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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00€  είναι η
συντήρηση και η αποκατάσταση λειτουργίας ενός κατακόρυφου αντλητικού
συγκροτήματος ισχύος 340 PS που βρίσκεται στο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο Β2 της
Κερκίνης Σερρών, η εγκατάσταση ενός νέου μετασχηματιστή ισχύος 1000KVA η
τοποθέτηση συστοιχίας πυκνωτών για την αντιστάθμιση της άεργου ισχύος και τη
βελτίωση του συντελεστή cosφ, η τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας καθώς και η
εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μέσα
στον οριοθετημένο χώρο του αντλιοστασίου χωρίς καμιά άλλη παρέμβαση στον
περιβάλλοντα, εκτός του οικοπέδου του αντλιοστασίου, χώρο.

2.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα αντλιοστάσιο της Κερκίνης αποστραγγίζει τα νερά που προέρχονται από τα
αγροτεμάχια της περιοχής καθώς και αυτά που προέρχονται από τις διηθίσεις της λίμνης
συντελώντας, με τον τρόπο αυτό, στην αποφυγή πλημμυρών της περιοχής ανάντη της
λίμνης και κυρίως την αποφυγή πλημμύρας του οικισμού της Κερκίνης. Η αποστράγγιση
των υδάτων γινόταν με τη βοήθεια πέντε αντλητικών συγκροτημάτων 340 PS το
καθένα και δύο μικρότερων αντλητικών συγκροτημάτων 180 PS το καθένα. Έπειτα από
εκτεταμένη κλοπή τόσο των καλωδίων, των μετασχηματιστών όσο και λοιπών
εξαρτημάτων της εγκατάστασης, η λειτουργία πλέον του αντλιοστασίου ήταν αδύνατη
με άμεσο κίνδυνο τις εκτεταμένες πλημμύρες της περιοχής. Σε προηγούμενες
εργολαβίες έγινε η αποκατάσταση της λειτουργίας των δύο αντλητικών συγκροτημάτων
180 PS και ενός 340 PS με τη χρήση ενός Μ/Σ ισχύος 1000 KVA. Η μελέτη και ο
προϋπολογισμός του έργου αφορούν τη συντήρηση και την αποκατάσταση λειτουργίας
ενός ακόμα κατακόρυφου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 340 PS, την εγκατάσταση
ενός νέου μετασχηματιστή ισχύος 1000KVA, την τοποθέτηση συστοιχίας πυκνωτών για
την αντιστάθμιση της άεργου ισχύος και τη βελτίωση του συντελεστή cosφ, την
τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας, την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας
καθώς και διάφορες εργασίες που αφορούν την συντήρηση του εν λειτουργία
εξοπλισμού του αντλιοστασίου.

 Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1. Εγκατάσταση Μ/Σ ισχύος 1000 KVA

Η εγκατάσταση του Μ/Σ θα πραγματοποιηθεί αφού γίνει διακοπή της
ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου μέσω του πίνακα μέσης τάσης του
αντλιοστασίου. Η διακοπή θα γίνει και από το γενικό πεδίο εισόδου των καλωδίων
από το δίκτυο της ΔΕΗ καθώς και μέσω των ασφαλειών μέσης τάσης του πεδίου
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του Μ/Σ, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως ειδικά γάντια
υψηλής τάσης και σκαμνάκι. Στη συνέχεια θα γειωθεί και στις τρεις φάσεις του το
πεδίο του Μ/Σ, με τοποθέτηση μόνιμης γείωσης για όλη τη διάρκεια ολοκλήρωσης
της τοποθέτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω εγκατάσταση γίνει ταυτόχρονα
με την υπογειωποίηση του καλωδίου παροχής της Μ.Τ. από το δίκτυο της ΔΕΗ τότε
η διακοπή θα γίνει από τη ΔΕΗ με ταυτόχρονη γείωση του δικτύου της. Η
διαδικασία διακοπής και επανασύνδεσης του αντλιοστασίου (αίτηση διακοπής-
αίτηση επανασύνδεσης –σχέδια) με το δίκτυο της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί
εξολοκλήρου από τον ανάδοχο του έργου το δε κόστος θα επιβαρύνει τον κύριο
του έργου.

