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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα Οριστική Μελέτη αφορά τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις των 

αντλιοστασίων ακαθάρτων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της συνοικίας 

Καμίνια του οικισμού της Ύδρας. 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη θέση και τα βασικά στοιχεία των 

αντλιοστασίων  δηλ. παροχή, στάθμες εδάφους , αποστάσεις  κλπ τα οποία  λήφθηκαν από τους 

υδραυλικούς υπολογισμούς για το αποχετευτικό δίκτυο καθώς και από το τοπογραφικό σχέδιο της 

περιοχής. 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπολογισμών και την τεχνική 

προσέγγιση και επίλυση  για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων 1,2,  για την Ά 

φάση (20 ετία).  Συνολικά θα κατασκευαστούν δύο (2) αντλιοστάσια. 

 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα αντλιοστάσια 1,2  θα τροφοδοτούνται από βαρυτικούς αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης.  

Ισχύουν τα κάτωθι : 

Στο αντλιοστάσιο 2 καταλήγουν βαρυτικά τα λύματα μέσω 2 αγωγών που καταλήγουν σε 

αυτό. Ο καταθλιπτικός  αγωγός Κ2 (HDPE PE 100 DN160 10atm) του αντλιοστασίου  2  καταλήγει  σε 

φρεάτιο  βαρύτητας από το οποίο  τα ακάθαρτα λύματα καταλήγουν μέσω του βαρυτικού δικτύου  

στο αντλιοστάσιο 1. Στο αντλιοστάσιο 1 εκτός των λυμάτων που προέρχονται από το αντλιοστάσιο 2 

θα καταλήγουν και λύματα από το βαρυτικό δίκτυο συλλογής. Το σύνολο των λυμάτων επομένως 

συλλέγεται στο αντλιοστάσιο 1 από το οποίο θα οδηγούνται μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ1 

(HDPE PE 100 DN160 10atm) και αγωγού βαρύτητας σε φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου 

ακαθάρτων της Ύδρας. 

 Σε όλα τα  αντλιοστάσια  λόγω  του  σχετικά μικρού μεγέθους (παροχής, εγκατεστημένης 

ισχύος) θα χρησιμοποιηθούν  αντλητικά συγκροτήματα υποβρυχίου τύπου. Ένα αντλιοστάσιο με 

υποβρύχια  αντλητικά  συγκροτήματα έχει απλούστερο οικοδομικό μέρος έναντι αντλιοστασίου με 

αντλητικά συγκροτήματα ξηρού τύπου, και επιπρόσθετα είναι λιγότερο ενοχλητικό τόσο από απόψεως 

θορύβου όσο και από απόψεως οσμών.  

Όλα τα  αντλιοστάσια θα  κατασκευαστούν  με δομικό μέρος  το οποίο θα  επαρκεί για τις 

ανάγκες  της 40ετίας όπου οι παροχές είναι αυξημένες. Οι επιλεγόμενες αντλίες επαρκούν για τις 

παροχές της 20 ετίας, δηλαδή καλύπτουν μόνο την Α’ φάση. Για τη Β’ φάση (40ετία) θα 

τοποθετηθούν νέες αντλίες και θα πραγματοποιηθούν και οι ανάλογες προσθήκες στον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό και στους καταθλιπτικούς αγωγούς των νέων αντλιών. Σημειώνεται ότι ο καταθλιπτικός 

αγωγός του αντλιοστασίου 1 είναι υφιστάμενος. 
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Η διατομή  του καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου 2  έχει  διαστασιολογηθεί ώστε να 

επαρκεί  και για τη Β’ φάση (40ετία). Σχετικά με τον καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου 1 ο 

οποίος έιναι υφιστάμμενος έχει ληφθεί υπ’ όψιν η διάμετρος του ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή των 

αντλιών για την ομαλή και ευρυθμή λειτουργία του αντλιοστασίου. Οι διαστάσεις των υγρών θαλάμων 

έχουν μελετηθεί ώστε να επαρκούν και για τη Β’ φάση (40ετία). 

Ο υγρός θάλαμος των αντλιοστασιών θα είναι υπόγειος , όπως και ο χώρος των δικλείδων.  

Τα αντλιοστάσια 1,2 επιλέχθηκε να είναι πλήρως υπόγεια . Ο θάλαμος εγκ/σης  του λοιπού 

εξοπλισμού (ηλ. πίνακας, μονάδα  απόσμησης , Η/Ζ ) θα είναι δομικά συνεχόμενος με το χώρο του 

βανοστασίου και τον υγρό θάλαμο στο αντλιοστάσιο 1. Στο αντλιοστάσιο 2 ο θάλαμος  εγκ/σης 

εξοπλισμού θα είναι δομικά ανεξάρτητος από τον υγρό θάλαμο και το βαννοστάσιο.  

Κάθε χώρος θα είναι επισκέψιμος ώστε να είναι δυνατή και απρόσκοπτη η συντήρηση και 

επομένως η λειτουργία των αντλιοστασίων. Σε κάθε χώρο θα υπάρχουν ακατάλληλα ανοίγματα για 

την επίσκεψη και ανέλκυσητου εξοπλισμού σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Τα ανοίγματα  θα 

φέρουν καπάκια υπερβαρέως τύπου ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεύλεση  τυχόν οχημάτων.  

Στα αντλιοστάσια , στο  χώρο του υγρού θαλάμου και μπροστά από τον αγωγό/ούς 

προσαγωγής  των  λυμάτων  θα τοποθετηθεί  εσχαροκάδος  για τη συλλογή  φερτών , ινωδών κτλ 

υλικών.  Η απομάκρυνση των εσχαρισμάτων  θα γίνεται περιοδικά με την ανύψωση του εσχαροκάδου  

και  την   εκκένωση του σε πλαστικό κάδο αστικών απορριμμάτων.  

Και στα 2  αντλιοστάσια κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθεί σύστημα  απόσμησης  ενεργού 

άνθρακα για τον υγρό τους θάλαμο το οποίο θα εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 εναλλαγές  αέρα ανά ώρα 

και θα  τοποθετηθεί στο χώρο τοποθέτησης του εξοπλισμού.  

Κάθε αντλιοστάσιο θα λειτουργεί αυτόματα με βάση την στάθμη λυμάτων στον υγρό του 

θάλαμο.  

Λόγω της σχετικά μικρής συνολικής εγκατεστημένης  ισχύος, η απαραίτητη ηλεκτρική 

ενέργεια θα παρέχεται από την ΔΕΗ απ΄ ευθείας με χαμηλή τάση 400V. Σε όλα τα αντλιοστάσια 

προβλέπεται η εγκατάσταση  εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο θα τροφοδοτεί τα 

αντλητικά  συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από την ΔΕΗ. 
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2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

Οι  παροχές  σχεδιασμού των αντλιοστασίων παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 1. Παροχές  σχεδιασμού αντλιοστασίων για Α’ και Β’ φάση. 

Α/Σ 

ΠΑΡΟΧΗ   

Α Φάση (20ετία) Β φάση (40ετία) 
ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 
1 15,65 6,60 20,50 9,17 
2 12,74 5,06 16,60 7,02 

 

Η διαστασιολόγηση των αντλιών έγινε με βάση τις παροχές της  Α΄ φάσης. Η 

διαστασιολόγηση των υγρών θαλάμων και των καταθλιπτικών αγωγών (αντλιοστασίου 2) έγινε με 

γνώμονα την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του συνόλου των αντλιοστασίων στην Α’ και στη Β΄ 

φάση. 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1. ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ 

Σύμφωνα με τις παροχές σχεδιασμού κάθε αντλιοστασίου οι οποίες αναγράφονται στον 

πίνακα  1  , επιλέχθηκε ο αριθμός και η απαιτούμενη δυναμικότητα των αντλητικών συγκροτημάτων 

κάθε αντλιοστασίου. 

Τα αντλιοστάσια όπως αναφέρθηκε και παραπάνω  επιλέχθηκε να κατασκευαστούν χωρίς 

υπέργειο τμήμα. Ο υγρός θάλαμος και το βανοστάσιο είναι υπόγεια. Ο χώρος του βανοστασίου 

βρίσκεται παραπλεύρως και δομικά συνεχόμενος  με τον  υγρό θαλάμο.  

Η πλάκα οροφής, θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη για να αντέχει για λόγους ασφαλείας  

κυκλοφορία  οχημάτων. 

Το  αντλιοστάσιο  1 αποτελείται από τρεις  χώρους δομικά συνεχόμενους: Τον υγρό θάλαμο, 

το  βανοστάσιο και τον θάλαμο  εγκατάστασης του λοιπού εξοπλισμού (Η/Ζ, ηλ. πίνακας , μονάδα 

απόσμησης). Για την πρόσβαση στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου, το  βανοστάσιο και τον χώρο  

εγκατάστασης του λοιπού εξοπλισμού θα υπάρχουν κατάλληλα ανοίγματα  και κατακόρυφη μεταλλική 

κλίμακα.  

Το  αντλιοστάσιο  2  αποτελείται από τον υγρό θάλαμοκαι το   βανοστάσιο. Ο  θάλαμος  

εγκατάστασης του λοιπού εξοπλισμού (Η/Ζ, ηλ. πίνακας , μονάδα απόσμησης) είναι δομικά 

ανεξάρτητος και βρίσκεται πλησίον του αντλιοστασίου. Για την πρόσβαση στον υγρό θάλαμο του 

αντλιοστασίου, το  βανοστάσιο και τον χώρο  εγκατάστασης του λοιπού εξοπλισμού θα υπάρχουν 

κατάλληλα ανοίγματα  και κατακόρυφη μεταλλική κλίμακα. 

Ο υγρός θάλαμος σε κάθε αντλιοστάσιο  θα  αποσμείται  με  κατάλληλο σύστημα απόσμησης.  

Για την συντήρηση του εξοπλισμού και την ανέλκυση – καθέλκυση αυτού, στην ανωδομή  

του κάθε αντλιοστασίου υπάρχουν κατάλληλα ανοίγματα με πλήρως στεγανά καλύμματα , 

υπερβαρέως τύπου. Πιο αναλυτικά, υπάρχει κατάλληλο άνοιγμα πάνω από κάθε αντλία, πάνω από τον 

εσχαροκάδο , πάνω από τον αναδευτήρα, ένα στο χώρο του βανοστασίου και ένα  στο θάλαμο του 

εξοπλισμού.  

