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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Με τον παραπϊνω τύτλο θα γύνουν εργαςύεσ καταςκευόσ δικτύου ύδρευςησ από υφιςτϊμενη 

γεώτρηςη ςτη θϋςη «Μαντριϊ» δυτικϊ του οικιςμού Καιςαρειϊνων για την υδροδότηςη τησ 

Πλατϊνησ. την παρούςα περιλαμβϊνεται και η προμόθεια και τοποθϋτηςη  αντλητικού 

ςυγκροτόματοσ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Προβλϋπεται η καταςκευό καταθλιπτικού αγωγού από PΕ διατομόσ Υ90 ςυνολικού μόκουσ 

4.900,00m. Ο αγωγόσ θα τοποθετηθεύ ςε όρυγμα πλϊτουσ 0,60μ και βϊθουσ 1,00μ, θα εγκιβωτιςτεύ με 

ϊμμο και το όρυγμα θα επιχωθεύ με προώόντα εκςκαφόσ και με θραυςτό υλικό λατομεύου. τα ςημεύα 

διϋλευςησ από αςφαλτοςτρωμϋνη οδό, η επύχωςη θα γύνει αποκλειςτικϊ με θραυςτό υλικό λατομεύου. 

Σμόμα του αγωγού θα καταςκευαςτεύ εναϋρια, από το ρϋμα, με ανϊρτηςη από την υφιςτϊμενη 

γϋφυρα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Σο υποβρύχιο αντλητικό ςυγκρότημα θα αποτελεύται από:    

1. Τποβρύχια αντλύα παροχόσ Q= 27m3/h και μανομετρικού H= 230m με ςώμα και πτερωτό από 

ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 304L και ϊξονα από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 420, ονομαςτικόσ διαμϋτρου 

6΄΄, μικτόσ ροόσ και υποβρύχιο ηλεκτροκινητόρα τϊςησ 400V, κλϊςησ μόνωςησ F, βαθμού 

προςταςύασ ΙΡ68, ιςχύοσ 35ΗP, ςτισ 2.900r.p.m., ονομαςτικόσ διαμϋτρου 6΄΄. 

2. ωλόνασ κατϊθλιψησ 3΄΄, πϊχουσ 5,1mm, μόκουσ 3m, με μούφα. (τεμ. 40) 

3. Καλώδιο ΝΤΤ 3x10mm2, για την τροφοδοςύα του ηλεκτροκινητόρα (130 +130m) 

4. Καλώδιο ΝΤΤ 3x1,5mm2, για τα ηλεκτρόδια ςτϊθμησ (130m) 

5. Τδραυλικϊ υλικϊ 3΄΄ και ςυγκεκριμϋνα μύα βϊνα ςύρτου, ϋνα κλαπϋ, μύα καμπύλη-πϊςο-φλϊντζα, 

φλϊντζα ςτόριξησ. Οι ςύνδεςμοι τησ αντλύασ και τησ φλϊντζασ θα εύναι με προδιαγραφϋσ NEMA. Σο 

αντλητικό ςυγκρότημα θα φϋρει βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, βϊςη ςτόριξησ, και υποβρύχια καλώδια 

αναλόγου διατομόσ. 

6. Ηλεκτρικό πύνακα προςταςύασ, λειτουργύασ και αυτοματιςμού του ανωτϋρω αντλητικού 

ςυγκροτόματοσ που περιλαμβϊνει αυτόματο διακόπτη ιςχύοσ, διϊταξη εκκύνηςησ Τ/Δ για 40ΗΡ, 

ηλεκτρονικό προςταςύασ από αςυμμετρύα ό ϋλλειψη τϊςησ, ςτϊθμησ ϊντληςησ. Περιλαμβϊνει 

επύςησ ηλεκτρονικό πολυόργανο μϋτρηςησ και ϋνδειξησ ηλεκτρικών μεγεθών (τϊςη, ϋνταςη, ιςχύ), 
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ενδεικτικϋσ λυχνύεσ παρουςύασ τϊςησ και ϊλλα μικροώλικϊ απαραύτητα για την απρόςκοπτη 

λειτουργύα του αντλητικού ςυγκροτόματοσ. 