Ο υπό εγκατάσταση Μ/Σ θα είναι ισχύος 1000 KVA, κατάλληλος για εγκατάσταση
στην ύπαιθρο, συχνότητας 50 Hz, τάσεως 20 KV, με μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
συνεχούς λειτουργίας τα 24KV, συνδεσμολογία κατά Dy11η Dyn 5 και τάση
βραχυκύκλωσης της τάξης 5-6%. Ο Μ/Σ θα φέρει ηλεκτρονόμο Boucholz,
αφυγραντήρα, Θερμόμετρο, μονωτήρες υψηλής (3) και χαμηλής τάσης (4), δοχείο
λαδιού πληρωμένο με λάδι μονωτικού, ακροδέκτες μέσης και χαμηλής τάσης,
δείκτη στάθμης λαδιού, πώμα πλήρωσης λαδιού, ακροδέκτης γείωσης για τη γείωση
του πλαισίου, ταμπέλα με τα χαρακτηριστικά του, στρόφιγγα δειγματοληψίας και
εκκενώσεως, τροχούς κυλίσεως.  Ο Μ/Σ θα είναι βαμμένος με RAL 7000 με χρώμα
γκρι. Ο ανάδοχος, πριν την προμήθεια του Μ/Σ, θα προσκομίσει προς έγκριση
στην υπηρεσία τα χαρακτηριστικά του Μ/Σ καθώς και την πιστοποίηση της
προμηθεύτριας εταιρείας. Κατά την παράδοση του Μ/Σ στο χώρο του
αντλιοστασίου θα προσκομιστεί στην υπηρεσία δήλωση συμμόρφωσης και
πιστοποιητικό δοκιμών από την κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία καθώς και
πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISΟ 9001:2008. Στον νέο Μ/Σ θα εγκατασταθούν
απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων γραμμής (από την πλευρά της Μέσης Τάσης) για
την προστασία τους από κεραυνικό πλήγμα. Απαιτείται ένα τεμάχιο ανά φάση. Οι
απαγωγοί είτε θα στερεωθούν πάνω στο σώμα του μετασχηματιστή είτε θα
τοποθετηθούν πάνω σε ειδική μεταλλική κατασκευή με πλαίσια στήριξης. Η γείωση
των απαγωγών θα γίνει μέσω πολύκλωνου χάλκινου αγωγού (Cu) αγωγού 50 mm2

προτιμώντας την συντομότερη όδευση και θα πρέπει να είναι κοινή με τη γείωση
του υποσταθμού.

2. Σύνδεση (καλωδίωση) του Μ/Σ με τον πίνακα Μέσης Τάσης

Η σύνδεση αυτή θα γίνει με καλώδιο Μ.Τ. τύπου 2ΧSY 12/20 KV, διατομής αγωγού
70mm2 και διατομής θωράκισης 16 mm2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-2.
Κατά την παράδοση του καλωδίου στο χώρο του αντλιοστασίου θα προσκομιστεί
στην υπηρεσία δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιητικό δοκιμών από την
κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας κατά
ISΟ 9001:2008. Η σύνδεση αφορά τον καινούριο Μ/Σ. Η όδευση των καλωδίων θα
γίνει υπόγεια και παράλληλα με το κτίριο. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την
υπογειωποίηση του καλωδίου μέσα σε σκάμμα βάθους 1 μέτρου και πλάτους 0,4
μέτρων. Για τη διάστρωση των καλωδίων στο έδαφος θα τοποθετηθούν: α) αρχικά
είκοσι εκατοστά άμμου ορυχείου ή χειμάρρου, β) Τα καλώδια θα τοποθετούνται
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κατά πλάτος του σκάμματος και ανά φάση, γ) πάνω από τα καλώδια θα
τοποθετηθεί είκοσι εκατοστά άμμου ορυχείου ή χειμάρρου, δ) διάτρητη πλαστική
ταινία σήμανσης χρώματος πορτοκαλί και ε) προϊόντα εκσκαφής μέχρι το φυσικό
έδαφος. Στις άκρες των καλωδίων και προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το Μ/Σ
(εξωτερικός χώρος) και το αντίστοιχο πεδίο μέσα στον πίνακα της Μ.Τ. (εσωτερικός
χώρος) θα τοποθετηθούν ακροκιβώτια ξηρού τύπου 24 KV εξωτερικού και
εσωτερικού τύπου ανάλογα με το σημείο σύνδεσης. Τα ακροκιβώτια θα είναι
ευθύγραμμα φορετά (τύπου slip-over) ή θερμοσυστελλόμενα (τύπου Raycap).

3. Σύνδεση (καλωδίωση) του Μ/Σ με τον γενικό πίνακα της χαμηλής
τάσης

Η σύνδεση αυτή θα γίνει με καλώδιο J1VV-R (NYY) 1X185 mm2 με δύο (2)
καλώδια ανά φάση και ένα καλώδιο για τον ουδέτερο-γείωση. Η διέλευση των
καλωδίων θα γίνει υπόγεια μέσω πλαστικού σωλήνα καλωδίων διπλού τοιχώματος,
δομημένου εξωτερικά και λείου εσωτερικά, εσωτερικής διατομής τουλάχιστον
Φ140. Τα καλώδια των τριών φάσεων θα καταλήγουν στο νέο αυτόματο διακόπτη
ισχύος 2000 Α που θα εγκατασταθεί στη θέση του παλιού διακόπτη μέσα στον
γενικό πίνακα Χ.Τ. του αντλιοστασίου (ενδεικτικός τύπος διακόπτη T8L2000R2000
της ΑΒΒ). Τα καλώδια θα αναγράφουν πάνω στον μανδύα τον τύπο του καλωδίου
καθώς και τον κατασκευαστή.

4. Σύνδεση (καλωδίωση) του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης με τον
πίνακα ισχύος του αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 340 PS.

