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Αντλητικά συγκροτήµατα γεωτρήσεων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-09-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
H παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην εγκατάσταση βυθιζοµένων αντλητικών συγκροτηµάτων σε
υδρογεωτρήσεις.
Η εγκατάσταση των αντλιών (τύπου ποµόνα) γίνεται µετά το πέρας των προβλεπόµενων
δοκιµαστικών αντλήσεων (βλ. ΠΕΤΕΠ 08-09-06-00 «∆οκιµαστικές Αντλήσεις»).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων σε υδρογεωτρήσεις απαιτούνται τα ακόλουθα
ενσωµατούµενα υλικά – εξοπλισµός:
 Αντλία βυθιζόµενου τύπου µε ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ηλεκτροκινητήρα.
 Ηλεκτρικός πίνακας.
 Εύκαµπτο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 Σωλήνωση κατάθλιψης (χαλυβδοσωλήνες ή εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες).
 Συρµατόσχοινο ανάσυρσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
 Εξαρτήµατα συνδέσεων, σύσφιξης και στερέωσης σωληνώσεων και προστασίας καλωδίου
τροφοδοσίας.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά - εξοπλισµός που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα προέρχονται από βιοµηχανικές
µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12
(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος
- Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Ο ενσωµατούµενος εξοπλισµός θα πληρεί τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών ασφαλείας και
υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/263.EEC, 72/23/EEC, 94/9/EC και
98/68/EEC, καθώς και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΝ 809:1998

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες
και αντλητικά συγκροτήµατα για υγρά - 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-Έδρανο και
διαστάσεις εγκατάστασης.
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ΕΝ ISO 15783:2003 Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification (ISO 15783:2002) -Στροφοδυναµικές αντλίες άνευ συστήµατος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ Προδιαγραφή.
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.

ΕΝ 61800-3:1996

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC product
standard including specific test methods. Amendment A11:2000 to EN
61800-3:1996 -- Ηλεκτρικά συστήµατα οδήγησης µετατροπής ισχύος
ρυθµιζόµενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC (ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας) και ειδικές µέθοδοι δοκιµών.

Ο προσκοµιζόµενος εξοπλισµός θα φέρει υποχρεωτική σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό (αδειούχο
Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό) ή από συνεργείο του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήµατος υπό
την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.2.1.

Γεωµετρικά στοιχεία

Οι συνιστώµενες διαστάσεις της σωλήνωσης της γεώτρησης συναρτήσει της διαµέτρου της αντλίας
και της παροχής δίδονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Συνιστώµενες διαστάσεις
Προβλεπόµενη

Ονοµαστική διάµετρος

Βέλτιστη διάµετρος

παροχή γεώτρησης

κελύφους αντλίας

σωλήνωσης γεώτρησης

(lt/sec)

(mm)

(mm)

κάτω από 6

102

152 εσ.διαµ.

5 έως 11

127

203 εσ.διαµ.

9 έως 22

152

254 εσ.διαµ.

19 έως 44

203

305 εσ.διαµ.

32 έως 63

254

356 εξ.διαµ.

50 έως 114

305

406 εξ.διαµ.

76 έως 189

356

508 εξ.διαµ.

126 έως 240

406

610 εξ.διαµ.

189 έως 379

508

762 εξ.διαµ.

Σηµείωση: Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

3.2.2.

Αντλίες

Οι προς τοποθέτηση αντλίες θα πληρούν τις εξής τουλάχιστον απαιτήσεις:
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 Θα είναι βυθιζοµένου τύπου, πολυβάθµιες, φυγοκεντρικές, µε ενσωµατωµένη βαλβίδα
αντεπιστροφής, κατάλληλες γενικά για νερό µε µέγιστη περιεκτικότητα σε άµµο 50 gr/cm3,
συζευγµένες µέσω κόπλερ µε υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.
 Θα διαθέτουν κατά προτίµηση υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα µε κατάλληλα διαµορφωµένα
κανάλια διαφυγής της άµµου κατά µήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται µεταξύ τους
µε διαιρούµενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάµενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάµεσες
βαθµίδες σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωµατωµένο προφυλακτήρα άµµου.
 Τα ενδιάµεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιµα.
 Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, µε ανοξείδωτο
δακτύλιο στήριξης.
 Η βαλβίδα αντεπιστροφής, οι ενδιάµεσες βαθµίδες, οι πτερωτές, τα οδηγά πτερύγια και το
φίλτρο της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον AISI 304, και ο άξονας από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431.

