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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1.1.1 Γενική περιγραφή  

 

Η παρούσα αποτελεί την τεχνική έκθεση του νέο έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)» . 

 

Η αρχική μελέτη είχε ανατεθεί από το Δήμο Μίκρας στα συμπράττοντα γραφεία Β. 

ΙΩΣΗΦΙΔΗ – Ε. ΒΟΥΡΝΕΛΗ, με την υπ’ αριθμό 214/2001 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μίκρας. 

 

Το σύνολο του έργου (πλην των ιδιωτικών συνδέσεων) έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση 

στο ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την υπ’αριθμ. 171074/31-8-2011 

απόφαση ένταξης. 

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει υλοποιηθεί, με την εργολαβία του 1ου Υποέργου, ενώ 

απομένουν ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες θα ενταχθούν σε νέο Υποέργο, 

για την πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία του Αποχετευτικού δικτύου των δύο οικισμών, 

Τριλόφου και Καρδίας. 

 

Συμβατικό αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι: 

 

 Ο σχεδιασμός της ενοποίησης των δυο δικτύων αποχέτευσης που βρίσκονται στο 

Βορειοανατολικό τμήμα του υποδικτύου του Τ.Δ. Καρδίας, εκατέρωθεν  του 

τεχνικού της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, μέσω κατασκευής 

δυο αντλιοστασίων και καταθλιπτικού αγωγού, που καταθλίβει τα λύματα της 

κατάντι περιοχής, τα οποία διερχόμενα από το ανωτέρω Τεχνικό καταλήγουν στο 

υφιστάμενο τμήμα της προηγούμενης εργολαβίας. 

 

 Ο σχεδιασμός της ενοποίησης του τρίτου υποδικτύου του Τ.Δ.  Τριλόφου 

(Βόρειο τμήμα) και του συνόλου των λυμάτων της Καρδίας, σε συνδυασμό με 

καταθλιπτικούς και βαρυτικούς αγωγούς, καθώς και κατασκευή σε νέα θέση του 

αντλιοστασίου 4 της αρχικής μελέτης, έχοντας πάντα σαν σκοπό τη σύνδεση του 

δικτύου με το υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο ΚΑΝΤ της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

Αναλυτικά προκύπτουν οι εξείς κατασκευές:    

- Τρία (3) Αντλιοστάσια ΑΝΤ Α, ΑΝΤ D, ΑΝΤ 4  

- Εξωτερικό Βαρυτικό Δίκτυο SKR: Σ41 Φ 250 

                                     Σ41 Φ 400  

- Καταθλιπτικοί Αγωγοί PEDH 10atm : 2Χ Φ 225 (εξωτερικό δίκτυο) 

                                                        Φ  90 (εσωτερικό υποδίκτυο Καρδίας) 
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- Διάτρηση κάτω από την 29η Ε.Ο.     

 

1.1.2 Αιτιολόγηση  

 

Κατά την εκτέλεση του 1ου Υποέργου προέκυψε η ανάγκη αντιμετώπισης των απροβλέπτων 

καταστάσεων που προέκυψαν από:  

1. Την αδυναμία διέλευσης βαρυτικού αγωγού του κλάδου DG7-DG6, παρά την Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, κάτω από το υφιστάμενο τεχνικό της Ε.Ο., λόγω του 

προκύψαντος μεγάλου πάχους της κατασκευής από σκυρόδεμα, και την συνεπακόλουθη 

ανάγκη κατασκευής νέου αντλιοστασίου ΑΝΤ D, ώστε ο αγωγός να διέλθει ως 

εγκιβωτισμένος καταθλιπτικός, στη ζώνη υπόβασης του υφισταμένου οδοστρώματος 

της Δημοτικής οδού, που διέρχεται δια του ανωτέρω τεχνικού, κάτω από την Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (υπόγεια διάβαση).  

2. Τη διαπίστωση ότι το βάθος του υπογείου θαλάμου του αντλιοστασίου (ΚΑΝΤ) της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. στη διασταύρωση Πλαγιαρίου, στο οποίο θα συνδεθεί το μεγαλύτερο μέρος 

του δικτύου (το 1/3 του Τρίλοφου και όλη η Καρδία), είναι μικρότερο από το 

προβλεπόμενο κατά το σχεδιασμό του και κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του 

1ου Υποέργου. Ο υπόγειος θάλαμος του ανωτέρω Α/Σ αποτελεί τον τελικό αποδέκτη 

των δικτύων Τριλόφου και Καρδίας, και η ανύψωση του πυθμένα του οδηγεί στην 

ανάγκη κατάθλιψης στον τελευταίο κλάδο W69-W75 του κεντρικού αγωγού του 

Τριλόφου, σύμφωνα με την αρχική μελέτη (έγγραφο της ΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 

18843ΔΤΕ3247/13-11-2013). 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω τοπικών θεμάτων, συντάσσεται από τη Δ/νουσα 

Υπηρεσία του έργου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΕΘ), η παρούσα κατασκευαστική μελέτη, 

σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κατασκευή όλων των ανωτέρω Συμπληρωματικών 

Εργασιών με νέα εργολαβία και η ένταξη της τελευταίας ως νέο Υποέργο, στο πλαίσιο της 

ανωτέρω ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης.  

 

Αναλυτικότερα: 

1. Στη θέση του αντλιοστασίου ΑΝΤ Α καταλήγουν τα λύματα ενός υποδικτύου της 

Καρδίας, μέσω βαρυτικών αγωγών που οδεύουν εκατέρωθεν της Εθνικής οδού 

Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών. Όπως προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, βαρυτικός 

αγωγός έπρεπε να διασχίσει την Ε.Ο., στο σημείο όπου υπάρχει η υπόγεια διάβαση 

Δημοτικής οδού, εντός μεγάλου κιβωτοειδούς Τεχνικού και κάτω από την Ε.Ο., 

προκειμένου να αποχετευτεί στο αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ. Κατόπιν διερευνητικής τομής 

στη συγκεκριμένη διάβαση, διαπιστώθηκε ότι λόγω γενικής κοιτόστρωσης της βάσης 

του Τεχνικού, η όδευση αυτή είναι δυνατή μόνο με διάτρηση κάτω από τη γέφυρα και 

σε βάθος μεγαλύτερο από τα 2,50 μ. κάτω από το οδόστρωμα. Μια τέτοια διάτρηση έχει 

τις εξής επιπτώσεις: χρονική καθυστέρηση για την έγκρισή της, μεγάλη αύξηση του 

βάθους όδευσης του βαρυτικού αγωγού, αντίστοιχη αύξηση βάθους του αντλιοστασίου 

ΑΝΤ Α και ως εκ τούτου επαναϋπολογισμό-αύξηση ισχύος των αντλιών αυτού, διακοπή 

της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της υπόγειας διάβασης 

ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της διάτρησης και αυξημένο κόστος υλοποίησης.  
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Για να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα προτάθηκαν διάφορες λύσεις, εκ των 

οποίων προκρίθηκε από τεχνικής και οικονομικής άποψης η εξής: 

 Η προσφορότερη από Τεχνικής και Οικονομικής άποψης λύση είναι η διέλευση 

καταθλιπτικού αγωγού στη ζώνη υπόβασης του υφισταμένου οδοστρώματος της 

Δημοτικής οδού, που διέρχεται κάθετα δια του ανωτέρω Τεχνικού, σε ικανό βάθος 

(περίπου 40-50 εκ.) και μάλιστα εγκιβωτισμένου σε σκυρόδεμα, για την αποφυγή 

θλιπτικών τάσεων σε αυτόν.   