7. Μεταφορϊ και εγκατϊςταςη από εξειδικευμϋνο προςωπικό με χρόςη κατϊλληλου γερανοφόρου 

οχόματοσ. 

8. Ηλεκτρικό ςύνδεςη και θϋςη ςε λειτουργύα.          

 

A. Αντλύα. 

Η αντλύα θα εύναι πολυβϊθμια εύκολησ αποςυναρμολόγηςησ και επαναςυναρμολόγηςησ. Σα ςώματα 

των βαθμύδων και τα οδηγϊ πτερύγια θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 304L. 

 Οι πτερωτϋσ όλων των προςφερομϋνων αντλιών, θα εύναι ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 304L 

 O τύποσ των πτερωτών όλων των προςφερομϋνων αντλιών θα εύναι μικτόσ η ακτινικόσ ροόσ. Η 

καταςκευό τησ αντλύασ θα επιτρϋπει την χωρύσ βλϊβεσ αντύςτροφη λειτουργύα μϋχρι και 120% των 

κανονικών ςτροφών τησ. 

 Οι πτερωτϋσ θα εύναι αςφαλιςμϋνεσ με κώνουσ ςτον ϊξονα εκμηδενύζοντασ τισ ςυνηθιςμϋνεσ 

υδραυλικϋσ μεταθϋςεισ τουσ. Θα εύναι κλειςτού τύπου με χυτϊ ακριβεύασ πλόρωσ και δυναμικϊ 

ζυγοςταθμιςμϋνεσ για λειτουργύα χωρύσ τριβϋσ. 

 Ο ϊξονασ θα καταςκευϊζεται από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 420. Θα εύναι ςτιλβωμϋνοσ και απόλυτα 

ευθυγραμμιςμϋνοσ, δεν θα φϋρει εγκοπϋσ και δεν θα εξαςθενεύ η αντοχό του. Η μεταδιδόμενη ιςχύσ, 

η κατεργαςύα και η ευθυγρϊμμιςη θα εύναι ςύμφωνα με τα Αμερικανικϊ πρότυπα ANSI B. 58. 1 / 

AWWA E101. 

 Σα ϋδρανα θα εύναι υδρολύπαντα ώςτε να μην απαιτεύται καμύα ςυντόρηςη ϋχουν 

ελαχιςτοποιημϋνεσ ανοχϋσ, ϊριςτη ποιότητα επιφανεύασ με υλικό από ειδικό ελαςτικό ενιςχυμϋνο 

με χϊλυβα. 

 Ο δακτύλιοσ ςτερεώςεωσ θα εύναι κωνικού τύπου και ςτερεώνει με αςφϊλεια τισ πτερωτϋσ ςτον 

ϊξονα. Θα εύναι τμημϋνοσ κατϊ μόκοσ ϋτςι ώςτε η ςτερϋωςη των πτερωτών να γύνεται εύκολα και 

με αςφϊλεια. 

 τη πλευρϊ τησ αναρροφόςεωσ θα υπϊρχει ιςχυρό μεταλλικό πλϋγμα, φύλτρο από ανοξεύδωτο 

χϊλυβα AISI 304, που εμποδύζει την εύςοδο επιβλαβών αιωρημϊτων. Θα διαθϋτει ανούγματα τϋτοια 

που η ςυνολικό επιφϊνειϊ τουσ υπερβαύνει το τετραπλϊςιο τησ διατομόσ αναρροφόςεωσ τησ 

αντλύασ. 

