησ, ϋλεγχοσ λειτουργύασ κτλ.  

(2) Εγγυϊται την απόδοςη του ςυςτόματοσ MBR (ςυγκϋντρωςη ςτερεών και θολότητα), για τα 
φορτύα ςχεδιαςμού, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Σεύχοσ 3 (Σεχνικό Περιγραφό - Ειδικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ). 

(3) Παρϋχει εγγύηςη του χρόνου ζωόσ των μεμβρανών, ο οπούοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ των 
τριών (3) ετών.  

10.7.3 Υυςητόρεσ καθαριςμού μεμβρανών 

Εϊν δεν προδιαγρϊφεται διαφορετικϊ, όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυςητόρεσ ςτο ονομαςτικό τουσ 
φορτύο θα πρϋπει:  

 η ςτϊθμη θορύβου ςε απόςταςη 1,0m ϋξω από τον τούχο του χώρου εγκατϊςταςόσ τουσ να 
εύναι μικρότερη από 65dB(A),  

 η αύξηςη θερμοκραςύασ μϋςα ςτην αύθουςα να εύναι μικρότερη από 5ºC από την μϋςη 
θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και εντόσ των ορύων κανονικόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού.  

10.8 Πϊχυνςη ιλύοσ(μηχανικό) 

Η πϊχυνςη τησ ιλύοσ θα γύνεται μηχανικϊ ςε φυγοκεντρητό όπου θα επιτυγχϊνεται παρϊλληλα και η 
αφυδϊτωςη τησ ιλύοσ. Οι προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με τον εξοπλιςμό των μονϊδων αφυδϊτωςησ, που 
αναφϋρονται παρακϊτω ιςχύουν και για τον εξοπλιςμό μηχανικόσ πϊχυνςησ.  

Οι αντλύεσ τροφοδότηςησ, οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ διαλύματοσ κροκιδωτικού, τα ςυγκροτόματα 
πϊχυνςησ και οι αντλύεσ απομϊκρυνςησ (εφ’ όςον απαιτούνται) θα πρϋπει να εύναι ςυμβατϊ μεταξύ 
τουσ. Για την αςφϊλεια και τον ϋλεγχο του εξοπλιςμού θα πρϋπει να προβλεφθεύ αλληλουχύα 
εκκύνηςησ και ςτϊςησ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού. 

10.9 Αφυδϊτωςη ιλύοσ 

Η αφυδϊτωςη τησ ιλύοσ γύνεται με την προςθόκη χημικών, κυρύωσ πολυηλεκτρολύτη, ςε 
φυγοκεντρικό διαχωριςτό. Ο ςχεδιαςμόσ των μονϊδων και του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού πρϋπει να 
εύναι ςύμφωνοσ με την ΕΝ 12255-8.  

Οι μονϊδεσ αφυδϊτωςησ τησ ιλύοσ και ο ςυναφόσ εξοπλιςμόσ (αντλύεσ, ςυγκρότημα προετοιμαςύασ 
χημικών κτλ.) θα βρύςκονται εντόσ κτιρύου, με επαρκό εξαεριςμό και θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ 
θα παρϋχεται η δυνατότητα και χειροκύνητησ λειτουργύασ.  

10.9.1 υγκρότημα παραςκευόσ πολυηλεκτρολύτη 

Σο ςυγκρότημα παραςεκυόσ πολυηλεκτρολύτη πρϋπει να εύναι αυτόματο και αποτελεύται από:  

 Δεξαμενό παραςκευόσ υγρού διαλύματοσ με αναδευτόρα ςταθερών ςτροφών.  

 Δεξαμενό ωρύμανςησ διαλύματοσ, που θα διαθϋτει αναδευτόρα ςταθερών ςτροφών 

 Δεξαμενό αποθόκευςησ ϋτοιμου διαλύματοσ, με αργόςτροφο αναδευτόρα. την δεξαμενό 
αποθόκευςησ εγκαθύςτανται δύο ζεύγη ηλεκτροδύων, το ϋνα για τον ϋλεγχο τησ διαδικαςύασ 
λειτουργύασ και το δεύτερο για την προςταςύα των δοςομετρικών αντλιών. 

