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1 ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγρφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών

όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του

Έργου τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στην

παράγραφο 2 του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές

περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα την ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).

Στην παράγραφο 3 του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές

παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα

αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.
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2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)

Παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες

βρίσκουν εφαρμογή στις Η/Μ εγκαταστάσεις του παρόντος έργου. Στην τελευταία στήλη του

κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία της Συμπληρωματικής Τεχνικής Προδιαγραφής

που συμπληρώνει την ισχύουσα ΕΤΕΠ.

α/α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

" +
Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην

Αγγλική

Συμπληρωματικές
Τεχνικές

προδιαγραφές
85 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες

ξηράς κόνεως και διοξειδίου
του άνθρακα

Dry powder and carbon
dioxide portable fire

extinguishers
92 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις

ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

Electrical installation
piping with

steel conduits
ΣΤΠ ΗΜ-Η2

93 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις
ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων

Electrical installation
piping with

plastic conduits
ΣΤΠ ΗΜ-Η2

94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες
καλωδίων

Cable trays and ladders
for cables ΣΤΠ ΗΜ-Η2

95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking
ΣΤΠ ΗΜ-Η2

96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής
ενέργειας

Power distribution cables ΣΤΠ ΗΜ-Η2
ΣΤΠ ΗΜ-Η4

97 04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης
ηλεκτρικής

παροχής (UPS)

Uninterrupted power
supply units

(UPS)

98 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα
συστημάτων

αντικεραυνικής προστασίας

Roof circuits of lightning
protection systems

99 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου
συστημάτων

αντικεραυνικής προστασίας

Conductors of lightning
protection
systems

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές

Cast iron gate valves
ΣΤΠ ΗΜ-Μ2

205 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου
πεταλούδας

Cast iron butterfly valves
ΣΤΠ ΗΜ-Μ2

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης
συσκευών

Pipeline components
dismantling joints

224 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων
ύδρευσης και

άρδευσης

Pumps for water supply
and

irrigation pumping
stations

ΣΤΠ ΗΜ-Μ1

225 08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών
αντλιοστασίων ύδρευσης και

άρδευσης

Electric motor pumps for
water

supply and irrigation
pumping stations

ΣΤΠ ΗΜ-Μ1
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α/α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

" +
Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην

Αγγλική

Συμπληρωματικές
Τεχνικές

προδιαγραφές
226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες

αντλιοστασίων
Overhead cranes of
pumping stations

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air
vessels

228 08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές
αντλιοστασίων

Pipelines and control
devices for water supply
and irrigation pumping

stations

ΣΤΠ ΗΜ-Μ2
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3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρατίθεται οι συμπληρωματικοί όροι (Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές) των

εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) καθώς επίσης και τα αντικείμενα

των υλικών και εργασιών που δεν καλύπτονται από αυτές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +
ΣΤΠ ΗΜ-Α1 ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΠ ΗΜ-Μ1 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 08-08-01-00
08-08-02-00

ΣΤΠ ΗΜ-Μ2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
08-08-05-00
08-06-07-02
08-06-07-03

ΣΤΠ ΗΜ-Μ3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΣΤΠ ΗΜ-Η1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΣΤΠ ΗΜ-Η2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ

04-20-01-01
04-20-01-02
04-20-01-03
04-20-01-06
04-20-02-01
05-07-02-00

ΣΤΠ ΗΜ-Η3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΠ ΗΜ-Η4 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 04-20-02-01
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3.1 ΣΤΠ ΗΜ-Α1: ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1 Αντικείμενο – Περιγραφή

Οι παρούσες “Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ” συμπληρώνουν τις Εγκεκριμένες

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ 1501 και αφορούν στη προμήθεια, εγκατάσταση και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού του έργου ύδρευσης Πανοράματος Δήμου Μάνδρας Αττικής. Βασικά

περιλαμβάνονται δύο αντλιοστάσια (Α1 και Α3) τα οποία συνδέονται με το ενδιάμεσο

υφιστάμενο αντλιοστάσιο (Α2)

3.1.1.1 Νέο Αντλιοστάσιο Α1

Είναι το αρχικό αντλιοστάσιο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νέας Ζωής Μάνδρας και

τροφοδοτείται με νερό της ΕΥΔΑΠ.

Τα αντλητικά συγκροτήματα προβλέπονται κατακόρυφου τύπου τοποθετούμενα επάνω στην

δεξαμενή που τροφοδοτείται από την ΕΥΔΑΠ και διοχετεύουν το νερό μέχρι το ενδιάμεσο

αντλιοστάσιο Α2 με την βοήθεια χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού DN 250, μήκους 4545μ. Η

διοχετευόμενη παροχή μέχρι τη δεξαμενή πανοράματος προβλέπεται σε 140μ3/ω.

3.1.1.2 Αντλιοστάσιο δεξαμενής Α3

Είναι αντλιοστάσιο BOOSTER προβλεπόμενο να τοποθετηθεί στο βανοστάσιο της δεξαμενής

Πανοράματος για την τροφοδότηση της υψηλής ζώνης. Η παροχή του αντλιοστασίου

προβλέπεται σε 12,7μ3/ω.

3.1.1.3 Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο Α2

Το αντλιοστάσιο αυτό είναι κατασκευασμένο παρά την παλαιά Ε.Ο. Αθηνών Θηβών. Είναι και

αυτό με δύο κατακόρυφες (1+1 εφεδρική) αντλίες επάνω σε υπόγεια δεξαμενή από την οποία

αντλεί το νερό και η οποία θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο Α1.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τροφοδότηση της δεξαμενής Πανοράματος με 140μ3/ω

με την βοήθεια καταθλιπτικού αγωγού DN 250, μήκους 2963μ.

3.1.2 Ρύθμιση  Λειτουργίας

Στα δύο αντλιοστάσια Α1 και Α2 προβλέπεται σύστημα ρύθμισης με υπερυψωμένη δεξαμενή.

Το σύστημα αυτό είναι από τα ασφαλέστερα και απλούστερα και εφαρμόζεται, κατά

προτεραιότητα στα αντλιοστάσια ύδρευσης, Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα απλή και ασφαλής

όταν μπορεί να εξευρεθεί στην γύρω περιοχή θέση για υπερυψωμένη δεξαμενή.
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Επί πλέον σημειώνεται ότι το σύστημα ρύθμισης αυτό δεν υστερεί σε βαθμό απόδοσης, έναντι

άλλων δεδομένου ότι τα αντλητικά συγκροτήματα εργάζονται γενικά με ευνοϊκές συνθήκες

δηλ. περί το σημείο ονομαστικής λειτουργίας τους B.E.P. (= BEST EFFICIENCY POINT).

Στο σύστημα αυτό οι αντλίες ελέγχονται από την στάθμη του νερού στην υπερυψωμένη

ρυθμιστική δεξαμενή, με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή του αντλιοστασίου να προσαρμόζεται

έμμεσα μεν, αλλά με ασφάλεια προς την ζήτηση. Αυτό θα γίνεται με διαδοχικές εκκινήσεις-

στάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων, ανάλογα με την στάθμη της δεξαμενής. Κάθε φορά η

διαφορά μεταξύ της παροχής των αντλιών που θα λειτουργούν και της ζήτησης, θα καλύπτεται

με αύξηση ή μείωση του ρυθμιστικού όγκου της δεξαμενής.

Στο αντλιοστάσιο Α3 (BOOSTER) η ρύθμιση λειτουργίας γίνεται με βάση την πίεση στην

εξαγωγή με την βοήθεια πιεζοστάτη και μικρού αεροφυλακίου.

3.1.3 Μορφή Αντλιοστασίων

3.1.3.1 Αντλιοστάσιο Α1

Στο αντλιοστάσιο Α1 όπως και στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α2 προκρίθηκαν αντλητικά

συγκροτήματα κατακόρυφα με αντλίες εμβαπτιζόμενου τύπου (WET TYPE) και

ηλεκτροκινητήρες κατακόρυφους επιφανείας. Η λύση αυτή, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων

για τις συγκεκριμένες αντλήσεις είναι και συνολικά οικονομικά ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι

χρησιμοποιείται ως υπόγειο τμήμα του αντλιοστασίου (δεξαμενή αναρρόφησης) η αναγκαία

δεξαμενή.

Οι εξαγωγές των αντλιών βρίσκονται σε ισόγειο τμήμα, στο οποίο βρίσκονται και οι

ηλεκτροκινητήρες.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες Χ.Τ.-400V (γενικοί-τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρων) βρίσκονται και

αυτοί στο ισόγειο του αντλιοστασίου.

Εκτός αντλιοστασίου, προβλέπεται κατάλληλος μετρητής παροχής νερού για την ένδειξη της

αντλούμενης ποσότητας νερού, καθώς και η διάταξη αντιπληγματικής προστασίας με

αεροφυλάκιο.

Με την βοήθεια μονοράγας προβλέπεται να εξυπηρετείται η τοποθέτηση και ανέλκυση-

εκτοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων.

3.1.3.2 Αντλιοστάσιο Δεξαμενής

Για την τροφοδότηση της υψηλής ζώνης Πανοράματος, στην οποία η πίεση της δεξαμενής είναι

ανεπαρκής προβλέπεται σύστημα αντλητικών συγκροτημάτων ενισχυτικών της πίεσης

(BOOSTER) τα οποία αναρροφούν νερό από την δεξαμενή και καταθλίβουν αυτό απ’ευθείας

στο δίκτυο με την βοήθεια ανιχνευτού της πίεσης και αεροφυλακίου.

Το αντλιοστάσιο εδώ προβλέπεται μέσα στο βανοστάσιο της δεξαμενής και αποτελείται από

μικρές κατακόρυφες αντλίες IN-LINE.
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Ο ηλεκτρικός πίνακας εδώ τοποθετείται εντός του βανοστασίου και θα εξυπηρετεί εκτός της

άντλησης και τις ανάγκες του βανοστασίου (ηλεκτροφωτισμός κλπ.).

Για αυξημένη αξιοπιστία προβλέπεται, εναλλακτικά από την τροφοδότηση από την ΔΕΗ ένα

μικρό εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

3.1.4 Η/Μ Εγκαταστάσεις

Γενικά ο ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει και με κατάλληλο προσωπικό και μέσα να

εγκαταστήσει, με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα, τα ακόλουθα είδη:

α. Τα αντλητικά συγκροτήματα (στα αντλιοστάσια).

β. Τα υδραυλικά εξαρτήματα, δηλ. δικλείδες απομονώσεως, βαλβίδες κλπ. των

αντλιοστασίων

γ. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως και αναρροφήσεως και τον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό

των αντλιοστασίων.

δ. Το Η/Ζεύγος στο αντλιοστάσιο Α3.

ε. Τα προβλεπόμενα αεροφυλάκια.

στ. Τους ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσεως.

ζ. Το σύστημα αυτοματισμού των αντλιοστασίων.

η. Το προβλεπόμενο ανυψωτικό σύστημα (μονοράγα).

θ. Τα παροχόμετρα στους αγωγούς τροφοδοτήσεως των αντλιοστασίων.

ι. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την κίνηση, τον φωτισμό, αντικεραυνική

προστασία και τις γειώσεις.

ια. Διάφορα βοηθητικά όργανα μηχανισμούς και εξαρτήματα απαραίτητα για την ομαλή

λειτουργία των αντλιοστασίων.

3.1.5 Προδιαγραφές που ισχύουν

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους έλεγχους ποιότητας και

αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ1501,

οι οποίες όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλειπείς, θα συμπληρώνονται από τις διεθνείς

προδιαγραφές ISO, τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, τους Αμερικάνικους

Κανονισμούς ASTM, AWWA, NEMA, ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των

μηχανημάτων.

Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής "Συμβατικές Προδιαγραφές".

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ των συμβατικών και των

συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών επικρατέστερες θα είναι οι

Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ.
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Επί πλέον για τον βασικό εξοπλισμό απαιτείται να διαθέτει το σήμα CE, δηλαδή τα

συγκεκριμένα προϊόντα να συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης

των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα :

 Μηχανήματα (89/392/EEC).

 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC).

 Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρική τάσης

(73/23/EEC).

Τα βασικά προϊόντα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εργοστάσια που διαθέτουν ISO 9000.

3.1.6 Εγκατάσταση και γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες τής τέχνης

και με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού, θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες

των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις οδηγίες απαιτηθεί η αποστολή ειδικού

τεχνικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αμοιβή του, όπως και όλες οι δαπάνες κίνησης,

διαμονής, κλπ. θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν θα δικαιούται γι αυτό το

λόγο καμμιά πρόσθετη αποζημίωση.

Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα εκτελούνται από την

αρχή μέχρι το τέλος υπό τη διεύθυνση διπλωματούχου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου

μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει πείρα σε κατασκευές παρόμοιων έργων.

Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των εργων μαζί με τα

απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία που θα καθιστά έτοιμο

προς λειτουργία τον εξοπλισμό, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της

προσφοράς, έστω και αν τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο.

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, θα

είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και

ασφαλούς λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την

ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση.

Όλες οι όμοιες μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα

εξαρτήματα ομοίων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν απαιτούμενα

ανταλλακτικά τους.

Στο σώμα των μηχανημάτων ή συσκευών θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα που θα

αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό κατασκευής και όπου

απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες, κλπ.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των ειδών που θα προμηθευτούν, εκτός από αυτά που

ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, τα με οποιοδήποτε τρόπο λιπαινόμενα, τους άξονες,

οδοντωτούς τροχούς και γενικά εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων, τα ορειχάλκινα ή εκείνα για
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τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής, θα προστατεύονται σύμφωνα

με τις  Τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ / ΕΛΟΤ 1501 08-07-02-01 (Αντισκωριακή προστασία

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων) και 1501 08-08-05-00 (Σωληνώσεις και συσκευές

αντλιοστασίων).

Η δαπάνη για τους χρωματισμούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνεται

στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και άν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα

άρθρα του Τιμολογίου.

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως

εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας.

