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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1. Αντικείµενο 
α. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των 
υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων που τοποθετούνται κατά µήκος 
του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.), κάθε ένα από τα οποία αποτελείται 
από την αντλία και τον κινητήρα ενσωµαµατωµένα σε ενιαίο σύνολο, την καµπύλη 
εξαγωγής που πακτώνεται στο δάπεδο του θαλάµου και το σύστηµα οδήγησης του 
αντλητικού συγκροτήµατος. 
β. Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά ως προς την ακριβή µορφή 
και τις διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων. Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν 
µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο. 
γ. Σε κάθε αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν µε την παρούσα εργολαβία όµοια 
αντλητικά συγκροτήµατα, των οποίων ο αριθµός και τα χαρακτηριστικά αναγράφονται 
στον Πίνακα Χαρακτηριστικών και από τα οποία το ένα εφεδρικό. 
δ. Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατακόρυφα και θα τοποθετηθούν 
µέσα στον θάλαµο λυµάτων, στερεωµένα στην καµπύλη εξαγωγής και επικάθισης. 
ε. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
του κατασκευαστή και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 
στ. Τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εργοστάσιο 
που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9000. 
2. Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
α. Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές κατακόρυφες, µονοβάθµιες, κατάλληλες για 
άντληση αστικών λυµάτων που δεν έχουν υποστεί καµία επεξεργασία µε πτερωτή 
ειδικού ανοικτού ή ηµι-ανοικτού τύπου ή τύπου vortex ή δικάναλη, ανεµπόδιστης 
ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές κατάλληλη για την άντληση υγρών που 
περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που 
περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα, τα δε πτερύγια της θα είναι 
αυτοκαθαριζόµενα. Η διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την 
διέλευση µακρόινων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνοντας µη επικάθιση στερεών 
στοιχείων σε αυτήν.  
β. Τα λειτουργικά στοιχεία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι τα ακόλουθα σε 
κάθε αντλιοστάσιο: 
1. Αριθµός αντλιών, από τις οποίες µία εφεδρική, ως: 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙ1), Τοπωνύµιο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, σε λειτουργία µία (1) 
αντλία  και σε προµήθεια-εγκατάσταση (αντικείµενο του παρόντος έργου), µία (1). 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙ), Τοπωνύµιο ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ, σε λειτουργία µία (1) αντλία 
και σε προµήθεια-εγκατάσταση (αντικείµενο του παρόντος έργου), µία (1). 
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• Αντλιοστάσιο (ΑΙΙ), Τοπωνύµιο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, σε λειτουργία µία (1) αντλία και 
σε προµήθεια-εγκατάσταση (αντικείµενο του παρόντος έργου), µία (1). 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙΙΙ), Τοπωνύµιο OΑΣΗ, σε λειτουργία µία (1) αντλία και σε 
προµήθεια-εγκατάσταση (αντικείµενο του παρόντος έργου), µία (1).  
2. Ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας κάθε αντλίας, ήτοι ονοµαστική παροχή και 
ονοµαστικό µανοµετρικό ύψος  καθορίζονται : 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙ1), Τοπωνύµιο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, 100 µ3/h-30 M.Y.Σ 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙ), Τοπωνύµιο ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ, 100 µ3/h-30 M.Y.Σ 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙΙ), Τοπωνύµιο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, 50 µ3/h-30 Μ.Υ.Σ 
• Αντλιοστάσιο (ΑΙΙΙ), Τοπωνύµιο ΟΑΣΗ, 36 µ3/h-10 M.Y.Σ 
Τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά της αντλίας µπορεί να επιτυγχάνονται και µε 
συχνότητα ρεύµατος τροφοδότησης µικρότερη των 50 Hz εφόσον το επιτρέπει ο 
κατασκευαστής των αντλητικών συγκροτηµάτων. 
3.Βαθµός απόδοσης 
Ο βαθµός απόδοσης των αντλιών τόσο στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας, όσο και 
σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας,  δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 70%. 
4. Ταχύτητα περιστροφής: 
Ο ονοµαστικός αριθµός στροφών των αντλητικών συγκροτηµάτων δεν θα υπερβαίνει 
τις 1480 rpm για συχνότητα ρεύµατος 50Hz. Τα αντλητικά συγκροτήµατα µπορεί να 
τροφοδοτούνται από τους ρυθµιστές στροφών και µε χαµηλότερη συχνότητα 
ρεύµατος προκειµένου να ανταποκρίνονται στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας. 
5. Συχνότητα εκκινήσεων 
Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση 6 τουλάχιστον 
εκκινήσεων ανά ώρα. 
6. Τάση ρεύµατος 
Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 400V, πλην όµως ο κινητήρας 
θα µπορεί να λειτουργεί συνέχεια και χωρίς ανωµαλίες µε τάση +-5% της 
ονοµαστικής. 
7. Συχνότητα 
Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50Ηz. 
8.Ισχύς κινητήρα 
Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα έχει περιθώριο ισχύος σε σχέση µε την 
απαιτούµενη ισχύ στον άξονα της αντλίας σε όλο το πεδίο λειτουργίας τουλάχιστον 
15% όπως αναγράφεται και στον Πίνακα Χαρακτηριστικών.  
9. Βαθµός απόδοσης κινητήρα 
Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα σε ονοµαστική τάση και συχνότητα δεν θα είναι 
κατώτερος του 0,75 µε πλήρες φορτίο. 
10. Συντελεστής ισχύος 
Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα σε ονοµαστική τάση και ονοµαστική συχνότητα 
δεν θα είναι κατώτερος του 0,75 µε πλήρες φορτίο. 
11. Εκκίνηση 
Η εκκίνηση θα γίνεται µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα τρίγωνο. 
12. Μονώσεις κινητήρα 
Η µόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον κλάσης F ανθεκτική στην 
υγρασία και κατάλληλη για συνεχή λειτουργία µε πλήρες φορτίο σε θερµοκρασία 
αντλούµενου νερού τουλάχιστον έως 30ο C. 
 3. Χαρακτηριστικά κατασκευής 
α. Κάθε αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να αποτελεί ενιαίο στιβαρό σύνολο που να 
λειτουργεί οµαλά και χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις σε ολόκληρο το πεδίο 
λειτουργίας. 
β. Όλες οι επιφάνειες των διαφόρων τµηµάτων της αντλίας πρέπει να είναι 
λειασµένες µε επιµέλεια και ειδικά οι επιφάνειες που είναι σε επαφή µε το νερό, ώστε 
να αποφεύγεται η ύπαρξη ισχυρών τριβών. 
γ. Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη και θα στερεώνεται 
στον άξονα κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή, αλλά που να επιτρέπει την 