 

 

Εικόνα: Σκαρίφημα διάβασης 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η ανάγκη κατασκευής επιπλέον μικρού 

Αντλιοστασίου (ΑΝΤ D), σε διαθέσιμη Δημοτική περιοχή πλησίον του Τεχνικού, εντός 

του οικισμού Καρδίας, ώστε να συνδεθούν ομαλά οι δύο περιοχές του οικισμού, ανάντι 

και κατάντι της Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Μουδανιών. Η λύση αυτή αυξάνει τον Προϋπολογισμό 

της παρούσας μελέτης, σε σχέση με αυτόν της αρχικής μελέτης, στις ομάδες των 

εργασιών Η/Μ και κατασκευαστικών εργασιών του νέου αντλιοστασίου. 
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Εικόνα: Οριζοντιογραφία Αντλιοστασίου ΑΝΤΑ και πρόταση κατασκευής νέου Αντλιοστασίου ΑΝΤD 

 

2. Το αντλιοστάσιο ΑΝΤ 4 προβλεπόταν από τη μελέτη να δέχεται τα λύματα από 

βαρυτικό αγωγό λυμάτων της Καρδίας (Φ400) και να τα καταθλίβει προς το κεντρικό 

αντλιοστάσιο ΚΑΝΤ επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας.  

 

 
 

Εικόνα: Οριζοντιογραφία Αντλιοστασίου ΑΝΤ4 βάσει αρχικής μελέτης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

Αντίστοιχα τα λύματα από το τρίτο υποδίκτυο του Τριλόφου επρόκειτο, με αγωγό 

βαρύτητας (διαμέτρου Φ250), να ακολουθήσουν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από 

την Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Περαίας στον Τρίλοφο και στη συνέχεια να καταλήξουν στο 

υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο (ΚΑΝΤ) επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – 

Περαίας. Μετά όμως από έλεγχο των υψομέτρων των αγωγών και της στάθμης 

λειτουργίας του ΚΑΝΤ, αποδείχτηκε ότι μια τέτοια όδευση θα έδινε ένα υψόμετρο στο 

σημείο εισόδου του υφιστάμενου κεντρικού αντλιοστασίου (ΚΑΝΤ) κατώτερο από το 

ελάχιστο αποδεκτό για την ορθή λειτουργία αυτού. Αυτό οφείλεται στο ότι το κεντρικό 
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αντλιοστάσιο (ΚΑΝΤ) κατασκευάστηκε πιο «ρηχό» απ’ ό,τι είχε λάβει σαν δεδομένο ο 

μελετητής. 

Για να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα προτάθηκαν διάφορες λύσεις, εκ των 

οποίων προκρίθηκε από τεχνικής και οικονομικής άποψης η εξής: 

 Να αλλάξει η όδευση του τελευταίου τμήματος του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς 

λυμάτων του τρίτου υποδικτύου (1/3 οικισμού) του Τριλόφου (Φ250), έτσι ώστε να 

οδηγηθεί μέσω υφιστάμενης Δημοτικής οδού (χωματόδρομος), στην Επαρχιακή Οδό 

Θεσσαλονίκης-Περαίας και από εκεί στο σημείο διασταύρωσης με το Δημοτικό δρόμο, 

όπου καταλήγει ο βαρυτικός αγωγός (Φ400) που μεταφέρει τα λύματα από την Καρδία. 

Στο σημείο αυτό θα κατασκευαστεί-μεταφερθεί το αντλιοστάσιο ΑΝΤ 4, στο οποίο θα 

καταλήγουν πλέον, τα λύματα και των δύο βαρυτικών αγωγών. Από το αντλιοστάσιο 

αυτό οδηγούνται τα λύματα μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, κατόπιν απαίτησης 

της ΕΥΑΘ (για λόγους ασφάλειας και συντήρησης του δικτύου) μέχρι το φρεάτιο 

εκτόνωσης, πλησίον του υφιστάμενου κεντρικού αντλιοστασίου ΚΑΝΤ. 

Με τη λύση αυτή απαιτείται να γίνει μια μικρής κλίμακας διάτρηση κάτω από την 

Επαρχιακή οδό που οδηγεί στον Τρίλοφο, προκειμένου να αλλάξει πλευρά όδευσης ο 

βαρυτικός αγωγός (Φ250) και η κατασκευή ενός μόνο αντλιοστασίου (ΑΝΤ 4), όπως 

προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, το οποίο όμως διαστασιολογείται εκ νέου, με τα νέα 

δεδομένα παροχών – υψομέτρων. Κατά συνέπεια προκύπτει μικρή αύξηση του 

Προϋλολογισμού μελέτης, σε σχέση με αυτόν της αρχικής μελέτης, στις ομάδες των 

χωματουργικών, των αγωγών και των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 

Εικόνα: Οριζοντιογραφία νέας προτεινόμενης θέσης Αντλιοστασίου ΑΝΤ4 

 

 

1.2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι οικισμοί Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα 

προβλήματα από την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Η σημερινή κατάσταση της 
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διάθεσης των λυμάτων σε βόθρους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της 

περιοχής , αφού στην πλειοψηφία τους οι βόθροι είναι απορροφητικοί. Πρέπει  να σημειωθεί 

ότι ενώ μέχρι πρότινος η διάθεση των βοθρολυμάτων γινόταν ανεξέλεγκτα στα χωράφια και 

στα ρέματα δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, σήμερα συλλέγονται και 

μεταφέρονται με βυτιοφόρα στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που 

βρίσκεται στο Αγγελοχώρι, στη διαστασιολόγηση της οποίας έχει ήδη προβλεφθεί και η 

σύνδεση των δύο οικισμών της εν λόγω  περιοχής. Η λύση της μεταφοράς των λυμάτων με 

βυτιοφόρα εφαρμόζεται ως προσωρινή επιλογή μέχρι την κατασκευή του δικτύου 

αποχέτευσης. Η υφιστάμενη αυτή κατάσταση υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων μιας από 

τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές του Νομού, αφού ο Δήμος Θέρμης έχει ήδη εξελιχθεί σε 

ποιοτικά ανεπτυγμένο προάστιο της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αποχέτευσης των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης και 

της ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι, 

από την ΕΥΑΘ ΑΕ έχει προνοηθεί ότι θα παραλάβει μελλοντικά και τα αστικά λύματα των 

Τοπικών Διαμερισμάτων Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης. 

Όπως προέκυψε από τη δεύτερη επιμέρους οικονομοτεχνική διερεύνηση στο πλαίσιο της 

αρχικής μελέτης του συνολικού αρχικού αντικειμένου, με την παρούσα θέλουμε να 

υλοποιήσουμε την μεταφορά μέρους των λυμάτων του οικισμού Τριλόφου (που αντιστοιχεί 

περίπου στο 1/3 του οικισμού) που θα αποχετεύονται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού 

αγωγού κατά μήκος της οδού που συνδέει τον οικισμό με την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης 

– Περαίας. Η προηγούμενη μελέτη υλοποιήθηκε με προηγούμενη εργολαβία και λειτουργεί, 

μέσω τμηματικής Διοικητικής παραλαβής για χρήση, για το σύνολο των υπόλοιπων λυμάτων 

του Τ.Δ. Τριλόφου, που διοχετεύονται με καταθλιπτικό αγωγό από το ΑΝΤ 3 του Τριλόφου, 

στο ΑΝΤ 2 του Πλαγιαρίου και από εκεί οδηγούνται, μέσω του κεντρικού αγωγού του 

Πλαγιαρίου στην έξοδο του οικισμού. Από εκεί με αγωγό βαρύτητας οδηγούνται στο κοινό 

αντλιοστάσιο ΚΑΝΤ, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε., των 

τριών οδεύσεων του Τ.Δ. Πλαγιαρίου, του Τ.Δ. Τριλόφου και του Τ.Δ. Καρδίας, για να 

συνδεθούν με τη σειρά τους στον Κεντρικό Αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΑΘ και στη 

συνέχεια στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αρχαίας Αινείας) που βρίσκεται 

στο Αγγελοχώρι.  

 

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
 

1.3.1 Γενική περιγραφή της περιοχής  

 

Το  έργο  της περιοχής ανήκει στο Δήμο Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης και εξετάζει δύο 

περιοχές, στο πρώτο τμήμα τον οικισμό της Καρδίας και στο δεύτερο τμήμα που βρίσκεται 

Νοτιοδυτικά των διοικητικών ορίων του Τριλόφου και της Καρδίας .  