 Ηλεκτρικό πύνακα διανομόσ και αυτοματιςμών. Οι χειριςμού θα πρϋπει να μπορεύ γύνονται 
χειροκύνητα ό αυτόματα. 

Σο ςυγκρότημα πρϋπει να ϋχει υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ και κρουνό αποχϋτευςησ προσ το δύκτυο 
ςτραγγιδύων τησ εγκατϊςταςησ. Σο νερό που χρηςιμοποιεύται για την προετοιμαςύα του διαλύματοσ 
πρϋπει να εύναι από το δύκτυο πόςιμου νερού τησ εγκατϊςταςησ και η ςωληνογραμμό πρϋπει να 
διαθϋτει όλα τα απαραύτητα υδραυλικϊ εξαρτόματα: μετρητό παροχόσ, ρυθμιςτό πύεςησ, αυτόματο 
διακόπτη, ηλεκτροβϊνα κτλ.  
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Η τροφοδοςύα τησ ςκόνησ θα γύνεται με δοςομετρικό κοχλύα, ενώ εφόςον προδιαγρϊφεται ςχετικϊ θα 
πρϋπει να υπϊρχει δυνατότητα και τροφοδότηςησ του ςυγκροτόματοσ με υγρό πολυηλεκτρολύτη 
(γαλϊκτωμα). Για τον ςκοπό αυτό θα πρϋπει να διαθϋτει: 

Όλοσ ο παραπϊνω εξοπλιςμόσ περιλαμβανομϋνου και του ηλεκτρικού πύνακα πρϋπει να εύναι προώόν 
ενόσ καταςκευαςτό με εμπειρύα ςε παρόμοια ςυςτόματα, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η ςυμβατότητα 
των επιμϋρουσ τμημϊτων του.  

10.9.2 Υυγοκεντρητϋσ 

Ο φυγοκεντρικόσ διαχωριςτόρασ θα αποτελεύται από περιςτρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο που 
εςωτερικϊ θα φϋρει κοχλύα περιςτρεφόμενο ταυτόχρονα με το τύμπανο. Σύμπανο και κοχλύασ θα 
ϋχουν ςυγκλύνον κωνικό ςχόμα προσ το ϊκρο εξόδου ςτερεών.  

Η εύςοδοσ τησ προσ πϊχυνςη ιλύοσ θα γύνεται μϋςω ειδικού ομόκεντρου ςωλόνα ειςόδου, που πρϋπει 
να μπορεύ να αποςυναρμολογεύται και να εξϋρχεται από το ςυγκρότημα χωρύσ την ανϊγκη ανούγματοσ 
και αποςυναρμολόγηςησ, όλου του ςυγκροτόματοσ. Σο ειδικό τεμϊχιο ειςόδου τησ ιλύοσ θα πρϋπει να 
εύναι ςχεδιαςμϋνο από τον προμηθευτό του ςυγκροτόματοσ και να περιλαμβϊνει διϊταξη για την 
τροφοδότηςη του πολυηλεκτρολύτη.  

Η ϋξοδοσ των υγρών (ςτραγγιςμϊτων) θα γύνεται μϋςω ρυθμύςιμησ διϊταξησ υπερχεύλιςησ ςε 
φλαντζωτό ςύνδεςη για την ςύνδεςη με τον ςωλόνα απορροόσ, που θα οδηγεύ τα ςτραγγύδια ςτο 
δύκτυο ςτραγγιδύων τησ εγκατϊςταςησ.  

Ο φυγοκεντρητόσ πρϋπει να εύναι πλόρωσ ςυναρμολογημϋνοσ επύ ενόσ ςτιβαρού πλαιςύου, το οπούο θα 
μπορεύ να παραλϊβει όλα τα δυναμικϊ και ςτατικϊ φορτύα, χωρύσ παραμορφώςεισ ό ϋντονεσ 
ταλαντώςεισ. Σο όλο ςυγκρότημα θα ςτηρύζεται πϊνω ςε αντικραδαςμικϊ ελαςτικϊ ςτηρύγματα. Για 
καλύτερη ηχομόνωςη το ςυγκρότημα θα φϋρει ειδικό ηχομονωτικό κϊλυμμα πϊνω από το κϋλυφοσ 
του ςυςτόματοσ τυμπϊνου/κοχλύα.  