Ο βασικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων δηλαδή τα αντλητικά συγκροτήματα,

ηλεκτροκινητήρες, Η/Ζεύγος, ηλεκτρικοί πίνακες, Χ.Τ. και αυτοματισμού, καθώς και κάθε άλλο

είδος που ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από τέσσερεις σειρές τευχών οδηγιών

εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

3.1.7 Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε ένα

μήνα από την ανακήρυξή του τα εξής:

α) Πλήρη και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού, τον οποίο θα εγκαταστήσει.

Συγκεκριμένα θα υποβληθούν όλα τα βασικά στοιχεία για τα υλικά και μηχανήματα που θα

τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων με τα

παραπάνω υλικά και μηχανήματα. Επίσης θα γίνουν προτάσεις για τυχόν τροποποίηση

λεπτομερειών των σχεδίων της μελέτης (π.χ. ανοίγματα τοίχων και δαπέδων, βάσεις έδρασης

μηχανημάτων κλπ.) όπως και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων αυτών, ώστε τα οικοδομικά

στοιχεία να προσαρμοστούν στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στα σχέδια της μελέτης δεν επιτρέπεται καμμιά αλλαγή χωρίς την παραπάνω διαδικασία.

β) Χρονικό διάγραμμα στο οποίο θα καθορίζεται, στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου

περαίωσης των έργων, ο επί μέρους χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης για καθένα

από τα βασικά μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ένα μήνα πριν από την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει

οριστικά ηλεκτρολογικά σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία των πινάκων Χ.Τ., του

συστήματος αυτοματισμού και των καλωδιώσεων διασυνδέσεώς τους.

Μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει:

α) Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, με βάση την οριστική διαμόρφωση

των εγκαταστάσεων.

β) Σχέδια σε χαρτί των εγκαταστάσεων (κατόψεις, τομές αντλιοστασίων, όδευση

καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών κλπ.) όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, εις

τετραπλούν καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
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3.1.8 Δοκιμές εξοπλισμού

3.1.8.1 Γενικά

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού διακρίνονται σε τρία στάδια:

α) Δοκιμές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της

έγκρισης του Εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές θα γίνονται πριν από την άφιξη των μονάδων επί

τόπου των έργων.

β) Δοκιμές επί τόπου των έργων που θα εκτελούνται σ’ όλες τις εγκαταστημένες μονάδες

και που θα αποτελούν τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής.

γ) Δοκιμές οριστικής παραλαβής που θα εκτελούνται σ’ όλη την εγκατάσταση μετά την

πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης, εφ’ όσον η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης

κρίνεται ικανοποιητική.

Ολες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές.

Αν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή ελαττωματική

κατασκευή ή φθορά μιάς μονάδας ή ενός εξαρτήματος ή αν για οποιονδήποτε λόγο η δοκιμή

δεν κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί

αμέσως στην άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής.

Μετά την άρση αυτή η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται.

3.1.8.2 Δοκιμές στο εργοστάσιο

Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής των αντίστοιχων μονάδων και θα

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμής.

Σκοπος των δοκιμών και των ελέγχων, είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιμη μονάδα είναι

απόλυτα κατάλληλη για την σκοπούμενη χρήση και σύμφωνη με τις Τεχνικές και Συμβατικές

Προδιαγραφές και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της.

Ο Ανάδοχος πρέπει, κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής, να παράσχει όλες

τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθειες, όπως και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία,

εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήρια δύναμη, προσωπικό, όργανα

και συσκευές μέτρησης και ελέγχου, τα οποία θα απαιτηθούν για την ανεμπόδιστη, ομαλή και

ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων

και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Οι δαπάνες όλων των δοκιμών που γίνονται στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο,

περιλαμβάνονται δε στις τιμές της προσφοράς του, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο

τιμολόγιο.

Διευκρινίζεται, ότι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών μονάδων στο εργοστάσιο δεν

προδικάζουν την παραλαβή της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις μονάδες αυτές. Η

παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων οι οποίες θα γίνουν

ως κατωτέρω:
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3.1.8.3 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής

Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεσθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εργοδότη,

ή από τον αντιπρόσωπο αυτού, παρουσία του Αναδόχου.

Οι δοκιμές θα γίνουν για όλα τα μηχανήματα, συσκευές εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις.

Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και

υδραυλικές δοκιμές, σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές. Ο Εργοδότης όμως μπορεί,

εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δοκιμής, την οποία

κρίνει απαραίτητη.

Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση εκπληρώνει τις απαιτήσεις

των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής

ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει με

δαπάνη του Εργοδότη, κάθε βλάβη ή ζημιά που προέρχεται από τη χρήση του εξοπλισμού και η

οποία όμως  δεν οφείλεται σε κρυφό ελάττωμα ή κακοτεχνία, οπότε ολόκληρη την ευθύνη για

τη δαπάνη αποκατάστασης την φέρει ο Ανάδοχος.

3.1.8.4 Δοκιμές οριστική παραλαβής

Τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια

πρέπει να προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας όπως

και τα έξοδα για την τυχόν εξάρμοση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη.

Ιδιαίτερα, κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού

και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η κατάσταση των τριβέων, των αξόνων, επαφών αυτόματων

κλπ., ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως τα φθαρμένα τεμάχια.

3.1.9 Προμήθεια υλικών επί τόπου των έργων – επιμέτρηση – πληρωμή

Με τον όρο "προμήθεια" νοείται η κατασκευή, κατεργασία, δοκιμή, μεταφορά, παραλαβή και

παράδοση στο έργο των στοιχείων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ελεύθερων από

κάθε επιβάρυνση ή δέσμευση. Η "προμήθεια" θα γίνει με φροντίδα του Αναδόχου.

Ολα τα είδη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν, μετά από έγκριση της

Επίβλεψης, να πιστοποιηθούν συγχρόνως με την μεταφορά τους στο εργοτάξιο, εφόσον

υποβληθούν μαζί με την πιστοποίηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και σε ποσοστό μέχρι 80%

της τιμής που αναφέρεται στο τιμολόγιο προσφοράς για πλήρη εγκατάσταση των ειδών.

Μεταξύ των δικαιολογητικών αυτών περιλαμβάνεται απαραίτητα, προκειμένου για τις αντλίες

και κινητήρες, πρωτόκολλο εκτέλεσης δοκιμών παραλαβής στο εργοστάσιο.

Αν η επίβλεψη διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στα εισκομισθέντα στο εργοτάξιο είδη,

ή ασυμφωνία αυτών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά,

δεν είναι δυνατό να γίνει πιστοποίηση προμήθειας πριν από την ολοσχερή απαλοιφή της

παραπάνω φθοράς ή ασυμφωνίας.
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Ολα τα πιστοποιούμενα είδη μετά την πιστοποίησή τους αποτελούν περιουσία του Εργοδότη, ο

δε Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή φύλαξη και την άρτια εγκατάστασή τους.

Διευκρινίζεται και εδώ ότι η πιστοποίηση εισκομιζομένων ειδών δεν προδικάζει την παραλαβή

τους, η οποία θα εκτελεσθεί μόνο έπειτα από επιτυχή διεξαγωγή των δοκιμών προσωρινής

παραλαβής.

Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες για πλήρως

εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές αναφέρονται στα οικεία άρθρα του Τιμολογίου και τις

Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει με βάση τις παραπάνω μονάδες εργασίας και με τις

αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

Η πληρωμή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονομάζονται στο Τιμολόγιο και

τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη

συμπλήρωση των περιγραφομένων εργασιών.

3.1.10 Άδεια λειτουργίας – Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούμενες ενέργειες, για τον έγκαιρο έλεγχο

των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές απαιτούνται

από τον Νόμο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες εφόσον απαιτείται

για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ΔΕΗ και να υποδείξει εγγράφως

στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκομίζοντας σ’ αυτόν για

υπογραφή τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την πορεία του ζητήματος

της ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν

παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως το τι πρέπει να κάνει

για την άρση τους.

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο

Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη ΔΕΗ τις δαπάνες κατασκευής

παροχετεύσεων και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις.

Η ίδια ρύθμιση θα γίνεται και για την σύνδεση των εγκαταστάσεων με λοιπά απαιτούμενα

δίκτυα Ο.Κ.Ω. (π.χ. Τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο κοινοτικής υδροδότησης κλπ.).
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3.2 ΣΤΠ ΗΜ-Μ1: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

3.2.1 Γενικά

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών μονάδων επιφανείας

και συμπληρώνει τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 (Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και

άρδευσης) και ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 (Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων

ύδρευσης και άρδευσης).

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή μορφή και τις

διαστάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων. Τα στοιχεία αυτά θα καθοριστούν με ακρίβεια από

τον Ανάδοχο.

3.2.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας – Απαιτήσεις

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, ακτινικής ή μεικτής ροής, μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες

κατακόρυφου άξονα για τοποθέτηση «εν υγρώ» (Α1-WET TYPE) ή για τοποθέτηση εν ξηρώ

(Α3-IN LINE), θα παρουσιάζουν δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά λειτουργίας:

3.2.2.1 Μανομετρικά ύψη - Παροχή - NPSH

Η παροχή, το μανομετρικό ύψος υπό την ονομαστική παροχή καθώς και το πεδίο λειτουργίας

θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας βασικών τεχνικών στοιχείων

αντλιών).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη. Το

απαιτούμενο NPSH (Καθαρό Θετικό Ύψος Αναρροφήσεως) της αντλίας πρέπει να συμβιβάζεται

με αυτό που διατίθεται στο αντλιοστάσιο για να εξασφαλίζεται αποδοτική λειτουργία χωρίς

σπηλαίωση σε όλο το πεδίο λειτουργίας.

Πίνακας βασικών τεχνικών στοιχείων αντλιών

Αντλιοστάσιο Α1 Α3

- Αριθμός αντλιών 1+1εφ 1+1εφ

- Παροχή ονομαστική κάθε μονάδος (μ3/ω) 140 12,7

- Μανομετρικό Ηο(μΣΥ) 146,50 24,00

- Μανομετρικό μέγιστο Ημεγ(μΣΥ) 154,00 26,00

- Μανομετρικό ελάχιστο Ηελ(μΣΥ) 139,00 20,00

- Βαθμός αποδόσεως σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας

(ελάχιστος

0,75 0,40

3.2.2.2 Βαθμός αποδόσεως

Δεν θα πρέπει να έχουν βαθμό αποδόσεως μικρότερο από αυτόν που αναφέρεται στον ''Πίνακα

βασικών τεχνικών στοιχείων των αντλιών''.
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3.2.2.3 Στροφές

Ο αριθμός των στροφών της αντλίας πρέπει να μην είναι ανώτερος των 1.500 στροφών ανά

λεπτό.

3.2.2.4 Δοκιμές αντλιών

Οι αντλίες πριν από την άφιξή τους στο εργοτάξιο πρέπει να δοκιμαστούν σύμφωνα με την

Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή Α1.

Οι κατ’ ελάχιστον δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν είναι:

- Υδροστατική δοκιμή θαλάμων.

- Δοκιμές του μανομετρικού, βαθμού αποδόσεως και απορροφούμενης ισχύος σε

συνάρτηση της παροχής. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3555 -

CLASS B ή ισότιμα παρεμφερή, ανεγνωρισμένα διεθνώς, πρότυπα.

3.2.3 Υλικά  κατασκευής αντλιών

Όλα τα υλικά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της αντλίας πρέπει να παρουσιάζουν

ικανοποιητική αντοχή σε φθορά και διάβρωση και κατάλληλα για άντληση πόσιμου νερού.

Όλα τα μέρη της αντλίας, εκτός από τους άξονες, τα έδρανα και την πτερωτή, θα βαφούν με

ειδική αντιδιαβρωτική βαφή εποξειδικής βάσεως, αποδεδειγμένης αντοχής, επίσης κατάλληλη

για πόσιμο νερό.

Ειδικότερα πάντως θα κατασκευασθούν:

- Το στόμιο αναρροφήσεως και οι θάλαμοι η κελύφοι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο

αρίστης ποιότητας τουλάχιστον GG20 κατά DIN 1691 η σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG

40 τουλάχιστον, κατά DIN 1693.

- Η πτερωτή από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο ή άλλο κράμα που να παρουσιάζει

υψηλή αντοχή σε σπηλαίωση (π.χ. μπρούντζο SAE 63 ή G-CuSn10).

- Οι αντικαταστάσιμοι δακτύλιοι φθοράς του κελύφους ή και των πτερωτών από ειδικό

ορείχαλκο  .

- Ο άξονας της αντλίας στο τμήμα που στερεούνται οι πτερωτές, από ανοξείδωτο χάλυβα

ποιότητας τουλάχιστον AISI 416.

- Η προέκταση του άξονα (βάκτρο) από χάλυβα ανοξείδωτο επίσης.

- Η στήλη (κατακόρυφες αντλίες Α1) από χάλυβα με κατ΄ελάχιστον πάχος 6,5χστ.

- Η καμπύλη εξαγωγής και η βάση του κινητήρα (κατακόρυφες wet type αντλίες) από

χυτοσίδηρο.

- Οι κοχλίες στο τμήμα κάτω από την καμπύλη εξαγωγής (κατακόρυφες wet type

αντλίες) από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη.
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3.2.4 Ηλεκτροκινητήρες

Για την κίνηση κάθε αντλίας θα χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτροκινητήρας που θα τροφοδοτείται

μέσω του πίνακα του αντλιοστασίου.

Ο κινητήρας θα είναι επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, οριζόντιος για τις

οριζόντιες αντλίες και κατακόρυφος για τις κατακόρυφες αντλίες, προστασίας τουλάχιστον

IP54 κατά IEC 34-5/1968

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα θα είναι τα παρακάτω:

3.2.4.1 Τάση  ρεύματος

Η ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 400V, θα μπορεί όμως να λειτουργεί

συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες στην ονομαστική του ισχύ με τάση μέχρι ±10% της

ονομαστικής.

3.2.4.2 Ισχύς

Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 10% ανώτερη της μέγιστης απαιτούμενης ισχύος

στον άξονα της αντλίας, για ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας της όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.