 

Γενικότερα η  περιοχή  βρίσκεται Νότια – Νοτιοανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης σε 

απόσταση περίπου 5 Khm από το Θερμαϊκό κόλπο . Γεωμορφολογικά η περιοχή 

παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο με συνεχή διαδοχή λόφων και ρεμάτων τα οποία καταλήγουν 

στο Θερμαϊκό. Το έδαφος αποτελείται από χαλαρούς διαπερατούς αργιλοαμμώδεις 

σχηματισμούς . Σε ορισμένα σημεία συναντώνται ημιβραχώδεις σχηματισμοί , μικρής όμως 

έκτασης . Η περιοχή εξυπηρετείται από πολύ καλό οδικό δίκτυο με κύριους άξονες, την οδό 

Θεσσαλονίκης – Περαίας και την  οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής . 
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( Ο υπόγειος υδροφορέας βρίσκεται χαμηλά , στο επίπεδο της θάλασσας και οι διακυμάνσεις 

της στάθμης του δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα υπό εξέταση έργα .) 

 

1.3.2.  Γεωγραφική Θέση  του έργου 

 

Το κέντρο του οικισμού της Καρδίας έχει συντεταγμένες :  

 

                                   Χ = 414,500 και Υ = 4,479,800 

 

Το κεντρικό  Αντλιοστάσιο σύνδεσης  ΚΑΝΤ του  Πλαγιαρίου έχει συντεταγμένες : 

              

                                   Χ = 412,200 και Υ = 4,483,400 

 

1.3.3.  Φυσικοί αποδέκτες:  

 

Για το τμήμα των 2/3 του Τριλόφου, ο φυσικός αποδέκτης είναι η ΕΕΛ Τουριστικών 

Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι.  

Για το υπόλοιπο τμήμα που δεν έχει τεθεί  σε λειτουργία ισχύει ότι ο  φυσικός αποδέκτης 

των λυμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική της διάθεσης των λυμάτων σε βόθρους 

είναι ο υποκείμενος υδροφορέας και εν τέλει ο Θερμαϊκός Κόλπος. Η πλειοψηφία των 

βόθρων αυτών είναι απορροφητικοί και μερικοί μόνο περιλαμβάνουν και σηπτικό θάλαμο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του υδροφορέα αλλά και του εδάφους και την 

επιβάρυνση του Θερμαϊκού κόλπου. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ μέχρι πρότινος η 

διάθεση των βοθρολυμάτων γινόταν ανεξέλεγκτα στα χωράφια και στα ρέματα 

δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, σήμερα συλλέγονται και μεταφέρονται 

με βυτιοφόρα στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο 

Αγγελοχώρι, στη διαστασιολόγηση της οποίας έχει ήδη προβλεφθεί και η σύνδεση των υπό 

μελέτη περιοχών. Η λύση όμως της μεταφοράς των λυμάτων με βυτιοφόρα έχει υψηλό 

κόστος αλλά και εμπεριέχει κινδύνους για το περιβάλλον, τόσο λόγω της ίδιας της 

διαδικασίας μεταφοράς, όσο και λόγω της διατήρησης των βόθρων. 

 

1.3.4 Δημογραφικά στοιχεία  

 

Ο πληθυσμός της τέως κοινότητας Τριλόφου, παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη σύμφωνα 

με τις τελευταίες απογραφές: 

 

 

Οικισμός Πληθυσμός Εκατοστιαία  

μεταβολή 

Μέση ετήσια  

μεταβολή 

 1991 2001 91-01 91-01 

Τρίλοφος 1993 3612 81.2 8.1 

 

Ο πληθυσμός της τέως κοινότητας Καρδίας, παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη σύμφωνα με 

τις τελευταίες απογραφές: 

 

Οικισμός Πληθυσμός Εκατοστιαία  

μεταβολή 

Μέση ετήσια  

μεταβολή 
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 1991 2001 91-01 91-01 

Καρδία 749 1440 86.9 8.7 

 

Σημειώνεται ότι η αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια ήταν τόσο έντονη που 

οποιαδήποτε συσχέτιση της εξέλιξης του πληθυσμού με τα δεδομένα προηγούμενων ετών θα 

ήταν παραπλανητική. Για το λόγο αυτό για την πρόβλεψη της εξέλιξης του πληθυσμού 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τελευταίες δύο απογραφές. 

Λαμβάνοντας ως σημερινό πληθυσμό αυτόν της τελευταίας απογραφής (2001) και θεωρώντας 

ως αντιπροσωπευτικές τις ακόλουθες μέσες ετήσιες αυξήσεις, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

έχει ως εξής: 

 

Οικισμός Μέση ετήσια 

αύξηση 

Πληθυσμός Μέση ετήσια 

αύξηση 

Πληθυσμός 

 2001-2021 2021 2021-2041 2041 

Τρίλοφος 4.0 % 7914 3.2 % 15000 

 

Οικισμός Μέση ετήσια 

αύξηση 

Πληθυσμός Μέση ετήσια 

αύξηση 

Πληθυσμός 

 2001-2021 2021 2021-2041 2041 

Καρδία 4.0 % 3155 3.9 % 6800 

 

1.3.5 Νομοθετικές ρυθμίσεις περιοχής  

 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ρυθμίζονται με την οδηγία 

91/271 της Ε.Ε., η οποία έχει στόχο να καθορίσει το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα 

πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των επιφανειακών 

αποδεκτών από τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Η οδηγία αυτή 

συνδέει το βαθμό της απαιτούμενης επεξεργασίας με το μέγεθος του οικισμού από τον οποίο 

προέρχονται και το βαθμό ευαισθησίας του αποδέκτη όσον αφορά σε φαινόμενα 

ευτροφισμού. Οι ρυθμίσεις της 91/271 παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3.1. Οι 

ρυθμίσεις αυτές είναι δεσμευτικές για την Ελλάδα και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο 

με υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ 5673/400 από 05.03.97, ΦΕΚ 192/14.03.97). Στη 

δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους είναι η κατάταξη κάθε αποδέκτη στις κατηγορίες 

ευαίσθητος, κανονικός ή λιγότερο ευαίσθητος. 

Η εφαρμογή της παρούσας νομοθεσίας ενισχύεται και ολοκληρώνεται με τις νομαρχιακές 

αποφάσεις, οι οποίες αφ’ ενός μεν πηγάζουν από αυτήν, αφ’ ετέρου δε εξειδικεύουν το θέμα 

και παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. 

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στα βασικά σημεία και στα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τις προαναφερθείσες αποφάσεις.  

 

1.3.5.1 Οδηγία 91/271/Ε.Ο.Κ. 

 



Σελίδα 12 από 32 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της οδηγίας αναφέρει ότι όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο 

πληθυσμό (Ι.Π.) άνω των 15.000 θα πρέπει να έχουν δίκτυο αποχέτευσης από 1-1-2001, ενώ 

όλοι οι οικισμοί μεταξύ 2.000 και 15.000 θα πρέπει να έχουν δίκτυο από 1-1-2006. 

 

Επίσης σε περιπτώσεις  ευαίσθητων αποδεκτών θα έπρεπε από 1-1-1999 να υπάρχει δίκτυο 

αποχέτευσης για οικισμούς με Ι.Π. άνω των 10.000. Η απαιτούμενη επεξεργασία που 

προκύπτει από τα άρθρα της οδηγίας παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1. 