Επιπλέον στο χώρο του λοιπού εξοπλισμού υπάρχει κατάλληλο άνοιγμα  ώστε να είναι δυνατή 

η τοποθέτηση και απομάκρυνση του συνόλου του εξοπλισμού που εγκαθίσταται. Σε κατάλληλο σημείο 

του δαπέδου του χώρου αυτού, υπάρχει φρεάτιο αποστράγγισης με μόνιμα εγκατεστημένη υποβρύχια 

αντλία η οποία θα αντλεί τα τυχόν ύδατα που θα εισέλθουν στο χώρο και θα τα οδηγεί στον υγρό 

θάλαμο. Στον καταθλιπτικό αγωγό  της αντλίας (ο οποίος θα είναι εύκαμπτος με λυόμενο σύνδεσμο)  

θα τοποθετηθεί δικλείδα αντεπιστροφής ώστε να αποφευχθεί  η  διαφυγή οσμών από τον υγρό 

θάλαμο προς τον χώρο των αντλιών. Η αντλία θα ελέγχεται  με  φλοτέρ για την αυτόματη λειτουργία 

της. Ο εύκαμπτος καταθλιπτικός αγωγός θα καταλήγει πλησίον του αγωγού που θα οδηγεί τυχόν 

ύδατα των φρεατίων στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου. 
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Για τον εξαερισμό του θαλάμου  τοποθέτησης του εξοπλισμού καθώς και για την προσαγωγή 

νωπού αέρα θα υπάρχει εγκατεστημένος κατάλληλης δυναμικότητας ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας 

καλύπτει επαρκώς και τις ανάγκες του Η/Ζ (σχετικά με τον απαιτούμενο αέρα για ομαλή λειτουργία). 

Ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος έτσι ώστε να απάγει τον αέρα από κατάλληλα διαμορφωμένο 

φρεάτιο εξαερισμού ανοιχτό στην ατμόσφαιρα. Η απαγωγή του αέρα προς το περιβάλλον θα γίνεται 

απ’ ευθείας από το Η/Ζ σε παράπλευρο φρεάτιο εξαερισμού. Εκτός του ανεμιστήρα θα υπάρχουν και 

2 ανοίγματα εξαερισμού.  

Σε χωριστό φρεάτιο εξαερισμού και στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους θα απορρίπτεται ο  

αποσμούμενος  αέρας. 

 

3.2. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

Η επιλογή των αντλητικών συγκροτημάτων έγινε με βάση τις παροχές της Α΄ φάσης. Τα αντλητικά 

συγκροτήματα  επιλέχθηκαν αφού  λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω : 

 

α) Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι αυτόματη, και για την απλούστευση του συστήματος 

αυτοματισμού  τα αντλητικά συγκροτήματα κάθε αντλιοστασίου θα είναι του ιδίου μεγέθους 

και χαρακτηριστικών. Κάθε αντλιοστάσιο θα έχει ομοιομορφία αντλητικών συγκροτημάτων η 

οποία διευκολύνει και απλοποιεί τη συντήρηση και τη διαδικασία λειτουργίας του. 

β) Η επιλογή του αριθμού των αντλητικών συγκροτημάτων κάθε αντλιοστασίου έγινε με γνώμονα 

την καλύτερη προσαρμογή προς την εισερχόμενη παροχή και την αποφυγή  συχνών 

εκκινήσεων και στάσεων των ηλεκτροκινητήρων. Επιπλέον λήφθηκε υπ’ οψιν  η διατήρηση 

αποδεκτής  ταχύτητας του ρευστού εντός του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού του 

αντλιοστασίου ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα αποθέσεων και να επιτυγχάνεται ο 

αυτοκαθαρισμός. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ελάχιστη ταχύτητα αυτοκαθαρισμού 0,5m/sec.  

γ) Το μέγεθος των αντλητικών συγκροτημάτων διευκολύνει να είναι όσο το δυνατόν πιο  μεγάλο 

διότι μειώνεται το κόστος των εγκαταστάσεων.Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν αντλητικά 

συγκροτήματα με βάση την παροχή του θέρους της Ά φάσης. 

Με βάση τα παραπάνω για τα αντλιοστάσια 1, 2   επιλέγεται ένα κύριο αντλητικό συγκρότημα και 

ένα εφεδρικό. 

Σημειώνεται ότι σε όλα τα αντλιοστάσια προβλέπεται ένας καταθλιπτικός αγωγός . 

Η επιλογή των αντλητικών συγκροτημάτων για την  Α’ φάση , παρουσιάζεται στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί:  
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Πίνακας 2. Αριθμός και μέγεθος αντλητικών συγκροτημάτων 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ+ΕΦΕΔΡΕΙΑ) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ(m3/h) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ (m/sec 
ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ) 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

20ετίας 
ΘΕΡΟΣ 
20ετίας   ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

20ετίας 
ΘΕΡΟΣ 
20ετίας 

1 1+1 1+1 58 2,08 2,08 
2 1+1 1+1 47 0,85 0,85 

 

3.3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ 

Σε κάθε αντλιοστάσιο ο υγρός θάλαμος διαστασιολογήθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα 

λύματα θα πρέπει να παραμένουν περίπου  0,5  της ώρας σε μια ελάχιστη παροχή. Η παροχή αυτή 

θεωρήθηκε ότι είναι ίση με το 25%  της παροχής  σχεδιασμού της Α’ φάσης. Εν συνεχεία έγινε 

έλεγχος ότι ο υγρός θάλαμος που προκύπτει επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν και 

για τις 2 φάσεις (20 ετία και 40 ετία). Σε κάθε περίοδο υπολογίστηκε επίσης ο μέγιστος χρόνος 

παραμονής των λυμάτων για  ελάχιστη  παροχή ίση με το 25% της παροχής της περιόδου.  

Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού των υγρών θαλάμων επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

διαστασιολόγησή  τους με πρακτικό αποτέλεσμα την οικονομία στα έργα ΠΜ και επίσης την μικρή 

παραμονή των λυμάτων εντός τους. Ο μικρός χρόνος παραμονής των λυμάτων εντός του υγρού 

θαλάμου συμβάλει στην ελάχιστη έως μηδαμινή έκλυση οσμών. Συνεπώς παρόλο που θεωρείται 

απαραίτητη η εγκατάσταση διάταξης απόσμησης, οι εκλυόμενες οσμές θα είναι ελάχιστες και έτσι 

διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν θα υπάρχουν οχλήσεις  εντός των οικισμών και ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς μήνες που οι παροχές είναι αυξημένες.  

Ο υπολογισμός του μεγέθους των αντλιοστασίων  έγινε ώστε στη δυσμενέστερη περίπτωση, ο 

μέγιστος αριθμός εκκινήσεων των αντλητικών συγκροτημάτων να είναι περί τις 8 ανά ώρα. 

Τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4 (Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου 

αντλιοστασίων) για την  Α’ φάση και τη Β’ φάση αντίστοιχα. 

Στον πίνακα αυτόν έχουν ληφθεί υπόψη τα όσα αναγράφονται  στην παρ. 2  της παρούσας  

μελέτης  σχετικά με τον αριθμό και τη δυναμικότητα των αντλητικών συγκροτημάτων σε κάθε 

αντλιοστάσιο. 

Ο χρόνος μεταξύ δύο εκκινήσεων υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

 

   

 

όπου :  V  =  ο ρυθμιστικός όγκος της δεξαμενής σε m3 

 Q =  η παροχή μιας αντλίας σε m3/h 

 t =  ο χρόνος μεταξύ δύο εκκινήσεων σε ώρες. 

4xz
txQ

=V
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 Z = ο αριθμός των αντλητικών συγκροτημάτων που βρίσκεται σε ”κυκλική  

εναλλαγή λειτουργίας”. 

 

 Ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε z=1 για τις περιπτώσεις με δύο (2) αντλητικά συγκροτήματα . Το 

εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε εκτός λειτουργίας. 

Στην πραγματικότητα ο χρόνος μεταξύ δύο επάλληλων εκκινήσεων ενός αντλητικού 

συγκροτήματος θα είναι μεγαλύτερος του υπολογισθέντος, δεδομένου ότι στην διάταξη κυκλικής 

εναλλαγής θα περιληφθεί και το εφεδρικό συγκρότημα.  
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Πίνακας 3. Υπολογισμός υγρού θαλάμου (Χειμώνας - Α φάση) 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ Α' φάσης (20ετία) 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

1 2 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Q m3/h 58,0 47,0 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Qmin m3/h 5,9 4,6 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ n τεμ 1 1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Qtot m3/h 58,0 47,0 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ/ΩΡΑ εκ ΕΚ/ΩΡ
Α 8 8 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η' ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΔΙΑΔ. 
ΑΝΤΛΙΩΝ Hδ m 0,00 0,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ S m2 7,50 7,50 
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ H m 0,30 0,30 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ Vω m3 1,81 1,47 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ n 
ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Vt m3 1,81 1,47 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ V m3 2,25 2,25 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ tm h 0,38 0,49 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ n ΑΝΤΛΙΕΣ (με 
βάση τον V) tn h 0,16 0,19 
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Πίνακας 4. Υπολογισμός υγρού θαλάμου (Θέρος - Α’ φάση) 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΕΡΟΣ Α' φάσης (20ετία) 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

1 2 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Q m3/h 58,0 47,0 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Qmin m3/h 14,09 11,47 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ n τεμ 1 1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Qtot m3/h 58,0 47,0 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ/ΩΡΑ εκ ΕΚ/ΩΡΑ 8 8 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η' ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΔΙΑΔ. 
ΑΝΤΛΙΩΝ Η m 0,00 0,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ S m2 7,50 7,50 
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ H m 0,30 0,30 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ Vω m3 1,81 1,47 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ n ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Vt m3 1,81 1,47 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ V m3 2,25 2,25 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ tm h 0,16 0,20 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ n ΑΝΤΛΙΕΣ (με βάση 
τον V) tn h 0,16 0,19 
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Πίνακας 5. Υπολογισμός υγρού θαλάμου (Θέρος - Β’ φάση) 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι υπολογισμοί που αποδεικνύουν την επάρκεια των υγρών θαλάμων των αντλιοστασίων και για τις παροχές της Β’ φάσης 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΕΡΟΣ Β' φάσης (40ετία) 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

1 2 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Q m3/h 75,0 61,0 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Qmin m3/h 18,5 14,9 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ n τεμ 1 1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Qtot m3/h 75,0 61,0 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ/ΩΡΑ εκ ΕΚ/ΩΡΑ 8 8 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η' ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΔΙΑΔ. 
ΑΝΤΛΙΩΝ Hδ m 0,00 0,00 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ S m2 7,50 7,50 
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ H m 0,35 0,35 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ Vω m3 2,34 1,91 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ n ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Vt m3 2,34 1,91 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ V m3 2,63 2,63 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΡΟΗ tm h 0,14 0,18 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ n ΑΝΤΛΙΕΣ (με βάση 
τον V) tn h 0,14 0,17 
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3.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης (παροχές , υψόμετρα από τοπογραφικά) , τις διαστάσεις 

που δόθηκαν στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων, το ύψος ρύθμισης του υγρού θαλάμου 

κάθε αντλιοστασίου όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα 4, την Κ.Σ.Υ. (min στάθμη 

αναρρόφησης)  προκύπτουν τα στοιχεία άντλησης που φαίνονται στον πίνακα 6 και αφορούν την 

Α’ φάση. 