3.2.3.

Ηλεκτροκινητήρες

Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών θα είναι υποβρύχιοι, υδρόψυκτοι, υδρολίπαντοι, ασύγχρονοι,
βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε προστασία ΙΡ58, κατάλληλοι για εµβάπτιση αντλιών σε βάθος µέχρι
300 m, και σχεδιασµένοι για µέχρι 100 εκκινήσεις την ηµέρα τουλάχιστον.
Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιηµένη µέσα σε ρητίνες και προστατευµένη µε κέλυφος ανοξείδωτου
χάλυβα. Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίµηση από καρβίδια
βολφραµίου, και ωστικό έδρανο, κατά προτίµηση µε κεραµικό περιστρεφόµενο µέρος, και
γραφιτούχα κινητά πέλµατα.
Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ.
Το κάλυµµα του στάτη, ο µανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
DIN 4301:1981-04 (Ferrous and non-ferrous metallurgical slag for civil engineering and building
construction use -- Σιδηρούχος και µη µεταλλουργική σκωρία για δοµικές εφαρµογές).

3.2.4.

Ηλεκτρικός πίνακας

O ηλεκτρικός πίνακας της αντλίας θα διαθέτει διατάξεις προστασίας και ελέγχου για την µέτρηση
της αντίστασης µόνωσης, την επιτήρηση της θερµοκρασίας περιέλιξης, τον έλεγχο της τάσης
τροφοδοσίας (προστασία από υπέρταση, υπόταση), προστασία από υπερφόρτωση (υπερένταση),
προστασία από ξηρή λειτουργία, έλεγχο της φοράς περιστροφής, ασυµµετρία φάσεων, και χρονικό
µεταγωγής Υ/∆ - Αυτοµετασχηµατισµού. Ο Πίνακας θα διαθέτει κατάλληλη αντικεραυνική
προστασία.
Ο Πίνακας (ή η Μονάδα Ελέγχου), εφόσον προβλέπεται από την µελέτη θα συνδέεται µε τον
τοπικό σταθµό ελέγχου (ΤΣΕ), µε πλήρη αµφίδροµη επικοινωνία, για αποµακρυσµένο έλεγχο και
παρακολούθηση της λειτουργίας της αντλίας από κεντρικό σταθµό ελέγχου (ΚΣΕ).

3.2.5.

Σωληνώσεις κατάθλιψης

α. Σωλήνες από χάλυβα
Οι σωλήνες κατάθλιψης όταν είναι από χάλυβα, θα συνδέονται µεταξύ τους µε κοχλιωτούς
συνδέσµους για διαµέτρους από 40 mm έως 76 mm, ενώ για διαµέτρους µεγαλύτερες των 102
mm µέσω ωτίδων (φλαντζών).
Οι χαλυβδοσωλήνες και τα εξαρτηµάτα σύνδεσης θα είναι γαλβανισµένα ή βαµµένα µε
εποξειδική βαφή σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.
β. Σωλήνες από εύκαµπτο πλαστικό - σύνδεσµοι
ΠΕΤΕΠ:08-09-04-00
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Οι εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες θα συνδέονται µε σύνδεσµο διπλού δακτυλίου (double-ring
coupling), προσαρµοσµένο στην ενσωµατωµένη επί της αντλίας βαλβίδα αντεπιστροφής.
Οι εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατάλληλοι προς χρήση σε περιβάλλον µε pH από 4
έως 9. Η µέγιστη επιτρεπόµενη εφελκυστική παραµόρφωση θα είναι µέχρι 3% και η ελάχιστη
επιµήκυνση διαµέτρου 15% (ovality). Οι σύνδεσµοι θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο
χάλυβα κατηγορίας ΑΙSΙ 316.
Για τους εύκαµπτους πλαστικούς σωλήνες ισχύουν οι απαιτήσεις του πίνακα 3.2, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
Ονοµ.
διάµετρος