Η σύνδεση αυτή θα γίνει με καλώδιο J1VV-R (NYY) 1X150 mm2  (δύο καλώδια ανά
φάση) μέσω ασφαλειοαποζεύκτη και ασφαλειών αντοχής 630 Α, κατά την εκκίνηση
από το γενικό πίνακα. Η όδευση των καλωδίων θα δίνει πάνω σε υπάρχουσα σχάρα
που διατρέχει το υπόγειο του αντλιοστασίου με τη βοήθεια κατάλληλων
στηριγμάτων. Στον πίνακα ισχύος του αντλητικού συγκροτήματος θα τοποθετηθεί
πλήρης τριπολικός ασφαλειοαποζευκτης εντάσεως 630Α και ισχύος 355 KW με
περιστροφικό χειριστήριο 0-1 και άξονα με ρυθμιζόμενο μήκος (ενδεικτικός τύπος
OS630D03P της ABB). Μαζί με τα καλώδια παροχής θα υπάρχει και το καλώδιο
γείωσης ΝΥΑ 1 Χ70 mm2. Τα καλώδια θα αναγράφουν πάνω στον μανδύα τον τύπο
του καλωδίου καθώς και τον κατασκευαστή.

5. Σύνδεση εκκινητή ομαλής εκκίνησης (soft starter) με το αντλητικό
συγκρότημα.

Η σύνδεση αυτή θα γίνει με καλώδιο J1VV-R (NYY) 1X150 mm2. Η διέλευση του
καλωδίου (δύο καλώδια, ανά φάση) θα γίνει υπόγεια μέσω εύκαμπτου πλαστικού
σωλήνα εσωτερικής διατομής Φ60. Η γείωση του αντλητικού συγκροτήματος θα
γίνει με καλώδιο ΝΥΑ 1Χ70 mm2 .
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6. Κατασκευή κυκλώματος ισχύος και πλήρης καλωδίωσης
αυτοματισμού λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος

Η εκκίνηση και η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος θα πραγματοποιείται
με έναν εκκινητή ομαλής εκκίνησης (soft starter) με συνδεσμολογία του εκκινητή
στη γραμμή, ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 300 KW και έντασης ρεύματος
μεγαλύτερου των 560 Α με ενσωματωμένο ρελέ by-pass (ενδεικτικός τύπος soft
starter: PSTX 570-600-70 της ABB). Ο εκκινητής, ομαλής εκκίνησης και ομαλού
σταματήματος, θα έχει ηλεκτρονική θερμική προστασία διπλής ρύθμισης για
εκκίνηση και λειτουργία. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου της ροπής  (torque control)
με αποτέλεσμα τη μείωση του υδραυλικού πλήγματος κατά το σταμάτημα της
αντλίας. Θα διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 18 χαρακτήρων με μνήμη αποθήκευσης
σφαλμάτων, πληκτρολόγιο χειρισμού, ρολόι πραγματικού χρόνου, 2 ψηφιακές
εισόδους για εκκίνηση και στάση, επιπλέον προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδο και
προγραμματιζόμενη ψηφιακή έξοδο τύπου ρελέ. Οι ρυθμίσεις λειτουργίας του
ομαλού εκκινητή για την ορθή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος είναι
υποχρέωση του αναδόχου. Ο ομαλός εκκινητής θα προστατεύεται τόσο από τηκτές
ασφάλειες υπερταχείας διακοπής 900A (ενδεικτικός τύπος ασφαλειών τήξεως
Bussmann 170Μ5015 με βάση 170H3004)  όσο και από απαγωγούς υπερτάσεων
κλάσης Τ3 (και ο ουδέτερος). Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα είναι:

α.) τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ3 Vc=440V, Imax=10 kA (8/20μs) με οπτική
επαφή (ενδεικτικός τύπος ΕΛΕΜΚΟ 68 44 112) οι οποίοι θα συνδεσμολογηθούν
μεταξύ φάσεων και ουδετέρου (3 τεμ)

β.) διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ3 Ν-PE (ενδεικτικός τύπος ΕΛΕΜΚΟ 68
44 118) ο οποίος θα συνδεσμολογηθεί μεταξύ ουδετέρου και γείωσης. (1 τεμ)

Η στήριξη των απαγωγών θα πραγματοποιηθεί επί ράγας DIN. Η γείωση τους θα
πρέπει να είναι κοινή με τη γείωση του πίνακα, δίχως να δημιουργούνται βρόγχοι,
προτιμώντας την συντομότερη όδευση.

Ο ανάδοχος, πριν την προμήθεια του soft starter, θα προσκομίσει προς έγκριση
στην υπηρεσία, τα χαρακτηριστικά του soft starter καθώς και την πιστοποίηση της
προμηθεύτριας εταιρείας η οποία θα δίνει εγγύηση για τον ομαλό εκκινητή για
τουλάχιστον 18 μήνες. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση του προγραμματισμού και των
κατάλληλων ρυθμίσεων του ομαλού εκκινητή για την λειτουργία του αντλητικού
συγκροτήματος. Κατά την παράδοση του soft starter στο χώρο του αντλιοστασίου
θα προσκομίζεται στην υπηρεσία εγχειρίδιο χειρισμού και αναγραφόμενες τις
συγκεκριμένες ρυθμίσεις λειτουργίας του.