 

Πίνακας 6. Στοιχεία άντλησης   

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ   1 2 

Μέγιστη παροχή αντλιστασίου (θέρος 20ετίας) 
l/s 15.65 12.74 

m3/h 56.34 45.86 
Αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων τεμ 1+1 1+1 
Ονομαστική παροχή αντλίας m3/h 58 47 
Κ.Σ.Υ. (αναρρόφηση)   5.70 -1.30 
Α.Σ.Υ.   6.00 -1.00 
Στάθμη κατάθλιψης   22.15 10.41 
Γαιωδετικό ύψος ( Hgeo) m 16.45 11.71 
Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 429.50 82.5 

Υλικό κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού 
  HDPE,10atm 3ης 

γενιάς 
HDPE,10atm 3ης 

γενιάς 

Ονομαστική διαμετρος καταθλιπτικού αγωγού DN ή Φ Φ160 Φ160 
Εσωτερική διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού  (mm) 140.00 140.00 
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4. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

4.1. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Για τον υπολογισμό του μανοµετρικού ύψους των αντλιών στην ονομαστική παροχή 

απαιτείται το γεωδαιτικό ύψος, οι απώλειες τριβών του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού και οι 

τοπικές απώλειες τριβών του αντλιοστασίου. Το γεωδαιτικό ύψος  υπολογίζεται ως η  διαφορά μεταξύ  

της άνω στάθμης  στην κατάθλιψη  και της  κάτω στάθµης στην αναρρόφηση. Οι απώλειες στους 

κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς υπολογίστηκαν µε τον τύπο του COLEBROOK για τραχύτητα 0,10 

και για τους αγωγούς εντός των αντλιοστασίων (υλικό κατασκευής inox) για τραχύτητα  1. Οι 

συνολικές απώλειες για κάθε αντλιοστάσιο παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

Στο  άθροισμα των απωλειών προστίθεται  ένα περιθώριο ασφαλείας και έτσι υπολογίζεται το 

μανομετρικό ύψος Ηο  για την ονομαστική  παροχή  Qo των αντλιών. 

Ο υπολογισμός έγινε για το θέρος της  Α’ φάσης  (20ετία). 
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Πίνακας 7. Απώλειες  κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού   

 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

      1 2 

ΠΑΡΟΧΗ Q 
m3/h 58,0 47,0 

m3/s 0,016 0,013 

YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ     HDPE,10atm 3ης 
γενιάς 

HDPE,10atm 3ης 
γενιάς 

ΣΥΝΤΕΛEΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ k mm 0,10 0,10 
ONOMΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
ΑΓΩΓΟΥ DN (ή Φ)   Φ160 Φ160 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D mm 140,00 140,00 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ U m/s 1,05 0,85 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΩΝ λ  - 0,02037 0,02079 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ J m/m 0,00813 0,00545 

ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ L m 429,5 82,5 

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  Hvid m 3,49 0,45 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   

Οι τοπικές απώλειες λαμβάνονται ίσες με το 5% των γραμμικών 
απωλειών 

TΟΠΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Hζ m 0,17 0,02 

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ                (Ηdiv 

+Hζ) 
H'tot m 3,67 0,47 
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Πίνακας 8. Απώλειες  καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίου   

 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ) 

      1 2 

ΠΑΡΟΧΗ Q 
m3/h 58,0 47,0 
m3/s 0,016 0,013 

YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ     INOX AISI 304 INOX AISI 304 

ΣΥΝΤΕΛEΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ k mm 1,00 1,00 
ONOMΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
ΑΓΩΓΟΥ 

DN (ή 
Φ) 

  DN 100 DN 100 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D mm 110,08 110,08 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ U m/s 1,69 1,37 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΥΓΡΟΥ T ΟC 20 20 

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ν m2/sec 1,01 1,01 
AΡΙΘΜΟΣ Reynolds Re  - 184.598 149.588 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΩΝ λ  - 0,03702 0,03710 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ J m/m 0,04917 0,03236 
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ L m 3,0 3,0 
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ  Hvid m 0,15 0,10 

              
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΛΙΤΠΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ζ Τεμ Τεμ 

Καμπύλη 90 μοιρών 0,40 1 1 
Καμπύλη 45 μοιρών 0,30 0 0 
Καμπύλη 30 μοιρών 0,20 0 0 
Είσοδος 0,50 1 1 
Εξοδος 1,00 0 0 
Βάνα ελαστικής έμφραξης 0,18 1 1 
Αντεπίστροφη τύπου μπάλας 0,60 1 1 
Συστολή / Διαστολή 0,20 1 0 
Τ (Ταυ) 0,60 0 0 

 Σζ 1,88 1,68 
TΟΠΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ Hζ m 0,27 0,16 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ Hk m 0,42 0,26 
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Πίνακας 9. Απώλειες  συλλεκτήριου αγωγού αντλιοστασίου 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ) 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ     1 2 

YΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ     INOX AISI 304 INOX AISI 304 

ΣΥΝΤΕΛEΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ k mm 1,00   1,00   
ONOMΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  ΑΓΩΓΟΥ DN (ή Φ)   DN 150 DN 150 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D mm 162,74 162,74   
ΤΑΧΥΤΗΤΑ U m/s 0,77 0,63 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ T ΟC 20 20 
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ν m2/sec 1,01 1,01 
AΡΙΘΜΟΣ Reynolds Re  - 124.865 101.184 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΩΝ λ  - 0,03299 0,03314 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ J m/m 0,00620 0,00409 
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ L m 1,5 1,5 
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ  Hvid m 0,009 0,006 
Το άθροισμα των τοπικών απωλειών του συλλέκτη λαμβάνεται ίσο με : 

 Σζ 1,6 1,8 
TΟΠΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ HζΣ m 0,05 0,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Hk m 0,06 0,04 
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Από   τα παραπάνω το μανομετρικό ύψος στην ονομαστική παροχή προκύπτει ότι είναι : 

 

Πίνακας 10. Μανομετρικό  ύψος στην ονομαστική παροχή 

  1 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΑΓΩΓΩΝ m Htot 4,15 0,77 

ΓΑΙΩΔΕΤΙΚΟ ΥΨΟΣ m Hgeo 16,45 11,71 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ m   0,40 0,12 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ  m Hο 21,00 12,60 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ m3/h Q 58,00 47,00 

 

 

4.2. ΑΚΡΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το μανομετρικό ύψος των αντλιοστασίων μεταβάλλεται λόγω της μεταβολής  της στάθμης των 

λυμάτων  και του αριθμού των ελ λειτουργία αντλιών και κατά συνέπεια της μεταβολής των 

απωλειών. Για τον ακριβή καθορισμό του πεδίου λειτουργίας των αντλιών κάθε αντλιοστασίου πρέπει 

να είναι γνωστή η χαρακτηριστική τους καμπύλη.  

Για τον υπολογισμό των ακραίων σημείων λειτουργίας (μέγιστο και ελάχιστο μανομετρικό ύψος) 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α) Το παραπάνω μανομετρικό ύψος (Η0) έτσι όπως υπολογίστηκε, ουσιαστικά είναι και το 

μέγιστο μανομετρικό ύψος.  

β) Το ελάχιστο μανομετρικό (Ηελ) θα παρουσιαστεί στην περίπτωση λειτουργίας μίας αντλίας 

στην Α.Σ.Υ.  στην δεξαμενή αναρρόφησης. Κατά τη λειτουργία μιας αντλίας μεταβάλλεται 

(μειώνεται)  η ταχύτητα του αντλούμενου ρευστού εντός του συλλεκτήριου και κεντρικού 

καταθλιπτικού αγωγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται αντίστοιχα οι απώλειες των 

αγωγών  με συνέπεια την μείωση του μανομετρικού ύψους.  

Και τα 2  αντλιοστάσια  έχουν υπολογιστεί με λειτουργία μίας αντλίας (άρα δεν υφίσταται μεταβολή 

στις απώλειες των αγωγών)  το ελάχιστο μανομετρικό προκύπτει κατά την εκκίνηση της πρώτης 

αντλίας στην Α.Σ.Υ. Η διακύμανση στο μανομετρικό προέρχεται από  αυτή  τη διακύμανση του 

γεωδαιτικού  ύψους και μόνο. Επειδή όμως στα αντλιοστάσια  η υψομετρική διαφορά Α.Σ.Υ. και Κ.Σ.Υ. 

είναι σχετικά μικρή (~ 0,3m) θεωρούμε ότι η διακύμανση του μανομετρικού είναι πολύ μικρή  και για 

το λόγο αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε σταθερό. 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Οι αντλίες θα είναι ειδικού τύπου πτερωτής (NON CLOGGING - μονοκάναλες ή ολιγοκάναλες ή 

τύπου VORTEX) και επομένως δεν απαιτείται ο καθορισμός των στροφών των κινητήρων  με βάση  

τον ειδικό  στροφάριθμο. 

