
 

 
 

 

                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
 

 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, παροχή < 100 m3/h 

 
1. Γενικές Απαιτήσεις 

Προμήθεια και εγκατάσταση επιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων , για άντληση καθαρού 
νερού. Το σημείο λειτουργίας της κάθε αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1: 

Η αντλία θα είναι, φυγόκεντρη, πολυβάθμια και θα είναι κατάλληλη για κατακορυφη εγκατάσταση 
, ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα έδρασης V, με σύνδεση μονομπλόκ, 
μέσω ειδικού μπρακέτου και σταθερού συνδέσμου (κόμπλερ) , ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3 , ικανό να 
λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz . 

Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, συναρμολογημένα από τον ίδιο οίκο 
κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή αντλιών και κινητήρων . 
       Η στεγανοποίηση στον άξονα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη ο οποίος θα 
πρέπει να αντικαθιστάτε  χωρίς την αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα και την 
αποσυναρμολόγηση της αντλίας. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για άντληση υγρού, θερμοκρασίας από -30o C έως +120o 
C. 

Από τον κατασκευαστή της αντλίας, θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού συστήματος 
στεγανοποίησης, για άντληση υγρών μεγαλύτερης θερμοκρασίας. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας θα πρέπει να είναι 16 Bar. 
          Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια και σχέδια πρωτότυπα, από τα 
οποία θα προκύπτουν όλα τα τεχνικά στοιχεία της αντλίας και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία 
για την συντήρηση και επισκευή της. 
       Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
πόσιμο νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) . 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένo από επώνυμο  Ευρωπαϊκό οίκο ο οποίος θα διαθέτει ISO 
9001:2000. 
 
 

2. Υλικά Κατασκευής Αντλίας 
 

Μορφή IN LINE με κυκλικές φλάντζες 

Στεγανοποίηση 
Δυναμικά ζυγοσταθμισμένος μηχανικός στυπιοθλίπτης κατά ΕΝ 

12756 & ΙSO 3069 

Ζεύξη αντλίας - κινητήρα Σταθερός σύνδεσμος (κόμπλερ) 



 

Πτερύγια  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 L 

Πτερύγιο εκτροπής και άνω αποστάτης Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 L 

Άξονας DUPLEX ανοξείδωτος χάλυβας  (ΕΝ 1.4462) 

Εξωτερικό κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L 

Σώμα αντλίας Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας   (ΕΝ 1.4408) 

Κουζινέτο άξονα TUNGSTEN CARBIDE 

Μανδύας άξονα TUNGSTEN CARBIDE 

Μηχανικός στυπιοθλίπτης SILICON CARBIDE/ SILICON CARBIDE /EPDM 

Κουζινέτο διαχυτήρα Carbon 

Ελαστομερή  EPDM 

Μπρακέτο Χυτοσίδηρος GG25 

Κόμπλερ Χυτοσίδηρος GG25 

Προστασία κόμπλερ Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

Φωλιά στεγανού Χυτοσίδηρος GG35 

 
 

3. Ηλεκτροκινητήρας 
Ο εν λόγω κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος ,  χυτοσιδηρός , κατασκευασμένος από 
αναγνωρισμένο οίκου του εξωτερικού και θα είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων . 
Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος . 
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου . 
Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλος για κατακόρυφη , συνεχή λειτουργία. 
 

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρα 
 

Τάση 380 - 415 V 

Κλάση απόδοσης ΙΕ 3 

Συχνότητα 50 Hz 

Στροφές λειτουργίας < 3000 rpm 

Προστασία ΙΡ 55 

Κλάση μόνωσης F 

Έδραση  V 

Πρότυπο αποδόσεων EN 60034 - 1  

 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΝΤΛΙΑΣ , παροχή 

>100 m3/h 

 
1. Γενικές Απαιτήσεις 

Προμήθεια και εγκατάσταση επιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων , για άντληση καθαρού 
νερού. Το σημείο λειτουργίας της κάθε αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1: 

Η αντλία θα είναι, φυγόκεντρη, μονοβάθμια, ελευθέρου άξονα και θα είναι κατάλληλη για οριζοντια 
εγκατάσταση , ομοαξονικά συζευγμένη με οριζοντιο ηλεκτρικό κινητήρα έδρασης B3-Β5, με σύνδεση 



 

μονομπλόκ, μέσω ειδικού μπρακέτου και σταθερού συνδέσμου (κόμπλερ) , ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3 
, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz . 

Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, συναρμολογημένα από τον ίδιο οίκο 
κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή αντλιών και κινητήρων . 

Η αντλία θα πρέπει να είναι συμβατή με το πρότυπο EN 733. 
Τα στόμια της αντλίας θα είναι φλαντζωτά, με διαστάσεις κατά τα πρότυπα EN 1092-2 και DIN 

2532. 
Η αντλία, θα πρέπει να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή της,  χωρίς 

να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων (back pull out design). 
Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για άντληση υγρού, θερμοκρασίας από -30o C έως +120o 

C. 
Από τον κατασκευαστή της αντλίας, θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού συστήματος 

στεγανοποίησης, για άντληση υγρών μεγαλύτερης θερμοκρασίας. 
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας θα πρέπει να είναι 16 Bar. 
Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια και σχέδια πρωτότυπα, από τα 

οποία θα προκύπτουν όλα τα τεχνικά στοιχεία της αντλίας και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία 
για την συντήρηση και επισκευή της 

Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
πόσιμο νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένo από επώνυμο  Ευρωπαϊκό οίκο ο οποίος θα διαθέτει ISO 
9001:2000. 
 

2. Υλικά κατασκευή αντλίας 
 

Μορφή Normalized με κυκλικές φλάντζες 

Στεγανοποίηση 
Δυναμικά ζυγοσταθμισμένος μηχανικός στυπιοθλίπτης κατά ΕΝ 

12756 & ΙSO 3069 

Ζεύξη αντλίας - κινητήρα Σταθερός σύνδεσμος (κόμπλερ) 

Πτερύγια  Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας (ΕΝ 1.4408) 

Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας  (ΕΝ 1.4057) 

Σώμα αντλίας Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας   (ΕΝ 1.4408) 

Μηχανικός στυπιοθλίπτης TUNGSTEN CARBIDE / CARBON /EPDM 

Δακτύλιος τριβής  Duplex 

Ελαστομερή  EPDM 

 
 

3. Ηλεκτροκινητήρας 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος ,  χυτοσιδηρός , κατασκευασμένος από αναγνωρισμένο 
οίκου του εξωτερικού και θα είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων . 
Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος . 
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου . 
Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία. 
O κινητήρας θα έχει ptc ανά φάση.  
To MEI κινητήρα θα είναι =>0.4 . 
 

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρα 
 

Τάση 380 - 415 V 

Κλάση απόδοσης ΙΕ 3 



 

Συχνότητα 50 Hz 

Στροφές λειτουργίας < 3000 rpm 

Προστασία ΙΡ 55 

Κλάση μόνωσης F 

Έδραση  Β 

Πρότυπο αποδόσεων EN 60034 - 1  

 
 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 6” 

 
Υποβρύχιος κινητήρας διαμέτρου 6’’, υψηλού βαθμού απόδοσης, κατασκευασμένος σύμφωνα με 

τον πίνακα 1. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι καινούριος, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός 

380-415 V ή 400/690V, 50HZ, 2.900rpm, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία και φέρει πιστοποίηση 

ISO 9001: 2000 και θα είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων ΝΕΜΑ από το ίδιο 

εργοστάσιο κατασκευής με την αντλία.  

O υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο 

νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) . 

Ο βαθμός προστασίας της περιέλιξης θα είναι κλάσης μονώσεως Υ και προστασίας IP68. 

Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 

υψηλής μηχανικής αντοχής. Άξονας θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το τύλιγμα του ρότορα θα 

είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός). Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα θα συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς. 

Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα θα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό 

θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη 

σε τάση 3ΚV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα  θα παρέχει  την  δυνατότητα  εύκολης και  

γρήγορης επαναπεριέλιξης.    