Η εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος δύναται να γίνεται χειροκίνητα με
περιστροφικό διακόπτη τριών θέσεων (0 –σταματημένο, 1-χειροκίνητη λειτουργία,
2-αυτόματη λειτουργία). Η αυτόματη λειτουργία του θα ελέγχεται από ρελέ
ασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, χρονικό καθυστέρησης, ενώ ταυτόχρονα με την
εκκίνηση του αντ/κού συγκροτήματος θα δίνεται εκκίνηση λειτουργίας στον
γρασαδόρο. Η χειροκίνητη λειτουργία θα παρακάμπτει το ρελέ στάθμης θα
διακόπτεται όμως από έναν αυτόματο διακόπτη 10 A ώστε να διασφαλιστεί η
περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης. Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο και το κύκλωμα
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αυτοματισμού θα τοποθετηθούν πάνω σε γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 4mm. Θα
τοποθετηθεί επίσης, στην πόρτα κάθε πίνακα (των τριών εν λειτουργία αντλητικών
συγκροτημάτων καθώς και του καινούριου), πολυόργανο ένδειξης τιμών τάσεως,
έντασης ρεύματος (με τους αντίστοιχους Μ/Σ έντασης), ισχύος και κατανάλωσης
(ενδεικτικού τύπου DMTME-96 της ABB).

Ο ανάδοχος θα πρέπει χωρίς καμία επιβάρυνση να κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες και μετρήσεις (ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές) και να υποβάλλει στην
υπηρεσία τεχνική έκθεση για τον τρόπο δοκιμής και την επιλογή του αντλητικού
συγκροτήματος που θα δοθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση που το συνδεδεμένο
αντλητικό συγκρότημα παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας (λόγω της
μεγάλης αποχής λειτουργίας του) τότε ο ανάδοχος χωρίς καμιά επιβάρυνση θα
μεταφέρει τις καλωδιώσεις σε όμορο αντλητικό συγκρότημα. Η δοκιμή του
αντλητικού συγκροτήματος μπορεί να γίνει μέσω του ομαλού εκκινητή του
εγκατεστημένου κυκλώματος ισχύος ή μέσω συνδεσμολογίας αστέρα-τριγώνου που
θα φτιάξει ο ίδιος με δικά του έξοδα (τα υλικά εκτός από το θερμικό υπάρχουν στο
χώρο του αντλιοστασίου).

Πολυόργανο ένδειξης τιμών τάσεως, έντασης ρεύματος (με τους αντίστοιχους Μ/Σ
έντασης), ισχύος και κατανάλωσης θα τοποθετηθούν και στα υπόλοιπα τρία
αντλητικά συγκροτήματα που είναι σε λειτουργία.

7. Εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών

Θεωρώντας ότι η συνήθης κατάσταση λειτουργίας του αντλιοστασίου είναι να
δουλεύουν τα δύο αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 180 PS (135 KW) το καθένα και
ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ενεργοποιηθούν ακόμα δύο αντλητικά
συγκροτήματα ισχύος 340 PS (250 KW) το καθένα τότε η μέγιστη ισχύς του
αντλιοστασίου σε λειτουργία είναι 2*250+ 2*135=770 KW. Για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος απαιτείται συστοιχία πυκνωτών Qc=250 KVAR. Ο πίνακας Χ.Τ.
θα είναι χωρισμένος σε δύο πεδία (αριστερό και δεξιό), από τα οποία, έπειτα από
την τοποθέτηση χάλκινων μπαρών διατομής 80Χ10 mm για κάθε μία φάση, θα
τροφοδοτούνται τόσο οι κινητήρες όσο και οι πυκνωτές. Όποτε στο αριστερό πεδίο
θα έχουμε την τροφοδότηση των δύο αντλητικών συγκροτημάτων των 135 KW και
ενός των 250 KW και στο δεξί πεδίο θα έχουμε την τροφοδότηση ενός, προς το
παρόν αντλητικού συγκροτήματος των 250 KW.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 την αποξήλωση παλαιών στοιχείων από το πεδίο των πυκνωτών του γενικού
πίνακα Χ.Τ.

 την τοποθέτηση  δύο σταθερών πυκνωτών 10 kVar και δύο 25 kVar ο
καθένας και δύο συστοιχιών σταθερών πυκνωτών 50 kVar ο καθένας στο
αριστερό πεδίο, ενώ στο δεξί πεδίο θα τοποθετηθούν ένας σταθερός
πυκνωτής 25 kVar και μία συστοιχία σταθερών πυκνωτών 50 kVar

 την εγκατάσταση, στο αριστερό πεδίο έξι (6) και στο δεξιό δύο (2)
τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος (ρελέ) ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με
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αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης αντίστοιχης δυναμικότητας
με τον πυκνωτή που κάνουν ζεύξη

 την εγκατάσταση δύο ρυθμιστών αέργου ισχύος-ένας για κάθε πεδίο- έως 6
βημάτων με οθόνη (ενδ. Τύπου RVC6 της ABB)

 καλώδιο ΝΥA 1Χ10 mm2 για τους πυκνωτές των 10 kVar, καλώδιο ΝΥΑ
1Χ25 mm2 για τους πυκνωτές των 25 kVar  και καλώδιο ΝΥΑ 1Χ50 mm2 για
τους πυκνωτές των 50 kVar

 Για την προστασία των πυκνωτών έναντι ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα
τοποθετηθούν για τον καθένα πυκνωτή αυτόματος διακόπτης ισχύος
κλειστού τύπου με ικανότητα διακοπής βραχ/τος Ι=36 kA, ονομαστικό
ρεύμα Ιn=160 A και θερμικό ρεύμα έκτασης του προστατευμένου πυκνωτή.
(ενδ τύπος XT1N160R32 3P της ΑΒΒ για πυκνωτή 10 kVar, XT1N160R63 3P
για πυκνωτή 25 kVar και XT1N160R160 3P για πυκνωτή 50 kVar.