 Ο ςύνδεςμοσ αντλύασ- κινητόρα θα ςυντελεύ ςτην απόλυτη ευθυγρϊμμιςη αντλύασ - 

ηλεκτροκινητόρα και η ςύνδεςη των δύο μερών γύνεται μϋςω αυτού (κόπλερ) με τρόπο ώςτε να 

εύναι εύκολη η ςύνδεςη και η αποςύνδεςό τουσ. Οι διαςτϊςεισ θα εύναι ςύμφωνα με τα πρότυπα 

ΝΕΜΑ. 

 Οι προφυλακτόρεσ καλωδύου θα εύναι από ανοξεύδωτη λαμαρύνα AISI304 και θα προςτατεύουν τα 

καλώδια τροφοδοτόςεωσ του ηλεκτροκινητόρα από οποιαδόποτε ζημιϊ κατϊ την τοποθϋτηςη του 

ςυγκροτόματοσ. 

 Η βαλβύδα αντεπιςτροφόσ θα εύναι τοποθετημϋνη ςτο επϊνω μϋροσ τησ καταθλύψεωσ και η 

διϊμετρόσ τησ εύναι ανϊλογη με την παροχό των αντλιών. Μϋςω αυτόσ θα γύνεται η ςύνδεςό τησ με 



τουσ ςωλόνεσ αναρτόςεωσ καταθλύψεωσ. Θα εύναι ςχεδιαςμϋνη ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζει εύκολο 

κλεύςιμο και μικρϋσ απώλειεσ. 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

 Σα ϋδρανα θα εύναι από ειδικό ελαςτικό. 

 Άξονεσ αντλύασ, βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ και ςύνδεςμοσ αντλύα κινητόρα (κόμπλερ) από 

ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 420. 

 Υύλτρο θα εύναι από ανοξεύδωτη λαμαρύνα ΑΙSI 304 

 Δακτύλιοσ ϊμμου και ςτϋλεχοσ βαλβύδασ αντεπιςτροφόσ θα εύναι από ειδικό κρϊμα CrSnZnPb. 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΣΛΙΑ 

Βαθμύδεσ  

(τεμ) 

Ονομαςτικό παροχό 

(m3/h) 

Μανομετρικό ύψοσ 

(m) 

Βαθμόσ Απόδοςησ 

(%) 

26 27 230 75,23 

 

B. Ηλεκτροκινητόρασ  

Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητόρεσ θα εύναι τριφαςικού βραχυκυκλωμϋνου δρομϋα ςύμφωνα με τα 

πρότυπα NEMA και VDE, 3000 RPM, 400V, 50 Hz, υδρόψυκτοι, υδρολύπαντοι, με ςτεγανό, 

χϊλκινη, δυνϊμενη να επιςκευαςτεύ περιϋλιξη.  

Σο νερό που χρηςιμεύει για την ψύξη και λύπανςη του κινητόρα εύναι καθαρό νερό και δεν ϋρχεται ςε 

επαφό με το νερό τησ γεώτρηςησ. Επύςησ ειδικϋσ τςιμούχεσ και προςτατευτικό καμπϊνα ςε 

ςυνδυαςμό με διϊταξη λαβύρινθου προςτατεύουν τον ηλεκτροκινητόρα από την ϊμμο.  

 Σο κϋλυφοσ του κινητόρα θα εύναι από χϊλυβα μεγϊλησ αντοχόσ, εςωτερικϊ ςμαλτωμϋνο, 

εξωτερικϊ φϋρει επύςτρωςη αντιςκοριακό.  

 Ο πυρόνασ από υψηλόσ ποιότητασ δυναμοελϊςματα πολύ χαμηλών απωλειών θα φϋρει ειδικό 

αντιςκωριακό επϋνδυςη πλαςτικόσ ςύνθεςησ τύπου DUPONT.  