 3

αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης ολόκληρο το περιστρεφόµενο 
σύστηµα πτερωτής-άξονα πρέπει να είναι ζυγοσταθµισµένο ISO 1940. 
δ. Η πτερωτή θα είναι ειδικού ανοικτού ή ηµι-ανοικτού τύπου ή τύπου vortex ή 
δικάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές κατάλληλη για 
την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και 
άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα, τα δε 
πτερύγιά της θα είναι αυτοκαθαριζόµενα. Η διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής 
θα επιτρέπουν την διέλευση µακρόινων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνοντας µη 
επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν. 
ε. Στο σηµείο που ο άξονας διαπερνάει το κέλυφος του κινητήρα θα υπάρχει διπλός 
µηχανικός στυπιοθλίπτης που θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη στεγανότητα και θα 
δέχεται περιστροφή και κατά τις δύο φορές. Ο κάτω πρωτεύον µηχανικός 
στυπιοθλίπτης θα βρίσκεται µεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του 
ελαιοθαλάµου, ενώ ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι 
τοποθετηµένος µεταξύ του ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα. Κάθε 
στυπιοθλίπτης θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο 
από καρβίδιο του βαλφραµίου ή του πυριτίου. Η επαφή των λειασµένων επιφανειών 
σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι 
στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα 
στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 
στ. Ο κοινός άξονας αντλίας και κινητήρα θα είναι στερεωµένος σε δύο ισχυρά 
ένσφαιρα έδρανα, τα οποία θα έχουν λιπανθεί µε γράσσο διαρκείας για όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος  τριβέας διπλής 
σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων. 
ζ. Για τον απ΄ευθείας έλεγχο της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινητήρα, θα 
υπάρχουν θερµικοί διακόπτες µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτη, ώστε να 
ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος και οι οποίοι θα δρουν στον 
πίνακα χαµηλής τάσης του αντλιοστασίου κατά τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα 
η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση υπερθέρµανσης. 
η. Για τον έλεγχο της υγρασίας µέσα στον κινητήρα θα υπάρχει διάταξη µέτρησης 
υγρασίας, η οποία θα δρα σε ειδικό ηλεκτρονόµο στον πίνακα χαµηλής τάσης, ώστε 
να διακόπτεται η λειτουργία και να δίνεται σήµα, σε περίπτωση εµφάνισης υγρασίας. 
θ. Ο  κινητήρας θα είναι επαγωγικός, τριφασικός µε βραχυκυκλωµένο δροµέα 
τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος στεγανό, προστασίας τουλάχιστον IP68 κατά DIN 
40050/IEC 529 και θα ψύχεται είται από το αντλούµενο υγρό που τον περιρρέεει, είτε 
θα φέρει µανδύα µε κλειστό σύστηµα ψύξεως. Ο κινητήρας πρέπει να µπορεί να 
λειτουργεί συνεχώς µε την κατώτατη στάθµη λυµάτων που δίνεται στον Πίνακα 
Χαρακτηριστικών χωρίς προβλήµατα υπερθέρµανσης.  
ι. Στο  άνω τµήµα του κελύφους του  θα υπάρχει στυπιοθλίπτης για την είσοδο του 
καλωδίου, καθώς και άγκιστρο για την ανάρτηση του συστήµατος. Ο σχεδιασµός του 
στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς 
να  χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη ροπή. Η είσοδος του καλωδίου θα 
αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα 
µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική 
διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του 
ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν 
τράβηγµα του καλωδίου. 
ια. Το αντλητικό συγκρότηµα θα αναρτάται στην καµπύλη κατάθλιψης που θα είναι 
πακτωµένη στο δάπεδο του θαλάµου λυµάτων κατά τρόπο στεγανό, αλλά που θα 
επιτρέπει την ανέλκυση του συγκροτήµατος χωρίς να απαιτείται κάθοδος στον 