Τα εγκάρσια έδρανα θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο  παρουσιάζουν 

δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία. 

Το ωστικό έδρανο θα είναι τύπου Kingsbury από ατσάλι γραφίτη, και δύναται να δεχθεί φορτίο 

έως 16 000 N για τους κινητήρες εώς 22 kW και 30 000 Ν εώς και 37 kW . 

Η κατασκευή του ωστικού εδράνου θα επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά 

περιστροφής. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και αν η  τάση τροφοδοσίας 

κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της  ονομαστικής της τιμής. 

Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του  ηλεκτροκινητήρα θα 

προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θαλάμο στεγάνωσης.   Στο  

κάτω  μέρος θα υπάρχει ελαστική μεμβράνη για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του 

νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση. 

Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα θα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, 

προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25oC έως -30oC,  είναι δε υδρόψυκτος και 

υδρολίπαντος. 



 

Οι διαστάσεις ζεύξης με την αντλία θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Ο 

ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης 

διατομής, κατάλληλα για υποβρύχια παροχή.  

Mέγιστη θερμοκρασία υγρού 30 ο C . 

Μέγιστες εκκινήσεις την ώρα , 15 (ομοιόμορφα κατανεμημένες). 

 
                                           

Άνω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Αποστάτης  Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Προέκταση άξονα Ανοξείδωτο ατσάλι AISI420 

Αποσπώμενος αμμοφράκτης EPDM 

Κάλυμμα στεγανού Χυτό ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 

Μηχανικός στυπιοθλίπτης Silicon Carbide/Silicon Carbide/NBR 

Κουζινέτα  Carbon Graphite 

Ελαστομερή NBR 

Eξωτερικό κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L 

Κάτω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Ελαστικό διάφραγμα EPDM 

Κάτω κάλυμμα Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 
 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 8” 

 
Υποβρύχιος κινητήρας διαμέτρου 8’’, υψηλού βαθμού απόδοσης, κατασκευασμένος σύμφωνα με 

τον πίνακα 1. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι καινούριος, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός 

380-415 V ή 400/690V, 50HZ, 2.900rpm, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία και φέρει πιστοποίηση 

ISO 9001: 2000 και θα είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων ΝΕΜΑ από το ίδιο 

εργοστάσιο κατασκευής με την αντλία.  

O υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο 

νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) . 

Ο βαθμός προστασίας της περιέλιξης θα είναι κλάσης μονώσεως Υ και προστασίας IP68. 

Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 

υψηλής μηχανικής αντοχής. Άξονας θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το τύλιγμα του ρότορα θα 

είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός). Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα θα συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς. 

Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα θα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό 

θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη 

σε τάση 3ΚV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα  θα παρέχει  την  δυνατότητα  εύκολης και  

γρήγορης επαναπεριέλιξης.    

Τα εγκάρσια έδρανα θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο  παρουσιάζουν 

δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία. 

Το ωστικό έδρανο θα είναι τύπου Kingsbury από ατσάλι γραφίτη, και δύναται να δεχθεί φορτίο 

έως 50 000 N . 



 

Η κατασκευή του ωστικού εδράνου θα επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά 

περιστροφής. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και αν η  τάση τροφοδοσίας 

κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της  ονομαστικής της τιμής. 

Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του  ηλεκτροκινητήρα θα 

προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θαλάμο στεγάνωσης.   Στο  

κάτω  μέρος θα υπάρχει ελαστική μεμβράνη για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του 

νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση. 

Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα θα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, 

προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25oC έως -30oC,  είναι δε υδρόψυκτος και 

υδρολίπαντος. 

Οι διαστάσεις ζεύξης με την αντλία θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Ο 

ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης 

διατομής, κατάλληλα για υποβρύχια παροχή.  

Mέγιστη θερμοκρασία υγρού 30 ο C . 

Μέγιστες εκκινήσεις την ώρα , 15 (ομοιόμορφα κατανεμημένες). 