3.2.4.3 Στροφές

Ο κινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθμό στροφών με την αντλία.

3.2.4.4 Βαθμός αποδόσεως - Συντελεστής  ισχύος

Ο βαθμός αποδόσεως και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονομαστική τάση και συχνότητα

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι. Ειδικά ο συντελεστής ισχύος των κινητήρων του

αντλιοστασίου Α1 πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,85, ο δε βαθμός αποδόσεως μεγαλύτερος

του 90%. Σε περίπτωση που οι ηλεκτροκινητήρες εμφανίζουν συντελεστή ισχύος μικρότερο

από 0,85 θα γίνει αντιστάθμιση, με πυκνωτές κατάλληλης ισχύος, χωρίς επί πλέον αμοιβή,

ώστε τελικά ο συντελεστής ισχύος να εμφανίζεται τουλάχιστον 0,90.

3.2.4.5 Στοιχεία  εκκινήσεως

Κατά την εκκίνηση πρέπει, σε συνδυασμό με την διάταξη εκκινήσεως, αφενός μεν η

απορροφούμενη ένταση να μην υπερβαίνει το 250% της ονομαστικής, αφετέρου δε η

αναπτυσσόμενη ροπή στρέψεως να είναι απόλυτα επαρκής για την ομαλή και ταχεία εκκίνηση

του αντλητικού ζεύγους.

Οι κινητήρες υπό τις παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος 400C δύο διαδοχικές εκκινήσεις από την ψυχρή κατάσταση ή μία

εκκίνηση από την θερμή κατάσταση μετά από λειτουργία υπό τις ονομαστικές συνθήκες.

Συνολικά θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνονται τουλάχιστον 4 (τέσσερις) εκκινήσεις την

ώρα.

Για την εκκίνηση των αντλητικών συγκροτημάτων θα χρησιμοποιηθούν διατάξεις εκκινητών

ομαλού εκκινητή (SOFT STARTERS) για το αντλιοστάσιο Α1 και μετατροπείς συχνότητας
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(INVERTER) για το αντλιοστάσιο Α3. Στην τελευταία περίπτωση αυτή θα πρέπει  να είναι

δυνατόν να γίνονται μέχρι 30(τριάντα) εκκινήσεις την ώρα.
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3.3 ΣΤΠ ΗΜ-Μ2: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3.3.1 Γενικά

Η παρούσα προδιαγραφή αφ’ενός μεν συμπληρώνει την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-06-07-02 (Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές), την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-06-07-03 (Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας) αφ’ετέρου την Τεχνική Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 (Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων).

Γενικά τα υδραυλικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθιστάμενα

στην διάβρωση και προστατευμένα με εσωτερική αντιδιαθρωτική βαφή, κατάλληλη για πόσιμο

νερό.

3.3.2 Μεταλλικές θυρίδες

Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετηθούν μεταλλικές θυρίδες επιτρέπουσες την απομόνωση

ή επικοινωνία θαλάμων ή σωληνώσεων.

Οι θυρίδες θα είναι μεταλλικές χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες με σύρτη ανυψούμενο. Ο

μηχανισμός θα είναι όπως προδιαγράφεται και για τις δικλείδες.

Κάθε θυρίδα σε κανονική λειτουργία θα είναι είτε εντελώς ανοικτή  είτε εντελώς κλειστή και

δεν θα χρησιμοποιείται για ρύθμιση παροχής με στραγγαλισμό της ροής. Φαινόμενα

στραγγαλισμού μπορούν να εμφανιστούν μόνο κατά την διάρκεια των χειρισμών.

Ο σύρτης θα ολισθαίνει σε κατάλληλα ευθυντήρια στοιχεία σε όλη την διαδρομή του.

Το πλαίσιο, ο σύρτης, ο μηχανισμός ανύψωσης, οι ευθυντήριοι  ράβδοι κλπ. θα είναι  από

ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

Η μορφή και οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή τους.

3.3.3 Πλωτηροδικλείδες

Για την τροφοδότηση με φυσική ροή δεξαμενών, στις μικρές παροχές, προβλέπονται

κατάλληλες γωνιακού σχήματος φλαντζωτές χυτοσιδηρές δικλείδες. Το στοιχείο διακοπής της

ροής θα είναι τύπου εμβόλου και θα λειτουργεί με την βοήθεια πλωτήρα μέσω μοχλού, με

βάση την στάθμη του νερού στην δεξαμενή την οποία τροφοδοτεί .

Ο σχεδιασμός της πλωτηροδικλείδας θα είναι εξελιγμένου τύπου, ώστε σε συνδιασμό με το

μήκος του μοχλού και τον σχεδιασμό του εμβόλου να αποφεύγονται ενοχλητικά υδραυλικά

πλήγματα.

Το έμβολο, οι οδηγοί εμβόλου και η έδρα θα είναι κατασκευασμένα από μπρούντζο ποιότητας

τουλάχιστον SAE 40 (Gunnmetal).

Ο πλωτήρας θα είναι κατασκευασμένος από υλικό κατάλληλο σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού

(π.χ. ειδικό πλαστικό, επικασσιτερωμένος χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας κλπ)
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3.4 ΣΤΠ ΗΜ-Μ3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3.4.1 Κανονισμοί

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν μετά τις

τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους:

α. Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΥΑ 80255/ ΦΕΚ Β 59/11-4-1955

και ΕΛΟΤ HD 384.

β. Ισχύοντες Κανονισμοί και όροι της ΔΕΗ.

γ. VDE/DIN standards.

δ. Ισχύοντες κανονισμοί χωρών Ε.Ε. και ΗΠΑ για υλικά προερχόμενα από χώρες του

εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι θα είναι ισοδύναμοι η αυστηρότεροι από τους Γερμανικούς

κανονισμούς.

3.4.2 Γενικά

Tο Η/Ζ της εγκατάστασης εννοείται πλήρως εγκατεστημένο με το συγκρότημα, κινητήρα -

γεννήτρια - ψυγείο, τον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου, τους συσσωρευτές, το δοχείο ημερήσιας

κατανάλωσης καυσίμου και τις λοιπές απαιτούμενες βοηθητικές διατάξεις, όπως θεμελίωση και

βάση έδρασης, αντικραδασμικές διατάξεις, σωληνώσεις καυσίμου, νερού ψύξης κλπ.

Το Η/Ζ απαρτίζεται από τον κινητήρα Diesel και την τριφασική ηλεκτρογεννήτρια. Τα δύο αυτά

τμήματα θα είναι συζευγμένα (μέσω ελαστικού συνδέσμου).  Ο σύνδεσμος θα μεταφέρει την

ροπή στρέψης ομαλά και σταθερά.  Το πλήρες συγκρότημα Η/Ζ θα εδράζεται σε ισχυρά

μεταλλική βάση και θα φέρει ενσωματωμένο κιβώτιο συνδέσεων (TERMINAL BOX) με τους

ακροδέκτες των καλωδίων.

3.4.3 Συνθήκες λειτουργίας

Το Η/Ζ θα είναι κατάλληλο για τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας.

α. Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 0° C μέχρι + 45° C.

β. Υψόμετρο: 100 μέχρι 500 m.

γ. Σχετική Υγρασία: 60%.

3.4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

α. Ονομαστική Ισχύς : Όπως αναφέρεται στα σχέδια, το Τιμολόγιο και λοιπά συμβατικά

στοιχεία.

β. Cος φ: 0,8

γ. Στροφές Κινητήρα : 1500 RPM

δ. Χρόνος εκκίνησης : 10 sec από την παρουσία σφάλματος της ΔΕΗ.  Η απόδοση του

100% της ονομαστικής ισχύος θα γίνεται σε 15sec max. από την εκκίνηση.

ε. Ονομαστική Τάση : 400/231 V.
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Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά δίδονται σε επόμενες παραγράφους στην προδιαγραφή

του κινητήρα Diesel και της γεννήτριας.

3.4.5 Κινητήρας

3.4.5.1 Γενικά

Ο κινητήρας Diesel θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, με αφαιρετά χιτώνια, πλήρης και

έτοιμος για λειτουργία.  Θα τροφοδοτείται με ακάθαρτο πετρέλαιο (DIESEL OIL) και θα είναι

καθ' όλα κατάλληλος για να ανταποκριθεί στην καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της

συνεζευγμένης με αυτόν γεννήτριας.

Ο κινητήρας θα έχει πέλματα στήριξης, προστατευτική διάταξη σφόνδυλου/κελύφους,

προστατευτική διάταξη για τα μπροστινά κινούμενα μέρη, καθώς και όλες τις προστατευτικές

διατάξεις που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς.

Ο βαθμός ανομοιομορφίας του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 1/200 ή καλύτερος (πχ. 1/250).

Ο κινητήρας Diesel θα είναι σε θέση να εκκινεί και να λειτουργεί χωρίς δυσκολίες σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος μηδέν μέχρι 45° C.

Ο κινητήρας θα είναι πλήρης με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άψογη λειτουργία

του.

3.4.5.2 Ταχύτης

Η ονομαστική ταχύτης για συνεχή λειτουργία θα είναι 1500 RPM.  Αυτή θα είναι επιδεκτική

ρυθμίσεως κατά ± 5% υπό οποιοδήποτε φορτίο μέσω αυτομάτου ρυθμιστή ταχύτητας.  Η

επέμβαση για την μεταβολή των στροφών θα είναι τηλεχειριζόμενη μέσω ηλεκτρικής διάταξης

και βοηθητικού ηλεκτροκινητήρα (SERVOMOTEUR).

3.4.5.3 Ισχύς

Η ισχύς του κινητήρα θα είναι τέτοια ώστε να αποδίδεται η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς του

Η/Ζ σε KVA για συνεχή λειτουργία σύμφωνα με το DIN 6270 "A" ή ISO 3046 υπό συνφ = 0,8

στις 1500 RPM και στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο.

3.4.5.4 Σύστημα Ρύθμισης Στροφών Κινητήρα

Ο κινητήρας θα έχει ένα ρυθμιζόμενο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης στροφών

που θα εξασφαλίζει την μη υπέρβαση των ορίων ανοχής της συχνότητας.

Υπερτάχυνση του κινητήρα κατά 10% πάνω από την ονομαστική ταχύτητα θα ακολουθείται

αρχικά από οπτικοακουστική ειδοποίηση και σε συνέχεια από πλήρη κράτηση του ζεύγους.

3.4.5.5 Σύστημα Λίπανσης

Η λίπανση θα είναι βεβιασμένη μέσω γραναζωτής αντλίας με ρυθμιζόμενο ρυθμιστή πίεσης. Το

σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης ένα φίλτρο λαδιού πλήρους ροής και αυτόματο σύστημα

ελέγχου της θερμοκρασίας και της πίεσης του λιπαντελαίου, με αυτόματη διακοπή λειτουργίας

σε χαμηλή πίεση.
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3.4.5.6 Σύστημα Ψύξης Κινητήρα

Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος νερού με αντλία κυκλοφορίας

νερού ψυχόμενου μέσω κυψελοειδούς ψυγείου και ανεμιστήρα. Το ψυγείο θα βρίσκεται πάνω

στο συγκρότημα Η/Ζ.

Το ψυγείο θα είναι βαρέως τύπου, τροπικού κλίματος. Ο ανεμιστήρας του θα κινείται από τον

πετρελαιοκινητήρα.

Η θερμοκρασία του νερού υπό συνεχή λειτουργία του κινητήρα στο μέγιστο της ισχύος δεν

πρέπει να υπερβαίνει μία ορισμένη θερμοκρασία, καθορισμένη από τον κατασκευαστή. Το

σύστημα ψύξης θα φέρει τους απαιτούμενους θερμοστάτες.

3.4.5.7 Προθέρμανση του Κινητήρα

Για το ψυγείο θα προβλέπεται ενσωματωμένο σύστημα προθέρμανσης του νερού ψύξης με

ειδική αντίσταση εμβαπτιζόμενη και ρυθμιζόμενο αυτόματο θερμοστατικό διακόπτη. Η ισχύς

του προθερμαντήρα σε KW και η τάση σε Volts θα καθοριστούν από τον κατασκευαστή έτσι

ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του νερού ψύξης περί τους 65°C, ώστε να είναι δυνατή η

φόρτιση του κινητήρα με το 100% του φορτίου εντός το πολύ 15 sec από την εκκίνηση

(συνολικά 25 sec από την παρουσία σφάλματος της ΔΕΗ).

3.4.5.8 Σύστημα Εκκίνησης

Το σύστημα εκκίνησης θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό εκκινητή (μίζα), συστοιχία συσσωρευτών

κατάλληλης χωρητικότητας, συνολικής τάσης 24 V και φορτιζόμενη κατά την διάρκεια της

λειτουργίας του κινητήρα Diesel από ενσωματωμένη αντίστοιχη γεννήτρια. Η φόρτιση της

συστοιχίας των συσσωρευτών κατά την διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου θα επιτυγχάνεται μέσω

κατάλληλης ανορθωτικής διάταξης.

Οι συσσωρευτές θα είναι ικανοί για δέκα τουλάχιστον εκκινήσεις του κινητήρα με διακοπές

μερικών δευτερολέπτων. Η συστοιχία συσσωρευτών θα είναι τύπου "NO MAINTENANCE" δε θα

απαιτεί δηλαδή καθόλου συντήρηση, και θα έχει 15ετή διάρκεια ζωής.

Ρυθμιστική διάταξη της τάσεως και εντάσεως θα εξασφαλίζει την διατήρηση της χωρητικότητας

των συσσωρευτών στο πλήρες.

3.4.5.9 Τροφοδοσία Καυσίμου

Το Η/Ζ θα έχει σύστημα δοχείων καυσίμου χωρητικότητας ικανής για 24ωρη λειτουργία υπό

πλήρες φορτίο.