40 mm

50 mm

76 mm

102 mm

127 mm

152 mm

Ονοµαστική
πίεση

65 bar

65 bar

60 bar

58 bar

58 bar

58 bar

Πίεση
λειτουργίας

30 bar

30 bar

25 bar

25 bar

22 bar

22 bar

Εφελκυστική
αντοχή

3000 kg

4000 kg

8000 kg

12000 kg

16000 kg

20000 kg

Βάρος

0.50 kg/m

0.55 kg/m

0.95 kg/m

1.40 kg/m

1.70 kg/m

2.50 kg/m

Εξωτερ.
διάµετρος
συνδέσµου

80 mm

95 mm

140 mm

165mm

200 mm

230 mm

Βάρος
συνδέσµου

3.10 kg

3.50 kg

7.50 kg

10.00 kg

14.50 kg

18.10 kg

Βάρος ύδατος

1.94 kg/m

2.25 kg/m

5.10 kg/m

9.05 kg/m

14.15 kg/m

20.35 kg/m

3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α. Σύνδεση σωλήνωσης µε την αντλία
 Ελέγχεται η λείανση του σπειρώµατος των άκρων των σωλήνων, καθαρίζονται και
λειαίνονται χωρίς να παραµορφωθούν.
 Προσαρµόζεται ο σύνδεσµος και συσφίγγεται το πρώτο τµήµα του σωλήνα στην βαλβίδα
αντεπιστροφής που βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας. Απαιτείται η διάνοιξη οπής 6mm
στην βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να επιτρέπει την αποστράγγιση κατά την ανάσυρση του
συγκροτήµατος.
β. Εύκαµπτες καλωδιώσεις
 Συνδέονται ο ηλεκτροκινητήρας και το εύκαµπτο καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο
περιελίσσεται κατά τρόπο οφιοειδή γύρω από τον σωλήνα και στερεώνεται ανά 1m. Στις
θέσεις των συνδέσµων σύνδεσης τµηµάτων του σωλήνα κατάθλιψης απαιτείται η
τοποθέτηση εύκαµπτων πλαστικών σωλήνων (στηριζόµενων µε ταινία PVC) προκειµένου να
προστατεύεται το καλώδιο τροφοδοσίας στα σηµεία αυτά.
 Αισθητήρες στάθµης νερού κ.λπ. µπορούν να προσαρµοσθούν απευθείας στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
γ. Σύστηµα ανάσυρσης
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 Το συρµατόσχοινο ανάρτησης στηρίζεται από το ένα άκρο και περιελίσσεται στο τύµπανο,
περνώντας πάνω από τον καθοδηγητικό τροχό. Προσαρµόζεται ο σύνδεσµος στην αντλία
και συσφίγγεται στο άλλο άκρο του συρµατόσχοινου ανάρτησης.
 Για την µετακίνηση της αντλίας µέσα στην γεώτρηση απαιτείται τρίποδας ή γερανός. Ο
τρίποδας και ο καθοδηγητικός τροχός τοποθετούνται ακριβώς πάνω από την γεώτρηση έτσι
ώστε να µπορούν η αντλία και το συρµατόσχοινο να κινούνται ελεύθερα µέσα στην
γεώτρηση.
 Εισάγεται η αντλία εντός της γεώτρησης και σταθεροποιείται στο χείλος του στοµίου.
Χρησιµοποιώντας τον γερανό προσαρµόζεται και συσφίγγεται το δεύτερο τµήµα του σωλήνα
κατάθλιψης και βυθίζεται η στήλη, απελευθερώνοντας συρµατόσχοινο µε το τύµπανο, µέχρι
την επόµενη στάση της κ.ο.κ. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται κατά την ανάσυρση της στήλης
όταν πρόκειται να εξαχθεί η αντλία από την γεώτρηση.
 Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών και υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου και µε την υπεύθυνη εποπτεία του προµηθευτή.
δ. Απαιτήσεις γραµµής τροφοδοσίας
Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερµής εξέλασης, µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 6
mm2 και πολύκλωνοι για τις µεγαλύτερες διατοµές.
Οι διατοµές των αγωγών θα είναι οι αναφερόµενες στην µελέτη ή στα συµβατικά σχέδια ή στο
ηλεκτρικό διάγραµµα του κατασκευαστή. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται όπως
ανωτέρω διαστάσεις για αγωγούς χαµηλής τάσεως, η διατοµή τους θα οριστεί από τον Ανάδοχο,
ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς για το ρεύµα που τους διαρρέει.
Καλώδια
Τα καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων από τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, µε
θερµοπλαστική µόνωση, τύπου E1VV-U, E2VV-R, E1VV-S κατά ΕΛΟΤ 843 (παλαιός τύπος
NYY).
Η εγκατάσταση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα γίνεται εντός τάφρων που θα
επανεπιχώνονται µε άµµο µέχρι 10 cm πάνω από τους σωλήνες ενώ το υπολειπόµενο βάθος