 

1.3.5.2 Υπουργική απόφαση ΚΥΑ/5673/97 

 

Όπως αναφέρθηκε, η απόφαση αυτή (ΦΕΚ 192/Β/97) είναι κατ’ ουσία μετάφραση της 

οδηγίας της Ε.Ο.Κ. Στην τροποποίηση της (ΦΕΚ 1811 Β/99) που έγινε στις 29-9-1999 

αναφέρεται συμπληρωματικά ο κατάλογος των «ευαίσθητων περιοχών» στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 3.1: Απαιτούμενη επεξεργασία αστικών λυμάτων σύμφωνα με την οδηγία 91/271 

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

Χαρακτηρισμός αποδέκτη 
Ισοδύναμος Πληθυσμός 

0 – 2.000 2–10.000 10–15.000 15–150.000 >150.000 

Ευαίσθητος σε 

ευτροφισμό 

Γλυκά 

ύδατα 
Ι ΙΙΙ 

VI 
Παράκτια 

ύδατα 
Ι 

Γενικώς 

ευαίσθητος 

Γλυκά 

ύδατα 
Ι ΙΙΙ 

V 
Παράκτια 

ύδατα 
Ι 

Κανονικός 

Γλυκά 

ύδατα 
Ι ΙΙΙ 

III IV 
Παράκτια 

ύδατα 
Ι 

Λιγότερο 

ευαίσθητος 

Γλυκά 

ύδατα 
Ι ΙΙ / ΙΙΙ 

Παράκτια 

ύδατα 

 

 
II / III II / IV IV 

 

 

I 
Κατάλληλη επεξεργασία από 01.01.2006 

ΙΙ Επεξεργασία λιγότερο αυστηρή από τη δευτεροβάθμια, από 01.01.2001 για ισ. κατ. 

άνω των 15.000 ή 01.01.2006 για ι.π. κάτω των 15.000 

ΙΙΙ Δευτεροβάθμια επεξεργασία από 01.01.2006 

ΙV Δευτεροβάθμια επεξεργασία από 01.01.2001 

V Επεξεργασία λιγότερο αυστηρή από τη δευτεροβάθμια, από 01.01.1999  
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VI Επεξεργασία αυστηρότερη από τη δευτεροβάθμια (συμπεριλαμβάνεται απομάκρυνση 

θρεπτικών), από 01.01.1999 

 

Οι απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων φαίνονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

σύμφωνα με την οδηγία 91/271/Ε.Ο.Κ.  

 

Βαθμός επεξεργασίας BOD5 COD 

T.S.S. 

2.000 έως 

10.000 Ι.Π. 

Άνω των 

10.000 Ι.Π. 

Πρωτοβάθμια 20%  50% 50% 

Δευτεροβάθμια 25mg/l ή 

70-90% 

125mg/l ή 

70-90% 

25mg/l ή 

70% 

35mg/l ή 

90% 

Απομάκρυνση θρεπτικών     

 

 

 

Βαθμός 
επεξεργασίας 

Ολικό P Ολικό N 

10.000 έως 

100.000 Ι.Π. 

Άνω των 100.000 

Ι.Π. 

10.000 έως 

100.000 Ι.Π. 

Άνω των 

100.000 Ι.Π. 

Πρωτοβάθμια     

Δευτεροβάθμια     

Απομάκρυνση 

θρεπτικών 

2mg/l ή 80% * 1mg/l ή 80% * 15mg/l ή  

70-80% * 

10mg/l ή  

70-80% * 

 

* όπου α % το ποσοστό απομάκρυνσης του φορτίου επί τοις εκατό 

 

1.3.5.3 Νομαρχιακή απόφαση Θεσσαλονίκης ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82Β/10-2-94)  

 

«Όροι διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και 

καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο Νομό Θεσσαλονίκης». Με 

την απόφαση αυτή καθορίζονται μεταξύ άλλων και οι ειδικοί όροι διάθεσης των υγρών 

αποβλήτων στο Θερμαϊκό κόλπο ως εξής: 

 

Πίνακας 3.3 Ανώτατα επιτρεπτά όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Θερμαϊκό κόλπο για 

τις κυριότερες παραμέτρους (ΔΥ/22374/91/94). 

 

Παράμετροι BOD5 COD SS pH 

Ανώτατη τιμή 60 ppm 180 ppm 70 ppm 6 - 9 
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1.3.5.4 Σχέδιο διαχείρισης λυμάτων Ν. Θεσσαλονίκης 

 

Οι προτάσεις για τη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων των υπό μελέτη οικισμών 

όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονήθηκε για τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σχέδιο για την επεξεργασία και διαχείριση των 

λυμάτων οικισμών του Νομού Θεσσαλονίκης» και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000, 

είναι οι ακόλουθες. 

Κατά το σχεδιασμό της αποχέτευσης των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης και της 

ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι. από 

την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είχε ληφθεί υπόψη ότι θα παραλάβει μελλοντικά και τα αστικά λύματα 

των Τοπικών Διαμερισμάτων Τριλόφου, Καρδίας και Πλαγιαρίου του τέως Δήμου Μίκρας 

(νυν Δ.Θέρμης). 

 

Ως εκ τούτου προτείνεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς είτε με 

βαρύτητα είτε καταθλιπτικού, όπου κρίνεται απαραίτητο, για τη συλλογή και μεταφορά των 

λυμάτων των υπό μελέτη οικισμών στον Κεντρικό Αγωγό Μεταφοράς κατά μήκος της 

επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας – Αγίας Τριάδας προς την ΕΕΛ Τουριστικών 

Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι. 

 

 

1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Οι οικισμός του Τριλόφου και της Καρδίας του Δήμου Μίκρας διαθέτουν δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς επίσης και τις ανάλογες ιδιωτικές συνδέσεις. Όμως το 

Δίκτυο του Τριλόφου είναι ενεργό, στα 2/3 του συνόλου του οικισμού, ενώ το υπόλοιπο 1/3 

του δικτύου του Τριλόφου και ολόκληρο το δίκτυο της Καρδίας θα παροχετευτεί μέσω των 

αγωγών του εξωτερικού δικτύου, από το νέο αντλιοστάσιο ΑΝΤ4 που θα υλοποιηθεί 

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη από νέα εργολαβία, και θα συνδεθεί μέσω καταθλιπτικού 

αγωγού στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΚΑΝΤ της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Εσωτερικά στον οικισμό της Καρδίας, έχει υλοποιηθεί όλο το εσωτερικό δίκτυο, ενώ 

υπολείπεται η ενοποίηση κάτω από το Τεχνικό (υπόγεια διάβαση) της Ε.Ο. Θεσ/νίκης 

Μουδανιών, του δυτικού τμήματος του οικισμού, με το ανατολικό τμήμα, μέσω της 

κατασκευής δύο αντλιοστασίων ΑΝΤΑ και ΑΝΤD εκατέρωθεν και της σύνδεσής τους με 

καταθλιπτικό αγωγό. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

2.1 Μεθοδολογία υδραυλικών υπολογισμών  

 

2.1.1 Αγωγοί υπό πίεση  

 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των απωλειών λόγω τριβών (h ) δίνονται, σε αγωγό μήκους L  

σύμφωνα με τον τύπο του Colebrook: 

 

LJh  .   

 

όπου 

                                   

και 

 

Η περιγραφή των μεταβλητών δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 

J η κλίση της γραμμής ενέργειας 

λ ο συντελεστής απωλειών 

D η εσωτερική διάμετρος του αγωγού σε m 

v η ταχύτητα ροής σε m/s 

g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε (m/s
2
) 

k ο συντελεστής τραχύτητας σε m 

Re ο αριθμός Reynolds 

 

2.1.2 Αγωγοί με ελεύθερη ροή 

 

Ο υδραυλικός υπολογισμός δικτύου ακαθάρτων είναι δυνατόν να γίνει με την εξής 

μεθοδολογία: 

 

Η παροχή σε κάθε τμήμα αγωγού υπολογίζεται με βάση την παροχή των κτιρίων που 

εξυπηρετούνται από το εν λόγω τμήμα και την παροχή των αγωγών που βρίσκονται κατάντι. 

 

Για κάθε αγωγό η ταχύτητα και παροχή που αντιστοιχούν στην περίπτωση πλήρωσης 

υπολογίζονται με την παρακάτω μορφή της εξίσωσης των Prandtl - Colebrook.  

 

vv uFQ  .   

g

v

D
J

2

2














 Re

51,2

7.3
log2

1

D

k
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 όπου   

 

uv  η ταχύτητα ροής σε πλήρη αγωγό 

Qv  παροχή αγωγού (m
3
/s) 

A η επιφάνεια του αγωγού σε τομή 

ν κινηματικό ιξώδες (m
2
/s) 

J  κλίση πυθμένα αγωγού 

k τραχύτητα αγωγού (m) 

 

Ο υπολογισμός της ταχύτητας και της παροχής για πλήρη αγωγό, όπως επίσης και η 

ταχύτητα και το ποσοστό πλήρωσης για τις συγκεκριμένες παροχές, υπολογίζονται με τη 

βοήθεια εξειδικευμένου προγράμματος Η/Υ. 