3.4.5.10 Σύστημα Απαγωγής Καυσαερίων

Ο κινητήρας Diesel θα φέρει πλήρες σύστημα απαγωγής καυσαερίων μέχρι την ατμόσφαιρα,

που θα περιλαμβάνει κατάλληλο σιγαστήρα (σιλανσιέ), εύκαμπτες συνδέσεις (αξονικής και

εγκάρσιας μετατόπισης) για την απορρόφηση των κραδασμών και σωληνώσεις, όλα μονωμένα

με μη αναφλέξιμο κατάλληλο μονωτικό υλικό (π.χ.ορυκτοβάμβακα) ανθεκτικό σε θερμοκρασία

τουλάχιστο 250° C.
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Η μόνωση θα είναι τέτοια ώστε η θερμοκρασία στην εξωτερική της επιφάνεια δεν θα

υπερβαίνει τους 65° C.  Η μόνωση δεν θα εμπλέκεται στην λειτουργία των εύκαμπτων

εξαρτημάτων του συστήματος απαγωγής καυσαερίων.

Οι σωλήνες θα είναι μαύροι χαλυβδοσωλήνες κατά DIN 2448, κανονικού πάχους. Το σύστημα

δεν θα επιτρέπει την διαφυγή καυσαερίων πριν την έξοδο τους στην ατμόσφαιρα, ούτε την

είσοδο νερών βροχής. Η στάθμη θορύβου των καυσαερίων θα είναι μέχρι 60 dBA μετρούμενη

σε απόσταση 1m περίπου από το στόμιο εξόδου τους στην ατμόσφαιρα.

3.4.5.11 Φίλτρα

Ο κινητήρας θα εφοδιασμένος με φίλτρο αέρα, φίλτρο ελαίου λιπάνσεως και φίλτρο καυσίμου.

3.4.5.12 Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου και Ελαίου Λιπάνσεως

Η ειδική κατανάλωση καυσίμου υπό πλήρες φορτίο στην ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας,

θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C και πίεση 736 χιλ. στήλης υδράργυρου δεν θα υπερβαίνει τα

175 γραμμάρια ανά ίππο και ώρα.  Η παραπάνω ειδική κατανάλωση νοείται για καύσιμο κατά

DIN 51601 με κατώτερη θερμογόνο δύναμη 10.000 Κcal/kg.

Η ειδική κατανάλωση ελαίου λιπάνσεως δεν θα υπερβαίνει το 1,5 γραμμάριο ανά ίππο και ώρα

υπό πλήρες φορτίο αμελουμένων των αλλαγών.

3.4.5.13 Στάθμη Θορύβου

Στην τιμή του συγκροτήματος Η/Ζ θα περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του Ανάδοχου να λάβει

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του Η/Ζ όλα τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και

ηχοαπορρόφησης στα μηχανήματα ώστε το επίπεδο πίεσης ήχου (sound pressure level) σε

απόσταση 2m από το H/Z, να μην υπερβαίνει τα 85 dBA υπό πλήρες φορτίο.

3.4.5.14 Πίνακας Οργάνων Κινητήρα

Ο κινητήρας Diesel θα φέρει πίνακα οργάνων με τα εξής κατ' ελάχιστο όργανα:

α. Στροφόμετρο και μετρητή ωρών λειτουργίας.

β. Μανόμετρο πίεσης λαδιού λίπανσης.

γ. Θερμόμετρο θερμοκρασίας λαδιού λίπανσης.

δ. Θερμόμετρο θερμοκρασίας νερού ψύξης.

ε. Μανόμετρο πίεσης νερού κυκλώματος ψύξης.

ζ. Θερμόμετρο θερμοκρασίας κεφαλής του δυσμενέστερου κυλίνδρου ή εναλλακτικά

θερμόμετρο θερμοκρασίας εξαγωγής καυσαερίων.

3.4.5.15 Σύστημα Επιτηρήσεων Λειτουργίας

Στον πετρελαιοκινητήρα θα βρίσκονται ενσωματωμένα τα ακόλουθα όργανα επιτήρησης:

α. 1 επιτηρητής λαδιού

β. 1 επιτηρητής θερμοκρασίας νερού ψύξης.
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γ. 1 διάταξη έναντι υπερβολικών στροφών.

δ. 1 μαγνήτης κράτησης των καυσίμων για διαρκή λειτουργία.

ε. 1 σειρά διακλαδωτήρων (κλεμοσειρά) ενσωματωμένη στο Η/Ζ.

ζ. Κάθε άλλο όργανο που είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του Η/Ζ

όπως περιγράφεται στον πίνακα ελέγχου.

3.4.6 Γεννήτρια

3.4.6.1 Γενικά

Η γεννήτρια θα είναι τριφασική, σύγχρονη, τεσσάρων ακροδεκτών, τάσης 400/231V, 50ΗΖ

στις 1500 RPM, χωρίς ψύκτρες (brushless), αυτοδιεγερόμενη και αυτορυθμιζόμενη αερόψυκτη

και κατάλληλη για λειτουργία υπό πλήρες φορτίο. Γενικά θα είναι σύμφωνη με το VDE 0530.

Η συνδεσμολογία θα είναι αστέρα με εξερχόμενο ουδέτερο.  Ο βαθμός απόδοσης της

γεννήτριας για το 100% του φορτίου θα είναι καλύτερος του 0,9.

Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 23 η καλύτερη κατά DIN 40050 (προστασία από επαφή

με τα δάχτυλα και από μεσαίου μεγέθους σωματίδια, προστασία από κάθετα και πλάγια μέχρι

30° από την οριζόντια, εκσφενδονιζόμενο νερό).

Η αντιπαρασιτική προστασία της γεννήτριας θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με την κλάση "Ν"

κατά VDE 0875.

Η κατάταξη μόνωσης για γεννήτρια, διέγερση και κινητήρα εκκίνησης θα είναι σύμφωνα με την

κλάση F κατά BS ή παρόμοιο εγκεκριμένο πρότυπο.

Το ρεύμα διέγερσης θα επιτυγχάνεται με διάταξη διέγερσης και συσκευή σταθεροποίησης της

τάσης αποτελούμενη από σταθερά (μη κινητά) μέρη.

Η γεννήτρια όπως και η διεγέρτρια δεν θα φέρουν ψύκτρες και άλλες κινούμενες επαφές που

θα υπόκεινται σε φθορές. Η συντήρηση θα συνίσταται κύρια στη λίπανση των εδράνων και τον

καθαρισμό από ενδεχόμενη ρύπανση.

Ο δρομέας θα στηρίζεται σε έδρανα που θα διαθέτουν μηχανισμό λίπανσης και θα είναι

εγγυημένα για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας κατά προτίμηση 50.000 ωρών η μεγαλύτερη.

3.4.6.2 Μεταβολή Τάσης Εξόδου

Η τάση εξόδου της γεννήτριας θα επιδέχεται χειροκίνητη μεταβολή από -5% μέχρι +10% της

ονομαστικής τάσεως.

3.4.6.3 Συχνότητα Εξόδου

Η ονομαστική συχνότητα εξόδου της γεννήτριας θα είναι 50Hz με διακύμανση ±0,5%.

3.4.6.4 Ρυθμιστής Τάσης

Στον πίνακα χειρισμού θα υπάρχει ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης για τον περιορισμό των

ορίων διακύμανσης της τάσης εξόδου όπως αναφέρεται παρακάτω:
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α. Λειτουργία σε σταθερό φορτίο

Για οποιαδήποτε σταθερή φόρτιση μεταξύ κενής λειτουργίας και πλήρους φορτίου και

συχνότητα μέσα στα προδιαγραφόμενα όρια ή επιτρεπόμενη διακύμανση της φασικής και

πολικής τάσης δεν θα υπερβαίνει το  ±1% της ονομαστικής τιμής, σε συνθήκες συμμετρικής

φόρτισης.

β. Λειτουργία σε μη παροδικές μεταβολές φορτίου

Εξαιρουμένων των παροδικών μεταβολών των οφειλομένων σε απότομες μεταβολές φορτίου η

φασική τάση εξόδου δεν θα μεταβάλλεται περισσότερο από ±2% της ονομαστικής τιμής της για

οποιεσδήποτε μεταβολές φόρτισης από της κενής λειτουργίας μέχρι του πλήρους φορτίου, (της

συχνότητας παραμένουσας μέσα στα προδιαγραφόμενα όρια και με χρόνο αποκατάστασης όχι

μεγαλύτερο από 2 sec).  Το μεγαλύτερο ποσοστό ±2% ανάγεται στην ενδεικνυμένη τιμή της

τάσης και δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 1% της απόκλισης της τάσης.  Τα παραπάνω

ισχύουν για την περίπτωση συμμετρικής φόρτισης των φάσεων.

γ. Λειτουργία σε συνθήκες μονοφασικής φόρτισης

Η διακύμανση της φασικής τάσης (τάση φάσης και ουδετέρου) δεν θα υπερβαίνει το 3% της

ονομαστικής τάσης, σε συνθήκες μονοφασικής φόρτισης έντασης 25% της  ονομαστικής, και

συντελεστή ισχύος συνφ= 1 και 6% σε συνθήκες μονοφασικής φόρτισης έντασης 100% της

ονομαστικής και συντελεστή ισχύος συνφ=1.

δ. Διαφορά φασικών τάσεων σε κενή λειτουργία

Η διαφορά φασικών τάσεων σε περίπτωση κενής λειτουργίας του ζεύγους και στον ονομαστικό

αριθμό στροφών, δεν θα υπερβαίνει το 1% της ονομαστικής φασικής τάσης.

ε. Μορφή καμπύλης τάσης

Το άθροισμα των αρμονικών της καμπύλης της φασικής τάσης, δεν θα υπερβαίνει το 2% της

ονομαστικής της τιμής, κατά την λειτουργία του ζεύγους εν κενώ.

3.4.6.5 Επικουρικός Ρυθμιστής Τάσης

Θα υπάρχει ένας δεύτερος επικουρικός ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης όπως προδιαγράφεται

στην προηγούμενη παράγραφο και ένας επιλεκτικός διακόπτης 3 θέσεων 1-0-2 μέσω του

οποίου ο χειριστής θα μπορεί να ενεργοποιεί κατά βούληση το ένα ή το άλλο σύστημα

ρύθμισης της τάσης.

3.4.7 Ζεύξη και αντικραδασμική έδραση

Ο κινητήρας και η γεννήτρια θα συνδεθούν μεταξύ τους σταθερά, έτσι ώστε ο άξονας της

γεννήτριας να είναι απόλυτα ομοαξονικός προς τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα.

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα εδράζονται σταθερά επί μεταλλικού συγκολλητού

πλαισίου από ισχυρά μορφοελάσματα ισχυράς κατασκευής, ώστε το όλο συγκρότημα να είναι

φορητό, τύπου έλκηθρου.

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί σε τουλάχιστον 4 αντικραδασμικά στηρίγματα που θα εξασφαλίζουν

πλήρη προστασία των διαφόρων στοιχείων του κτιρίου, έναντι των κραδασμών που
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προκαλούνται κατά τη λειτουργία του ζεύγους.  Τα αντικραδασμικά στηρίγματα θα είναι

μελετημένα για την συγκεκριμένη χρήση.

3.4.8 Πίνακας χειρισμού και ελέγχου Η/Ζ

3.4.8.1 Γενικά

Ο πίνακας χειρισμού και ελέγχου του Η/Ζ θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με όσα

αναφέρονται στο τμήμα των προδιαγραφών "Ηλεκτρικοί Πίνακες" στην παράγραφο που αφορά

τους πίνακες τύπου πεδίου. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές,

διατάξεις κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του ή των Η/Ζ σαν ενός πλήρους

αποδοτικού εφεδρικού συστήματος παροχής ισχύος (stand-by), όπως περιγράφεται σε επόμενη

παράγραφο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και ομοιομορφία εμφάνισης του συστήματος και

να μειωθούν οι δαπάνες συντήρησης και αποθήκευσης ανταλλακτικών, θα πρέπει τα υλικά που

θα χρησιμοποιηθούν να είναι προμήθειας του ιδίου κατασκευαστή με τα αντίστοιχα υλικά που

θα χρησιμοποιηθούν και στην κύρια εγκατάσταση διανομής Χαμηλής Τάσης.

Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε ένα αναγνωρισμένο σύστημα

κατασκευής πινάκων διανομής συναρμολογημένων στο εργοστάσιο ευφήμως γνωστό

κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος θα αναφέρεται στα πληροφοριακά στοιχεία που θα

υποβληθούν για έγκριση υλικών.

3.4.8.2 Υλικά

Όλοι οι εξοπλισμοί ελέγχου και οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να είναι PLUG-IN τύπου

κατασκευής διαμορφωμένης κατάλληλα για ευκολία συντήρησης και επισκευής.

Όλες οι λυχνίες ένδειξης και σφαλμάτων θα πρέπει να είναι φωτιστικές δίοδοι μακράς

διάρκειας, τροφοδοτούμενης από συσσωρευτή 24 V DC.

Όλα τα όργανα μέτρησης θα είναι ακριβείας 1.5% με διαστάσεις 96Χ 96 χλστ. Οι μετρητές

συχνότητας θα έχουν ακρίβεια 0.5%.

3.4.8.3 Λειτουργία Η/Ζ Μέσω του Πίνακα Ελέγχου

α. Γενικά

Οι πίνακες ελέγχου του Η/Ζ πρέπει να εξασφαλίζουν τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία του.

Σε οποιοδήποτε σφάλμα ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις

ώστε να μην προκληθούν ζημιές στο σύστημα.

β. Εκκίνηση Η/Ζ

Η εκκίνηση του Η/Ζ θα είναι τελείως αυτόματη η χειροκίνητη μέσω ανθρώπινης επέμβασης.

Αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ θα γίνεται στην περίπτωση ακαταλληλότητας του δικτύου της

ΔΕΗ, όταν δηλαδή παρατηρηθεί , απόκλιση της τάσης μίας, δύο η και των τριών φάσεων του

δικτύου εκτός των προκαθοριζόμενων και ρυθμιζόμενων ορίων της τάξης του ± 10% της

ονομαστικής τάσης γραμμής.
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Η αυτόματη εκκίνηση θα γίνεται ύστερα από μία ορισμένη προκαθορισμένη και ρυθμιζόμενη

χρονική καθυστέρηση για αποφυγή απότομων και μικρής χρονικής διάρκειας μεταβολών στην

κύρια παροχή.