Το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από την
υπηρεσία και θα συνοδεύονται από σχέδιο εγκατάστασης από τον ανάδοχο.

8. Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής προστασίας

Για την προστασία τόσο του αντλιοστασίου όσο και του εξοπλισμού του, θα
κατασκευαστεί αντικεραυνική προστασία ως έξης:

8.1. Γενική περιγραφή: θα δημιουργηθεί στην οροφή του κλωβός με τη χρήση
χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου St/tZn κυκλικής διατομής Φ8mm (50
mm2). Με δύο κατακόρυφες διαδρομές, σε αντιδιαμετρικές άκρες του κτιρίου, θα
ενώνεται μέσω διμεταλλικού λυόμενου συνδέσμου και μέσα σε γαλβανισμένη
σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής, με χαλκό διατομής Φ50 mm2 ο οποίος θα
σχηματίζει δύο τρίγωνα γείωσης. Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από τρία
ηλεκτρόδια που θα είναι τοποθετημένα με τις κεφαλές (άκρα) εντός φρεατίων με
την ένδειξη του συμβόλου της γείωσης στο καπάκι.

Στις κορυφές της σκεπής του αντλιοστασίου θα τοποθετηθούν τρεις ακίδες. Η
όδευση του Φ8mm St/tZn θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
(παράρτημα Α).  Η στήριξη του αγωγού θα γίνει με κατάλληλα στηρίγματα τόσο για
τοιχοποιία όσο και για κεραμίδια ενώ η σύνδεση των διαφορετικών διαδρομών του
αγωγού θα γίνει με τους κατάλληλους σφικτήρες (διασταυρώσεως, παράλληλους
κτλ).

Στο τρίγωνο γείωσης θα συνδεθεί και η γείωση του κάθε Μ/Σ ισχύος 1000 KVA. Η
σύνδεση αυτή θα γίνει με τη χρήση χαλκού διατομής Φ50 mm2.

8.2. Ειδική περιγραφή Εξωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής
προστασίας:

8.2.1 Συλλεκτήριο σύστημα

Το συλλεκτήριο σύστημα σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας τη μέθοδο των βρόχων και
τη μέθοδο της γωνίας προστασίας  για στάθμη προστασίας όπως έχει προκύψει
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από την εκτίμηση κινδύνου βάσει του προτύπου ΕΝ 62305-2:2010. (κατηγορία
IV).
Στο δώμα  και ειδικότερα στις γωνίες, τις ακμές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις της
κατασκευής θα κατασκευαστεί συλλεκτήριο σύστημα από στρογγυλούς αγωγούς
χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους Φ8mm κατά IEC 62561-2 (ενδεικτικού
κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 64 00 108), το οποίο θα σχηματίζει βρόχους στην στέγη της
κατασκευής όπως απεικονίζονται στο σχέδιο.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών θα γίνει με κατάλληλα στηρίγματα ανά 80cm
περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα
στήριγμα προ της αλλαγής και ένα μετά. Τα στηρίγματα θα είναι  εργαστηριακά
δοκιμασμένα κατά  IEC 62561 – 4. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το υλικό στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί η στήριξη, θα χρησιμοποιηθεί:

 Κεραμίδι: Διμερές στήριγμα (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 61 02 121) το οποίο θα
αποτελείται  από πλαστική βάση κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο
και χαλύβδινη  επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ υποδοχή για την τοποθέτηση του
συλλεκτήριου αγωγού. Το στήριγμα παράλληλα με τη στήριξη του αγωγού θα
πρέπει να παρέχει κατάλληλη στεγανοποίηση.

Στις τρεις μεγάλες πλευρές κατά μήκος της στέγης θα τοποθετηθούν εξαρτήματα
απορρόφησης συστολών –διαστολών St/tZn (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 64 01
300) οι οποίοι θα ενωθούν με το χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στρογγυλό
αγωγό Φ8mm με μονό σφικτήρα Φ8.

Όπου απαιτείται επιμήκυνση ή ένωση των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος
χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας επιμήκυνσης  (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 08
308). Στα σημεία διασταυρώσεως των συλλεκτηρίων αγωγών θα τοποθετηθούν
χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι  σφιγκτήρες διασταυρώσεως στρογγυλών
αγωγών εξωτερικών διαστάσεων 50x50mm κατά  IEC 62561-1 (ενδεικτικού
κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 01 810).

Στην οροφή στέγης θα τοποθετηθούν τρεις ακίδες Φ10Χ300 κράματος αλουμινίου
(παράλληλου σφιγκτήρα ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 64 41 106). Οι ακίδες θα
τοποθετηθούν όπως απεικονίζεται στο σχέδιο (παράρτημα Α) ώστε κανένα σημείο
της στέγης να μην απέχει πάνω από δέκα μέτρα από αυτές.