 

2.2 Σχεδιασμός εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 

 

2.2.1 Βασικές αρχές χάραξης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό των αγωγών ροή με ελεύθερη επιφάνεια.  

 

Το επιτρεπόμενο ποσοστό πλήρωσης λαμβάνεται σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 ίσο με 50% για 

σωλήνες διαμέτρου έως και 450mm, και ίσο με 60% για σωλήνες διαμέτρου 500 και 600 

mm.  

 

Ως ελάχιστη κλίση τοποθέτησης αγωγών επιλέγεται στα εντός οικισμών τμήματα κλίση ίση 

με 0.005 ώστε να αποφευχθούν αποθέσεις, στα δε εκτός οικισμών τμήματα επιτρέπονται 

κλίσεις έως και 0.002 . Σημειώνεται ότι οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/74) συνιστούν 

οι ελάχιστες κλίσεις των αγωγών να καθορίζονται έτσι ώστε η ταχύτητα που αντιστοιχεί στο 

10% της παροχετευτικότητας των αγωγών ακαθάρτων να υπερβαίνει τα 0.3m/s. 

 

Οι ταχύτητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6m/s για να μην παρουσιασθούν φαινόμενα 

φθοράς. 

 

2.2.2 Επιλογή υλικού αγωγών και κατασκευαστικά στοιχεία 

 

2.2.2.1 Επιλογή υλικού σωλήνων 

 

Οι σωλήνες που διατίθενται στην αγορά για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 

ακαθάρτων είναι: 

 

 αργιλλοπυριτικοί 
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 πλαστικοί από σκληρό PVC 

 αμιαντοσιμεντοσωλήνες με εσωτερική προστασία εποξειδικού υλικού. 

 

Από τα παραπάνω υλικά προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στα δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων σωλήνες από PVC σειράς 41. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο.  

 

 

2.2.2.2 Ιδιωτικές διακλαδώσεις 

 

Για κάθε οικόπεδο θα κατασκευαστεί μια ιδιωτική διακλάδωση με σωλήνες PVC σειράς 41 

εγκιβωτισμένους με άμμο και με κλίση τουλάχιστον 2%. Όπου υπάρχουν στο ίδιο οικόπεδο 

περισσότερα του ενός κτίσματα και είναι δυσχερής η από κοινού εξυπηρέτησή τους θα 

κατασκευάζονται περισσότερες της μιας ιδιωτικές διακλαδώσεις. Στα ακάλυπτα οικόπεδα θα 

κατασκευάζεται μία ιδιωτική διακλάδωση. Η κατασκευή του ιδιωτικού αγωγού σύνδεσης 

της κάθε οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών. Για τη 

σύνδεση των ιδιωτικών διακλαδώσεων με τους κεντρικούς αγωγούς προτείνεται γενικά η 

χρήση σαμαριών ή στην καλύτερη περίπτωση σε φρεάτιο όταν προβλέπεται από τη μελέτη η 

κατασκευή φρεατίου κοντά στη θέση σύνδεσης. 

 

2.2.2.3 Φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής 

 

Φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν ανά 40 έως και 70 m καθώς και σε κάθε αλλαγή 

κατεύθυνσης, αλλαγή κατά μήκος κλίσης, συμβολή αγωγών και τέρμα αγωγών. Τα φρεάτια 

των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης καθώς και των εξωτερικών αγωγών βαρύτητας θα 

είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Αντίθετα τα φρεάτια των καταθλιπτικών αγωγών 

θα είναι χυτά σύμφωνα με τα συνημμένα τυπικά κατασκευαστικά σχέδια. 
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η δομή και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης τόσον 

όσον αφορά στα εσωτερικά δίκτυα συγκέντρωσης των λυμάτων όσο και στα εξωτερικά 

δίκτυα μεταφοράς τους. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η διαστασιολόγηση των 

απαιτούμενων αντλιοστασίων καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αντλιών και των 

καταθλιπτικών αγωγών. 

 

3.1 Παροχές υπολογισμού 

 

Η εξέλιξη του πληθυσμού στους υπό μελέτη οικισμούς του Τριλόφου και της Καρδίας του 

Δήμου Μίκρας φαίνεται στον πίνακα 3.1. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές 

πληθυσμού που έχουν καταγραφεί στις τελευταίες απογραφές. Η ανάπτυξη αυτή είναι 

απόλυτα αιτιολογημένη και αναμενόμενη αφού η περιοχή θεωρείται ότι εξελίσσεται σε 

ποιοτικά ανεπτυγμένο προάστιο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η αύξηση αυτή αναμένεται 

να συνεχιστεί με φθίνοντες όμως ρυθμούς αφού πλησιάζει το επίπεδο κορεσμού. 

 

Για την εκτίμηση του πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν σα βάση καταρχήν τα στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διασταυρώθηκαν με 

επιτόπιες επισκέψεις. Ο σημερινός πληθυσμός των υπό μελέτη οικισμών ανέρχεται στους 

3.612 (Τρίλοφος) και 1.440 κατοίκους (Καρδία). Ακολουθεί εκτίμηση της εξέλιξης του 

πληθυσμού, αφού λήφθηκε υπόψη η εξέλιξη του πληθυσμού κατά τα τελευταία χρόνια.  

 

Πίνακας 3.1 Κατανομή πληθυσμού ανά ΟΤΑ. Απογραφές 1991, 2001 

 

Οικισμός Πληθυσμός Εκατοστιαία  

μεταβολή 

Μέση ετήσια  

μεταβολή 

 1991 2001 91-01 91-01 

Τρίλοφος 1993 3612 81.2 8.1 

Καρδία 749 1440 86.9 8.7 

 

Κρίθηκε ότι είναι σκόπιμη η χρήση σχεδόν ίδιου μαθηματικού συντελεστή για την εκτίμηση 

της εξέλιξης του πληθυσμού. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι 

πληθυσμιακές μεταβολές των προηγούμενων δεκαετιών και με βάση τις εκτιμήσεις των 

δημοτικών αρχών θεωρήθηκαν οι ρυθμοί πληθυσμιακής αύξησης για τους οικισμούς.  

 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του πληθυσμού των υπό εξέταση οικισμών 

για τα έτη 2021 και 2041. Για το σχεδιασμό των αποχετευτικών δικτύων χρησιμοποιείται ο 

πληθυσμός της τεσσαρακονταετίας (2041). Θεωρώντας σαν αφετηρία το σημερινό 

πληθυσμό (έτος 2001), οι τιμές για τα υπόλοιπα έτη σχεδιασμού προέκυψαν με βάση το 

γενικό τύπο: 
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Πν=Π0(1+ε)ν 

 

όπου: 

 

Π0 : πληθυσμός έτους 2001 

Π20 : πληθυσμός έτους 2021 για ν=20 (εικοσαετία) 

Π40 : πληθυσμός έτους 2041 για ν=40 (τεσσαρακονταετία) 

ε : ετήσια αύξηση (βλέπε Πίνακα 3.2) 

 

Πίνακας 3.2 Κατανομή μελλοντικού πληθυσμού ανά ΟΤΑ για τα έτη 2021, 2041. 

 

Οικισμοί 

Π
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Π
λ
η

θ
υ
σ

μ
ό
ς 

2
0
4
1

 

 (Απογραφή) (πραγματική) (Απογραφή) (εκτίμηση) (Εκτίμηση) (εκτίμηση) (Εκτίμηση) 

Τρίλοφος 1993 8.1 3612 4.0 7914 3.2 15000 

Καρδία 749 9.2 1440 4.0 3155 3.9 6800 

 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας των αστικών λυμάτων θεωρήθηκε, ότι κάθε κάτοικος 

καταναλώνει 200 λίτρα την ημέρα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και άλλες εφαρμογές 

στον Ελληνικό χώρο, η μέση ημερήσια κατανάλωση ύδατος για οικισμούς αυτού του 

μεγέθους κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 l/κάτοικο/ημέρα. Η τιμή που λήφθηκε δεν 

αποκλίνει από τα όρια αυτά.  