 
                                                                                         

Άνω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Αποστάτης  Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Προέκταση άξονα Ανοξείδωτο ατσάλι AISI420 

Αποσπώμενος αμμοφράκτης EPDM 

Κάλυμμα στεγανού Χυτό ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 

Μηχανικός στυπιοθλίπτης Silicon Carbide/Silicon Carbide/NBR 

Κουζινέτα  Carbon Graphite 

Ελαστομερή NBR 

Eξωτερικό κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L 

Κάτω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

Ελαστικό διάφραγμα EPDM 

Κάτω κάλυμμα Χυτοσίδηρος Class 25 Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

 

 
 
 
 
 
            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 6’’ 
 

1. Γενικές Απαιτήσεις 
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων σε γεώτρηση, για άντληση 
καθαρού νερού. Το σημείο λειτουργίας της κάθε αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1: 
 

Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για γεώτρηση διαμέτρου τουλάχιστον 6’’ , ομοαξονικά 

συζευγμένη με κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου» κατάλληλο για γεώτρηση 

διαμέτρου τουλάχιστον 6’’, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και 

συχνότητας 50 Hz . 



 

Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευασμένα από τον ίδιο οίκο 

κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων αντλιών και κινητήρων και κατάλληλη ώστε να 

καλύπτει τις αιτούμενες αποδόσεις σύμφωνα με τον πίνακα 1. 

       Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

πόσιμο νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) .  

 

2. Κατασκευή της Αντλίας 
Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια αξονικής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 

UNI/ISO 2548. 

Οι θάλαμοι (βαθμίδες), τα στόμια αναρρόφησης - κατάθλιψης και οι πτερωτές της αντλίας θα είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

To στόμιο εξόδου και το μπρακέτο κινητήρα είναι θα κατασκευασμένα από χυτό ανοξείδωτο 

ατσάλι . 

Ο άξονας της αντλίας, το κόμπλερ και οι προσαρμογείς πτερωτών θα είναι απόλυτα 

ευθυγραμμισμένα για λειτουργία χωρίς κραδασμούς.  

Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα 

αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 ή αντίστοιχης ποιότητας. 

Οι πτερωτές  θα είναι κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες με ανταλλάξιμους δακτύλιους 

τριβής. 

Η κατασκευή της αντλίας θα επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών 

στροφών. 

Tα πτερύγια εκτροπής θα είναι κατασκευασμένα χωρίς εξωτερικές κολλήσεις για καλύτερη αντοχή 

στη διάβρωση . 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη 

έτσι, ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.  

Το στόμιο αναρρόφησης θα καλύπτεται από  πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο 

ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο . 

 Η συνολική επιφάνεια των οπών του πλέγματος θα υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής 

αναρρόφησης της αντλίας. 

Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας - ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-413 και 1-18-424 .  

 Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού θα καθορίζεται στους 60οC. 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα καθορίζεται στα 40bar.  

 Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου θα είναι 100 gr/m3 . 

 Μέγιστο βάθος τοποθέτησης 350m. 

 

 
 

Στόμιο εξόδου Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 316 

Έδρα βαλβίδας ΑΦ Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 

Βαλβίδα ΑΦ Aνοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 

Ελαστομερή EPDM 

Μανδύας άξονα & κουζινέτα Tungsten Carbide 



 

Ωστικό έδρανο PTFE+Graphite 

Πτερωτές  Aνοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 

Διαχυτήρας Aνοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 

Αποστάτης πτερωτών Ανοξείδωτο DUPLEX – UNS S 32304 

Δυναμικοί Δακτύλιοι Τριβής POM (Polyacetal Polymer) 

Προφυλακτήρας αναρρόφησης Aνοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 

Άξονας Ανοξείδωτο DUPLEX – UNS S 31803 

Kόμπλερ  Ανοξείδωτο DUPLEX – UNS S 32304 

Μπρακέτο αντλίας Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 316L 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Λόγω σημαντικής διαφοράς μεταξύ στάθμη ηρεμίας και στάθμη άντλησης και όσων αφορά την παροχή 

, το ΣΛ της αντλίας προτιμάται να βρίσκεται αριστερά του σημείου της χαρακτηριστικής με το μέγιστο 

υδραυλικό βαθμό απόδοσης.  

