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Αντλητικά συγκροτήµατα αντλιοστασίων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-08-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων δικτύων ύδρευσης και
άρδευσης, εξαιρουµένων των ηλεκτροκινητήρων που είναι αντικείµενο της ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00.
Τα αντλητικά συγκροτήµατα καταδυόµενου τύπου, βαθέων φρεάτων ή ακαθάρτων καλύπτονται
από αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.
Θέµατα που αφορούν, τις γερανογέφυρες των αντλιοστασίων, τα αεριοφυλάκια και τις σωληνώσεις
και συσκευές ρυθµίσεως της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείµενο των ΠΕΤΕΠ 0808-02-00, ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00, ΠΕΤΕΠ 08-08-04-00 και ΠΕΤΕΠ 08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ καλύπτει τόσο τις κύριες όσο και τις εφεδρικές και βοηθητικές αντλίες των
αντλιοστασίων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΑΝΤΛΙΕΣ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα αντλητικά συγκροτήµατα αποτελούνται απο:
- Φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής ροής, πολυβάθµιες ή µονοβάθµιες, οριζοντίου ή κατακορύφου
άξονα, για λειτουργία εκτός ύδατος.
- Ηλεκτροκινητήρες
- Εξαρτήµατα για την σύνδεση της αντλίας µε τον ηλεκτροκινητήρα (ειδικοί σύνδεσµοι).
- Βάση έδρασης της αντλίας.
Σχετικά πρότυπα:
ΕΝ 809:1998

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες
και αντλητικά συγκροτήµατα για υγρά- Κοινές απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΝ 12162:2001

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - ∆ιαδικασία υδροστατικής δοκιµής.

ΕΝ 23661:1993

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions (ISO
3661:1977) -- Φυγοκεντρικές αντλίες µε απόληξη απορρόφησης- Βάση
έδρασης και διαστάσεις εγκατάστασης.

ΕΝ ISO 5199:2002

Technical specifications for centrifugal pumps - Class II (ISO 5199:2002) -Τεχνικές Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες - Κατηγορία II.

ΕΝ 60204-1:1997

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements (IEC 60204-1:1997) -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός
εξοπλισµός µηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
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2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Οι αντλίες θα είναι φυγόκεντρες αξονικής ροής, µε άξονα οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης,
µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες, δεξιόστροφες.
Το κέλυφος της αντλίας, τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα πέλµατα έδρασης θα είναι
κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά (π.χ. φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο κατά το πρότυπο ΕΝ
1561 ή σφαιροειδή κατά το πρότυπο ΕΝ1563).
Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, φωσφορούχο ορείχαλκο ή
άλλο κράµα υψηλής αντοχής σε σπηλαίωση Όλα τα προερχόµενα από χύτευση τεµάχια θα είναι
πλήρως απαλλαγµένα από ελαττώµατα χυτηρίου δηλαδή φυσαλίδες, σπήλαια, σπογγώδεις µάζες
κ.λπ.
Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίησή του
στην περιοχή διέλευσής του από το κέλυφος της αντλίας θα επιτυγχάνεται µε µε στυπιοθλίπτη
µηχανικός ή απλό, σύµφωνα µε τη µελέτη.
Προκειµένου για αντλία κατακόρυφου άξονα, αυτή θα είναι εφοδιασµένη µε ισχυρό έδρανο
παραλαβής της αξονικής ώθησης και του βάρους των περιστρεφοµένων µερών. Οι ένσφαιροι
τριβείς του εδράνου θα είναι αυτολίπαντοι ή θα φέρουν λιπαντήρες (γρασσαδόρους) για την
κανονική λίπανσή τους µε γράσο.
Η αντλία θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υδραυλικές διατάξεις, οπές, κρουνό εκκένωσης, πώµατα
πλήρωσης, οπτικό και µηχανικό δείκτη στάθµης λιπαντελαίου όλα τα απαραίτητα επιστόµια,
εξαρτήµατα και όργανα και εν γένει όλα τα βοηθητικά στοιχεία τα αναγκαία για την καλή και ασφαλή
λειτουργία και την εκτέλεση των δοκιµών. Ειδικά στο στόµιο καταθλίψεως θα συνδεθεί µανόµετρο
µε την κατάλληλη κλίµακα, εφοδιασµένο µε κρουνό αποµόνωσης.
Οι αντλίες θα δοκιµαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους σε πίεση στεγανότητας του κελύφους
ίση προς το 150% του µανοµετρικού ύψους της ονοµαστικής παροχής. Οι επιφάνειες των
διαφόρων τµηµάτων της αντλίας και ειδικά αυτές που θα είναι σε επαφή µε το νερό θα είναι
επιµελώς λειασµένες για την αποφυγή µεγάλων τριβών και του κινδύνου εµφάνισης φαινοµένων
σπηλαίωσης. Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, θα στερεώνεται δε στον
άξονα µε ασφαλή τρόπο αλλά που θα επιτρέπει την αποσυναρµολόγησή της. Το σύστηµα πτερωτή
– άξονας θα είναι ζυγοσταθµισµένο. Η βάση έδρασης της αντλίας και του κινητήρα θα είναι
διαµορφωµένη από συγκολλητά χαλυβδοελάσµατα και διατοµές µορφοσιδήρου. Η αντλία µε τον
αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα θα αποτελεί ένα στιβαρό σύνολο, η λειτουργία του οποίου θα είναι
οµαλή χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις. Η σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα θα γίνεται µε
ειδικό ελαστικό σύνδεσµο που θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. Ο
ελαστικός σύνδεσµος θα καλύπτεται µε κατάλληλο προστατευτικό κάλυµµα.
Όλος ο ενσωµατούµενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισµός, θα είναι καινούριος και θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής.
Όλες οι όµοιες µονάδες (αντλίες), θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήµατα των οµοίων µονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα (interchangeable).
Στο κέλυφος των αντλιών θα είναι τυπωµένη η φορά περιστροφής της και θα υπάρχει
προσαρµοσµένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο, τον αριθµό
κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των αντλητικών
συγκροτηµάτων ή τυχόν αποκλίσεις από τα προαναφερόµενα θα καθορίζονται από τη µελέτη.
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2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
2.3.1.