 

Με την παραδοχή ότι το 80% αυτής της ποσότητας καταλήγει στην αποχέτευση, οι παροχές 

που προκύπτουν είναι υπολογισμένες με 160 λίτρα/κάτοικο/ημέρα. Ως μέγιστη ημερήσια 

παροχή θεωρείται η αντίστοιχη μέση παροχή αυξημένη κατά 50%. Ενώ για τον υπολογισμό 

της μέγιστης ωριαίας παροχής, η μέγιστη ημερήσια προσαυξάνεται σύμφωνα με το 

συντελεστή αιχμής που αντιστοιχεί στον κάθε οικισμό.  

 

Οι παροχές που χρησιμοποιούνται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς των δικτύων 

αποχέτευσης, είναι οι εξής: 

 

 Μέση ημερήσια παροχή (Q=160 l/s/κάτοικο) 

 Μέγιστη ημερήσια παροχή (Qm =1.5Q) 

 Μέγιστη ωριαία παροχή ή παροχή αιχμής (Qmax=1.5 PQ) 

 Ελάχιστη παροχή (Qmin=(24/40)Q 

 

Ο συντελεστής αιχμής υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

και είναι: 1,5  P  3,0 

 

Q
P

5,2
5,1 
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Στις παροχές αυτές αθροίστηκαν στη συνέχεια και οι υπόγειες εισροές στα δίκτυα, που 

κυμαίνονται ανάλογα με τη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και από την 

κατάσταση των δικτύων, από 0.05 l/s έως 0.5 l/s (μέση τιμή 0.2 l/s) ανά εκτάριο 

εξυπηρετούμενης επιφάνειας, ή από 0.1 l/s έως 2 l/s (μέση τιμή 0.8 l/s) ανά χιλιόμετρο 

αγωγού. Στη συγκεκριμένη μελέτη θεωρήθηκε ότι οι υπόγειες εισροές αντιστοιχούν σε 0.5 

l/s ανά χιλιόμετρο αγωγού. 

 

Οι παροχές αιχμής χρησιμοποιούνται για τη διαστασιολόγηση των αποχετευτικών δικτύων 

και των αντλιοστασίων αυτών. Οι μέσες παροχές χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του 

κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων και στον υπολογισμό του όγκου του θαλάμου 

αναρρόφησης αυτών. Τέλος, οι ελάχιστες παροχές χρησιμοποιούνται για έλεγχο υπέρβασης 

του χρόνου παραμονής ή για έλεγχο τήρησης των ελαχίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων 

στους επιλεχθέντες αγωγούς.  

 

Στους πίνακες 3.3 και 3.4 παρουσιάζονται οι παροχές αιχμής των οικισμών του Τριλόφου 

και της Καρδίας για την 20ετία και την 40ετία αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται 

οι μέσες και οι ελάχιστες παροχές για τους οικισμούς, για την 20ετία και την 40ετία 

αντίστοιχα. 

 

 

Πίνακας 3.3 Παροχές σχεδιασμού 20ετίας  

 

Οικισμοί Πληθυσμός 

2021 

κάτοικοι 

Μέση 

ημερήσια 

παροχή 

 l/s 

Μέγιστη 

ημερήσια 

παροχή  

l/s 

Συντ. 

αιχμής 

P 

Παροχή 

αιχμής 

20ετίας 

l/s 

Υπόγεια 

εισροή 

 

l/s 

Παροχή 

υπολογισμού 

 

l/s 

Τρίλοφος 7914 14.66 22.0 2.15 47.3 5.0 52.3 

Καρδία 3155 5.84 8.8 2.53 22.2 8.8 4.4 

 

 

Πίνακας 3.4 Παροχές σχεδιασμού 40ετίας  

 

Οικισμοί Πληθυσμός 

2041 

κάτοικοι 

Μέση 

ημερήσια 

παροχή 

 l/s 

Μέγιστη 

ημερήσια 

παροχή  

l/s 

Συντ. 

αιχμής 

P 

Παροχή 

αιχμής 

40ετίας 

l/s 

Υπόγεια 

εισροή 

 

l/s 

Παροχή 

υπολογισμού 

 

l/s 

Τρίλοφος 15000 27.78 41.7 1.97 82.3 5.0 87.3 

Καρδία 6800 12.59 18.9 2.20 41.6 8.8 4.4 

 

 

Πίνακας 3.5 Μέσες και ελάχιστες παροχές 

 

Οικισμοί Πληθυσμός 

2021 

(κάτοικοι) 

Πληθυσμός 

2041 

(κάτοικοι) 

Μέση 

20ετίας 

(l/s) 

Μέση 

40ετίας 

(l/s) 

Ελάχιστη 

20ετίας 

(l/s) 

Ελάχιστη 

40ετίας 

(l/s) 

Μέγιστη 

20ετίας 

(l/s) 

Μέγιστη 

40ετίας 

(l/s) 

Τρίλοφος 7914 15000 19.7 32.8 13.8 21.7 27.0 46.7 
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Καρδία 3155 6800 10.2 17.0 7.9 12.0 13.2 23.3 

 

3.2 Ποιότητα 

 

Όσον αφορά στα ρυπαντικά φορτία τα οποία παρουσιάζονται στους πίνακες 3.6, 3.7 και τα 

οποία χαρακτηρίζουν την ποιότητα των αστικών λυμάτων, αυτά υπολογίσθηκαν με βάση τις 

ακόλουθες τιμές: 

 

-  Οργανικό φορτίο   : 60 gr BOD / κάτοικο / ημέρα 

-  Αιωρούμενα στερεά   : 70 gr TSS / κάτοικο / ημέρα 

-  Ολικό άζωτο    : 11 gr TN / κάτοικο / ημέρα  

-  Ολικός φωσφόρος   : 2,5 gr P / κάτοικο / ημέρα 

-  Παραγόμενη ιλύς   : 50 gr TS / κάτοικο / ημέρα 

Στους πίνακες αυτούς οι ισοδύναμοι κάτοικοι υπολογίζονται από το άθροισμα των 

πραγματικών κατοίκων και των ισοδύναμων κατοίκων που προκύπτουν από τις βιομηχανίες 

/ βιοτεχνίες και από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες εντός των οικισμών.  

 

Όπου υπήρχαν βιομηχανίες / βιοτεχνίες οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν με τα 

αποχετευτικά δίκτυα, υπολογίσθηκε ο αριθμός των ισοδυνάμων κατοίκων. Ο υπολογισμός 

έγινε με την παραδοχή ότι η ποιότητα των βιομηχανικών λυμάτων που διατίθενται στα 

αποχετευτικά δίκτυα, είναι όμοια με αυτή των οικιακών λυμάτων. Αυτό αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για οποιαδήποτε βιομηχανικά απόβλητα και επιτυγχάνεται με μια 

προεπεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων που γίνεται σε μονάδα επεξεργασίας της 

βιομηχανίας.  