Σε καμμιά περίπτωση δεν θα βρίσκεται σε σημείο της χαρακτηριστικής που θα υπερβαίνει το 10% του 

σημείου με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης. 

 
 

            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 8’’ 
 

3. Γενικές Απαιτήσεις 

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων σε γεώτρηση, για άντληση 

καθαρού νερού. Το σημείο λειτουργίας της κάθε αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1: 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ταχύτητα υγρού γαι τη βέλτιστη ψύξη του κινητήρα 

, η αντλία θα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 190mm , ομοαξονικά συζευγμένη με κατακόρυφο 

ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου» , ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 

φάσεων και συχνότητας 50 Hz . 

Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευασμένα από τον ίδιο οίκο 

κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων αντλιών και κινητήρων και κατάλληλη ώστε να 

καλύπτει τις αιτούμενες αποδόσεις σύμφωνα με τον πίνακα 1. 

       Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

πόσιμο νερό  (π.χ WRAS , ACS κλπ) .  

 

 

 

 

 



 

4. Κατασκευή της Αντλίας 

Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 

UNI/ISO 2548. 

Οι θάλαμοι (βαθμίδες), τα στόμια αναρρόφησης - κατάθλιψης και οι πτερωτές της αντλίας θα είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

To στόμιο εξόδου και το μπρακέτο κινητήρα είναι θα κατασκευασμένα από χυτό ανοξείδωτο 

ατσάλι . 

Ο άξονας της αντλίας, το κόμπλερ και οι προσαρμογείς πτερωτών θα είναι απόλυτα 

ευθυγραμμισμένα για λειτουργία χωρίς κραδασμούς.  

Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα 

αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 ή αντίστοιχης ποιότητας. 

Οι πτερωτές  θα είναι κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες με ανταλλάξιμους δακτύλιους 

τριβής. 

Η κατασκευή της αντλίας θα επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών 

στροφών. 

Tα πτερύγια εκτροπής θα είναι κατασκευασμένα χωρίς εξωτερικές κολλήσεις για καλύτερη αντοχή 

στη διάβρωση . 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη 

έτσι, ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.  

Το στόμιο αναρρόφησης θα καλύπτεται από  πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο 

ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο . 

 Η συνολική επιφάνεια των οπών του πλέγματος θα υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής 

αναρρόφησης της αντλίας. 

Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας - ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-413 και 1-18-424 .  

 Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού θα καθορίζεται στους 60οC. 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα καθορίζεται στα 40bar.  

 Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου θα είναι 100 gr/m3 . 

 Μέγιστο βάθος τοποθέτησης 350m. 

 

Στόμιο εξόδου Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Έδρα βαλβίδας ΑΦ Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Βαλβίδα ΑΦ NBR 

Διαχυτήρας Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Πτερωτές  Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Δυναμικοί Δακτύλιοι Τριβής POM (Polyacetal Polymer) 

Μπρακέτο αντλίας Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Προφυλακτήρας αναρρόφησης Aνοξείδωτος Χάλυβας AISI 904 

Άξονας Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Kόμπλερ  Χυτός ανοξείδωτος Χάλυβας DUPLEX 

Κουζινέτα  EPDM+LOXAMID 

Ωστικό έδρανο PTFE+25% carbon 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Λόγω σημαντικής διαφοράς μεταξύ στάθμη ηρεμίας και στάθμη άντλησης και όσων αφορά την παροχή 

, το ΣΛ της αντλίας προτιμάται να βρίσκεται αριστερά του σημείου της χαρακτηριστικής με το μέγιστο 

υδραυλικό βαθμό απόδοσης.  

Σε καμμιά περίπτωση δεν θα βρίσκεται σε σημείο της χαρακτηριστικής που θα υπερβαίνει το 10% του 

σημείου με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΚΑΡΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

  

 

 

Γεώργιος Πολίτης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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