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ΠΕΤΕΠ

Αεροφυλάκια

1.

08-08-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην εγκατάσταση συγκροτήµατα αεροφυλακίων για ρύθµιση της
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων των αντλιοστασίων και την αντιµετώπιση των
φαινοµένων υδραυλικού πλήγµατος ή την ρύθµιση λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων
αντλιοστασίων. Τα αεροφυλάκια θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ και την
εγκεκριµένη µελέτη.
Θέµατα που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήµατα, στους ηλεκτροκινητήρες, στις γερανογέφυρες,
στις σωληνώσεις και στις συσκευές ρύθµισης της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν
αντικείµενο των ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 (Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων), ΠΕΤΕΠ 08-08-0200 (Ηλεκτροκινητήρες Αντλητικών Συγκροτηµάτων), ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 (Γερανογέφυρες) και
ΠΕΤΕΠ 08-08-05-00 (Σωληνώσεις και Συσκευές Αντλιοστασίων) αντίστοιχα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Η τυπική εγκατάσταση συγκροτήµατος αεροφυλακίων περιλαµβάνει:
•

∆οχείο ή δοχεία πίεσης από ηλεκτροσυγκολλητά χαλυβδοελάσµατα, και σφαιρικούς πυθµένες
εξοπλισµένα µε ανθρωποθυρίδα, υποδοχές σύνδεσης οργάνων, ρυθµιστικές δικλείδες,
βαλβίδα αντεπιστροφής και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και λειτουργίας.

•

Ηλεκτροκίνητο αεροσυµπιεστή µε τα προδιαγραφόµενα από την µελέτη χαρακτηριστικά,
εξοπλισµένο µε φίλτρο αέρα, διατάξεις ασφαλείας, όργανα ελέγχου, αυτοµατισµού και
ενδείξεων.

Σχετικά πρότυπα :
DIN EN 10027-1

Designation systems for steels; Steel names and principal symbols -Συστήµατα σήµανσης χαλύβων. Ονοµατολογία και συµβολισµός.

ΕΝ 286-1:1998

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1:
Pressure vessels for general purposes -- Απλά µη εκτιθεµένα σε φλόγα δοχεία
πίεσης σχεδιασµένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο. Μέρος 1: ∆οχεία πίεσης για
γενικές χρήσεις.

Oι κατασκευαστές του ανωτέρου εξοπλισµού θα διαθέτουν σύστηµα ποιότητας πιστοποιηµένο κατά
ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production,
Installation and Servicing [ISO 9001:1994] [Supersedes EN 29001:1987] - Συστήµατα διασφάλισης
ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το
πρότυπο ΕΝ 29001/1987]).
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2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος είναι:
α. Όγκος αεροφυλακίου (m3)
β. Πίεση λειτουργίας (MPa)
γ. ∆ιάµετρος του κυλινδρικού τµήµατος (mm)
δ. Ύψος του κυλινδρικού τµήµατος (mm)
ε. Πάχος του ελάσµατος του κυλινδρικού τµήµατος (mm)
στ. Πάχος του ελάσµατος του πυθµένα (mm)
η. Ονοµαστική διάµετρος στοιχείου σύνδεσης µε τον αγωγό κατάθλιψης (mm)
θ. Παροχή του αεροσυµπιεστή (m3/hr).

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Ο ενσωµατούµενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισµός θα είναι καινούργιος και θα συνοδεύεται
από πιστοποιητικά ποιότητας του οίκου (ή των οίκων) κατασκευής.
Όλες οι όµοιες διατάξεις / συγκροτήµατα θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήµατα των οµοίων µονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιµα (interchangeable).
Οι κύριες διατάξεις των συγκροτηµάτων θα φέρουν πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο
κατασκευής, τον τύπο του µηχανήµατος, τον αριθµό κατασκευής και τα βασικά χαρακτηριστικά
λειτουργίας τους.
Το αεροφυλάκιο και ο αεροσυµπιεστής θα φέρουν σήµανση ποιότητας CE σύµφωνα µε την οδηγία
93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος, ο
οποίος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον :
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις και η ονοµατολογία και κωδικοποίηση των επιµέρους στοιχείων (parts
list)
γ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
δ. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συγκροτήµατα
αεροφυλακίων, όµοια µε τα προτεινόµενα

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα αεροφυλάκια θα φέρουν διάταξη εισόδου τύπου BORDA (εξισορρόπησης απωλειών εισροής εκροής µέχρι στάθµης 2,5:1,0) ή θα διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής.
Η εισροή του νερού στο αεροφυλάκιο γίνεται µέσω σωλήνωσης παράκαµψης (by-pass) της
βαλβίδας αντεπιστροφής µε ρυθµιστική δικλείδα.
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Τα αεροφυλάκια συνήθως τοποθετούνται εκτός των κτιρίων των αντλιοστασίων, στον
περιβάλλοντα χώρο και εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεµα µέσω πλευρικών σιδηρών βάσεων
(ποδαρικών).

3.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
Ο εξοπλισµός των αεροφυλακίων εγκαθίσταται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης
εφαρµογής, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση Μηχανικός θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε συναφή έργα ή
θα προέρχεται από τον κατασκευαστικό οίκο.