Η αυτόματη μεταγωγική διάταξη που εγκαθίσταται για την αυτόματη μεταγωγή από το δίκτυο

της ΔΕΗ στην τροφοδοσία από το Η/Ζ θα φέρει επιτηρητή τάσης με ρυθμιζόμενα πάνω και

κάτω όρια που θα ελέγχουν και τις τρεις φάσεις του δικτύου τροφοδοσίας τόσο της ΔΕΗ όσο

και του Η/Ζ.

Στην περίπτωση ακαταλληλότητας η διακοπής της παροχής της ΔΕΗ δίδεται εντολή για την

εκκίνηση του Η/Ζ. Μετά την διαπίστωση της καταλληλότητας του δικτύου τροφοδοσίας από το

Η/Ζ, θα γίνεται αυτόματη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ στο δίκτυο του Η/Ζ.

Γενικά οι απαιτήσεις αυτόματης εκκίνησης και στάσης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών είναι οι

παρακάτω:

i. Απόκλιση της τάσης της κύριας παροχής πέραν του 10% όπως αναφέρεται παραπάνω

θα προκαλεί έναρξη της διαδικασίας εκκίνησης του ζεύγους.

ii. Χρόνος αναμονής από την εκδήλωση του παραπάνω σφάλματος της τάσης μέχρι την

έναρξη της διαδικασίας εκκίνησης 1 sec (ρυθμιζόμενος από 0 μέχρι 2 sec) για αποφυγή

απότομων και μικρής χρονικής διάρκειας μεταβολών στην κύρια παροχή.

iii. Μέγιστος χρόνος πλήρους εκκίνησης του ζεύγους 10 sec από την παρουσία σφάλματος

της ΔΕΗ και ανάληψη του 100% του ονομαστικού φορτίου εντός 15 sec από την εκκίνηση.

3.4.8.4 Αυτόματη Λειτουργία και Σήμανση Συναγερμού

Για το Η/Ζ θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες

λειτουργίες:

α. Αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ μετά την διακοπή η ακαταλληλότητα του δικτύου της ΔΕΗ

όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

β. Στην περίπτωση που το Η/Ζ δεν τίθεται σε λειτουργία μετά από τρεις "προσπάθειες"

εκκίνησης διάρκειας 8 sec περίπου μετά διακοπή 8 sec κάθε φορά, το σύστημα αυτοματισμού

του Η/Ζ μανδαλώνεται και δίδεται οπτικοακουστική σήμανση συναγερμού.

γ. Αυτόματη κράτηση του λειτουργούντος κινητήρα, θέση του αυτόματου διακόπτη του

κυκλώματος της γεννήτριας "εκτός" και οπτικοακουστική σήμανση συναγερμού σε περίπτωση

εμφάνισης οποιοδήποτε από τα επόμενα σφάλματα:

1. Κρίσιμα Υψηλή θερμοκρασία νερού ψύξης (2η βαθμίδα συναγερμού).

2. Κρίσιμα Χαμηλή πίεση λαδιού (2η βαθμίδα συναγερμού).

3. Αύξηση στροφών κινητήρα εκτός ορίων.

4. Αποκλίσεις της τάσης εκτός προκαθορισμένων ορίων (±10% της ονομαστικής)

με χρόνο αναμονής για την απόζευξη του ζεύγους 1 sec.

5. Κρίσιμη Υπερφόρτιση της γεννήτριας.

6. Έλλειψη καυσίμων.
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δ. Οπτικοακουστική σήμανση συναγερμού σε περίπτωση ενός από τα επόμενα σφάλματα:

1. Προειδοποίηση Υψηλής θερμοκρασίας νερού ψύξης (1η βαθμίδα συναγερμού).

2. Προειδοποίηση Χαμηλής πίεσης λαδιού (1η βαθμίδα συναγερμού).

3. Υψηλή θερμοκρασία λαδιού.

4. Χαμηλή στάθμη καυσίμου στη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης.

5. Μετακίνηση της συχνότητας έξω από προκαθορισμένα όρια.

6. Αποκλίσεις της τάσης έξω από προκαθορισμένα όρια (στενότερα αυτών της

προηγούμενης παραγράφου για κράτηση του Η/Ζ).

ε. Θέρμανση του νερού ψύξης ώστε αυτό να βρίσκεται σε μία προκαθορισμένη

θερμοκρασία όταν ο κινητήρας του Η/Ζ δεν λειτουργεί και διακοπή του κυκλώματος

θέρμανσης όταν το Η/Ζ είναι σε λειτουργία.

στ. Μανδάλωση ηλεκτρική και μαγνητική ώστε να μην είναι δυνατή η παραλληλία του Η/Ζ

με το δίκτυο της ΔΕΗ.

ζ. Κράτηση του Η/Ζ μετά την αποκατάσταση του δικτύου της ΔΕΗ σε συνδυασμό με την

επιτήρηση τάσης του δικτύου και μεταγωγή στην κύρια παροχή αν αυτή αποκατασταθεί στο

95% της ονομαστικής τάσης. Ο χρόνος αναμονής από την αποκατάσταση της κύριας παροχής

μέχρι την έναρξη της διαδικασίας μεταγωγής και στη συνέχεια την κράτηση του Η/Ζ θα είναι

30 sec ρυθμιζόμενος από 0 μέχρι 10 min.

Ο χρόνος μεταξύ ανοίγματος των επαφών του διακόπτη παροχής από το Η/Ζ και

κλεισίματος των επαφών τροφοδότησης από την κύρια παροχή θα είναι 0,5 sec.

η. Δυνατότητα λειτουργίας του κινητήρα σε κενό για ρυθμιζόμενο χρόνο (μέσω πρόσθετου

χρονοδιακόπτη) 0-5 λεπτά, μετά την επαναφορά κανονικών συνθηκών λειτουργίας του

δικτύου της ΔΕΗ για λόγους ψύξης.

3.4.8.5 Όργανα Ένδειξης Σήμανσης Συναγερμού

Θα προβλεφθούν δύο τύποι οργάνων οπτικού και ηχητικού συναγερμού 1ης και 2ης βαθμίδας

συναγερμού, σύμφωνα με τις δύο κατηγορίες συναγερμού που αναφέρονται στην

προηγούμενη παράγραφο, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ρελέ και

περιφερειακών οργάνων επιτήρησης και ένδειξης.

Για όλα τα σφάλματα που προκαλούν σήμανση συναγερμού και αναφέρονται στην

προηγούμενη παράγραφο, θα προβλεφθούν ενδεικτικές λυχνίες με τις αντίστοιχες σημάνσεις

όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Ενδεικτική λυχνία "ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ"

Ενδεικτική λυχνία "ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ"

Ενδεικτική λυχνία "ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΤΡ/ΤΗΡΑ"

Ενδεικτική λυχνία "ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ" κλπ.

Ενδεικτική λυχνία “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”
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Τα κυκλώματα κράτησης και συναγερμού θα είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα ώστε:

1. Να υπάρχει οπτική ένδειξη για κάθε ανωμαλία 1ης βαθμίδας χωριστά με δυνατότητα

απομόνωσης του ακουστικού συναγερμού, αλλά όχι και του οπτικού.

2. Σε περίπτωση ανωμαλίας 2ης βαθμίδας θα σβήνουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες

ανωμαλίας 1ης βαθμίδας και θα παραμένει μόνο οπτική και ακουστική ένδειξη του κυκλώματος

που προκάλεσε το σταμάτημα του κινητήρα, θα απενεργοποιείται δε το κύκλωμα αυτόματης

εκκίνησης και θα ανοίγει ο αυτόματος της γεννήτριας.

3.4.8.6 Όργανα Χειρισμού

Στον πίνακα χειρισμού του Η/Ζ θα υπάρχουν τα ακόλουθα:

α. Επιλογικός διακόπτης με τις ακόλουθες θέσεις:

1. Θέση 0: "ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

2. Θέση ΑΥΤΟΜ. : "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

3. Θέση 1: "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

Θα υπάρχει η δυνατότητα "ΔΟΚΙΜΗ"

β. Κομβίο: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΧΝΙΩΝ"

γ. Κομβίο: "ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΚΤΟΣ"

δ. Κομβίο: "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ Η/Ζ" (χειροκίνητα)

ε. Κομβίο: "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ" (χειροκίνητα)

στ. Κομβίο: "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ"

Με το κομβίο "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ" σε περίπτωση κινδύνου θα τίθεται με ένα και μόνο

χειρισμό το Η/Ζ και ο αυτοματισμός του εκτός λειτουργίας.

3.4.8.7 Διάταξη Τροφοδοσίας Συσσωρευτών

Στον πίνακα ελέγχου του Η/Ζ θα υπάρχει ένας ανορθωτής /φορτιστής για την φόρτιση του

συσσωρευτή του Η/Ζ και για πιθανή τροφοδοσία των κυκλωμάτων ελέγχου.

Ο ανορθωτής θα είναι ρυθμιζόμενης συνεχούς τάσης μεταξύ 24 και 30V με μέγιστη απόκλιση ±

1%. Θα είναι του τύπου SOLID STATE λειτουργίας πλήρους κύματος από το σύστημα

μονοφασικής παροχής, με μία είσοδο μετασχηματιστή που να απομονώνει το σύστημα

εναλλασσόμενου ρεύματος από τον ανορθωτή.

Ο φορτιστής θα έχει δυναμικότητα επαρκή για την πλήρη επαναφόρτιση του συσσωρευτή σε

διάστημα 8 ωρών και να ελέγχει αυτόματα τον ρυθμό φόρτισης.

3.4.8.8 Όργανα Μέτρησης

Ο πίνακας ελέγχου του Η/Ζ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα μέτρησης:

α. Βολτόμετρο με μεταγωγέα 7 θέσεων.

β. Τρία αμπερόμετρα (μέσω μετασχηματιστών έντασης).

γ. Συχνόμετρο.
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δ. Ωρομετρητής.

ε. Μετρητή  συνφ.  και  διακόπτη  4  θέσεων  για  τον  έλεγχο του συνφ. όλων των

φάσεων (μέσω Μ/Ε).

στ. Βολτόμετρο DC συσσωρευτών, κλάσης 2.5

ζ. Αμπερόμετρο DC συσσωρευτών κλάσης 2,5

3.4.9 Πινακίδες

Κάθε κύριο εξάρτημα του εξοπλισμού θα φέρει πινακίδα ονομασίας που θα αναφέρει το όνομα

και τον τύπο του κατασκευαστή και τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Σε κατάλληλη θέση του Η/Ζ θα επικολληθεί πινακίδα στην οποία θα είναι τυπωμένο το

ηλεκτρικό διάγραμμα του Η/Ζ και οι οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

3.4.10Εργαλεία και ανταλλακτικά

Μαζί με όλο το συγκρότημα θα πρέπει να παραδοθούν και μία πλήρης σειρά εργαλείων για την

συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.

Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και

αναλώσιμα υλικά για 2000 ώρες λειτουργίας.

Τα ανταλλακτικά θα αναφερθούν και προδιαγραφούν χωριστά για κάθε είδος.

3.4.11Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επιμέτρηση και πληρωμή για την προμήθεια και μεταφορά υλικών και εξοπλισμού, την

κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Η/Ζ, θα γίνει με την κατ’ αποκοπήν Συμβατική Τιμή

Μονάδας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό Άρθρο του Τιμολογίου.

Η παραπάνω τιμή πληρωμής αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων

των απαιτούμενων εργατικών, μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων και γενικότερα

παροχής οποιασδήποτε απαιτούμενης εργασίας και εξοπλισμού επί τόπου του έργου, καθώς και

των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της ανωτέρω

εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή.



32

3.5 ΣΤΠ ΗΜ-Η1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

3.5.1 Γενικά

Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις για τους πίνακες χαμηλής τάσεως αντλιοστασίων

και βανοστασίων.

Οι πίνακες θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικοί από σκελετό σιδηρογωνιών καλυμμένων με

χαλυβδοελάσματα, πάχους τουλάχιστον 2,0 χστ. Θα είναι επισκέψιμοι από την εμπρόσθια

πλευρά για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστοί από τις άλλες πλευρές τους πλην

της κάτω. Ο πίνακας θα φέρει επίσης κατάλληλες θυρίδες εξαερισμού.

Στο πάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχουν οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί με επαρκή διατομή, οι

οποίοι θα στερεώνονται σε κατάλληλους μονωτήρες. Θα υπάρχει επίσης και χάλκινος ζυγός

ουδετέρου, ο οποίος θα χρησιμεύσει και σαν ζυγός γειώσεως.

Η απαγωγή των καλωδίων θα γίνεται από το δάπεδο.

Η τροφοδότηση του πίνακα από τον μετασχηματιστή θα γίνεται με καλώδια τύπου XLPE ή ΝΥΥ

όπως στα σχέδια.

Κάθε πεδίο του πίνακα θα έχει ύψος μέχρι 2,20μ., πλάτος μέχρι 0,8 μέτρα (εκτός του πεδίου

ομαλού εκκινητή που μπορεί να είναι μεγαλύτερου πλάτους) και βάθος απόλυτα επαρκές για

να περιλαμβάνει τα όργανα και διατάξεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Εκείνα για τα οποία

απαιτείται χειρισμός, αυτός θα γίνεται από την μπροστινή πλευρά του πίνακα. Τα όργανα

προστασίας του πίνακα πρέπει να εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία. Κάτω από κάθε

διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει πινακίδα με ανάγλυφη επιγραφή στην Ελληνική

γλώσσα με κεφαλαία γράμματα και θα αναγράφει τη σημασία αυτού.

Ο πίνακας θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένος με όλα τα όργανα και συρματώσεις του

καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ιδιαίτερα παρακάτω (π.χ. οι

ασφάλειες προστασίας βοηθητικών κυκλωμάτων), το οποίο όμως είναι αναγκαίο για την ομαλή

λειτουργία του.

Ο πίνακας θα αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία ή γραμμές με τα όργανα που αναφέρονται

αντίστοιχα.