 

 

Πίνακας 3.6 Ισοδύναμοι κάτοικοι, ρυπαντικά φορτία και παραγόμενη ιλύς για την 20ετία 

 

Οικισμοί Πληθυσμός 

2021 

κάτοικοι 

Ισοδύναμοι 

κάτοικοι 

Οργανικό 

φορτίο 

BOD 

Kg/d 

Αιωρούμενα 

στερεά 

TSS 

Kg/d 

Ολικό 

άζωτο 

Tot N 

Kg/d 

Ολικός 

φώσφορος 

Tot P 

Kg/d 

Παραγόμενη 

ιλύς 

TS 

Kg/d 

Τρίλοφος 7914 8500 510.0 595.0 93.5 21.3 425.0 

Καρδία 3155 3300 198.0 231.0 36.3 8.3 165.0 

 

 

 

Πίνακας 3.7 Ισοδύναμοι κάτοικοι, ρυπαντικά φορτία και παραγόμενη ιλύς για την 40ετία 

 

Οικισμοί Πληθυσμός 

2041 

κάτοικοι 

Ισοδύναμοι 

κάτοικοι 

Οργανικό 

φορτίο 

BOD 

Kg/d 

Αιωρούμενα 

στερεά 

TSS 

Kg/d 

Ολικό 

άζωτο 

Tot N 

Kg/d 

Ολικός 

φώσφορος 

Tot P 

Kg/d 

Παραγόμενη 

ιλύς 

TS 

Kg/d 

Τρίλοφος 15000 16000 960 1120 176 40 800 

Καρδία 6800 7300 438 511 80 18 365 
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3.3 Περιγραφή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

 

3.3.1 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Τριλόφου και Καρδίας 

 

Ο οικισμός του Τριλόφου είναι κτισμένος σε περιοχή με έντονο ανάγλυφο με υψόμετρα που 

κυμαίνονται μεταξύ 110 και 200 m. Η μορφολογία του εδάφους τείνει προς το διαχωρισμό 

του δικτύου σε τρία επί μέρους τμήματα. Το πρώτο υποδίκτυο εκτείνεται κατά μήκος του 

δυτικού ορίου του οικισμού. Πρόκειται για ένα μικρό υποδίκτυο που καταλήγει, με 

βαρύτητα, στο αντλιοστάσιο ΑΝΤ2 του Πλαγιαρίου. Το τρίτο υποδίκτυο εκτείνεται 

αντίστοιχα, κατά μήκος του ανατολικού ορίου του οικισμού με κατεύθυνση από νότια προς 

βόρεια. Το δεύτερο υποδίκτυο, που είναι και το μεγαλύτερο σε αναλογία 2:1 σε σχέση με το 

πρώτο, καταλαμβάνει όλη την υπόλοιπη έκταση του οικισμού. 

Τα λύματα από το τρίτο υποδίκτυο με αγωγό βαρύτητας διαμέτρου Φ250, ακολουθούν τον 

κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον Τρίλοφο και μέσω λοξής δημοτικής οδού χαμηλά προς την 

Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας καταλήγουν στο αντλιοστάσιο (ΑΝΤ4) που 

βρίσκεται επί της οδού που οδηγεί από την Καρδία στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – 

Περαίας, κοντά στη συμβολή των προαναφερθέντων δρόμων. Στο ίδιο αντλιοστάσιο 

(ΑΝΤ4) καταλήγουν και τα λύματα του κεντρικού υποδικτύου της Καρδίας μέσω αγωγού 

βαρύτητας Φ400. Από το αντλιοστάσιο αυτό τα λύματα οδηγούνται σε αντλιοστάσιο στην 

Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας από όπου και οδηγούνται με καταθλιπτικό 

Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) 

που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι. 

Τα λύματα από το δεύτερο υποδίκτυο συγκεντρώνονται στα δυτικά του οικισμού. Η 

απομάκρυνση των λυμάτων από το σημείο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο οικονομοτεχνικής 

διερεύνησης η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης του έργου.  

Σύμφωνα με τη λύση που προκρίθηκε τα λύματα που συγκεντρώνονται στα δυτικά του 

Τριλόφου μέσω του αντλιοστασίου ΑΝΤ3 μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο ΑΝΤ2 του 

Πλαγιαρίου. Στη συνέχεια μέσω του δικτύου του Πλαγιαρίου τα λύματα καταλήγουν και 

πάλι στο ίδιο κεντρικό αντλιοστάσιο στον Κ.Α.Α. που κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης – 

Περαίας τα οδηγεί στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που 

βρίσκεται στο Αγγελοχώρι.  

Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής του οικισμού της Καρδίας, οδηγεί στη διάκριση 

του δικτύου σε επί μέρους περιοχές. Στην περίπτωση της Καρδίας διακρίνονται τέσσερα 

υποδίκτυα.  

Τα τρία υποδίκτυα συγκεντρώνουν τα λύματα τους σε αντίστοιχα χαμηλά σημεία στα οποία 

κατασκευάζονται αντλιοστάσια, τα ΑΝΤΑ και ΑΝΤD, ΑΝΤΒ και ΑΝΤC. Τα λύματα από τα 

αντλιοστάσια αυτά καταθλίβονται προς το κεντρικό υποδίκτυο το οποίο λειτουργεί με 

βαρύτητα (αγωγός Φ400) και μέσω του οποίου τα λύματα οδηγούνται εκτός οικισμού στο 

δρόμο που οδηγεί από την Καρδία προς την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας.  
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Σε χαμηλό σημείο που βρίσκεται λίγο πριν τη συμβολή των δύο παραπάνω οδών  

κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο ΑΝΤ4 στο οποίο όπως προαναφέρθηκε καταλήγουν και τα 

λύματα του τρίτου υποδικτύου του Τριλόφου μέσω αγωγού βαρύτητας Φ250. Από εδώ τα 

λύματα καταθλίβονται προς το Κεντρικό Αντλιοστάσιο του Δήμου Μίκρας και στη συνέχεια 

στην ΕΕΛ Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινείας) που βρίσκεται στο Αγγελοχώρι. 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των δικτύων έχουν εκτελεστεί θεωρώντας ως ελάχιστη διάμετρο 

αυτή των 200mm. Καθότι όμως η ΕΥΑΘ θέτει ως ελάχιστη διάμετρο αυτή των 250mm όλοι 

οι αγωγοί οι οποίοι έδειξαν ότι διαθέτουν επαρκή παροχετευτικότητα με διαμέτρους 

μικρότερες των 250mm αντικαταστάθηκαν από αγωγούς Φ250. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων θα κατασκευαστεί από αγωγούς PVC Φ250 η οποία όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω είναι η μικρότερη επιτρεπτή διάμετρος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ΕΥΑΘ. 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων υπολογίζεται με βάση τις παροχές 

λυμάτων της επόμενης 20ετίας, ενώ σε κάθε αντλιοστάσιο προβλέπεται και δεύτερη όμοια 

εφεδρική αντλία. 

Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά των δικτύων παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Τεύχος των Υδραυλικών Υπολογισμών με τα αποτελέσματα του 

προγράμματος των υδραυλικών υπολογισμών, στις οριζοντιογραφίες και στις μηκοτομές. 

3.3.2  ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ 
 

Συνοπτικά τα μήκη των χρησιμοποιούμενων αγωγών ανά κατηγορία και διάμετρο αγωγού, 

είναι: 

 

 Συνολικά 

Αγωγοί PVC σειράς 41 

Φ250 330,00 

Φ400 300,00 

Αγωγοί PEHD 

Φ90, 10 atm 70,00 

Φ355, 10 atm (διάτρηση) 15 

Φ225, 10 atm 1000,00 

 

 

3.4 Υπολογισμός αντλιοστασίων  
 

3.4.1 Θέση Αντλιοστασίων: 

Στα αντλιοστάσια ΑΝΤΑ και ΑΝΤD καταλήγουν τα λύματα του πρώτου υποδικτύου της 

Καρδίας, μέσω βαρυτικών αγωγών που οδεύουν εκατέρωθεν της Εθνικής οδού 

Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Συγκεκριμένα το ΑΝΤD βρίσκεται ανατολικά της Ε.Ο. στο 

ύψος της διάβασης και σε αυτό καταλήγουν τα λύματα του τμήματος του υποδικτύου που 
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εκτείνεται ανατολικά της Ε.Ο., τα οποία καταθλίβει στα δυτικά της Ε.Ο. (μέσω 

εγκιβωτισμένου σε σκυρόδεμα καταθλιπτικού αγωγού διερχόμενου άνωθεν της γενικής 

κοιτόστρωσης της γέφυρας) σε φρεάτιο εξόδου καταθλιπτικού αγωγού πλησίον του 

αντλιοστασίου ΑΝΤΑ (που είναι το κυρίως αντλιοστάσιο του υποδικτύου). Το αντλιοστάσιο 

ΑΝΤΑ πέραν των λυμάτων του αντλιοστασίου ΑΝΤD, δέχεται μέσω βαρυτικών αγωγών και 

τα λύματα του δυτικού τμήματος του πρώτου υποδικτύου και τα καταθλίβει προς το 

κεντρικό υποδίκτυο της Καρδίας.   