Προβλέπεται να είναι συνδεδεμένες με ηλεκτροκινητήρες τετραπολικούς ηλεκτροκινητήρες 

(1500 στρ/λεπτό). Λόγω του γεγονότος ότι οι παροχές είναι μικρές σε σχέση με τα απαιτούμενα 

μανομετρικά  (κυρίως στο αντλιοστάσιο 1) επιτρέπονται και κινητήρες με μεγαλύτερες στροφές (έως 

2.900rpm) . 

Οι  ηλεκτροκινητήρες θα είναι τριφασικοί επαγωγικοί βραχυκυκλωμένου δρομέα, και η 

εκκίνηση, ρύθμιση στροφών και παύση τους θα γίνεται μέσω κατάλληλου ομαλού εκκινητή (soft- 

starter). Οι κινητήρες θα είναι κατακόρυφοι. Θα ψύχονται από το υγρό που τους περιβάλλει.  

 Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων υπολογίζεται από τον παρακάτω τη σχέση: 

 

 

 όπου:   

  1,20 = περιθώριο ισχύος 20%    

Q = Ονομαστική παροχή σε m3/h 

H = μανομετρικό ύψος σε m για την ονομαστική παροχή 

n = βαθμός απόδοσης αντλίας 

P1 = ισχύς σε KW 

        Με την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου  προκύπτει η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων των  

αντλητικών συγκροτημάτων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 – Ισχύς ηλεκτροκινητήρων 

αντλιών.  

Πίνακας 11. Ισχύς ηλεκτροκινητήρων 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

1 2 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Q m3/h 58 47 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ H m 21,00 12,60 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ n % 50,00% 60,00% 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ     20,00% 20,00% 
ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ P1 kW 7,96 3,23 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ P kW 11,00 4,00 

 

 

n×367

H×Q
×1,20=P1
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6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με τη θεωρία η δυσμενέστερη περίπτωση από την άποψη του υδραυλικού 

πλήγματος είναι  η διακοπή τροφοδοσίας  ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας  

ενός αντλιοστασίου. 

Με τη διακοπή ηλεκτρικής τροφοδότησης των ηλεκτροκινητήρων οι αντλίες δεν σταματούν, 

αλλά, ανάλογα  με το μέγεθος της ροπής αδρανείας των  αντλητικών συγκροτημάτων, συνεχίζουν να 

περιστρέφονται και να διοχετεύουν νερό στην κατάθλιψη. Η παροχή αυτή είναι ανεπαρκής, ώστε να 

καλύψει την αδράνεια της κινούμενης  μάζας  νερού  και  έτσι  αμέσως μετά τη διακοπή δημιουργείται 

το φαινόμενο της  υποπιέσεως. Εν συνέχεια η ροή του νερού αντιστρέφεται  και  εμφανίζεται  το  

φαινόμενο  της  υπερπιέσεως. 

Στα αντλιοστάσια ακαθάρτων γενικά, λόγω του σχετικά  μικρού  μανομετρικού ύψους, ο 

κίνδυνος προέρχεται από το φαινόμενο της υποπιέσεως κατά την πρώτη φάση του πλήγματος, οπότε 

επιβάλλεται να αποφευχθεί μηδενισμός της απολύτης πιέσεως και η δημιουργία ατμών ύδατος. Κατά 

τη φάση των υπερπιέσεων μπορεί κατά μέγιστο να εμφανισθεί  υπερπίεση ίση προς τη μέγιστη 

υποπίεση, άρα στη δυσμενέστερη περίπτωση διπλασιασμός του μανομετρικού ύψους.  

Η αντιμετώπιση του υδραυλικού πλήγματος επιτυγχάνεται κυρίως με 2 μεθόδους.  

α) Με  αεροφυλάκιο, το οποίο όμως απαιτεί κάποια συντήρηση λόγω των και των 

αντλούμενων ακαθάρτων λυμάτων και επίσης απαιτεί σχετικό χώρο, την ύπαρξη αεροσυμπιεστή και 

διάταξης αυτομάτου λειτουργίας και ελέγχου. 

β) Με χρήση της  «δευτερεύουσας γραμμής αναρρόφησης» δηλαδή την τοποθέτηση  μετά τις 

βαλβίδες αντεπιστροφής, σωλήνωση με βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου αντίβαρου η οποία στην 

περίπτωση αρνητικών πιέσεων να επιτρέπει την είσοδο αέρα στον καταθλιπτικό αγωγό, ενώ στις 

θετικές πιέσεις θα είναι κλειστή. Επειδή η διάταξη αυτή, λόγω συντόμου χρόνου κλεισίματος της 

βαλβίδας, ενδεχομένως να δημιουργήσει ανεπιθύμητες υπερπιέσεις, θα τοποθετηθεί, σε διάταξη BY-

PASS ειδική αντιπληγματική βαλβίδα λυμάτων η οποία θα ανοίγει μετά από κάποια ρυθμιζόμενη 

μεγίστη πίεση (π.χ. ίση με το 1,3-1,5 του μανομετρικού). Πρόκειται για καθαρά μηχανική διάταξη η 

οποία δεν απαιτεί αυτοματισμό ή ιδιαίτερη συντήρηση και δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο.  

 

6.2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η διερεύνηση της ανάγκης προστασίας γίνεται με βάση τις καμπύλες   JOHN PARMAKIAN.  Η  

μέθοδος αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του J. PHARMAKIAN “WATER HAMMER ANALYSIS”. 

Για τη διερεύνηση ανάγκης  αντιπληγματικής διάταξης, είναι απαραίτητη η ταχύτητα μετάδοσης του 

πλήγματος. Η ταχύτητα μετάδοσης του πλήγματος σε m/sec  υπολογίζεται από τον τύπο του                      

J. PARMAKIAN που δίνεται στο Κεφάλαιο III - VELOCITY OF WATER HAMMER WAVES: 
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Ee

Df
+

K

1

g

W

1
=a  

 
Όπου: 

W = ειδικό βάρος νερού σε kg/m3  

g = Επιτάχυνση βαρύτητας (9,81 m/sec2) 

K = μέτρο ελαστικότητας νερού (2,1 x 108  kg/m2) 

E = μέτρο ελαστικότητας του YOUNG.  Λαμβάνεται  1,43 x 108 kg/m2 (για αγωγό HDPE) 

f = συντελεστής ανάλογα με τον τρόπο στήριξης του σωλήνα (εδώ f = 0,85). 

D =  Εσωτ. διάμετρος του σωλήνα σε mm 

e = πάχος του σωλήνα σε mm. 

Έτσι υπολογίστηκε για τα δεδομένα της  Α’ φάσης ως φαίνεται στον πίνακα 12. 

Πίνακας 12. Ταχύτητα μετάδοσης κύματος και χρόνος ανάκλασης 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20ετίας- ΘΕΡΟΣ 
    1 2 

Ταχύτητα αντλούμενου ρευστού (u) m/sec 1,05 0,85 

Ειδικό βάρος λυμάτων (W) kgr/m3 1020 1020 

Μέτρο ελαστικότητας λυμάτων (K) kp/m2 2,10E+08 2,10E+08 

Μέτρο ελαστικότητας αγωγού (E) kp/m2 1,22E+08 1,22E+08 

Εσωτερική διάμετρος αγωγού (D) mm 140,00 140,00 

Πάχος αγωγού (e) mm 10,00 10,00 

Μήκος αγωγού (L) m 429,50 82,50 

ν (λόγος Poison)   0,40 0,40 

f=1-v  στο έδαφος 0,85 0,85 

Ταχύτητα κύματος πίεσης (α) m/sec 306,61 306,61 

Χρόνος ανάκλασης κύματος (Τ) sec 2,80 0,54 
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Ο χαρακτηριστικός χρόνος ανάκλασης κύματος  T  προκύπτει από την σχέση 2L/α σε sec. 

Οι υπερπιέσεις και υποπιέσεις που αναμένονται δίνονται στις σχετικές καμπύλες PARMAKIAN σε 

συνάρτηση: 

 του γινόμενου Κ1 x 2L/a   

 του  
0gH

aV
=ρ2  

Όπου 

 H0 = Το μανομετρικό ύψος της αντλίας 

 V = η ταχύτητα στον καταθλιπτικό αγωγό 

και Κ1 = παράγοντας που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

αντλητικού συγκροτήματος 

Ο παράγοντας Κ1 υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

   
( )221
RPMWR

N810000
=K

 x

x 
  όπου 

Ν = ισχύς σε PS 

WR2 = ροπή αδρανείας του αντλητικού συγκροτήματος σε LB·Ft2 

RPM = στροφές ανά λεπτό του συγκροτήματος 

 

Τα στοιχεία Κ1·2L/a και 2ρ που υπολογίστηκαν και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 13. 

Η διερεύνηση θα γίνει για όλα τα αντλιοστάσια.  

 

Πίνακας 13.  Στοιχεία διερεύνησης  πλήγματος 

 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, σε συσχετισμό με τις σχετικές καμπύλες PARMAKIAN, προκύπτουν τα 

εξής: 

α. Αναμένονται υποπιέσεις μεγαλύτερες από το 100% του μανομετρικού ύψους, και 

συνεπώς υπάρχει σοβαρή  πιθανότητα εξάχνωσης του νερού λόγω μηδενικών, 

ουσιαστικά, απολύτων πιέσεων. 

β.     Οι   υπερπιέσεις  δεν  αναμένεται να υπερβούν το 50% του μανομετρικού ύψους. 

 

Αντλιοστάσιο   1 2 

Χρόνος 2L/a (sec) se
c 

2,80 0,54 

Παράγοντας Κ1   
192,19 7,35 

Κ1 X 2L/a   
538,44 3,95 

2ρ   
1,56 2,10 
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Σημειώνεται  ότι υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δηλ. χωρίς διακοπή τροφοδότησης 

ηλεκτρικής ενέργειας,  τα αντλιοστάσια προστατεύονται με εκκίνηση-στάση μέσω SOFT STARTERS 

(ομαλών εκκινητών) οι οποίοι διαθέτουν εκτός από την προγραμματισμένη ομαλή εκκίνηση και 

προγραμματιζόμενο έλεγχο διακοπής της λειτουργίας (στάση). Η διάταξη αυτή όμως δεν μπορεί να 

προστατεύσει το αντλιοστάσιο σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοσίας. 