 Ρότορασ με ϊξονα θα εύναι από χρωμιούχο χϊλυβα, δυναμικϊ ζυγοςταθμιςμϋνοσ ςτηρύζεται ςτο 

ϊνω μϋροσ ςε ειδικό ορειχϊλκινο τριβϋα και ςτο κϊτω μϋροσ ςτο ωςτικό ϋδρανο τύπου MICHELL.  

 Περιϋλιξη κινητόρα. Θα εύναι υδατόβρεκτοσ, υδρόψυκτοσ από ειδικό χϊλκινο αγωγό με διπλό 

πλαςτικό επϋνδυςη. H πρώτη από πολυαιθυλϋνιο για ηλεκτρικό μόνωςη δοκιμαςμϋνη ςε υψηλό 

τϊςη λειτουργύασ 3 KV ςε καθαρό νερό 25C. Όλεσ οι εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ ενώςεισ των 

καλωδύων του κινητόρα θα γύνονται με ειδικό, πλαςτικό, αδιϊβροχη ςτεγανό ύλη. τα τυλύγματα 

ϋχουν ενςωματωθεύ θερμοςτοιχεύα Pt100 για προςταςύα από υπερθϋρμανςη.  

 Άξονασ κινητόρα. Φϊλυβασ ανοξεύδωτοσ θα εύναι τύπου AISI 420 με περιεκτικότητα χρωμύου 14% 

ρεκτιφιαριςμϋνοσ και ςμαλτωμϋνοσ και χιτώνια επύ του ϊξονα από ανοξεύδωτο χϊλυβα τησ ύδιασ 

ποιότητασ ρεκτιφιαριςμϋνου και ςτιλβωμϋνου.  

 Ωςτικό ϋδρανο, τύπου MICHELL .Θα αποτελεύται από ανοξεύδωτο χϊλυβα υψηλόσ αντοχόσ 

ρεκτιφιαριςμϋνο και ςτιλβωμϋνο δακτύλιο από ειδικό κρϊμα γραφύτη επύ παλλόμενησ βϊςεωσ για 

καταμεριςμό των πιϋςεων, αυτολιπαινόμενο και δυνϊμενο να δεχτεύ φορτύο ϊνω του 300% από 

αυτϊ που δημιουργεύ η αντλύα κατϊ την λειτουργύα τησ. Για την καλύτερη λύπανςη και μακροζωύα 



του κινητόρα η καταςκευό του ωςτικού εδρϊνου επιτρϋπει την λειτουργύα κατϊ μια μόνο φορϊ 

περιςτροφόσ.  

 το κϊτω μϋροσ του ωςτικού εδρϊνου θα υπϊρχει μεμβρϊνη ειδικϊ τοποθετημϋνη ώςτε να παύρνει 

τισ ωθόςεισ από τισ διαςτολϋσ του νερού λόγω υπερθϋρμανςησ.  

 

Ονομαςτικό Ιςχύσ 

(PS) 

Ονομαςτικό ρεύμα 

(Α) 

Μϋγιςτη θερμοκραςύα 

νερού (οC) 

Επιτρεπόμενοσ 

αριθμόσ εκκινόςεων 

ανϊ ώρα 

35 54,9 30 20 

 
 
 

 

  



Ο προώπολογιςμόσ δαπϊνησ των παραπϊνω ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε €137.500,00 πλϋον Υ.Π.Α. 

Οι εργαςύεσ θα πραγματοποιηθούν με ςύναψη ςύμβαςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016. 

Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ υπό την επύβλεψη, και τισ οδηγύεσ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ε. Οι 

κϊθε εύδουσ ειςφορϋσ, τϋλη, κρατόςεισ υπϋρ τρύτων και κϊθε ϊλλη ιςχύουςα δαπϊνη βαρύνει τον 

ανϊδοχο 

 

Οι Μελετητϋσ  

 

 

 
ύρκου Θεανώ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ 

 

Μπύνοσ Αναςτϊςιοσ 

Μηχανικόσ Παραγωγόσ & Διούκηςησ ΠΕ 
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