(τουλάχιστον 50 cm) µέχρι την επιφάνεια θα συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωµάτων.
ε. ∆ιατάξεις ελέγχου - τηλεχειρισµού
Το καλώδιο τηλεχειρισµού θα ακολουθεί το δίκτυο υδροδότησης (θα τοποθετηθεί στο ίδιο
χαντάκι) εντός σωλήνα. Θα εξασφαλίζεται η έλξη του καλωδίου προς αντικατάσταση µέσω
φρεατίων.
Τα καλώδια θα είναι του τύπου Α-2Υ(St)2Υ τουλάχιστον 6 ζευγών σύµφωνα µε VDΕ-0816, από
µονόκλωνους χάλκινους αγωγούς Φ8 mm µε θερµοπλαστική µόνωση από πολυαιθυλένιο (PE),
θωράκιση από ταινία αλουµινίου, αγωγό συνεχείας από χαλκό επικασσιτερωµένο και ισχυρή
επένδυση από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µαύρου χρώµατος.
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι από σκληρό PVC, διαµέτρου Φ75 mm, πάχους
τουλάχιστον 2,2 mm, κατά ΕΛΟΤ 686.
Όπου χρειαστεί να γίνει σύνδεση, θα χρησιµοποιείται στεγανή εποξειδική µούφα, κατάλληλη για
το καλώδιο A-2Y(St)2Y. Ιδιαίτερη φροντίδα θα καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη
στεγανότητα και να αποκλειστεί η πιθανότητα εισροής υγρασίας. Οι συνδέσεις του καλωδίου θα
είναι επισκέψιµες και για τον σκοπό αυτό θα εγκαθίστανται µόνον εντός φρεατίων.
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Κατά µήκος της διαδροµής των υπογείων καλωδίων ανά 100 m περίπου, καθώς επίσης στα
σηµεία διακλάδωσης ή αλλαγής της κατεύθυνσης θα κατασκευασθούν κατάλληλα φρεάτια, τα
οποία θα επιτρέπουν την έλξη, την διακλάδωση ή την σύνδεση των καλωδίων. Τα φρεάτια θα
είναι ελαχίστων διαστάσεων 50 x 50 cm και βάθους από 30 µέχρι 70 cm. Τα φρεάτια θα φέρουν
διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα ή καλύµµατα από συνθετικά υλικά (GRP).
στ. ∆οκιµαστική λειτουργία
Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας.
Βασικές δοκιµές:
• ∆οκιµές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων για
τον έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων.
• ∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήµατος µε την µέγιστη
συχνότητα. Θα εξετάζεται εάν παρατηρούνται κραδασµοί ή ταλαντώσεις του αντλητικού
συγκροτήµατος.
• ∆οκιµές κανονικής 8ωρης συνεχούς λειτουργίας του συγκροτήµατος. Θα εξετάζεται εάν
παρατηρούνται υπερπιέσεις, ταλαντώσεις ή θόρυβος καθώς και οι ενδείξεις των
αµπεροµέτρων του πίνακα.
• ∆οκιµές λειτουργίας δικλείδων.
• ∆οκιµές του συστήµατος αυτοµατισµού.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει κάθε
βλάβη ή ζηµιά που προέρχεται από την χρήση του εξοπλισµού και η οποία όµως δεν οφείλεται σε
κρυφό ελάττωµα ή κακοτεχνία.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών των αντλητικών συγκροτηµάτων στον οποίο θα περιλαµβάνονται:
α. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις και το βάρος των µονάδων και θα περιλαµβάνονται οι καµπύλες
λειτουργίας των αντλιών.
β. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και πληροφορίες για την διαθεσιµότητα
των ανταλλακτικών, τις καλωδιώσεις καθώς και για το σύστηµα ανάσυρσης.
γ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά
συγκροτήµατα όµοια µε τα προτεινόµενα.
δ. Εργοταξιακό πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµής (ή ανάλογο πιστοποιητικό αναγνωρισµένου
εργαστηρίου υδραυλικών δοκιµών).
στ. Το αντλητικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
• Έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών του µηχανολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, κατάστασης των τριβέων, των αξόνων, των επαφών αυτόµατων
κ.λπ. Κατασκευές µε ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν γίνονται
αποδεκτές.
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Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη παραλαβή
της και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα, σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