Απαιτήσεις ενσωµατούµενων υλικών

Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO9000 : 2000 από φορέα της EQNET και θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου οργανισµού πιστοποίησης και θα φέρουν
σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία των υλικών θα υποβάλει πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων, ο οποίος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και τύπος του προϊόντος.

β.
Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις και ειδικότερα:
Ονοµαστικός αριθµός στροφών (rpm).
Μορφή πτερωτής και ειδικός αριθµός στροφών αυτής.
Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας της αντλίας που θα εκτείνονται σε όλο το εύρος λειτουργίας
της:
ι. Μανοµετρικό ύψος Η [m] συναρτήσει της παροχής Q [m3/h].
ιι. Βαθµός απόδοσης της αντλίας συναρτήσει των µεγεθών Η και Q.
ιιι. ∆ιάγραµµα απαιτούµενης ισχύος.
ιv. ∆ιάγραµµα καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως (NPSH) συναρτήσει της παροχής.
Στην περίπτωση παράλληλης λειτουργίας θα υποβληθούν πρόσθετα και οι καµπύλες µονοµετρικού
ύψους – παροχής όλων των αντλητικών συγκροτηµάτων που συµµετέχουν µε τις θέσεις εκκίνησης
– στάσεις αυτών σε συνδυασµό µε την χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας του συλλεκτηρίου
καταθλιπτικού αγωγού. Κατασκευαστικά σχέδια της αντλίας µε τις κύριες διαστάσεις, την
ονοµατολογία των επιµέρους στοιχείων και τα υλικά κατασκευής των διαφόρων στοιχείων /
εξαρτηµάτων.
Συνολικό βάρος αντλίας.
γ. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης της αντλίας.
δ. Κατάλογο ανταλλακτικών, µε τους αντιστοίχους κωδικούς παραγγελίας τους.
ε. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά
αντλητικά συγκροτήµατα όµοια µε τα προτεινόµενα.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει µε βάση τις λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και µε την παρουσία ειδικευµένου
τεχνικού, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την επιβλέπουσα αρχή.
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων περιλαµβάνει:
α.

Την τοποθέτηση και σύσφιξη της αντλίας στην βάση έδρασής της.
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β.
Την αγκύρωση της βάσης έδρασης του αντλητικού συγκροτήµατος στην βάση από
οπλισµένο σκυρόδεµα.
γ. Την σύνδεση της αντλίας µε τον αγωγό αναρρόφησης.
δ.Την τοποθέτηση του φίλτρου αναρρόφησης στον αντίστοιχο αγωγό.
ε. Την σύνδεση της αντλίας µε τον αγωγό κατάθλιψης.
ζ. Την σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα µέσω του προβλεπόµενου διαιρετού ελαστικού
συνδέσµου (κόπλερ) και την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύµµατός του.
στ.