Οι συνδέσεις των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος με τους αγωγούς
καθόδου θα πραγματοποιηθούν με χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους
σφιγκτήρες διασταυρώσεως στρογγυλών αγωγών εξωτερικών διαστάσεων
50x50mm κατά  IEC 62561-1 (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 01 810).

Όλα τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθεί το Συλλεκτήριο Σύστημα, θα πρέπει
να έχουν εργαστηριακά δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα σειράς  IEC 62561
και να συνοδεύονται από δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών.  Τα περιεχόμενα του
κάθε δελτίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες
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παραγράφους των προτύπων  ενώ αντίγραφα των δελτίων θα προσκομισθούν
στον επιβλέποντα του έργου πριν την έναρξη των εργασιών.

8.2.2  Αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου κατασκευάζονται με στρογγυλούς  αγωγούς χαλύβδινους
θερμα επιψευδαργυρωμένους Φ8mm κατά IEC 62561-2 (ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 64 00 108) και στηρίζονται στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής με
κατάλληλα στηρίγματα (ενδεικτικού κωδικού  ΕΛΕΜΚΟ 61 01 100) ανά 1 m.

Η σύνδεσή τους με το συλλεκτήριο σύστημα και το σύστημα γείωσης
πραγματοποιείται με σφιγκτήρες «Τ» ή διασταύρωσης (ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 62 01 810), 100kA, 10/350μs κατά ΕΝ 62561-1.

Περίπου 1m πριν την είσοδο της καθόδου στο έδαφος αυτή διακόπτεται και
παρεμβάλλεται λυόμενος σφικτήρας διμεταλλικός (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ
62 45 042, 100kA, 10/350μs) κατά ΕΝ 62561-1 για τον περιοδικό έλεγχο της
γείωσης και όλου του συστήματος. Στον λυόμενο σύνδεσμο συνδέεται
πολύκλωνος χάλκινος Φ8 αγωγός κυκλικής διατομής κατά  IEC 62561-2
(ενδεικτικού κωδικού EΛEMKO 64 20 108), ο οποίος  καταλήγει με τη χρήση
κατάλληλου σφικτήρα-συνδέσμου (ενδεικτικού τύπου 63 30 114) IEC 62561-1 στο
τρίγωνο γείωσης. Συνολικά θα κατασκευαστούν δύο τρίγωνα γείωσης.

Όλα τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθούν οι αγωγοί καθόδου, θα πρέπει να
έχουν εργαστηριακά δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα σειράς  IEC 62561 και
να συνοδεύονται από δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών.  Τα περιεχόμενα του κάθε
δελτίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες
παραγράφους των προτύπων  ενώ αντίγραφα των δελτίων θα προσκομισθούν
στον επιβλέποντα του έργου πριν την έναρξη των εργασιών.

8.2.3  Σύστημα γείωσης

Σε δύο αντιδιαμετρικά καθόδους θα τοποθετηθούν τα τρίγωνα γείωσης που θα
αποτελούνται από 3 ραβδοειδείς γειωτές Φ5/8”Χ1500mm (ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 63 21 415) σε απόσταση τριών (3) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ τους. Η
μεταξύ των ηλεκτροδίων σύνδεση θα γίνει με πολύκλωνο χάλκινο Φ8mm (50mm2)
αγωγό κυκλικής διατομής κατά  IEC 62561-2 (ενδεικτικού κωδικού EΛEMKO 64 20
108)

Η σύνδεση των ραβδοειδών γειωτών με τον χάλκινο αγωγό θα γίνει με σφιγκτήρες
γειώσεως 5/8” από Cu-A (ορειχάλκινους)  (100kA, 10/350μs) (ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 63 30 114). Η τοποθέτηση των γειωτών θα γίνει με τη βοήθεια
επικρουστήρα ηλεκτροδίου 5/8” και συνδέσμου επιμηκύνσεως ηλεκτροδίου
αντίστοιχης διατομής ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του γειωτή.
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Σε κάθε ράβδο γείωσης θα τοποθετηθεί φρεάτιο γείωσης βαρέως τύπου με αντοχή
σε φορτίο 50kN (ενδεικτικού κωδικού  ΕΛΕΜΚΟ 60 09 028) από ενισχυμένο
πολυπροπυλένιο κατά IEC 62561-5, το οποίο στο κάλυμμα θα φέρει ανάγλυφη τη
σήμανση της γείωσης.

Στο πλησιέστερο σταθερό σημείο από κάθε σύστημα γείωσης τοποθετείται
πινακίδα σήμανσης επί της οποίας χαράσσονται οι ακριβείς συντεταγμένες της
θέσης τους (κωδικού  ΕΛΕΜΚΟ 63 00 150)

Όλα τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθεί η θεμελιακή γείωση, θα πρέπει να
έχουν εργαστηριακά δοκιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα σειράς  IEC 62561 και
να συνοδεύονται από δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών. Τα περιεχόμενα του κάθε
δελτίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες
παραγράφους των προτύπων ενώ αντίγραφα των δελτίων θα προσκομισθούν
στον επιβλέποντα του έργου πριν την έναρξη των εργασιών.