3.5.2 Πεδίο ζεύξεως

Θα υπάρχει ένα γενικό πεδίο εισόδου από ΔΕΗ στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής όργανα:

α. Ασφαλειοδιακόπτης ή διακόπτης και ασφάλειες ονομαστικής εντάσεως σύμφωνα με τα

σχέδια. Στο αντλιοστάσιο Α3 (Booster) ηλεκτροκίνητοι τριπολικοί διακόπτες ισχύος για την

σύζευξη ή απόζευξη με το προβλεπόμενο Η/Ζεύγος

β. Τρία αμπερόμετρα τετράγωνα διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 96x96χστ. τύπου κινητού

σιδήρου, κλάσεως 1,5 κατάλληλης περιοχής ενδείξεως για σύνδεση μέσω κατάλληλων

μετασχηματιστών εντάσεως.



33

γ. Βολτόμετρο τετράγωνο, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 96x96χστ. τύπου κινητού σιδήρου,

κλάσεως 1,5 περιοχής ενδείξεως 0-500V. (Σε πίνακες αντλιοστασίων μόνον).

δ. Μεταγωγέας επτά θέσεων για το βολτόμετρο. (Σε πίνακες αντλιοστασίων μόνον).

ε. Τρεις μετασχηματιστές εντάσεως για την τροφοδότηση των αμπερομέτρων.

στ. Χειροκίνητο διακόπτη εργασίας. (στην περίπτωση ζεύξεως Η/Ζεύγους)

3.5.3 Γραμμές τροφοδότησης αντλητικών μονάδων

Για κάθε αντλητική μονάδα προβλέπεται χωριστή γραμμή με τα εξής όργανα:

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτη ισχύος, ονομαστικής έντασης κατ’ ελάχιστον σύμφωνα

με τα σχέδια, με κατάλληλο μοχλό χειρισμού και ένδειξη της θέσης, για τάση λειτουργίας

τουλάχιστον 660V-AC. Ο διακόπτης θα είναι με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία.

β. Στο αντλιοστάσιο Α3 θα προβλέπονται διακόπτες και ασφάλειες και στην συνέχεια

επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων αυτόματοι διακόπτες αέρος και οι μετρατροπείς

συχνότητας για την ρύθμιση των στροφών των αντλητικών συγκροτημάτων (INVERTERS). Οι

αυτόματοι διακόπτες θα εκλεγούν για κατηγορία χρήσεως AC3 κατά VDE 0660 ή IEC 158-1 και

μάλιστα για τουλάχιστον 1.000.000 χειρισμούς

γ. Στο αντλιοστάσιο Α1, διάταξη εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου με

εκκινητή ομαλής εκκίνησης (SOFT STARTER) ανάντη του οποίου θα προβλέπεται για την

αυτόματη σύνδεση και απομόνωσή του, αυτόματος διακόπτης αέρα (ρελέ), τριπολικός, κλάσης

1000V, κατάλληλης έντασης και συμμετρικής ισχύος διακοπής. Ο αυτόματος διακόπτης θα

εκλεγεί για κατηγορία χρήσεως AC3 κατά VDE 0660 ή IEC 158-1 και μάλιστα γιά τουλάχιστον

1.000.000 χειρισμούς. Ο εκκινητής θα τίθεται εκτός, στην κανονική λειτουργία με την βοήθεια

αυτόματου διακόπτη αέρα, όμοιου με αυτόν που αναφέρεται αμέσως προηγούμενα.

Η διάταξη εκκινήσεως με SOFT STARTER θα πρέπει:

Να εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος, με συνεχή

αύξηση στροφών, χωρίς διακοπή στην τροφοδοσία με τάση του στάτη, ώστε η εκκίνηση να

μην εμφανίζει αιχμές έντασης ρεύματος και κρουστικές καταπονήσεις.

Να περιορίζει την απορροφούμενη από το δίκτυο ένταση ρεύματος σε τιμές που δεν

υπερβαίνουν το 250% της ονομαστικής του κινητήρα σε όλη τη διάρκεια της εκκίνησης.

Να αποτελεί σύστημα που να μπορεί να εκτελέσει μεγάλο αριθμό εκκινήσεων χωρίς να

παρουσιάζει φθορές ή βλάβες.

δ. Ηλεκτρονόμος που να συνδέεται με τα θερμοστοιχεία των τυλιγμάτων του κινητήρα και

να προκαλεί στάση του κινητήρα και σήμανση σε περίπτωση υπερθερμάνσεως.

ε. Επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων "αυτόματα - στάση - χειροκίνητα".

στ. Ένα αμπερόμετρο τετράγωνο διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 96x96 χστ. τύπου κινητού

σιδήρου κλάσεως 1,5 περιοχής ενδείξεως όπως στα σχέδια

ζ. Τον μετασχηματιστή έντασης κατάλληλης σχέσεως μετασχηματιστού για τη σύνδεση

του αμπερομέτρου.
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η. Μετρητής ωρών λειτουργίας.

3.5.4 Γραμμή βοηθητικών καταναλώσεων

Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τις αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των διαφόρων βοηθητικών

καταναλώσεων και τους πυκνωτές διορθώσεως συνφ. Η γενική γραμμή τροφοδοτήσεως

βοηθητικών καταναλώσεων από τους κυρίως ζυγούς θα φέρει τριφασικό διακόπτη 100Α και

τρεις ασφάλειες 100 Α, οι δε μερικές αναχωρήσεις είναι:

α. Μία τριφασική γραμμή 3x25 Α τροφοδοτήσεως φωτισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.

β. Τριφασική αναχώρηση τροφοδοτήσεως αεροσυμπιεστού, που θα περιλαμβάνει τριπολικό

αυτόματο διακόπτη κατάλληλης ισχύος με θερμική και μαγνητική προστασία κινητήρα,

αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη αστέρα-τριγώνου, ενδεικτικές λυχνίες και μετρητή ωρών

λειτουργίας.

γ. Τριφασική ασφαλιζόμενη γραμμή με διακόπτη 16-25 Α για τροφοδότηση τριφασικού

ρευματοδότη.

δ. Μονοφασικές γραμμές για τον αυτοματισμό και τα όργανα μετρήσεων.

ε. Θέσεις για τρεις τουλάχιστον εφεδρικές γραμμές.

Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο Α1 τοποθετηθούν ηλεκτροκινητήρες με συντελεστή ισχύος

(συνφ) μικρότερο του 0,85 για το 75-100% της ισχύος τους, θα τοποθετηθεί επί πλέον, χωρίς

επιπρόσθετη δαπάνη, σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης πυκνωτών για την διόρθωση του

συντελεστή ισχύος σε συνφ=0,90.

3.5.5 Εκκινητής ομαλής εκκίνησης (soft starter) αντλητικων μοναδων

3.5.5.1 Γενικά

Ο εκκινητής ομαλής εκκίνησης θα πρέπει να είναι μονάδα υψηλής τεχνολογικής σχεδίασης για

αξιόπιστη εκκίνηση συνήθους κατασκευής επαγωγικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου

δρομέα που κινεί αντλία. Αυτό πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ροπής και

μειωμένου ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο εκκίνησης.

Η μονάδα θα εκκινεί τον ηλεκτροκινητήρα με σταδιακά αυξανόμενη συνεχώς και χωρίς διακοπή

τάση ώστε ο κινητήρας να φθάσει το κανονικό σημείο λειτουργίας του, προοδευτικά ομαλά και

με το ελάχιστο ρεύμα εκκίνησης. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα σε εύλογο χρόνο ώστε να

μην καταπονείται ηλεκτρικά ο κινητήρας.

Εκτός από την ομαλή εκκίνηση η διάταξη θα έχει δυνατότητα, κατ’ επιλογήν, να ελέγχει την

στάση του αντλητικού συγκροτήματος.

Τέλος η μονάδα θα διαθέτει αξιόπιστες διατάξεις για την προστασία τόσο του ηλεκτροκινητήρα

όσο και της ίδιας της μονάδας.
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3.5.5.2 Περιγραφή συστήματος - Προστασίες

Ο προοδευτικός ή ομαλός εκκινητής θα τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα με μειωμένη τάση με

την παρεμβολή κατάλληλης γέφυρας θυρίστορς (THYRISTORS). Θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή

ο οποίος θα ελέγχει και βελτιστοποιεί διαρκώς τις βασικές παραμέτρους του εκκινητή κατόπιν

επικοινωνίας με τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο εκκινητής θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε σε συνδυασμό με την κατασκευή του όλου πεδίου

τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα να εργάζεται απρόσκοπτα με τις παρακάτω συνθήκες:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος :  50οC

- Ρεύμα εκκίνησης :  Μέχρι το πενταπλάσιο του ονομαστικού τουλάχιστον.

- Χρόνος εκκίνησης :  Μέχρι 30 δλ.

- Αριθμός εκκινήσεων :  Μέχρι 10 ανά ώρα τουλάχιστον.

Η διάταξη εκκίνησης θα παρέχει της εξής δυνατότητες κατ’ ελάχιστον:

α. Ρύθμιση του ονομαστικού ρεύματος.

β. Ρύθμιση του ρεύματος εκκίνησης.

γ. Ρύθμιση του χρόνου εκκίνησης.

δ. Ρύθμιση του χρόνου στάσης.

ε. Επιλογή μορφής στάσης (ελεγχόμενη με ρύθμιση του χρόνου ή ελεύθερη στάση).

στ. Ανάγνωση των ενδείξεων και αναγνώριση σφαλμάτων.

ζ. Έλεγχος της κατάστασης της διάταξης εκκίνησης και προστασία από υπερθέρμανση,

σφάλμα ή κακή λειτουργία.

η. Διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση:

- Υπερέντασης.

- Έλλειψης τάσης.

- Μη σωστής αλληλουχίας φάσεων.

Ο εκκινητής θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις για την  σύνδεση των

εξωτερικών αισθητηρίων προστασίας του αντλητικού συγκροτήματος και την διακοπή της

λειτουργίας του που περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

3.5.6 Ρυθμιστής στροφών (inverter)

3.5.6.1 Γενικά

Ο ρυθμιστής στροφών με μετατροπέα συχνότητας θα πρέπει να είναι μονάδα υψηλής

τεχνολογικής σχεδίασης αφ’ ενός μεν για αξιόπιστη εκκίνηση και αφ’ ετέρου για λειτουργία με

μεταβαλλόμενο αριθμό στροφών συνήθους κατασκευής επαγωγικού ηλεκτροκινητήρα

βραχυκυκλωμένου δρομέα που κινεί αντλία.

Η εκκίνηση πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ροπής και μειωμένου

ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο εκκίνησης.
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Η μονάδα θα λειτουργεί τον ηλεκτροκινητήρα με τάση μεταβλητής συχνότητας ώστε ο

κινητήρας να λειτουργεί με ελέγξιμη μεταβολή των στροφών του. Παράλληλα με την μεταβολή

της συχνότητας θα γίνεται και μεταβολή της ενεργού τιμής της τάσης ώστε να επιτυγχάνεται η

οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα.

Η μεταβολή των στροφών - συχνότητας θα γίνεται με την ανίχνευση εξωτερικών αισθητηρίων

με σήμα 4 - 20 mA.

Εκτός από την ομαλή εκκίνηση η διάταξη θα έχει δυνατότητα, κατ’ επιλογήν, να ελέγχει την

στάση του αντλητικού συγκροτήματος.

Τέλος η μονάδα θα διαθέτει αξιόπιστες διατάξεις για την προστασία τόσο του ηλεκτροκινητήρα

όσο και της ίδιας της μονάδας.

3.5.6.2 Περιγραφή συστήματος - Προστασίες

Ο ρυθμιστής στροφών με αντιστροφέα (INVERTER) θα τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα με

μεταβλητή συχνότητα με την παρεμβολή ανορθωτικής διάταξης και μετατροπέα. Θα διαθέτει

μικροεπεξεργαστή με κατάλληλο λογισμικό για λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος ο οποίος

θα ελέγχει και βελτιστοποιεί διαρκώς τις βασικές παραμέτρους του μετατροπέα κατόπιν

επικοινωνίας με τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο ρυθμιστής στροφών θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε σε συνδυασμό με την κατασκευή του

όλου πεδίου τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα να εργάζεται απρόσκοπτα με τις παρακάτω

συνθήκες:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος :  500 C τουλάχιστον.

- Ρεύμα εκκίνησης :  Μέχρι το τριπλάσιο του ονομαστικού

τουλάχιστον.

- Αριθμός εκκινήσεων :  Μέχρι 30 ανά ώρα.

Η διάταξη θα παρέχει τις εξής δυνατότητες κατ’ ελάχιστον:

α. Ρύθμιση ορίων ρεύματος λειτουργίας.

β. Ρύθμιση min / max συχνότητας.

γ. Ρύθμιση του χρόνου επιτάχυνσης / επιβράδυνσης.

δ. Ρύθμιση λόγου τάσης / συχνότητας.

ε. Αποφυγή κρίσιμων συχνοτήτων.

στ. Ανάγνωση των ενδείξεων και αναγνώριση σφαλμάτων.

ζ. Έλεγχος της κατάστασης της διάταξης μετατροπέα και προστασία από υπερθέρμανση,

σφάλμα ή κακή λειτουργία.

η. Διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση:

- Βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσεων και μεταξύ φάσεως και γής.

- Έλλειψης τάσης.

- Μη σωστής αλληλουχίας φάσεων.



37

Ο μετατροπέας θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις για την  σύνδεση των

εξωτερικών αισθητηρίων προστασίας του αντλητικού συγκροτήματος και την διακοπή της

λειτουργίας του που περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
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3.6 ΣΤΠ ΗΜ-Η2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ

3.6.1 Γενικά

Η παρούσα Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις για τις Η/Μ

κτιριακές εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού και τις γειώσεις που απαιτούνται στα αντλιοστάσια

– βανοστάσια και συμπληρώνει τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ:

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501 04-20-01-01 (Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501 04-20-01-02 (Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501 04-20-01-03 (Εσχάρες και σκάλες καλωδίων)

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501 04-20-01-06 (Πλαστικά κανάλια καλωδίων)

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501 04-20-02-01 (Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας)

3.6.2 Εγκατάσταση Φωτισμού

Το αντλιοστάσιο και το βανοστάσιο θα εφοδιαστεί με πλήρες δίκτυο φωτισμού που θα

λειτουργεί με το εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V, 50 περιόδων του αντλιοστασίου.