 

6.3. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ 

Η  αντιπληγματική προστασία των αντλιοστασίων ακαθάρτων παρουσιάζει  ιδιομορφία γενικά λόγω 

της φύσεως των αντλούμενων υγρών. Η χρησιμοποίηση αεροφυλακίου, που είναι η πλέον συνήθης 

αντιπληγματική προστασία όταν η προστασία λαμβάνεται για λόγους υποπίεσης, απαιτεί, εκτός των 

άλλων, αυξημένη συντήρηση λόγω των ακαθάρτων αιωρημάτων κλπ.  των αντλούμενων υγρών, αλλά 

και σημαντικό χώρο όπως φαίνεται παρακάτω, ο οποίος  δεν διατίθεται πάντοτε στα αντλιοστάσια 

αυτά. Έτσι  η  αντιπληγματική  προστασία με  αεροφυλάκια προκρίνεται όταν δεν είναι δυνατή κάποια 

άλλη απλούστερη μέθοδος αντιμετώπισης του υδραυλικού πλήγματος. 

Παρακάτω προσδιορίζεται ο όγκος των απαιτούμενων αεροφυλακίων για τα αντλιοστάσια 1 

και 2.Η χρησιμοποίηση αεροφυλακίου, είναι η πλέον συνήθης αντιπληγματική προστασία όταν η 

προστασία λαμβάνεται για λόγους υποπίεσης. 

Για τον υπολογισμό του όγκου των αεροφυλακίων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του J. PARMAKIAN. 

 

6.3.1. Γραφική μέθοδος J. PARMAKIAN  

Οι βασικές παράμετροι οι οποίες χρειάζονται στον υπολογισμό για καταθλιπτικό αγωγό που 

προστατεύεται με αεροφυλάκιο είναι: 

Παράμετρος  2ρ* 

 

Παράμετρος              LQ

C

0

02 

         

Οι παράμετροι δίνονται με καμπύλες σε συνάρτηση των υπερπιέσεων και υποπιέσεων που 

δημιουργούνται από το πλήγμα, ως και του συνόλου των απωλειών λόγω τριβών. Οι καμπύλες που 

δίνονται ισχύουν εφόσον: 

 Το αεροφυλάκιο τοποθετείται κοντά στα αντλητικά συγκροτήματα. 

 Η βαλβίδα αντεπιστροφής σε κάθε αντλία κλείνει αμέσως με τη διακοπή (π.χ. ηλεκτρική), η 

οποία διακοπή είναι και η αιτία της δημιουργίας του πλήγματος. 

 Η σχέση των απωλειών για την αυτή ροή (παροχή) που εισέρχεται και εξέρχεται στο 

αεροφυλάκιο είναι 2,5 προς 1. 

 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω, όπως και στον υπολογισμό που ακολουθεί, έχουν την 

εξής σημασία: 
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ρ* = *
02gH

Va 

 , Παράμετρος αδιάστατη 

 

α = ταχύτητα μετάδοσης του πλήγματος σε m/sec 

V = ταχύτητα νερού στον αγωγό αμέσως πριν τη διακοπή σε m/sec 

g = επιτάχυνση βαρύτητας 9,8 m/sec2 

Η0 = μανομετρικό στην ονομαστική παροχή στο αεροφυλάκιο σε m 

Q0 = ονομαστική παροχή (του καταθλιπτικού αγωγού) σε m3/sec 

C0 = όγκος αέρος του αεροφυλακίου σε m3 

L = μήκος του αγωγού σε m 

D = διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού σε mm 

Κ =  συντελεστής αδιάστατος  

Ηο* = απόλυτο μανομετρικό = Η0 + 10 σε m 

Ημεγ

*

= μέγιστο απόλυτο μανομετρικό λόγω πλήγματος σε m 

Ηελ* = ελάχιστο απόλυτο μανομετρικό λόγω πλήγματος σε m 

ΔΗ = υπερπίεση ή υποπίεση που δημιουργείται λόγω πλήγματος. σε m 

C’ = όγκος του αεροφυλακίου που προκύπτει ώστε να μη φεύγει αέρας στον 

καταθλιπτικό αγωγό κατά τη φάση της υποπίεσης 

 

σε m3 

C = όγκος του αεροφυλακίου που εκλέγεται σε m3 

 

Ο όγκος του αεροφυλακίου που προκύπτει ώστε να μη φεύγει αέρας στον καταθλιπτικό αγωγό κατά 

τη φάση της υποπίεσης  δίνεται από τη σχέση ελ
*

0
*

0 H

H
C='C

 

Οι σχετικοί υπολογισμοί για την εύρεση των όγκων των αεροφυλακίων φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα 14. 
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Πίνακας 14.  Υπολογισμός όγκου αεροφυλακίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στο αντλιοστάσιο 1 και 2 δεν χρήζουν προστασίας με 

αεροφυλάκιο διότι οι υπολογιζόμενοι όγκοι αυτών  είναι πολύ μικροί. 

 
6.3.2.  Προτεινόμενη διάταξη προστασίας 

Μετά την διερεύνηση που έγινε στις  προηγούμενες παραγράφους  προτείνεται η 

χρησιμοποίηση  "δευτερεύουσας γραμμής αναρροφήσεως" . Θα τοποθετηθεί δηλαδή στο συλλέκτη 

σωλήνωση με βαλβίδα αντεπιστροφής  τύπου αντίβαρου  η οποία στην περίπτωση υποπιέσεων  

επιτρέπει την είσοδο αέρα στον καταθλιπτικό αγωγό, ενώ στις θετικές πιέσεις θα είναι κλειστή. Με τον 

τρόπο αυτό θα είναι πλήρως προστατευμένος ο καταθλιπτικός αγωγός. 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ   1 2 
Παροχή Q0 (m3/sec) (m3/sec) 0,016 0,013 

Διάμετρος D (mm) (mm) 140,00 140,00 

Ταχύτητα U (m/sec)  (m/sec) 1,05 0,85 

Μήκος L (m) (m) 429,50 82,50 

Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος α 
(m/sec) (m/sec) 306,61 306,61 

Στάθμη νερού κατάθλιψης ΗΔ (m) (m) 22,15 10,41 

Στάθμη νερού αεροφυλακίου ΗΑ (m) (m) 10,00 2,00 

Τριβές εξωτερικού αγωγού ΗΤ (m) (m) 3,67 0,47 

Η*0=ΗΔ-ΗΑ+ΗΤ+10 (m) (m) 25,82 18,88 

Η*μεγ. επιτρεπόμενο (m) (m) 50,00 90,00 

Η*ελ. επιτρεπόμενο (m) (m) 5,00 3,00 

ΔΗ1 = Η*μεγ. - Η*0   24,18 71,12 

ΔΗ2 = Η*0. - Η*ελ   20,82 15,88 

ΔΗ επιτρεπόμενο   20,82 15,88 

Λόγος ΔΗ/Η*0   0,81 0,84 

Παράμετρος 2ρ*    1,27 1,40 

Εκλεγόμενος συντελεστής Κ   0,30 0,30 

Παράμετρος 2C0α/Q0L    (βρίσκεται 
από τις καμπύλες PARMAKIAN)   2,40 2,40 

Ευρισκόμενη μέγιστη υποπίεση στο 
αντλιοστάσιο (μ)   14,20 10,20 

 Η*ελ. (m) (m) 11,62 8,69 

C0  (m3) (m3) 0,027 0,004 

C’  (m3) (m3) 0,060 0,009 

C  (m3) (m3) ‐‐‐  ‐‐‐ 
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Επειδή η διάταξη αυτή , λόγω συντόμου χρόνου κλεισίματος της βαλβίδας, ενδεχομένως να 

δημιουργήσει υπερπιέσεις  ανεπιθύμητες,  τοποθετείται, σε διάταξη BY-PASS ειδική αντιπληγματική 

βαλβίδα (λυμάτων) η οποία θα ανοίγει μετά από κάποια ρυθμιζόμενη μεγίστη πίεση (π.χ. ίση με το 

1,50 του μανομετρικού). 

Η ελάχιστη διάμετρος της σωλήνωσης μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον παρακάτω 

τύπο : 

02

1
V

Hg
DDN 






 
D = η διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού 

V = η ταχύτητα του νερού σε m/sec 

Η0 = το μανομετρικό σε m 

ζ = το άθροισμα των συντελεστών τριβών όλης της παρακαμπτήριας γραμμής 

για ζ=15 προκύπτουν διάμετροι έως 30 χστ. Τελικά προτείνεται διάμετρος DN80 και για τα δύο 

αντλιοστάσια. Οι γραμμές αυτές θα χρησιμοποιούνται και για την εκκένωση των καταθλιπτικών 

αγωγών με την τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής με μοχλό. 

Η προτεινόμενη παραπάνω διάταξη αντιπληγματικής προστασίας σαφώς  προστατεύει τις 

εγκαταστάσεις του  αντλιοστασίου και τον καταθλιπτικό αγωγό από σοβαρές υπερπιέσεις και 

υποπιέσεις σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως, αλλά για τις 

συνηθισμένες εκκινήσεις–στάσεις (λειτουργίας) δεν αμβλύνει τις καταπονήσεις που δημιουργούνται 

τότε λόγω του υδραυλικού πλήγματος. Τα φαινόμενα αυτά θα αντιμετωπισθούν με την τοποθέτηση 

για την εκκίνηση των αντλητικών συγκροτημάτων “ομαλών εκκινητών” (SOFT STARTERS), οι οποίοι 

εκτός από την προγραμματιζόμενη ομαλή εκκίνηση  θα έχουν  την δυνατότητα ώστε και η στάση των 

αντλητικών συγκροτημάτων να γίνεται  ομαλά. 

Οι χρόνοι διακοπής της λειτουργίας θα προγραμματιστούν επί τόπου και θα μπορούν να 

μεταβληθούν, εάν είναι ανάγκη. Κατωτέρω γίνεται κάποιος υπολογισμός του χρόνου στάσης. 
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7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 

Για την αποφυγή επικαθίσεων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων θα τοποθετηθούν 

συστήματα ανάδευσης. 