Την τοποθέτηση και σύνδεση των προβλεπόµενων οργάνων ελέγχου και ένδειξης.

Η τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα επιτρέπει των ευχερή επί τόπου επιθεώρηση
και συναρµολόγηση – αποσυναρµολόγηση των διαφόρων µερών της.

4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

4.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Έλεγχος φακέλου εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του
κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την παρούσα,
αριθµού εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται εντολές συµπλήρωσης. Η διαπίστωση µη
συµµόρφωσης οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ,
συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.
Έλεγχος των διατάξεων / συστηµάτων σύµφωνα µε το εδάφιο 2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Έλεγχος της ευθυγράµµισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας - κινητήρα.
Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των αντλιών. Υποχρεωτικά οι αντλίες θα συνοδεύονται
από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα ανταλλακτικά που προβλέπονται
από την µελέτη. Αυτά θα είναι τουλάχιστον :
- 1 πτερωτή,
- 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτηµάτων στεγανοποίησης,
- 1 στυπιοθλίπτη,
- 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων,
- 1 διαιρετός σύνδεσµος µε 2 ελαστικά ενδιάµεσα στοιχεία.
Έλεγχος της καλής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος: γίνονται οι κάτωθι δοκιµές, στον
χώρο του αντλιοστασίου, απο τις αρµόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου, µε την παρουσία του
Αναδόχου:
α)
∆οκιµές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων
σε πίεση 1,5 φορές την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου για τον έλεγχο της στεγανότητας
των συνδέσεων. Για την δοκιµή συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται στην
Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.
β)
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∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήµατος.
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γ)
∆οκιµές 8ωρης συνεχούς λειτουργίας όλων των συγκροτηµάτων. Στις δοκιµές αυτές θα
ελεγχθούν η τυχόν εµφάνιση αδικαιολόγητων υπερπιέσεων, ταλαντώσεων ή θορύβων και οι
ενδείξεις των οργάνων ελέγχου.
δ)

∆οκιµές και µετρήσεις των υδραυλικών χαρακτηριστικών των αντλιών.

Οι παραπάνω δοκιµές θα συµπληρώνονται και µε τις δοκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος
αυτοµατισµού και ελέγχου των αντλιοστασίων.
Σκοπός των δοκιµών και των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι αντλητικές µονάδες καλύπτουν τα
πρότυπα, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
Οι παρουσιαζόµενες βλάβες ή ζηµιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιµών, που οφείλονται
σε κατασκευαστικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται µε αντικατάσταση των φθαρµένων
µερών, διατάξεων και υλικών, µε καινούρια.

4.2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για την οριστική παραλαβή του αντλητικού συγκροτήµατος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου,
γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιµές µε αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο
4.1 της προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται ιδιαίτερα η πραγµατική απόδοση του αντλητικού
συγκροτήµατος (ικανοποιήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας).

- Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, την πτερωτή, τον άξονα και τον
ελαστικό σύνδεσµο κινητήρα-αντλίας.Τα τµήµατα των διατάξεων/µηχανισµών που έχουν υποστεί
φθορά, αντικαθίστανται άµεσα. Υποχρεωτικά προσκοµίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές
δοκιµές όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια.
-

Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο αντλητικό
συγκρότηµα και στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου, και προσδιορισµός, βάσει αυτών
πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθµίσεων.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών
συγκροτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές
του κατασκευαστικού οίκου, ή διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώµατα, η Υπηρεσία δυνατόν να
απαιτήσει την αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων /µηχανισµών ή
µέρους αυτών.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
Εκφόρτωση µε γερανό ή γερανοφόρο οχήµα.
Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισµός γερανογέφυρας για την ανύψωση και µεταφορά των
αντλητικών συγκροτηµάτων.
Χρήση εργαλείων χειρός
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Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην τοποθέτηση των
συγκροτηµάτων.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
∆ιεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισµού
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση
µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και η Ελληνική Νοµοθεσία στα
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λ.π.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τα προς επιµέτρηση αντικείµενα των αντλητικών συγκροτηµάτων είναι τα εξής:
Τα αντλητικά συγκροτήµατα επιµετρώνται σε µονάδες (τεµάχια) πλήρως εγκατεστηµένες, βάσει
των χαρακτηριστικών των (ονοµαστικής παροχής και µανοµετρικού ύψους Η), του τύπου των
(οριζόντια, κατακόρυφα) του είδους των (µονοβάθµια, πολυβάθµια) και τυχόν άλλων ειδικών
απαιτήσεων.
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