3.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εγκατάσταση των αεροφυλακίων περιλαµβάνει:
α. Την εγκατάσταση των αγκυρίων ή των αναµονών στερέωσης στην βάση έδρασης από
σκυρόδεµα
β. Την συναρµολόγηση και στερέωση των αεροφυλακίων επί της βάσεως (συσφίξεις κοχλιών,
οριζοντιοποίηση, κατακορύφωση)
γ. Τις συνδέσεις µε τον καταθλιπτικό αγωγό και τον αεροσυµπιεστή
δ. Την σύνδεση των οργάνων ελέγχου
ε. Την σύνδεση του συστήµατος αυτοµατισµού µε τον πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου
στ. Τις πάσης φύσεως καλωδιώσεις και βοηθητικές σωληνώσεις
ζ. Την τελική βαφή του κελύφους του αεροφυλακίου

3.3.1.

Αεροφυλάκια και όργανα αυτοµατισµού και ενδείξεων

Τα αεροφυλάκια είναι κατά κανόνα κυλινδρικά, µε πυθµένες τύπου λεβητοποιίας από
χαλυβδοελάσµατα λεβητοποιίας ποιότητας S 235 JR, S 275 JR κατά DIN EN 10027-1.
Τα αεροφυλάκια στηρίζονται κατά γενέτειρα σε 3 ή 4 πλευρικά στηρίγµατα, µε υπερύψωση ως
προς την βάση έδρασης, για να είναι δυνατή η ελεύθερη παραµόρφωση του πυθµένα µε την
µεταβολή της πίεσης λειτουργίας τους. Από τον πυθµένα προβάλλει σωλήνας µε απόληξη
φλάντζας για την σύνδεση των αεροφυλακίων µε τον καταθλιπτικό αγωγό. Στο άνω µέρος της
κυλινδρικής επιφάνειας του δοχείου πίεσης θα εγκαθίσταται στόµιο για την σύνδεση του σωλήνα
παροχής αέρα από τον αεροσυµπιεστή.
Τα αεροφυλάκια θα έχουν ανθρωποθυρίδα µε διαστάσεις διαµέτρου 400 mm τουλάχιστον και θα
διαθέτουν τις κατάλληλες αναµονές (προεξέχουσες σωληνώσεις - στόµια ή και κατακόρυφο
σωλήνα - συλλέκτη) για την εγκατάσταση των ακολούθων διατάξεων και οργάνων κατά ελάχιστον :
-

Σωλήνωσης παροχής πεπιεσµένου αέρα

-

Βαλβίδας ασφαλείας διαµέτρου 1” - 2” (25mm - 50mm). Η βαλβίδα ασφαλείας θα ρυθµίζεται έτσι
ώστε να ανοίγει σε πίεση µικρότερη από την πίεση υπολογισµού του αεροφυλακίου κατά
100Mpa

-

Βαλβίδας εξαέρωσης ¾’’ (20 mm)

-

Κρουνού εκκένωσης νερού διαµέτρου 1” - 2” (25 – 50 mm)

-

Πιεζοστάτη για την εκκίνηση του αεροσυµπιεστή

ΠΕΤΕΠ:08-08-04-00
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-

Υδροδείκτης στάθµης νερού µε κρουνούς αποµόνωσης

-

Αισθητήρων στάθµης νερού για την λειτουργία του αεροσυµπιεστή.

-

Μανόµετρου µε κρουνό αποµόνωσης και εξαέρωσης.

3.3.2.

Αεροσυµπιεστής

Ο αεροσυµπιεστής θα είναι εµβολοφόρος ή κοχλιοφόρος, αερόψυκτος, ελαιολίπαντος, κινούµενος
από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, τάσης 380 V, συχνότητας 50 Hz και
ισχύος κατά 15% τουλάχιστον µεγαλύτερης της απορροφούµενης από τον αεροσυµπιεστή.
Κινητήρας και αεροσυµπιεστής θα εδράζονται σε κοινή βάση.
Ο αεροσυµπιεστής θα είναι εφοδιασµένος µε φίλτρο αέρα (εισαγωγής) και βαλβίδα ασφαλείας.
Η λειτουργία του αεροσυµπιεστή θα είναι αυτόµατη. Θα ελέγχεται από συνδυασµό αισθητήρων
στάθµης ύδατος και πίεσης (πιεζοστάτης) στο αεροφυλάκιο.
Οι συνθήκες για την εκκίνηση του αεροσυµπιεστή είναι δύο και συγκεκριµένα:
-

Στάθµη αεροφυλακίων ίση ή υψηλότερη από την ορισµένη τιµή. Ως στάθµη ελέγχου του
αεροσυµπιεστή λαµβάνεται η στάθµη ηρεµίας των αεροφυλακίων.

-

Πίεση ίση ή µικρότερη από την τιµή που αντιστοιχεί στην καθορισµένη στάθµη.

Στον σωλήνα σύνδεσης του αεροσυµπιεστή µε τα αεροφυλάκια θα υπάρχει διάταξη αφύγρανσης,
δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής κατάλληλα για πεπιεσµένο αέρα.