Συγκεκριμένα και στα 2  αντλιοστάσια  θα τοποθετηθούν υποβρύχιοι αναδευτήρες κατάλληλοι 

για λύματα ισχύος  1 kW. Ο αναδευτήρας θα είναι ομοαξονικά συζευγμένος με ηλεκτρικό κινητήρα 

υποβρύχιου, ικανός  να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 volt, 3 φάσεων, και συχνότητας 50 

Hz και ταχύτητας έως 1500rpm. Ο κινητήρας είναι ερμητικά σφραγισμένος σε αέρα και ψύχεται από 

το υγρό που τον περιβάλλει. 

Ο αναδευτήρας πρέπει να έχει την ικανότητα διαχείρισης ακατέργαστων λυμάτων μετά από  

προηγούμενο εσχαρισμό. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραμονή 

χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους.  

Ο αναδευτήρας θα λειτουργεί αυτόματα. Συγκεκριμένα  θα  τίθεται σε  λειτουργία όταν η 

στάθμη υγρού είναι 10cm χαμηλότερα από την  Α.Σ.Υ. Θα τίθεται εκτός λειτουργίας είτε χρονικά μετά 

την εκκίνηση των αντλιών είτε με έλεγχο στάθμης (όταν η στάθμη επανέλθει 10cm κάτω από την 

Α.Σ.Υ.) και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.   

Μπορεί εναλλακτικά για την αποφυγή των επικαθίσεων στον πυθμένα  να χρησιμοποιηθεί 

βαλβίδα ανάδευσης. Συγκεκριμένα μπορεί να  τοποθετηθεί σε μία εκ των δύο αντλιών του μηχανο-

υδραυλική   βαλβίδας ανάδευσης. Η βαλβίδα θα αναδεύει τα λύματα των αντλιοστασίων, στην αρχή 

κάθε αντλητικού κύκλου λειτουργίας, εμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη συσσώρευση λάσπης  

και  στερεών  καταλοίπων  στον  πυθμένα  του αντλιοστασίου. 

Όταν αρχίζει η άντληση, η βαλβίδα είναι ανοικτή και το λύμα από την αντλία εξέρχεται με 

δύναμη μέσω της βαλβίδας. Με αυτόν τον τρόπο οι επικαθίσεις  που έχουν συσσωρευτεί, καθώς και 

τα επιπλέοντα στερεά, επαναφέρονται σε αιώρηση πριν αντληθούν. Μετά από λειτουργία 20 έως και  

50 δευτερολέπτων, η βαλβίδα  θα  κλείνει. Η βαλβίδα θα προσαρμοστεί πάνω στην αντλία έτσι ώστε 

να μπορεί να αφαιρεθεί μαζί με αυτήν από τον υγρό θάλαμο χωρίς να απαιτείται η είσοδος 

προσωπικού. 

Η βαλβίδα ανάδευσης πρέπει να έχει δυνατότητα μηχανικής ρύθμισης του χρόνου λειτουργίας 

της. 

  

8. ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΣ 

Στον υγρό θάλαμο των αντλιοστασίων θα τοποθετηθεί κάδος συλλογής εσχαρισμάτων 

(εσχαρόκαδος). Η τοποθέτηση του γίνεται σε κατάλληλο ύψος το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από το 

επίπεδο του αγωγού τροφοδοσίας λυμάτων. Σε αυτόν θα συλλέγονται τυχόν φερτά αντικείμενα, 

ινώδη με πρακτικό αποτέλεσμα την αποφυγή εμφράξεων των αντλιών και κατά συνέπεια τη 

μικρότερη φθορά τους και την όποια πιθανή διακοπή της λειτουργίας του αντλιοστασίου. Ο 

εσχαρόκαδος  θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, και θα 
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φέρει κατάλληλους οδηγούς  για την εύκολη ανέλκυση και εκκένωση του σε κάδο αστικών 

απορριμμάτων.  

 

9. ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3 σε κάθε αντλιοστάσιο ο υγρός θάλαμος 

διαστασιολογήθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα λύματα θα πρέπει να παραμένουν λιγότερο από 0,5  

της ώρας σε μια ελάχιστη παροχή. Η παροχή αυτή θεωρήθηκε ότι είναι ίση με το 25%  της παροχής  

σχεδιασμού της Α’ φάσης 20ετία.  

Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού των υγρών θαλάμων επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

διαστασιολόγησή τους με πρακτικό αποτέλεσμα εκτός των άλλων  την μικρή παραμονή των λυμάτων 

εντός τους. Ο μικρός χρόνος παραμονής των λυμάτων εντός του υγρού θαλάμου συμβάλει στην 

ελάχιστη έως μηδαμινή έκλυση οσμών.  

Λόγω όμως του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των αντλιοστασίων βρίσκεται σε κατοικημένες 

περιοχές κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν μονάδες απόσμησης σε κάθε αντλιοστάσιο. Οι μονάδες 

αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν 2 εναλλαγές του αέρα ανά ώρα. Επιλέγονται και για τα 2 

αντλιοστάσια μονάδες δυναμικότητας 80m3/h (υπερκαλύπτουν την απαίτηση απόσμησης). Οι μονάδες 

απόσμησης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για ρυπαντικό φορτίο ως κάτωθι : 

 Η2S 20ppm 

 Αμμωνία 10ppm 

 Μερκαπτάνες 5ppm 

Η ποσότητα των  πληρωτικών υλικών  θα επαρκεί τουλάχιστον για 6  μήνες με συνεχή 24ωρη 

λειτουργία. 

Οι  μονάδες απόσμησης θα φέρουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα κατάλληλης ισχύος, 

τριφασικό, αντισπινθηρικού τύπου.  Επιπλέον  στην αναρρόφηση  θα φέρουν  χειροκίνητο  ντάμπερ  

για τη ρύθμιση της παροχής.   

Οι αεραγωγοί της απόσμησης (αναρρόφηση και απόρριψη) θα είναι από σωλήνα PVC 10 atm , 

ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία  τους  από  το διαβρωτικό περιβάλλον των αντλιοστασίων. Η 

αναρρόφηση θα γίνεται απ’ ευθείας από τον υγρό θάλαμο.Η απόρριψη θα γίνεται χωριστό 

 

10. ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών και  οι συλλέκτες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας τουλάχιστον AISI 304. Τα πάχη των αγωγών ανάλογα με τη διάμετρο καθορίζονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Η σύνδεση μεταξύ του ανοξείδωτου συλλέκτη και του κεντρικού 

καταθλιπτικού σε κάθε αντλιοστάσιο θα γίνει με κατάλληλο χυτοσιδηρό  φλαντζωτό τεμάχιο 

σύνδεσης. 

Ομοίως οι φλάντζες και οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304. Τα στηρίγματα των αγωγών τα οποία βρίσκονται εντός του υγρού θαλάμου θα είναι 
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απαραιτήτως από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας  ίδιας με τους αγωγούς. Τα στηρίγματα εκτός του 

υγρού θαλάμου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα και οι φλάντζες θα είναι κλάσης PN10.  

Σε κάθε καταθλιπτικό αγωγό αντλίας θα τοποθετηθεί  βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου 

σφαίρας, τεμάχιο εξάρμωσης και  χειροκίνητη δικλείδα ελαστικής έμφραξης.  

 

 

 

11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

11.1. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Δ.Ε.Η. 

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιοστασίων παρέχεται από το δίκτυο της 

χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η. 

 

11.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ Χ.Τ. 

Η ένταση που απορροφά κάθε κινητήρας ισχύος P, με βαθμό απόδοσης n και συντελεστή ισχύος cosφ  

είναι : 

 

 

Η συνολική ένταση που απορροφά ένα αντλιοστάσιο με Ν λειτουργούντα αντλητικά συγκροτήματα 

είναι :  

                                                                           Ι1 = Ν x I0 

Σε αυτή την ένταση προστίθενται και τα  Αmps από τις λοιπές καταναλώσεις, τα οποία δεν αναμένεται 

να ξεπεράσουν τα 20A  (με ταυτοχρονισμό). 

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 , για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40ο C και 

τοποθέτηση καλωδίων στον αέρα προκύπτουν οι κάτωθι διατομές καλωδίων για την τροφοδοσία 

έκαστου πίνακα Χ.Τ. 

 

Πίνακας 15. Καλώδια τροφοδοσίας πινάκων Χ.Τ. 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 
1 J1VV-U 4X35+16mm2 

2 J1VV-U 5X10mm2 

 

11.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος cosφ της θα τοποθετηθεί  ένα πεδίο στον πίνακα Χ.Τ. Ο 

συντελεστής ισχύος θα διορθώνεται σε τιμή μεγαλύτερη του 0,92 , με βέλτιστη περιοχή ρύθμισης μια 

cosφ x  n  ×400 x  3

P
=I0
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τιμή στο 0,96  ώστε να προστατεύεται και ο εξοπλισμός από αρμονικές. Το πεδίο της κεντρικής 

αντιστάθμισης θα φέρει κατάλληλες περσίδες και ανεμιστήρες για τον πλήρη εξαερισμό και προστασία 

από υπερθέρμανσης των πυκνωτών. 

 

Για τον υπολογισμό θεωρούμε την συνολική απορροφούμενη ισχύ κάθε αντλιοστασίου με συντελεστή 

ταυτοχρονισμού Ν = 1. Στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνουμε την απορροφούμενη ίση με την 

εγκ/νη ισχύ. 