Σα εξαρτόματα του φυγοκεντρητό που ϋρχονται ςε επαφό με τη λϊςπη θα εύναι καταςκευαςμϋνα από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ ιςοδύναμησ ό ανώτερησ από AISI 316. Σα ακροπτερύγια του κοχλύα 
καθώσ και οι οπϋσ διόδου τησ λϊςπησ θα φϋρουν επιπρόςθετη προςταςύα. 

Η κύνηςη του τυμπϊνου θα επιτυγχϊνεται μϋςω ενόσ κύριου ηλεκτροκινητόρα. Θα πρϋπει να υπϊρχει 
δυνατότητα ρύθμιςησ των ςτροφών λειτουργύασ με ηλεκτρονικό τρόπο αναλογικϊ ςε όλη την περιοχό 
ςτροφών. Η ρύθμιςη τησ διαφορικόσ ταχύτητασ του κοχλύα θα γύνεται με ξεχωριςτό κινητόρα 
ρυθμιζόμενων ςτροφών (ηλεκτρικό ό υδραυλικό), που θα παρϋχει τη δυνατότητα κύνηςησ του κοχλύα 
ακόμα και όταν το τύμπανο εύναι ςε ςτϊςη. Ο κύριοσ κινητόρασ θα κινεύ το τύμπανο, ενώ ο δεύτεροσ 
κινητόρασ μϋςω ξεχωριςτού ςυςτόματοσ κύνηςησ θα αλλϊζει την διαφορικό ταχύτητα, εύτε 
απ’ευθεύασ, μϋςω διαφορικού μειωτόρα, ό λειτουργώντασ ωσ γεννότρια, οπότε θα ανατροφοδοτεύ 
ςτον κυρύωσ κινητόρα την παραγόμενη ηλεκτρικό ενϋργεια.  

Ο φυγοκεντρητόσ θα πρϋπει να ελϋγχεται από ιδιαύτερο ψηφιακό όργανο ελϋγχου ό PLC και ρυθμιςτϋσ 
ςυχνότητασ των ηλεκτροκινητόρων, που θα εύναι τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του 
φυγοκεντρητό και θα ενςωματωθούν ςτον πύνακα ελϋγχου τησ μονϊδασ αφυδϊτωςησ. Ο πύνακασ θα 
παρϋχει ψηφιακϊ ςόματα αςτοχύασ του ςυγκροτόματοσ καθώσ και ψηφιακϊ όργανα ϋνδειξησ τησ 
ροπόσ του κοχλύα, τησ ταχύτητασ του τυμπϊνου, τησ διαφορικόσ ταχύτητασ τυμπϊνου - κοχλύα και τησ 
θερμοκραςύασ των εδρϊνων. 

Σο ςυγκρότημα πρϋπει να τύθεται αυτόματα εκτόσ λειτουργύασ ςε περιπτώςεισ:  

 υπερφόρτωςησ (υψηλό ροπό) του κοχλύα,  

 υπερθϋρμανςησ εδρϊνων,  

 υπερβολικών κραδαςμών και 

 υπερθϋρμανςησ κινητόρων.  
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Για κϊθε εύδοσ αςτοχύασ θα υπϊρχει ιδιαύτερη ϋνδειξη ςτον πύνακα ελϋγχου τησ μονϊδασ αφυδϊτωςησ, 
μόνυμα για την λύπανςη των εδρϊνων, ενημϋρωςη του ΚΕΛ τησ μονϊδασ, καθώσ επύςησ και ακουςτικό 
ςόμα ςυναγερμού.  

Από τον πύνακα ελϋγχου θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ρύθμιςησ των παρακϊτω τουλϊχιςτον 
λειτουργικών παραμϋτρων του ςυγκροτόματοσ: 

 ταχύτητα περιςτροφόσ τυμπϊνου 

 διαφορικό ταχύτητα περιςτροφόσ τυμπϊνου – κοχλύα 

 ροπό αςκούμενη ςτο κοχλύα 

Η διαφορικό ταχύτητα θα μπορεύ να ρυθμύζεται αυτόματααπό το ψηφιακό όργανο ελϋγχου και 
ρύθμιςησ τησ λειτουργύασ του φυγοκεντρητόαλλϊ και να παρϋχεται και η δυνατότηταεπϋμβαςησ του 
χειριςτό.  