Το δίκτυο φωτισμού θα τροφοδοτείται από τον πίνακα φωτισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.

Ο πίνακας αυτός φωτισμού θα αποτελείται από τις γραμμές που φαίνονται στο σχέδιο

ηλεκτροφωτισμού και θα εφοδιαστεί με τα όργανα που φαίνονται σε αυτό.

Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός με πόρτα που κλείνει για επίτοιχη τοποθέτηση.

Η γραμμή τροφοδοτήσεως του πίνακα φωτισμού θα φέρει γενικό διακόπτη περιστροφικό ως

και γενικές ασφάλειες κοχλιωτού τύπου.

Σαν όργανα προστασίας των γραμμών αναχωρήσεως θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι

διακόπτες.

Όλοι οι διακόπτες τοπικού φωτισμού θα είναι στεγανοί, θα τοποθετηθούν σε ύψος 1,5 μ από το

δάπεδο.

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί, με γείωση τύπου ΣΟΥΚΟ για τα 230 V και θα

τοποθετηθούν σε ύψος 0,80 μ από το δάπεδο.

Άπαντα τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόμενο ρεύμα, 50 περιόδων.

Κάθε φωτιστικό σώμα νοείται πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα εξαρτήματά του, δηλαδή

στελέχη αναρτήσεως, καλύμματα, ανταυγαστήρες, λαμπτήρες, λυχνολαβές κλπ. και ειδικά για

τα σώματα φθορισμού με τους αναγκαίους μετασχηματιστές κλπ.

Για τον εσωτερικό φωτισμό θα χρησιμοποιηθούν, βασικά, φωτιστικά φθορισμού οροφής

στεγανού τύπου με κάλυμμα και δύο λαμπτήρες ονομαστικής ισχύος 36 ή 58 W και χρωματικής

απόχρωσης 830 ή 840 (NEUTRAL WHITE).
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3.6.3 Εγκατάσταση Γειώσεων

3.6.3.1 Γενικά

Θα κατασκευαστεί ένα πλήρες και ασφαλές σύστημα γειώσεων. Η γείωση θα είναι θεμελιακή

(σύμφωνα με ΦEK 1525/B/15/31-12-73) και θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της

μελέτης.

Για την μελέτη θα ληφθούν υπόψη με την αναγραφόμενη σειρά προτεραιότητας:

α. Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384 – Απαιτήσεις για

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις .

β. Ηλεκτρικές Προδιαγραφές ΔΕΗ.

γ. Η παρούσα Προδιαγραφή.

Όπου οι παραπάνω κανονισμοί είναι ανεπαρκείς θα γίνει χρήση των Γερμανικών Κανονισμών

VDE, DIN.

Ιδιαίτερα σημειώνονται τα εξής:

3.6.3.2 Ηλεκτρόδια  γείωσης

Τα ηλεκτρόδια γείωσης (όταν απαιτηθούν) προβλέπονται τύπου Copperweld, ραβδοειδή,

μήκους 2,40 m κατ’ ελάχιστο, από πυρήνα συμπαγούς χάλυβα με επικάλυψη στρώματος

ηλεκτρολυτικού χαλκού, συγκολλημένου στον πυρήνα (όχι περαστού) με τρόπο ώστε να

προκύπτει μοριακή συνένωση των δύο υλικών.

Η κεφαλή της ηλεκτροδίου θα είναι κωνική για την εύκολη εισαγωγή του περιλαίμιου γείωσης.

Η άκρη του ηλεκτρόδιου θα είναι αιχμηρή για την εύκολη διείσδυσή του στο έδαφος.

Το κάθε ηλεκτρόδια θα συνοδεύεται από χάλκινο  περιλαίμιο τύπου σύσφιξης με τέσσερις

κοχλίες.

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιμα, δηλαδή το μήκος τους θα μπορεί να επαυξάνεται με

κοχλίωση πρόσθετου τμήματος, μέσω ειδικού τεμαχίου από χαλκό ή ορείχαλκο.

Η έμπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή με χρήση

χειροκίνητης ή μηχανοκίνητης σφύρας.

Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιμη με φρεάτιο κτιστό ή από σκυρόδεμα

διαστάσεων 300 x 300 m με χυτοσιδερένιο κάλυμμα.

Σε περίπτωση εδάφους με υψηλή ειδική αντίσταση και εφ’ όσον θα κριθεί αναγκαίο από την

Επίβλεψη, η αγωγιμότητα του εδάφους θα βελτιωθεί με εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου γύρω

από κάθε ηλεκτρόδιο και με πλήρωση της τάφρου με καρβουνόσκονη.

Η συνήθης γείωση με ηλεκτρόδια θα είναι τριγωνική (3 ηλεκτρόδια). Εάν απαιτηθούν

περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης γείωσης, θα

επιζητηθεί μία ελάχιστη μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς το διπλάσιο του ενεργού

μήκους ενός μεμονωμένου ηλεκτροδίου. Εξ΄ άλλου, η τιμή της αντιστάσεως θα μπορεί να

βελτιωθεί με την επαύξηση του μήκους των ηλεκτροδίων.



40

Τα τρίγωνα γείωσης θα κατασκευασθούν από τρία ηλεκτρόδια τύπου COPPERWELD, τα οποία

θα τοποθετηθούν τριγωνικά σε απόσταση 3,0 μ. μεταξύ τους και θα συνδέονται με χάλκινο

επικασσητερωμένο πολύκλωνο αγωγό διατομής 50 mm2 κατ’ ελάχιστο στους ουδέτερους

κόμβους των μετασχηματιστών ισχύος και των γεννητριών των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

3.6.3.3 Λοιπά στοιχεία γειώσεων

Η όλη διαμόρφωση του συστήματος γείωσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλισθεί

αντίσταση γείωσης όχι μεγαλύτερη από 1Ω.

Όλοι οι γυμνοί αγωγοί μέσα στο έδαφος θα είναι επικασσιτερωμένοι. Διέλευση αγωγού από

οικοδομικά στοιχεία επιτρέπεται μόνο σε πλαστικό σωλήνα PVC διαμέτρου 40 mm, 6 atm.

Όταν απαιτείται η μηχανική προστασία αγωγού θα χρησιμοποιηθεί όμοια πλαστικός σωλήνας

PVC. Συνδέσεις αγωγού γείωσης μέσα σε σωληνώσεις απαγορεύονται.

Επί του δικτύου γείωσης θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης, όλος ο

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα μεταλλικά στοιχεία (χαλύβδινοι αγωγοί, μεταλλικά

ικριώματα, εσχάρες καλωδίων, σιδηροτροχιές γερανογεφυρών, μεταλλικές θύρες, μεταλλικά

κιγκλιδώματα κλπ). Για τη σύνδεση των μεταλλικών μερών θα χρησιμοποιηθεί χάλκινος

πολύκλωνος επικασσιτερωμένος αγωγός και λυόμενοι μεταλλικοί σύνδεσμοι ανθεκτικοί σε

ηλεκτρολυτική διάβρωση και κατάλληλης διατομής.

Οι αγωγοί συνδέσεως των τμημάτων που θα γειωθούν με τον ζυγό του γενικού πίνακα ή των

ακροδεκτών γειώσεως του πίνακα φωτισμού, θα είναι ενσωματωμένοι μέσα στα ηλεκτροφόρα

καλώδια.
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3.7 ΣΤΠ ΗΜ-Η3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

3.7.1 Γενικά

Το σύστημα αυτοματισμού μετρήσεων και σημάνσεων πρέπει αφενός μεν να επιτρέπει τον

αυτοματισμό ή και έλεγχο της εγκατάστασης, αφετέρου δε να εξασφαλίζει την ομαλή

λειτουργία αυτής και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να δίνει εικόνα της καταστάσεως

που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα και να προφυλάσσει την εγκατάσταση από

βλάβες ή συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας,

Το σύστημα αποτελείται ή συνεργάζεται με τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Διατάξεις μετρήσεως παροχής

β. Διάταξη μετρήσεως της στάθμης νερού στην δεξαμενή ή στον θάλαμο αναρροφήσεως ή

πιέσεως στον αγωγό τροφοδοτήσεως και προστασίας από λειτουργία εν ξηρώ των αντλητικών

συγκροτημάτων.

γ. Διατάξεις μετρήσεως της στάθμης νερού μέσα στα αεροφυλάκια.

δ. Διατάξεις μετρήσεως στάθμης νερού στις δεξαμενές τροφοδοτήσεως.

ε. Σύστημα Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή.

στ. Πίνακας αυτοματισμού μετρήσεων και σημάνσεων στον οποίον θα καταλήγουν οι

εντολές και οι σημάνσεις, θα βρίσκεται ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, τα όργανα

ενδείξεων και σημάνσεων κλπ.

Για την εκπλήρωση του προορισμού του, το σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού πρέπει να

παρέχει απαραίτητα τις δυνατότητες που αναφέρονται στην συνέχεια, και εκτός από αυτές,

τυχόν άλλες που θα υποδειχθούν από τον οίκο κατασκευής του συστήματος.

Η αποκατάσταση λειτουργίας μίας μονάδας μετά από δράση της διατάξεως προστασίας –

ασφάλειας θα γίνεται μόνο μετά από παρέμβαση του προσωπικού.

Οι σημάνσεις του πίνακα θα είναι οπτικές. Επιπλέον οι σημάνσεις βλάβης θα είναι και ηχητικές.

Η ηχητική σήμανση θα είναι ενιαία για όλον τον πίνακα και θα λειτουργεί ταυτόχρονα με τις

φωτεινές σημάνσεις και θα διακόπτεται με πλήκτρο, ενώ θα παραμένει η αντίστοιχη φωτεινή

ένδειξη μέχρι να αρθεί το αίτιο που προκάλεσε την ανωμαλία.

3.7.2 Αντλιοστάσια

3.7.2.1 Λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται χωρίς την

απαραίτητη συνεχή παρουσία χειριστών για χειρισμούς λειτουργίας αλλά αυτόματα, όπως

αναλυτικά παρακάτω περιγράφεται.

Εκτός από την αυτόματη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα προβλεφθεί η

δυνατότητα τηλεμετάδοσης των στοιχείων άντλησης (μέσω modem) σε Κέντρο Ελέγχου που

θα έχει σκοπό την παρακολούθηση και ορθολογικότερη αξιοποίηση του προβλεπόμενου

εξοπλισμού μέσω της συνεχούς (ON LINE) απεικόνισης των παραμέτρων του.
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Τα αντλητικά συγκροτήματα της κάθε άντλησης Α1 θα λειτουργούν (εκκίνηση-στάση) με βάση

τη στάθμη στην δεξαμενή την οποία τροφοδοτούν. Στη δεξαμενή αυτή θα ανιχνεύονται οι

στάθμες εκκίνησης και στάσης σε συνδυασμό με τη διάταξη μέτρησης της στάθμης (ηλεκτρόδιο

χωρητικού ή άλλου τύπου).

Οι στάθμες στάσης θα είναι διατεταγμένες στο ανώτερο σημείο της δεξαμενής από πάνω προς

τα κάτω με τη σειρά Σ1, Σ2, ..., ενώ οι στάθμες εκκίνησης τοποθετούνται στο κατώτερο τμήμα

της δεξαμενής όμοια με την αυτή σειρά επίσης, από πάνω προς τα κάτω (Ε1, Ε2, ...).

Εκτός από τα πιο πάνω ζεύγη εκκίνησης-στάσης, στη δεξαμενή προβλέπεται η ανίχνευση

κατωτάτης στάθμης καθώς και η ανίχνευση για τη σήμανση ανωτάτης στάθμης. Η σήμανση

αυτή θα είναι φωτεινή και ηχητική.

Θα ανιχνεύονται τόσα ζεύγη εκκίνησης-στάσης όσα και τα κύρια αντλητικά συγκροτήματα.

Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν

ξεκινήσει μία αντλία που της εδόθη εντολή τότε προβλέπεται η εντολή εκκίνησης να

μεταβιβάζεται στην επόμενη όμοια αντλία.

Όλες οι όμοιες αντλίες κάθε άντλησης προβλέπεται να εναλλάσσονται αυτόματα στη σειρά

λειτουργίας ώστε να μειωθεί η συχνότητα εκκίνησής τους και να εξασφαλίζεται, κατά το

δυνατόν, ομοιόμορφη φθορά τους.

Η μετάδοση της στάθμης της δεξαμενής στα αντλιοστάσια θα γίνεται με τη βοήθεια ειδικής

καλωδίωσης που προβλέπεται στο χαντάκι των αγωγών.

Στο αντλιοστάσιο Α3 η λειτουργία των αντλιών γίνεται με βάση την ζήτηση του δικτύου, η

οποία ζήτηση ανιχνεύεται από την πίεση στην εξαγωγή της κατάθλιψης.

Από τη μεγίστη ζήτηση 12,7μ3/ω μέχρι κάποιο σημείο παροχής (π.χ. 4μ3/ω) η πίεση παραμένει

σταθερή με μείωση των στροφών της αντλίας μέσω του μετατροπέα, συχνότητας (INVERTER).

Το σημείο αυτό της ελάχιστης παροχής με την σταθερή πίεση (24μΣΥ) θα προσδιοριστεί είτε με

τις ελάχιστες στροφές λειτουργίας, είτε με την ελάχιστη παροχή λειτουργίας και το οποίο θα

προκύπτει ανάλογα με τις χαρακτηριστικές καμπύλες Η = f (Q) ώστε η λειτουργία της αντλίας

να είναι ευσταθής. Εφ’όσον η απαίτηση του δικτύου σε παροχή μειώνεται η αντλία διακόπτει

την λειτουργία της και η πολύ μικρή παροχή προς το δίκτυο γίνεται από το αεροφυλάκιο με

μείωση της πίεσης μέχρι την ελαχίστη  απαιτούμενη (20μ.ΣΥ).