Επιπλέον θεωρούμε ότι χωρίς αντιστάθμιση το cosφ θα είναι cosφ1 = 0.75 και μετά τη  διόρθωση του 

συντελεστή ισχύος θέλουμε να γίνει,cosφ2 = 0.96 

 

Η άεργος ισχύς Q δίνεται από τη σχέση: Q = P x (tanφ1 – tanφ2) kVAR, όπου 

 

  P = Απορροφούμενη Ισχύς 
  Q = Άεργος Ισχύς 
  φ1 = Συντ. Ισχύος, χωρίς αντιστάθμιση 
  φ2 = Συντ. Ισχύος, με αντιστάθμιση 

 

Πίνακας 16. Υπολογισμός κεντρικής αντιστάθμισης –Διόρθωση cosφ 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ -  ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
COSΦ 

Δεδομένα μ/μ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
1 2 

P kW 14,2 7,2 

cosφ1   0,75 0,75 

cosφ2   0,93 0,93 

φ1   41,41 41,41 

φ2   21,57 21,57 

tanφ1   0,8819 0,8819 

tanφ2   0,3952 0,3952 

Qc kVAR 6,91 3,50 

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ kVAR 10 5 

 

 

Οι συστοιχίες των πυκνωτών θα φέρουν  τοπικούς επαγωγούς  προσαρμογείς (πηνία τσοκ) για την 

εξάλειψη των αρμονικών ρεύματος κατά τις μεταβατικές καταστάσεις αντιστάθμισης. Στην πρόσοψη 

του πεδίου θα τοποθετηθεί  όργανο αυτόματης διόρθωσης cosφ, το οποίο θα επιτηρεί το φορτίο του 
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ηλ. πίνακα Χ.Τ. και θα αντιλαμβάνεται την ανάγκη για  ζεύξη / απόζευξη μονάδων πυκνωτών για την 

συνεχή αντιστάθμιση. 

Για τις  μονάδες πυκνωτών ισχύουν τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.   

 

11.4. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ  ΖΕΥΓΟΣ 

Εκτός από την κύρια τροφοδότηση σε ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ η οποία θα γίνει απ’ ευθείας με 

χαμηλή τάση, προβλέπεται και η προμήθεια και εγκατάσταση στο κάθε αντλιοστάσιο, ενός αυτόνομου 

ντιζελοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) που θα συνδέεται αυτόματα στον γενικό πίνακα 

χαμηλής τάσης (400V), μόλις εμφανισθεί διακοπή της τροφοδότησης από τη ΔΕΗ. 

Το μέγεθος του απαιτούμενου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους υπολογίζεται ως εξής: 

Για ρεύμα κανονικής λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα J0 και ρεύμα εκκίνησης Jκ=2,5 x J0, μέσω 

διακόπτη “ομαλού εκκινητή”, το κατ' ελάχιστον απαιτούμενο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι: 

0K UJ3x5,2=UJ3=Ρ  
 

Η απαιτούμενη ισχύς υπολογίζεται και φαίνεται στον Πίνακα 16 - Ισχύς Η/Ζ. Στους υπολογισμούς έχει 

ληφθεί υπόψη για τους ηλεκτροκινητήρες  των αντλιών cosφ=0,82 και βαθμός απόδοσης 

ηλεκτροκινητήρα n=0,92. 

 

Πίνακας 17. Ισχύς Η/Ζ 

  P αντλίας (kw) Iον (Α) Έλεγχος εκκίνησης 
(kva) 

Εκλεγόμενο Η/Ζ 
(Συνεχής/Εφεδρικήή 

Ισχύς) 

1 15,00 28,7 37 45/50 

2 4,00 7,7 14 20 
 

Στο χώρο τοποθέτησης των Η/Ζ θα εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός με περσιδωτά 

ανοίγματα, ώστε να διοχετεύεται ο απαιτούμενος αέρας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. 

Επιπλέον θα υπάρχει και μηχανικός εξαερισμός. Ο μηχανικός εξαερισμός θα αποτελείται από αξονικό 

ανεμιστήρα κατάλληλης παροχής για κάθε Η/Ζ. Υπολογίζεται ότι για τα αντλιοστάσια 1 και 2 ο 

αξονικός ανεμιστήρας του χώρου του Η/Ζ θα είναι δυναμικότητας περίπου 8.000m3/h και για το 

αντλιοστάσιο 2 δυναμικότητας 3.500m3/h.  

11.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Στο παράρτημα του παρόντος περιλαμβάνονται οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί των αντλιοστασίων. 

 

12. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

Η λειτουργία όλων των αντλιοστασίων θα είναι αυτόματη και θα  γίνεται χωρίς την 
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απαραίτητη συνεχή παρουσία χειριστών για χειρισµούς λειτουργίας. Ο έλεγχος θα γίνεται με 

προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες 

κάρτες επέκτασης ώστε να καλύπτεται το σύνολο των απαιτούμενων ψηφιακών και αναλογικών 

σημάτων κάθε αντλιοστασίου. Κάθε κινητήρας θα ελέγχεται από το PLC, όπου θα δίδεται σήμα 

εκκίνησης, στάσης, alarm. Επιπλέον στο PLC θα καταλήγουν και οι ενδείξεις λειτουργίας  του Η/Ζ και 

του δικτύου της ΔΕΗ. 

Στα αντλιοστάσια η ρύθµιση λειτουργίας τους θα γίνεται µε βάση την στάθµη εντός του 

υγρού θαλάμου. Επίσης προβλέπεται σύστηµα ελέγχου μέσω του PLC, το οποίο µετά από ανίχνευση 

ορισμένων µμεγεθών ή καταστάσεων (π.χ. υπερφόρτιση ηλεκτροκινητήρα,) θα θέτει αυτόματα την 

αντλία εκτός λειτουργίας και θα εκκινεί την εφεδρική.  

Για την επίτευξη του παραπάνω αυτοματισμού θα χρησιμοποιηθεί στη δεξαμενή κατάλληλο 

για ακάθαρτα σύστημα μέτρησης της στάθμης, τύπου υπερήχων (αναλογικό όργανο 4-20mA) και θα 

είναι δυνατή η ανίχνευση, τουλάχιστον τόσων σταθμών εκκίνησης στο ανώτερο τμήμα της δεξαμενής  

όσα  και  τα κύρια αντλητικά συγκροτήματα και αντίστοιχων σταθμών στάσης στο κάτω τμήμα της 

δεξαμενής. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας θα τοποθετηθούν και  φλοτεροδιακόπτες για την 

περίπτωση βλάβης του οργάνου. Οι αντλίες θα λειτουργούν με σύστημα κυκλικής εναλλαγής. 

Επί πλέον από τις στάθμες εκκίνησης-στάσης, θα υπάρχει και ανίχνευση ανωτάτης στάθμης 

(επικίνδυνης ανύψωσης) και κατωτάτης στάθμης, οι οποίες θα προκαλούν οπτική και ακουστική 

ένδειξη και θα στέλνουν σήμα στην ΕΕΛ. 

Η εκκίνηση κάθε συγκροτήματος θα γίνεται με την άνοδο της στάθμης της δεξαμενής σε 

κάποιο επίπεδο διαφορετικό για κάθε μία από τις κύριες αντλίες του αντλιοστασίου. Η εκκίνηση της 

κύριας αντλίας θα γίνεται στην Α.Σ.Υ. και η στάση στην Κ.Σ.Υ. Ο αναδευτήρας θα εκκινεί όταν η 

στάθμη θα είναι 10cm χαμηλότερα από την Α.Σ.Υ. και το αντλιοστάσιο είναι σε στάση. Η στάση του 

αναδευτήρα θα μπορεί να ρυθμίζεται χρονικά καθώς και μέσω στάθμης (π.χ. όταν κατά τη λειτουργία 

του αντλιοστασίου η στάθμη θα μειωθεί κατά 10cm από την Α.Σ.Υ). 

Όπως αναφέρθηκε θα υπάρχει και η δυνατότητα λειτουργίας μέσω συμβατικού αυτοματισμού 

από τέσσερις (4) διακόπτες στάθμης (φλοτεροδιακόπτες). Πιο αναλυτικά θα υπάρχουν τα παρακάτω 

σημεία (επαφές στο όργανο υπερήχων, ή διακόπτες ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας): 

Αντλιοστάσια με 1 κύρια αντλία 

1. Ένας (1) διακόπτης πολύ χαμηλής στάθμης (στάθμη ίση με την Κ.Σ.Υ) : διακόπτης 

ξηρής λειτουργίας. Κάτω από την στάθμη αυτή δεν επιτρέπεται λειτουργία των 

αντλιών (διακοπή της λειτουργίας της  κύριας αντλίας). 

2. Ένας (1) διακόπτης υψηλής στάθμης (στάθμη ίση με την Α.Σ.Υ): εκκίνηση 

λειτουργίας της  κύριας αντλίας. 

3. Ένας (1) διακόπτης πολύ υψηλής στάθμης (στάθμη> Α.Σ.Υ): διακόπτης- alarm 

υπερχείλισης που δίδει οπτικοακουστική σήμανση τοπικά και στο κέντρο ελέγχου της 
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ΕΕΛ. 

4. Διακόπτης στάθμης εκκίνησης παύσης αναδευτήρα 

Οι αποσμήσεις και οι αξονικοί  αναδευτήρες  θα ελέγχονται από το PLC το οποίο θα δίδει 

ενδείξεις λειτουργίας, στάσης, βλάβης.  

Για λόγους ασφαλείας κατά την περίπτωση βλάβης εξοπλισμού, θα εγκατασταθούν και 

συσκευές επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem) σε κάθε αντλιοστάσιο.  

Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας, μπορούν να αποστείλουν μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς κινητών 

τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια κρίσιμα 

προβλήματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου αντλιοστασίου. 

Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχονται απ’ αυτό σχετικά με το 

πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. 