Ο φυγοκεντρητόσ θα εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό πιςτοποιημϋνου με ISO 9001:2015.  

10.10 Απόςμηςη 

Η βιολογικό πλυντρύδα θα διαθϋτει κλύνη με κατϊλληλο πληρωτικό υλικό για την ανϊπτυξη του 
βιοφύλμ το οπούο θα βιοαποδομεύ το υδρόθειο και τισ μερκαπτϊνεσ. Θα χρηςιμοποιεύται ςυνθετικό 
πληρωτικό υλικό που θα εύναι ανθεκτικό ςε όξινο και βαςικό pH, δεν θα χρειϊζεται η περιοδικό 
ανανϋωςό του και θα εξαςφαλύζει την αποφυγό ϋμφραξησ από την ανϊπτυξη των μικροοργανιςμών 
ςε ςυνεχό λειτουργύα του ςυςτόματοσ. 

Σο ςύςτημα θα εύναι καταςκευαςμϋνο από πϊνελ ςυμπολυμερούσ πολυπροπυλενύου (ό ϊλλου 
κατϊλληλου πλαςτικού υλικού), ευρωπαώκόσ παραγωγόσ και προδιαγραφών, χαμηλού βϊρουσ για 
εύκολο χειριςμό, με εξαιρετικό αντοχό ςε διαβρωτικούσ παρϊγοντεσ (υδρόθειο, όξινο και αλκαλικό 
pH), ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο για αντοχό ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα (UV-resistant), με καλϋσ 
θερμομονωτικϋσ ιδιότητεσ που οφεύλονται ςτο πολυμερϋσ υλικό και ςτον εγκλωβιςμό αϋρα ςτα 
εςωτερικϊ κελιϊ. 

Η βιολογικό πλυντρύδα θα εύναι εξοπλιςμϋνη με θύρεσ εκκϋνωςησ και τουλϊχιςτον μύα θύρα 
ελϋγχου.Σο ςύςτημα θα εύναι ενιαύασ καταςκευόσ, θα περιλαμβϊνει την κλύνη, τη δεξαμενό 
ανακυκλοφορύασ, τη δεξαμενό θρεπτικών και ιχνοςτοιχεύων, τονηλεκτρονικό και μηχανολογικό 
εξοπλιςμό, τον ηλεκτρικό πύνακα μαζύ με το PLC και όλο τον απαραύτητο βοηθητικό εξοπλιςμό. 

Ο απαραύτητοσ εξοπλιςμόσ, για την ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ, θα περιλαμβϊνει αντλύα 
διαβροχόσ πληρωτικού υλικού, ηλεκτρονικούσ αιςθητόρεσ θερμοκραςύασ, ςτϊθμησ, μϋτρηςησ 
φυςικοχημικών παραμϋτρων του υγρού, μετρητϋσ παροχόσ διαλύματοσ/νερού. Όλοι οι αιςθητόρεσ και 
οι μετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνοι και κατϊλληλοι για χρόςη ςε διαβρωτικϋσ ςυνθόκεσ. Σο 
ςύςτημα θα περιλαμβϊνει επύςησ αιςθητόρεσ μϋτρηςησ ςυγκεντρώςεωσ υδρόθειου ςτην εύςοδο και 
ςτην ϋξοδό του. 

Όλεσ οι απαραύτητεσ διεργαςύεσ για τη ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι πλόρωσ 
αυτοματοποιημϋνεσ. Σο PLC θα επιτρϋπει τον απομακρυςμϋνο και τοπικό ϋλεγχο και την 
παρακολούθηςη παραμϋτρων ροόσ των κυκλωμϊτων τησ μονϊδασ (ειςερχόμενοσ αϋρασ, εξερχόμενοσ 
αϋρασ, θρεπτικό διϊλυμα, υγρό διαβροχόσ), των περιφερειακών ςυςκευών ςυλλογόσ και καταγραφόσ 
ςημϊτων και τον (τοπικό και απομακρυςμϋνο) ϋλεγχο των αντλιών, βαλβύδων και διακοπτών των 
κυκλωμϊτων ροόσ τησ μονϊδασ. Επιπρόςθετα, το PLC θα ςτϋλνει αυτόματα ειδοποιόςεισ για τυχόν 
ςφϊλματα. 