Όταν η πίεση φθάσει στο όριο της ελαχίστης, ξεκινά το αντλητικό συγκρότημα με μειωμένες

αρχικά στροφές και αυξάνοντας αυτές φθάνει στην απαιτούμενη από το δίκτυο παροχή με την

ονομαστική πίεση λειτουργίας των 24μ.Σ.Υ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την βοήθεια και του παροχομέτρου θα μπορούσε η αντλία

να λειτουργήσει μέχρι ~ 16μ3/ω με πλήρεις στροφές και πίεση 20μΣΥ και εφ’όσον υπερβληθεί

το σημείο αυτό να διακοπεί η λειτουργία με σήμανση βλάβης και τότε το δίκτυο θα

τροφοδοτήσει μόνον από το προβλεπόμενο by-pass με την πίεση της δεξαμενής.
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Σε όλες τις περιπτώσεις η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα ελέγχεται κατά

προτεραιότητα από την στάθμη ή την πίεση στην αναρρόφηση ώστε να αποφεύγεται η "εν

ξηρώ" λειτουργία τους.

3.7.2.2 Λειτουργικές  απαιτήσεις  αντλιοστασίων

(1) Σήμανση υπάρξεως τάσεως στα κυκλώματα ελέγχου.

(2) Έλεγχος λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του πίνακα.

(3) Εκκίνηση και στάση των αντλιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δεξαμενών

τροφοδοτήσεως ή την απαίτηση του δικτύου (Α3).

(4) Αυτόματη αντικατάσταση μιας αντλίας που τυχόν δεν λειτουργεί με την επόμενη και

αυτόματη κυκλική εναλλαγή της σειράς λειτουργίας των αντλιών, δηλαδή κάθε εντολή στάσε-

ως θα επιδρά στην πρώτη αντλία που μπήκε σε λειτουργία και κάθε εντολή εκκινήσεως θα επι-

δρά στην αντλία που έχει σειρά μετά την τελευταία αντλία που μπήκε σε λειτουργία.

(5) Επιλογή “αυτόματου” ή “χειροκίνητου” τρόπου ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών

μέσω μεταγωγέων τριών θέσεων “αυτόματα” - “στάση” - “χειροκίνητα”, με τον οποίο

επιτυγχάνονται τα ακόλουθα όταν ο μεταγωγέας του πίνακα βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση:

α. Στη θέση “στάση”  του μεταγωγέα, ο αυτόματος διακόπτης εκκινήσεως της αντλητικής

μονάδας παραμένει ανοικτός.

β. Στη θέση “αυτόματα” ο αυτόματος ελέγχεται τελείως από το αυτόματο σύστημα

λειτουργίας.

Στην περίπτωση αυτή μόλις δοθεί εντολή από το σύστημα αυτοματισμού κλείνει ο

διακόπτης εκκινήσεως και ο κινητήρας ξεκινάει. Η στάση του κινητήρα επιτυγχάνεται κανονικά

από το σύστημα ελέγχου  παροχής και σε έκτακτη περίπτωση από τα συστήματα προστασίας.

γ. Στη θέση λειτουργία “χειροκίνητα” το αυτόματο σύστημα δεν επιδρά στον αυτόματο

διακόπτη, και ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία χειροκίνητα.

(6) Σήμανση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού ή πίεσης στην αναρρόφηση.

(7) Αποκλεισμό εκκινήσεως των αντλιών που δεν λειτουργούν.

(8) Σήμανση “λειτουργία” κάθε μιας αντλίας και του αεροσυμπιεστού (όπου προβλέπεται).

(9) Σήμανση “βλάβη” κάθε μιας αντλίας και των αεροσυμπιεστών σε περίπτωση που δόθηκε

εντολή εκκινήσεως “αυτόματα” ή “χειροκίνητα” και η αντλία ή ο αεροσυμπιεστής δεν μπήκε σε

λειτουργία.

(10) Σήμανση υπερθερμάνσεως κάθε ενός κινητήρα αντλίας.

(11) Εκλογή λειτουργίας αεροσυμπιεστή με μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων “χειροκίνη-

τα-στάση-αυτόματα”.

Στη θέση “χειροκίνητα” ο αεροσυμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία και ελέγχεται χειροκί-

νητα

Στη θέση “στάση” βγαίνει εκτός λειτουργίας.
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Στη θέση “αυτόματα” επιτυγχάνεται αυτόματη λειτουργία που ελέγχεται από την στάθμη

του νερού στο αεροφυλάκιο.

(12) Μέτρηση και ένδειξη παροχής με σήμανση ανωτάτης παροχής.

(13) Μέτρηση και ένδειξη στάθμης νερού στα αεροφυλάκια και την δεξαμενή αναρρόφησης

με σήμανση ανωτάτης και κατωτάτης στάθμης.

Από τις παραπάνω ενδείξεις-σημάνσεις θα πρέπει να μπορούν, όταν απαιτηθεί να  τηλεμεταδί-

δονται σε Κέντρο Ελέγχου  οι υπ’ αριθμ. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), και (13).

3.7.3 Στοιχεία συστήματος

3.7.3.1 Προγραμματιζόμενοι  Λογικοί  Ελεγκτές

Ο αυτοματισμός λειτουργίας και ελέγχου θα στηρίζεται βασικά σε πλήρη μονάδα Προγραμματι-

ζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) και κατάλληλο λογισμικό που περιλαμβάνεται στο κόστος

προμήθειας εγκατάστασης δυναμένου να αντιμετωπίσει και την ενδεχόμενη  μελλοντική παρα-

κολούθηση από Κέντρο Ελέγχου. Επίσης θα προβλέπεται κατάλληλη βάση δεδομένων για

ελάχιστη καταχώρηση 3 μηνών. Εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν καταχωρητές δεδομένων (DATA

LOGGERS), τότε θα παραδοθεί και κατάλληλο λογισμικό με την χρησιμοποίηση του οποίου τα

δεδομένα θα διαβάζονται ή εκτυπώνονται με απόλυτα κατανοητό και ευκρινή τρόπο για το

μέγεθος, είδος και χρόνο του συμβάντος.

Ο Ελεγκτής αυτός θα είναι ηλεκτρονική μονάδα προγραμματιζόμενη (PROGRAMMABLE

CONTROLLER), ώστε να επιτελεί κατ’ ελάχιστον και με ευχέρεια τις διάφορες λειτουργίες που

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Το σύνολο θα αποτελείται από περισσότερα εναλλάξιμα στοιχεία-κάρτες (MODULES).

Πιό συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο-κάρτα τροφοδοτήσεως

για είσοδο 230 V, 50 Hz με απόκλιση 10% τουλάχιστον, μία κάρτα κεντρικού μικροεπεξεργα-

στή (CPU) και τον απαιτούμενο αριθμό καρτών ψηφιακών εισόδων, καρτών ψηφιακών εξόδων

και καρτών αναλογικών μεγεθών, με περίσσεια τουλάχιστον 20% από τις απαιτήσεις για τις

παραπάνω αναφερόμενες λειτουργίες.

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει δύο πόρτες επικοινωνίας RS 232C και μία δικτυακή (RJ45). Η μία

πόρτα επικοινωνίας θα χρησιμεύει για την επικοινωνία με Κέντρο Ελέγχου μέσω μετατροπέα

(MODEM), η δε άλλη για την τοπική χρήση (σύνδεση υπολογιστή, εκτυπωτή κλπ.).

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας θα περιλαμβάνει μνήμη RAM διπλάσια από την αναγκαία για

τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφή εργασίες και τουλάχιστον 16 Kbytes. Επίσης θα

διαθέτει μνήμη EPROM ή EEPROM για την αποθήκευση του προγράμματος.

Ο Ελεγκτής θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες μονάδες εισόδων-εξόδων.

Οι μονάδες ψηφιακών εισόδων/εξόδων θα είναι εξοπλισμένες με LED ενδεικτικά της κατάστα-

σης λειτουργίας τους. Τα κυκλώματα εισόδου θα είναι με γαλβανική απομόνωση.

Οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές του αντλιοστασίου θα πρέπει να είναι διεθνώς ανα-

γνωρισμένου οίκου της τελευταίας σειράς κατασκευής, που να έχει αντιπροσωπεία με ισχυρή



45

υποστήριξη στην Ελλάδα (service, ανταλλακτικά κλπ.) θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 500C και σχετική υγρασία 90%, με κατάλληλο σύστημα

ψύξης εφόσον απαιτείται.

3.7.3.2 Πίνακας  αυτοματισμού  και  σημάνσεων

Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας προβλέπεται ειδικός πίνακας αυτοματισμού-ελέγχου

και σημάνσεων.

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι μεταλλικός, με αρκετά μεγάλες διαστάσεις, κλειστός από όλες τις

πλευρές αλλά με δυνατότητα εύκολης επισκέψεως του εσωτερικού του.

Κάθε πίνακας ελέγχου νοείται ότι περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους προγραμματιζόμενους

ελεγκτές (με μονάδες τροφοδοσίας, επεξεργασίας, μονάδες εισόδων-εξόδων, κλπ.) όλα τα κυ-

κλώματα ελέγχου, τα όργανα ενδείξεως, τις λυχνίες σημάνσεως, τα πλήκτρα χειρισμού, τους

μεταγωγικούς διακόπτες κλπ., ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος αυτοματι-

σμού, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα.

Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία, θα υπάρχει μία

μαύρη πινακίδα που θα γράφει με ανάγλυφα γράμματα σε Ελληνική γλώσσα τον προορισμό ή

την ένδειξη του αντίστοιχου οργάνου.

Οι ηχητικές σημάνσεις θα μπορούν να διακόπτονται με ένα πλήκτρο, ενώ ταυτόχρονα όμως θα

παραμένει η οπτική σήμανση μέχρι να επισκευασθεί η ανωμαλία αλλά θα μετατρέπεται από δια-

κεκομένη σε συνεχή.

Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα με τις οποίες προβλέπεται η σύνδεση εξωτερικών

οργάνων θα καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες, που θα επιτρέπουν τον ακριβή προσ-

διορισμό του οργάνου.

Μαζί με τον πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσμολογίας, θα παραδοθεί και αναλυτικός κατά-

λογος των υλικών που περιλαμβάνει (είδος, τύπος, μέγεθος, οίκος κατασκευής κλπ.), ώστε να

διευκολυνθεί το έργο της συντήρησης από πλευράς εξευρέσεως ανταλλακτικών.
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3.8 ΣΤΠ ΗΜ-Η4: ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

3.8.1 Γενικά

Η παρούσα  Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή συμπληρώνει βασικά την Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ  ΤΟ 1501-04-20-02-01 «Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας» και προδιαγράφει τα

καλώδια Μέσης Τάσεως καθώς και την καλωδίωση τηλεμετάδοσης δεδομένων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για όλες τις

απαιτούμενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής ή χαμηλής τάσεως για

την ομαλή λειτουργία των κύριων μονάδων, του βοηθητικού εξοπλισμού, του συστήματος

αυτοματισμού και της εγκαταστάσεως φωτισμού.

Οι διατομές των αγωγών θα είναι κατ’ ελάχιστον οι αναφερόμενες στα συμβατικά σχέδια. Σε

όλες τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται διαστάσεις στα σχεδια για αγωγούς χαμηλής

τάσεως, η διατομή των θα οριστεί από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς για το

ρεύμα που τους διαρρέει.

3.8.2 Καλώδιο τηλεμετάδοσης δεδομένων

Για την μετάδοση δεδομένων (λειτουργικών και στοιχείων) θα πρέπει βασικά να

χρησιμοποιηθεί ειδικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (μετάδοση στάθμης δεξαμενής στο

αντλιοστάσιο κλπ).

Το καλώδιο θα είναι 6 ζευγών (2x6x8χστ) κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Το καλώδιο

θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα από πολυαιθυλένιο ονομαστικής διαμέτρου DN 80 (PN 6). Σε

περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική προστασία θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι

γαλβανισμένοι σωλήνες διαμέτρου 11/2” τουλάχιστον με κατάλληλη στήριξη.

Καλωδίωση (2x6x8χστ) έχει ήδη τοποθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος, παράλληλα με τους

καταθλιπτικούς αγωγούς. Δεν έχει τοποθετηθεί αλλά προβλέπεται να τοποθετηθεί στο

τελευταίο τμήμα 1230μ προς Πανόραμα. Το καλώδιο αυτό είναι τύπου Α-2Υ(L)2Y-ST  με

χάλκινους αγωγούς 2x6x0.8 χστ και μόνωση πολυαιθυλενίου μέσα σε σωλήνωση

πολυαιθυλενίου 80χστ, 6ατμ.

Η κατασκευή και οι ιδιότητες του καλωδίου πρέπει να ακολουθούν αναγνωρισμένες διεθνείς

προδιαγραφές και κατά προτίμηση ISO – ΕΝ - ANSI – VDE κλπ.

Κατά μήκος της διαδρομής των καλωδίων, ανάλογα με την μέθοδο εγκατάστασης, θα

χρησιμοποιηθούν φρεάτια έλξης ανά περίπου 100-200 μ. με μέγιστη απόσταση 500 μ. καθώς

επίσης στα σημεία σύνδεσης, διακλάδωσης ή αλλαγής της κατεύθυνσης θα κατασκευασθούν

κατάλληλα φρεάτια, τα οποία θα επιτρέπουν την έλξη, την διακλάδωση ή τη σύνδεση των

καλωδίων.

Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από μπετόν πάχους 10 εκ, τουλάχιστον, θα έχουν

ελάχιστες διαστάσεις 50Χ50 εκ. και συνηθισμένο βάθος από 30 μέχρι 70 εκ. Ο πυθμένας του

φρεατίου θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα 200 χγρ. τσιμέντου πάχους 10 εκ. Τα φρεάτια θα

φέρουν χυτοσιδηρά καλύμματα, κατάλληλης κατηγορίας αντοχής.
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Τα φρεάτια, οι μούφες σύνδεσης και τα στοιχεία διακλάδωσης, όπως και οι κατανεμητές -

τερματικά κλπ. δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα, αλλά νοούνται ανηγμένα στην τιμή της ανά μέτρο

καλωδίωσης.

Μάνδρα, 03.08.2016

Συντάχθηκε, Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

Παναγιώτης Κανάκης

Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με B’ βαθμό
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