Παράρτημα Β1: Ελάχιστος κατάλογος υλικών που θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση του εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας

9. Εσωτερικό σύστημα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις

      Στον ΓΠΧΤ και σε κάθε ένα πεδίο θα τοποθετηθούν τρεις απαγωγοί
κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2 μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού (L – N)
(ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 50 200) οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να παρέχουν πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία (δυνατότητα απαγωγής
κεραυνικών ρευμάτων οφειλόμενων σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και στάθμης
προστασίας Up<2,5kV ώστε να παρέχουν προστασία σε συσκευές κατηγορίας II) και
ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1 μεταξύ ουδετέρου και αγωγού
προστασίας (N – PE) (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 51 200) ο οποίος θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία (δυνατότητα απαγωγής
κεραυνικών ρευμάτων οφειλόμενων σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα).  Η γείωση του
απαγωγού θα πρέπει να είναι κοινή με την γείωση προστασίας της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
 Όλοι οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή σε

TOV > 1200 V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης
TOV > 350 V μεταξύ φάσεων και ουδετέρου

όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11.
Παράρτημα Β2: Ελάχιστος κατάλογος υλικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση
του εσωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας

10. Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας
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Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα υλικά για την εγκατάσταση συστήματος
ασφαλείας που θα αφορά την παρακολούθηση και καταγραφή(εποπτεία) του εξωτερικού και
εσωτερικού χώρου του αντλιοστασίου όλο το 24ωρο. Γενικά το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ΄
ελάχιστο τα ακόλουθα υλικά:

 Καταγραφικό 4 τουλάχιστον καναλιών με σκληρό δίσκο (ενσωματωμένο ή
εξωτερικό)  1 TB και δυνατότητα επανεγγραφής. Το καταγραφικό θα έχει έξοδο
VGA και HDMI για απευθείας σύνδεση και προβολή του καταγραφικού σε οθόνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα έχει δυνατότητα καταγραφής, παρουσίασης αλλά
και αποθήκευσης του καταγεγραμμένου υλικού (backup).

 4 κάμερες  υψηλής ανάλυσης HD με όλα τα αξεσουάρ για τη σωστή στήριξή
τους σε τοίχο ή ξύλο. Θα έχουν με δυνατότητα νυχτερινής λήψης με υπέρυθρες
λυχνίες LED εμβέλειας τουλάχιστον 20 μέτρων και γωνίας πάνω από 45°. Θα
είναι αδιάβροχες με προστατευτικό περίβλημα σχεδιασμένο να αντέχει και τα πιο
ακραία καιρικά φαινόμενα.  Οι κάμερες θα έχουν ενσωματωμένο ανιχνευτή
κίνησης ή εξωτερικό ανιχνευτή κίνησης ώστε αν καταγράφουν μόνο όταν
εντοπιστεί κίνηση στο χώρο της εμβέλεια τους. Οι εξωτερικοί ανιχνευτές θα
είναι με ρύθμιση των κιλών ανίχνευσης  (άνω των 25 κιλών)

 Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις
 Μεταλλικό ερμάριο με κλειδαριά IP 56 κατάλληλων διατάσεων ώστε να χωράει

το καταγραφικό
 Τροφοδοτικό λειτουργίας του καταγραφικού
 Τροφοδοτικό για τη λειτουργία των καμερών
 1 ποντίκι ενσύρματο
 Αυτοκόλλητο σήμανσης  ή πινακίδα σήμανσης (2 τεμ) στα οποία θα αναφέρεται

πως ο χώρος παρακολουθείται
 Ένα UPS 100W με δυνατότητα τροφοδοσίας του συστήματος για δύο ώρες

Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από Η/Υ ή Samrtphone εφόσον μελλοντικά
απαιτηθεί.
Ο ανάδοχος  να εγκαταστήσει, να προγραμματίσει, να δοκιμάσει το σύνολο του συστήματος
και να εκδώσει πιστοποιητικό επιτυχών δοκιμών Επίσης θα πρέπει να προσφέρει 2ετή εγγύηση
των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο καθώς και 2 ετή δωρεάν τεχνική υποστήριξη σε
περιπτώσεις μη λειτουργίας του συστήματος που θα οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή σε
απώλεια του προγράμματος λειτουργίας.

Οποιαδήποτε άλλα υλικά απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της ανωτέρω εγκατάστασης ώστε να
την καταστήσουν εφαρμόσιμη και λειτουργική επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Στο κόστος εργασιών
περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα υλικά (π.χ καλωδιώσεις, ρελέ, σωλήνες καλωδίων, ασφάλειες κτλ)
και μικροϋλικά για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση του συστήματος.