3.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα αεροφυλάκια και οι εµφανείς σωληνώσεις θα βαφούν σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01
(Αντισκωριακή Προστασία Σιδηροκατασκευών) και 08-07-02-02 (Βαφή Σιδηροκατασκευών) στην
απόχρωση που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. Τα αεροφυλάκια θα είναι επίσης και εσωτερικώς
βαµµένα.
Για τα αεροφυλάκια που εγκαθίστανται σε αντλιοστάσια ύδρευσης, η εσωτερική βαφή θα είναι
κατάλληλη για πόσιµο νερό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
προσκόµιση πιστοποιητικού για την βαφή (potability certificate).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην συνέχεια αποτελούν την προσωρινή παραλαβή, όσον αφορά
στα Ιδιωτικά Έργα και την παράδοση προς χρήση, όσον αφορά στα ∆ηµόσια Έργα.
(εντάσσεται στο αντικείµενο της Επίβλεψης και όχι της Επιτροπής Παραλαβής).
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-

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων στο έργο συσκευών και εξαρτηµάτων.

-

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπάρκειας στοιχείων δίδονται εντολές συµπλήρωσης.

-

Έλεγχος των τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συγκροτήµατος. Τα
εγχειρίδια αυτά θα είναι οπωσδήποτε µεταφρασµένα στην Ελληνική. Επισηµαίνεται η απαίτηση
τεχνικής µετάφρασης.

-

Έλεγχος των αναλυτικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (ισχύος και αυτοµατισµού).
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-

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του συγκροτήµατος
αεροσυµπιεστές θα συνοδεύονται από την εργοστασιακή τους εγγύηση.

αεροφυλακίων.

Οι

-

Ελεγχος της καλής λειτουργίας του συγκροτήµατος. Εκτελούνται δοκιµές λειτουργίας από
τεχνικούς του Αναδόχου, µε την παρουσία εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου, ώστε να
διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Μελέτης (του
σχεδιασµού του συγκροτήµατος).

-

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αεροσυµπιεστής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από:
• ∆ύο σειρές φίλτρων αέρα (τα αναλώσιµα στοιχεία)
• Ποσότητα ελαίου ψύξης, που θα αντιστοιχεί σε δύο αντικαταστάσεις (εντός δοχείων µε την
κατάλληλη σήµανση)
• ∆ύο φίλτρα ελαίου
• Έναν εφεδρικό ιµάντα κίνησης ή έναν εφεδρικό ελαστικό σύνδεσµο (εάν χρησιµοποιούνται)

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα πορίσµατα.
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης οποιουδήποτε στοιχείου της εγκατάστασης µε τις απαιτήσεις της
παρούσας ΠΕΤΕΠ συνεπάγεται την απόρριψη αυτού και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το
αντικαταστήσει µε καινούριο (δεν είναι αποδεκτή η επισκευή ελαττωµατικών στοιχείων,
εξαρτηµάτων κ.λπ. και η επανατοποθέτησή τους).

4.2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι που αναφέρονται στην συνέχεια, αφορούν τόσο στην προσωρινή όσο
και στην οριστική παραλαβή (αρµοδιότητα της Επιτροπής Παραλαβής).
Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος αεροφυλακίων θα γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιµές µε αυτούς που περιγράφονται στο
εδάφιο 4.1 της προσωρινής παραλαβής.

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα κινούµενα µέρη του αεροσυµπιεστή και η
κατάσταση των συσκευών / διατάξεων, των οργάνων ενδείξεων και του αυτοµατισµού. Τα
τµήµατα των διατάξεων / συσκευών 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 συγκρότηµα
αντιπληγµατικής προστασίας των αντλιοστασίων, στο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου, και
προσδιορισµός βάσει αυτών πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθµίσεων.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συγκροτηµάτων, όπως
αυτά καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού
οίκου, ή διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώµατα, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να απαιτήσει
την αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / µηχανισµών ή µέρους
αυτών.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
•

Εκφόρτωση µέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήµατος

•

∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους

Χρήση εργαλείων χειρός και συσκευών συγκολλήσεων
•

Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης µηχανικών στοιχείων και καλωδιώσεων και χρήση
συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεων για την συγκόλληση χαλύβδινων ελασµάτων

Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα
άτοµα. Άτοµα χωρίς επαρκή 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 ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την 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.λπ.).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το συγκρότηµα του αεροφυλακίου επιµετράται ως πλήρης εγκατεστηµένη µονάδα µε όλα τα
παρελκόµενα αυτής (τεµάχιο).
Τα αεροφυλάκια διαφοροποιούνται ως προς τον ωφέλιµο όγκο τους.
Στην ανά τεµάχιο τιµή µονάδος, περιλαµβάνονται:
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•

Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των υλικών
και συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθµιση και τον έλεγχο λειτουργίας
των αεροφυλακίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου.

•

Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές όλων
των ενσωµατούµενων υλικών, εξαρτηµάτων, συσκευών και µηχανηµάτων.

•

Η διενέργεια όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία
αποκατάστασης και τα εξαρτήµατα που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης µη συµµόρφωσης ή ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο.
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