θάλαµο λυµάτων. Προς τον σκοπό αυτό το στόµιο εξαγωγής της αντλίας θα είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένο και θα υπάρχει διάταξη οδήγησης της αντλίας. Η 
στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το πέλµα επικάθισης πρέπει να 
επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. 
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Στεγανότητα του πέλµατος επικάθισης µε στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεµβύσµατα 
ή διάφραγµα, το οποίο πρέπει να αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποδεικνύεται ότι επαρκής σε κάθε περίπτωση 
αριθµός αντλητικών συγκροτηµάτων σε κάθε αντλιοστάσιο θα έχει προσαρµοσµένη 
στο κέλυφος της αντλίας  µία ειδική βαλβίδα απολάσπωσης αυτόµατης λειτουργίας, η 
οποία στην αρχή κάθε κύκλου άντλησης θα εκτοξεύει για µικτό χρονικό διάστηµα µια 
δέσµη  από το αντλούµενο υγρό στον θάλαµο του αντλιοστασίου. Κατά τον τρόπο 
αυτό θα προκαλείται ανάδευση της ιλύος και στη συνέχεια αναρρόφηση αυτής από 
την αντλία. ∆εκτά γίνονται και άλλα περεµφερή συστήµατα που θα αποτρέπουν την 
συσσώρευση ιλύος στον πυθµένα, θα προταθούν από τον κατασκευαστή των 
αντλητικών συγκροτηµάτων και θα τύχουν της έγγραφης εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
4.Υλικά κατασκευής 
Τα υλικά κατασκευής των αντλιών θα είναι απόλυτα κατάλληλα για αστικά λύµατα 
κατ’ ελάχιστων θα είναι τα ακόλουθα: 
α. Το κέλυφος της αντλίας και του κινητήρα και η πτερωτή από λεπτόκοκκο 
χυτοσίδηρο JL (GG 25) ή ανώτερης ποιότητας. 
β. Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI431. 
γ. Η καµπύλη εξαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα. 
δ. Η διάταξη ανάρτησης και οδήγησης από ανοξείδωτο χάλυβα. 
ε. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα. 
στ. ∆ακτύλιοι στεγανοποίησης (O- rings) από ειδικό σύνθετο Viton ή NBR 
Όλα τα µεταλλικά µέρη της αντλίας σε επαφή µε τα αντλούµενα λύµατα θα 
προστατεύονται µε ειδική αντιδιαβρωτική βαφή αποδεδειγµένης αντοχής. 
5.∆οκιµές 
α. Ένα από τα αντλητικά συγκροτήµατα κάθε αντλιοστασίου της επιλογής του 
εργοδότη θα υποστεί υδραυλική δοκιµή κατά ISO 2548, κλάση C ή DIN 1944 κλάση 
ііі στο εργοστάσιο κατασκευής τους ή σε αναγνωρισµένο εργαστήριο(π.χ Εργαστήριο 
Υδροδυναµικών Μηχανών Ε.Μ.Πολυτεχνίου), για την οποία θα εκδοθεί πιστοποιητικό 
δοκιµών. 
β. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
του κατασκευαστή ΕΝ 10204. 
6.Εγκατάσταση 
α. Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει µε βάση τις απαιτήσεις 
της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες του 
εργαστηρίου κατασκευής µε την παρουσία έµπειρου τεχνικού. 
β. Η εγκατάσταση των αντλητίκων συγκροτηµάτων περιλαµβάνει: 

• Την σύνδεση του αντλητικού συγκροτήµατος στον ηλεκτρικό πίνακα πριν 
την τοποθέτηση στον θάλαµο για να διαπιστωθεί η σωστή φορά 
περιστροφής της πτερωτής και τη εν΄ συνεχεία αποσύνδεση από τον 
πίνακα. 

• Την πάκτωση της καµπύλης εξαγωγής στον πυθµένα θαλάµου λυµάτων 
µέσω χηµικών αγκυρίων. 

• Της σύνδεση του καταθλιπτικού αγωγού µε την καµπύλη εξαγωγής. 
• Την σύνδεση των καλωδίων τροφοδότησης του κινητήρα και σύνδεση 

των συστηµάτων προστασίας του κινητήρα µε υπόγεια καλώδια προς τον 
ηλεκτρονικό πίνακα διανοµής αυτοµατισµού. 

• Την δοκιµή λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος 
7.Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει ανά τεµάχιο πλήρως 
εγκαταστηµένου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής 
αντλητικού συγκροτήµατος και η πληρωµή µε τις αντίστοιχες τιµές του άρθρου , AT 4, 
AT 5,  AT 6 του Τιµολογίου. 
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Η επιµέτρηση του συστήµατος ανάδευσης ιλύος κάθε αντλιοστασίου θα γίνει για µία 
πλήρη εγκατάσταση ανάδευσης σε κάθε αντλιοστάσιο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής  
 

 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ  
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 