 

13. ΛΟΙΠΕΣ  Η/Μ  ΕΓΚ/ΣΕΙΣ  

Εκτός από τον εξοπλισμό που αναφέρθηκε κατά την ανάπτυξη των τεχνικών θεμάτων στις 

προηγούμενες παραγράφους της παρούσας, περιλαμβάνονται και τα κάτωθι: 

α) Στα αντλιοστάσια προβλέπεται  θεμελιακή – αντικεραυνική προστασία. Σε περίπτωση 

που μετά την αποπεράτωση των ηλεκτρολογικών εργασιών , η γείωση αυτή δεν επαρκεί, τότε θα 

προστεθεί τρίγωνο γείωσης ή γειωτής τύπου Ε, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

β) Επί πλέον προβλέπονται συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλήρεις 

εγκαταστάσεις φωτισμού σε όλα τα αντλιοστάσια (στο χώρο του βανοστασίου και του θαλάμου 

τοποθέτησης του λοιπού εξοπλισμού) 

γ) Σε κάθε αντλιοστάσιο στο χώρο του Η/Ζ θα τοποθετηθεί πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως. 
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14. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 40ΕΤΙΑ 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι υπολογισμοί επάρκειας του υγρού θαλάμου των 

αντλιοστασίων για τις παροχές της 40 ετίας. Με δεδομένες τις παροχές σχεδιασμού της 40ετίας και τις 

παροχές σχεδιασμού των αντλιών (ως αναγράφονται στον πίνακα 5) προκύπτουν τα κάτωθι : 

 

Πίνακας 18. Ταχύτητα υγρού εντός καταθλιπτκού αγωγού  (40ετία) 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ(m3/h) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ (m/sec 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ) 
40ετία  40ετία 

1 75 1,33 
2 61 1,09 

 

Με βάση τις ταχύτητες που προκύπτουν, οι διάμετροι  των  κεντρικών  καταθλιπτικών  αγωγών όπως 

υπολογίστηκαν για την 20ετία, επαρκούν και για την 40ετία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τους Μελετητές 

Οι Επιβλέποντες  

της Μελέτης 

Ο Προϊστάμενος 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

Αποστολάκη Μαρία 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 

ΑΝΤΛ/ΣΙΑ 1 ΚΑΙ 2

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: 
Customer No.: 

Ημερομηνία: 27.05.2013
Υπεύθυνος επεξεργασίας: 



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Περιεχόμενα

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
Εξώφυλλο μελέτης 1
Περιεχόμενα 2
Κατάλογος φωτιστικών 3
Philips TCW216 2xTL-D58W HFP

Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 4
Philips TCW216 2xTL-D36W HFP

Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 5
Πίνακας UGR 6

Χώρος βανοστασίου
Περίληψη 7
Κατάλογος φωτιστικών 8
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 9
Επιφάνειες χώρου

Επίπεδο εργασίας
Ισοδύναμες γραμμές (E) 10
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 11

Χώρος εξοπλισμού
Πρωτόκολλο εισόδου 12
Κατάλογος φωτιστικών 13
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 14
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 15
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 16
Επιφάνειες χώρου

Επίπεδο εργασίας
Ισοδύναμες γραμμές (E) 17
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 18
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ / Κατάλογος φωτιστικών

3 Τεμάχια Philips TCW216 2xTL-D58W HFP (Τύπος 1) 
Αρ. είδους: 
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 7022 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 10480 lm
Ισχύς φωτιστικού: 58.0 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 91
Κωδικός ροής CIE: 37  68  88  91  67
Εξοπλισμός: 1 x Καθορισμένο από το χρήστη 
(Συντελεστής διόρθωσης 1.000).
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Philips TCW216 2xTL-D58W HFP / Δελτίο στοιχείων φωτιστικού

Εκπομπή φωτός 1: 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 91
Κωδικός ροής CIE: 37  68  88  91  67

Pacific – functional and flexible 

Pacific TCW216 is a functional dust-, jet-, shock- and vandalproof luminaire, 
and can accommodate both TL-D and TL5 (16 mm) fluorescent lamps. The 
cover is fixed to the housing by means of an innovative concept using 
integrated fixing points to avoid external lockers. There is a choice of 
different standard versions available. The luminaire can be mounted 
individually or in-line with easy click installation. Flexibility is ensured with a 
choice of fixing points and different cable entries. The TCW216 can also be 
suspended from Philips TTX410 light-line systems.

Εκπομπή φωτός 1: 
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Philips TCW216 2xTL-D36W HFP / Δελτίο στοιχείων φωτιστικού

Εκπομπή φωτός 1: 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 91
Κωδικός ροής CIE: 37  68  88  91  69

Pacific – functional and flexible 

Pacific TCW216 is a functional dust-, jet-, shock- and vandalproof luminaire, 
and can accommodate both TL-D and TL5 (16 mm) fluorescent lamps. The 
cover is fixed to the housing by means of an innovative concept using 
integrated fixing points to avoid external lockers. There is a choice of 
different standard versions available. The luminaire can be mounted 
individually or in-line with easy click installation. Flexibility is ensured with a 
choice of fixing points and different cable entries. The TCW216 can also be 
suspended from Philips TTX410 light-line systems.

Εκπομπή φωτός 1: 
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Philips TCW216 2xTL-D36W HFP / Πίνακας UGR

Φωτιστικό: Philips TCW216 2xTL-D36W HFP
Λάμπες: 2 x TL-D36W/840

Οι τιμές UGR υπολογίζονται σύμφωνα με το CIE δημοσ. 117.     Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος βανοστασίου / Περίληψη

Ύψος χώρου: 2.600 m, Ύψος συναρμολόγησης: 2.600 m, Συντελεστής 
συντήρησης: 0.67

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1:31

Επιφάνεια  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Επίπεδο εργασίας / 309 238 370 0.769
Δάπεδο 27 243 194 278 0.798
Οροφή 70 169 90 330 0.533
Τοίχοι (4) 50 254 128 440 /

Επίπεδο εργασίας:
Ύψος: 0.500 m
Κάνναβος: 16 x 16 Σημεία 
Περιφερική ζώνη: 0.000 m

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 9.67 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Βασική επιφάνεια: 6.00 m²) 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)  (Φωτιστικό) [lm]  (Λάμπες) [lm] P [W]

1 1 Philips TCW216 2xTL-D58W HFP (Τύπος 
1)* (1.000) 7022 10480 58.0

*Αλλαγμένα τεχνικά στοιχεία Συνολικά: 7022 Συνολικά: 10480 58.0
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος βανοστασίου / Κατάλογος φωτιστικών

1 Τεμάχια Philips TCW216 2xTL-D58W HFP (Τύπος 1) 
Αρ. είδους: 
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 7022 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 10480 lm
Ισχύς φωτιστικού: 58.0 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 91
Κωδικός ροής CIE: 37  68  88  91  67
Εξοπλισμός: 1 x Καθορισμένο από το χρήστη 
(Συντελεστής διόρθωσης 1.000).
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος βανοστασίου / Φωτοτεχνικά αποτελέσματα

Συνολική φωτεινή ροή: 7022 lm
Συνολική ισχύς: 58.0 W
Συντελεστής 
συντήρησης: 0.67
Περιφερική ζώνη: 0.000 m

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [lx] Συντελεστής 
ανάκλασης [%]

Μέσος Πυκνότητα 
φωτεινότητας [cd/m²] Άμεσα έμμεσα συνολικά

Επίπεδο 
εργασίας 182 127 309 / / 

Δάπεδο 132 111 243 27 21
Οροφή 53 117 169 70 38
Τοίχος 1 125 114 240 50 38
Τοίχος 2 158 111 268 50 43
Τοίχος 3 125 114 240 50 38
Τοίχος 4 158 111 268 50 43

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας
Emin / Em: 0.769 (1:1) 
Emin / Emax: 0.642 (1:2) 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 9.67 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Βασική επιφάνεια: 6.00 m²) 
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος βανοστασίου / Επίπεδο εργασίας / Ισοδύναμες γραμμές (E)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 19
Θέση της επιφανείας στον χώρο:
Επιλεγμένο σημείο:
(0.000 m, 0.000 m, 0.500 m) 

Κάνναβος: 16 x 16 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
309 238 370 0.769 0.642
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος βανοστασίου / Επίπεδο εργασίας / Γραφική παράσταση τιμών (Ε)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 19

Θέση της επιφανείας στον χώρο:
Επιλεγμένο σημείο:
(0.000 m, 0.000 m, 0.500 m) 

Κάνναβος: 16 x 16 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
309 238 370 0.769 0.642

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Σελίδα 11



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Πρωτόκολλο εισόδου

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 0.850 m
Περιφερική ζώνη: 0.000 m

Συντελεστής συντήρησης: 0.67

Ύψος χώρου: 2.600 m
Βασική επιφάνεια: 7.74 m²

Επιφάνεια Rho [%] από ( [m] | [m] ) προς ( [m] | [m] ) Μήκος [m]

Δάπεδο 27 / / / 
Οροφή 70 / / / 
Τοίχος 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.600 | 0.000 ) 3.600
Τοίχος 2 50 ( 3.600 | 0.000 ) ( 3.600 | 2.150 ) 2.150
Τοίχος 3 50 ( 3.600 | 2.150 ) ( 0.000 | 2.150 ) 3.600
Τοίχος 4 50 ( 0.000 | 2.150 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.150
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Κατάλογος φωτιστικών

2 Τεμάχια Philips TCW216 2xTL-D58W HFP (Τύπος 1) 
Αρ. είδους: 
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 7022 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 10480 lm
Ισχύς φωτιστικού: 58.0 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 91
Κωδικός ροής CIE: 37  68  88  91  67
Εξοπλισμός: 1 x Καθορισμένο από το χρήστη 
(Συντελεστής διόρθωσης 1.000).
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων)

Κλίμακα 1 : 26

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Αρ. Τεμάχια Ονομασία

1 2 Philips TCW216 2xTL-D58W HFP (Τύπος 1)* 
*Αλλαγμένα τεχνικά στοιχεία
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Φωτοτεχνικά αποτελέσματα

Συνολική φωτεινή ροή: 14043 lm
Συνολική ισχύς: 116.0 W
Συντελεστής 
συντήρησης: 0.67
Περιφερική ζώνη: 0.000 m

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [lx] Συντελεστής 
ανάκλασης [%]

Μέσος Πυκνότητα 
φωτεινότητας [cd/m²] Άμεσα έμμεσα συνολικά

Επίπεδο 
εργασίας 325 191 517 / / 

Δάπεδο 140 122 262 27 23
Οροφή 79 174 253 70 56
Τοίχος 1 210 162 371 50 59
Τοίχος 2 271 152 423 50 67
Τοίχος 3 190 149 340 50 54
Τοίχος 4 273 157 430 50 68

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας
Emin / Em: 0.656 (1:2) 
Emin / Emax: 0.517 (1:2) 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 14.99 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Βασική επιφάνεια: 7.74 m²) 
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Σελίδα 16



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Επίπεδο εργασίας / Ισοδύναμες γραμμές (E)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 26
Θέση της επιφανείας στον χώρο:
Επιλεγμένο σημείο:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 32 x 32 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
517 339 656 0.656 0.517
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΑΣ
27.05.2013

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Tηλέφωνο

Φαξ
e-Mail

Χώρος εξοπλισμού / Επίπεδο εργασίας / Γραφική παράσταση τιμών (Ε)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 26
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο:
Επιλεγμένο σημείο:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 32 x 32 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
517 339 656 0.656 0.517
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