Η βιομϊζα που θα χρηςιμοποιηθεύ ωσ εμβολύαςμα για την λειτουργύα τησ βιολογικόσ πλυντρύδασ θα 
πρϋπει να εύναι προςαρμοςμϋνη και κατϊλληλη για την βιολογικό αποδόμηςη υδρόθειουκαι 
μερκαπτανών. Επιπλϋον, η βιομϊζα θα πρϋπει να φϋρει πιςτοποιητικό από ανεξϊρτητο εργαςτόριο, 
για την αποτελεςματικό απομϊκρυνςησ του υδρόθειου ςε ποςοςτό ≥ 98% για φορτύςεισ ϋωσ και 
40 gH2S/m3h. Θα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνη από ανεξϊρτητο εργαςτόριο ϋτςι ώςτε να 
διαςφαλύζεται η απουςύα παθογόνων μικροοργανιςμών. Πιο ςυγκεκριμϋνα η προσ χρόςη βιομϊζα θα 
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πρϋπει να εύναι ελεγμϋνη για τουσ παρακϊτω μικροοργανιςμούσ: α) Escherichia coli (β-glucuronidase 
positive) β) Clostridium perfrigens γ) Enterococcus spp. δ) Salmonella spp. και ε) κολοβακτηριοειδό. 
Οι αναλύςεισ θα πρϋπει να γύνονται με μεθόδουσ ςύμφωνα με αναγνωριςμϋνα ευρωπαώκϊ ό διεθνό 
πρότυπα. 

Ο ανεμιςτόρασ θα εύναι φυγοκεντρικόσ, καταςκευαςμϋνοσ από ανθεκτικϊυλικϊ ςτισ διαβρωτικϋσ 
ςυνθόκεσ του ϋργου. Ο ανεμιςτόρασ θα εύναι εγκατεςτημϋνοσςε ξεχωριςτό βϊςη, εντόσ ηχομονωμϋνου 
κιβωτύου, καταςκευαςμϋνο από τα ανωτϋρω πϊνελ. Ο ανεμιςτόρασ θα εδρϊζεται ςε αντικραδαςμικϋσ 
βϊςεισ. την αναρρόφηςη και ςτην κατϊθλιψη του ανεμιςτόρα θα τοποθετηθούν αντικραδαςμικού 
ςύνδεςμοι, ώςτε να μην μεταφϋρεται η ταλϊντωςη του ανεμιςτόρα ςτο κϋλυφοσ του κιβωτύου. Για 
τον αεριςμό του κινητόρα θα υπϊρχουν κατϊλληλα καταςκευαςμϋνεσ περςύδεσ αεριςμού.  

Ο καταςκευαςτόσ θα παρϋχει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ για διϊρκεια ενόσ ϋτουσ. 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ ο καταςκευαςτόσ θα παρακολουθεύ τη λειτουργύα τησ μονϊδασ και θα 
επεμβαύνει ώςτε να διαςφαλύζεται η ςωςτό λειτουργύα τησ. 

Ο καταςκευαςτόσ πρϋπει να διαθϋτει ολοκληρωμϋνο τμόμα τεχνικόσ υποςτόριξησ με τεχνικούσ που 
μπορούν να καλύψουν οποιαδόποτε ανϊγκη ςε ρυθμύςεισ λειτουργύασ, αυτοματιςμούσ, επιςκευϋσ 
δομικών χαρακτηριςτικών των ςυςτημϊτων και ςυντόρηςη εξοπλιςμού (αντλύεσ, ανεμιςτόρεσ, 
αιςθητόρεσ). Επύςησ, θα διαθϋτει πλόρεσ απόθεμα ανταλλακτικών για διϊςτημα δϋκα (10) ετών μετϊ 
την εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ.  

Σϋλοσ, ο Ανϊδοχοσ ςε ςυνεργαςύα με τον καταςκευαςτό/προμηθευτό θα πρϋπει να παραδώςει το 
ςύςτημα απόςμηςησ πλόρωσ λειτουργικό, ςυμπεριλαμβανόμενησ και τησ φϊςησ εκκύνηςησ και 
πλόρουσ ανϊπτυξησ των μικροοργανιςμών (start-up phase), ενώ θα παρϋχει εκπαύδευςη ςτουσ 
τεχνικούσ τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ για την ςυντόρηςη και τη ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ. 
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