11. Εργασίες υπογειωποίησης καλωδίου Μ.Τ. από τον πυλώνα της ΔΕΗ ως
τον υποσταθμό

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την υπογειωποίηση του καλωδίου μέσα σε σκάμμα βάθους
1 μέτρου και πλάτους 0,4 μέτρων. Για τη διάστρωση των καλωδίων στο έδαφος θα
τοποθετηθούν: α) αρχικά είκοσι εκατοστά άμμου ορυχείου ή χειμάρρου β) Τα καλώδια
θα τοποθετούνται μέσα στον υπάρχοντα μεταλλικό αγωγό ο οποίος θα γειωθεί γ) πάνω
από τα καλώδια θα τοποθετηθεί είκοσι εκατοστά άμμου ορυχείου ή χειμάρρου δ)
διάτρητη πλαστική ταινία σήμανσης χρώματος πορτοκαλί ε) σειρά από τούβλα πάχους
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10 εκατοστών και στ) προϊόντα εκσκαφής μέχρι το φυσικό έδαφος. Ο ανάδοχος θα
τοποθετήσει δύο πινακίδες μεταλλικές με την ένδειξη "Προσοχή διέλευση καλωδίου
Μέσης Τάσης" στην αρχή και στο τέλος της όδευσης του καλωδίου (μετά από υπόδειξη
της επιβλεψης).

Η υπογειωποίηση του καλωδίου Μ.Τ. θα γίνει αφού έχει προηγηθεί διακοπή της
παροχής Μέσης Τάσης από τη ΔΕΔΔΗΕ και τοποθέτηση γείωσης κατά τη διάρκεια των
εργασιών. Η διαδικασία διακοπής και επανασύνδεσης του αντλιοστασίου με το δίκτυο
της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου από τον ανάδοχο του έργου το δε κόστος
θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου.

Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εγκαταστάσεων θα προσκομίσει αναλυτικά σχέδια
υπογεγραμμένα από αυτόν, στα οποία θα απεικονίζονται τόσο τα κυκλώματα ισχύος
όσο και τα βοηθητικά κυκλώματα (αυτοματισμοί).

Όλα τα περιγραφόμενα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και
κατασκευής, εκτός των υπαρχόντων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα ορισθούν
από την επίβλεψη, όπου δε τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, δεν υποδηλώνει
προτίμηση αλλά ποιότητα κατασκευής ή προμήθειας του υλικού όμοια ή ανώτερη του
ενδεικτικού τύπου.
Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια
ζωής της εγκατάστασης, όπως π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις, λειτουργίας κλπ. οι
αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι υλικά και συσκευές που
δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις απορρίπτονται αμέσως από την επίβλεψη.

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι τύποι αγωγών καλωδίων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο
HD 384 του ΕΛΟΤ  ή με τους Γερμανικούς κανονισμούς V.D.E.
Το μέγεθος και το είδος των χρησιμοποιούμενων αγωγών καθορίζεται από τη μελέτη.

12. Καθαρισμός αύλειου χώρου του ανλτιοστασίου

Ο καθαρισμός του αύλειου χώρου του αντλιοστασίου περιλαμβάνει την κοπή των
χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα, το κόψιμο εκρίζωση των θάμνων, τον καθαρισμό
δηλαδή όλου του αύλειου χώρου του αντλιοστασίου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στο
χώρο των Μ/Σ μέσα στον οποίο η ανάπτυξη των φυτών ενδέχεται να δημιουργήσει
πρόβλημα στη λειτουργία του αντλιοστασίου. Θα δημιουργηθεί μπροστά από την
κεντρική είσοδο του αντλιοστασίου ένα πλάτωμα από σκυρόδεμα C16/20  πάχους 15
εκατοστών και διαστάσεων περίπου 4μ Χ 8μ.  Επίσης θα κατασκευαστεί ένας διάδρομος
από σκυρόδεμα C16/20 πλάτους 4 μέτρων, μήκους περίπου 30 μέτρων και πάχους 15
εκατοστών παραπλεύρως του αντλιοστασίου και μέχρι το χώρο των Μ/Σ. Και στις δύο
περιπτώσεις το σκυρόδεμα θα φέρει οπλισμό από δομικό πλέγμα Β500C.

13. Απολογιστικές εργασίες
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Η δαπάνη των απολογιστικών προβλέπεται να συμπεριλάβει τα υλικά και τις εργασίες
που τυχόν προκύψουν από την διαδικασία επαναλειτουργίας του επιλεγμένου
αντλητικού συγκροτήματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να περιλαμβάνει την
αποσυναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση του συγκροτήματος, την προμήθεια και
εγκατάσταση ρουλεμάν αν απαιτηθούν κτλ. Επίσης η δαπάνη απολογιστικών
περιλαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικά απαιτηθούν για την ολοκλήρωση
του έργου. Οποιαδήποτε εργασία ή υλικό αφορά μέρος της δαπάνη απολογιστικών θα
πρέπει να έχει την έγκριση της υπηρεσίας πριν εκτελεστεί. Σε αντίθετη περίπτωση η
υπηρεσία δεν θα προχωρήσει στην πιστοποίηση της.

Σέρρες        /      /  2017
Ο Αναπλ. Πρ/νος Έργων
Δομών Περιβάλλοντος

Αναστασιάδης Παναγιώτης
 Πολ/κός Μηχ/γος   Α’ βαθ.

Σέρρες        /      /  2017
Ο Συντάξας

Ρακιτζής Πασχάλης
Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Β΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την  υπ’ αριθμ. οικ. ……………./…………/…..-……..-2017

Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες   ……./………/2017

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ
α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος  με Α΄ β