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.
 Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
 Χρήση εργαλείων συναρµολόγησης
συγκράτησης συρµατόσχοινου.

και

σύσφιξης

σωληνώσεων,

απελευθέρωσης

ή

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 η Ελληνική Νοµοθεσία στα
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κ.λπ.).
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
Οι επιµετρούµενες εργασίες εγκατάστασης αντλητικών συγκροτηµάτων υδρογεωτρήσεων είναι οι
εξής:
 Πλήρη αντλητικά συγκροτήµατα µε τον ηλεκτροκινητήρα και την βαλβίδα αντεπιστροφής ανά
τεµάχιο, βάσει της παροχής και του µανοµετρικού ύψους ή της ισχύος του ζεύγους του
κινητήρα.
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 Σωληνώσεις κατάθλιψης, σε τρέχοντα µέτρα, µετά των ενωτικών συνδέσµων, βάσει του είδους,
της διαµέτρου και του πραγµατικού µήκους µέχρι του σηµείου σύνδεσης µε τον τροφοδοτούµενο
αγωγό ή τα έργα κεφαλής, πλήρως τοποθετηµένες.
 Εγκατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας µε τους ειδικούς συνδέσµους σύσφιξης, βάσει του τύπου
και της διατοµής του, σε τρέχοντα µέτρα µέχρι του σηµείου σύνδεσης µε τον ηλεκτρικό πίνακα
τροφοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων αισθητήρων στάθµης νερού σε τρέχοντα
µέτρα.
 Συρµατόσχοινο ανάσυρσης µε τους ειδικούς συνδέσµους σύσφιξης, βάσει της διατοµής του σε
τρέχοντα µέτρα µέχρι του σηµείου στήριξης στην βάση της γεώτρησης.
 Εισκόµιση και αποκόµιση γερανού για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήµατος, κατ’
αποκοπή.

6.1. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επί µέρους τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
 Οι δαπάνες του ειδικευµένου προσωπικού για την τοποθέτηση, την ρύθµιση και τον έλεγχο
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων αυτών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου και κάθε άλλη συναφής δαπάνη έστω και µη κατονοµαζόµενη αλλά
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας για την καλή λειτουργία των
αντλητικών συγκροτηµάτων, εξαιρουµένης της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας που βαρύνει τον
κύριο του έργου.
 Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και τοποθέτηση των µονάδων
και των εξαρτηµάτων τους και των πάσης φύσεως ενσωµατουµένων υλικών, οι πλάγιες
µεταφορές και η φθορά και αποµείωση των υλικών (σωλήνων, καλωδίων, κ.λπ.).
 Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.
 Η δαπάνη αποκατάστασης (εργασία και υλικό) τυχόν µη συµµορφώσεων, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας.
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