Οι θέσεις των δύο αντλιοστασίων φαίνονται στην εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Οριζοντιογραφία Αντλιοστασίου ΑΝΤΑ και πρόταση κατασκευής νέου Αντλιοστασίου ΑΝΤD 

Το αντλιοστάσιο ΑΝΤ4 δέχεται τα λύματα του βαρυτικού αγωγού λυμάτων της Καρδίας 

(Φ400) και του τρίτου υποδικτύου του Τριλόφου (Φ250) και τα καταθλίβει σε φρεάτιο 

εξόδου καταθλιπτικού αγωγού πλησίον του κεντρικού αντλιοστασίου ΚΑΝΤ επί της 

επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας.  

Η θέση του αντλιοστασίου ΑΝΤ4 φαίνεται στην εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Οριζοντιογραφία νέας προτεινόμενης θέσης Αντλιοστασίου ΑΝΤ4 

 

3.4.2 Υπολογισμός παροχής Αντλιοστασίων: 

Οι παροχές λυμάτων που συγκεντρώνονται στα αντλιοστάσια είναι οι εξής: 
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Αντλιοστάσιο ΑΝΤ Α  ΑΝΤ D 

Ποσοστό οικισμού που εξυπηρετείται από το αντλιοστάσιο 18,7% 7,36% 

Παροχή αιχμής 20ετίας (l/s) 4,98 1,94 

Παροχή αιχμής 40ετίας (l/s) 8,62 3,35 

Μέση παροχή 20ετίας (l/s) 1,92 0,75 

Μέση παροχή 40ετίας (l/s) 3,18 1,24 

Ελάχιστη παροχή 20ετίας (l/s) 0,66 0,26 

Ελάχιστη παροχή 40ετίας (l/s) 1,42 0,55 

 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤ4 
ΦΟΡΤΙΟ 

(α) 

ΦΟΡΤΙΟ 

(β) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ 

Οικισμός 

Εξωτερικό 

Καρδίας 

(Φ400) 

Ανατολικό  

Τριλόφου 

(Φ250) 

Εξ. Καρδίας 

&            

Ανατ. Τριλ. 

Ποσοστό οικισμού που εξυπηρετείται από το 

αντλιοστάσιο 
100% 20,14%  

Παροχή αιχμής 20ετίας (l/s) 26,87 10,90 37,77 

Παροχή αιχμής 40ετίας (l/s) 46,05 17,58 63,63 

Μέση παροχή 20ετίας (l/s) 10,71 4,08 14,79 

Μέση παροχή 40ετίας (l/s) 17,37 6,60 23,97 

Ελάχιστη παροχή 20ετίας (l/s) 8,40 2,85 11,25 

Ελάχιστη παροχή 40ετίας (l/s) 12,40 4,36 16,76 

 

Στov πυθμένα τoυ υγρού τμήματος των αντλιοστασίων εγκαθίστανται δύo (2) όμοια 

αvτλητικά συγκροτήματα, από τα οποία τo έvα (1) εφεδρικό. Τo αvτλητικό συγκρότημα 

αναρροφά τα λύματα από τo θάλαμο αναρρόφησης και καταθλίβει αγωγό, o oπoίoς φέρει 

βάvvα διακoπής και βαλβίδα αvτεπιστρoφής. Οι σωληvώσεις κατάθλιψης συνδέονται με τov 

καταθλιπτικό αγωγό πoυ είvαι από PEHD. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αντλιοστασίων, που έχουν ληφθεί από τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς και γενικά το υδραυλικό μέρος της μελέτης, είναι: 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤ Α  ΑΝΤ D ΑΝΤ4 

Παροχή λειτουργίας (l/s) 5,00 5,00 37,80 

Πλήθος ενεργών αvτλητικώv συγκροτημάτων 1 1 1 

Εφεδρικό αvτλητικό συγκρότημα 1 1 1 

Διάμετρος καταθλιπτικού αγωγού (mm) 90 90 225 

Μήκος καταθλιπτικού αγωγού (m) 95 80 455 

 

Τα αvτλιoστάσια έχουν τυπική μoρφή, με θάλαμo συγκέvτρωσης τωv λυμάτωv και 

εγκατάσταση ηλεκτρικού και μηχαvoλoγικoύ εξοπλισμού. Η λειτουργία των αvτλιoστασίων 

είvαι αυτόματη, με κριτήριo εκκίνησης ή στάσης τωv αvτλητικώv συγκρoτημάτωv τη 

στάθμη τωv λυμάτωv στo θάλαμo αναρρόφησης=()(. 
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3.4.3 Αντιπληγματική προστασία: 

Απότoμη διακoπή της λειτoυργίας τωv αvτλιώv, πρoκαλεί απότομη αύξηση της πίεσης στηv 

έξoδo τωv αvτλιώv, η oπoία μεταδίδεται στoυς αγωγoύς. Η πίεση αυτή πρέπει vα εκτιμηθεί 

και, εάv απαιτηθεί, vα αντιμετωπιστεί είτε με την εγκατάσταση αντιπληγματικής 

προστασίας, είτε με την επιλογή καταθλιπτικών αγωγών μεγαλύτερης κλάσης. 

Η μέγιστη υπoπίεση πoυ πρoκαλείται από τηv απότoμη διακoπή της λειτoυργίας τωv 

αvτλιώv δίvεται από τη σχέση: 

g

va
ό

.


 

όπoυ Ηολικό:  η πίεση κατά τη διάρκεια του πλήγματος 

 H(m):          η πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό κατά την ώρα λειτουργίας των αντλιών 

 V(m/sec): η ταχύτητα στον καταθλιπτικό αγωγό για την 40ετία 

 a(m/sec): η ταχύτητα μετάδοσης ελαστικών κυμάτων 

 g(m/sec): η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 9,81 m/sec2. 

Η ταχύτητα μετάδοσης των ελαστικών κυμάτων πίεσης σε αγωγό από oμoιoγεvές υλικό με 

χαρακτηριστικά σταθερά σε όλο το μήκος του, υπολογίζεται με τον τύπο: 

E

ε
 . 

e

D
1

1435
a



  

όπου ε: το μέτρο ελαστικότητας (όγκου) του νερού ίσο με 2,1 x 104 kg/cm2. 

 E: το μέτρο ελαστικότητας του υλικού των σωλήνων, για PE ίσο με 8 x 103 kg/cm2. 

 D: η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα. 

 e: το πάχος του σωλήνα.  

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Εσωτερική διάμετρος του σωλήνα D (mm) 79,2 79,2 197,0 

Πάχoς τoυ σωλήvα e (mm) 5,4 5,4 14,0 

Ταχύτητα μετάδοσης ελαστικών κυμάτων a (m/s) 228,3 228,3 233,0 

Πίεση λειτουργίας στον αγωγό H (m) 9,0 6,60 16,75 

Ταχύτητα 40ετίας καταθλιπτικού αγωγού (m/s) 1,75 0,68 2,09 

Συνολική πίεση πλήγματος Hολ (m) 49,82 22,42 66,35 

Επιλογή ονομαστικής πίεσης αγωγού (atm) 10 10 10 

 

3.4.4 Ηλεκτρoδότηση και ηλεκτρική εγκατάσταση 

 

Η ηλεκτρoδότηση των αvτλιoστασίων γίvεται απ' ευθείας από τo δίκτυo της ΔΕΗ. Οι 

απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα είναι υπέργειες και θα τοποθετηθούν σε 

μεταλλικό κλειστό ερμάριο (pillar) που εδράζεται πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 

3.4.5 Σύστημα αυτoματισμoύ 
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Στα αvτλιoστάσια υπάρχει σύστημα αυτoματισμoύ, με τo oπoίo ελέγχεται η έναρξη και 

διακoπή της λειτoυργίας των αvτλιών. Επίσης θα δίvεται σήμα συvαγερμoύ με κριτήριo τη 

στάθμη τoυ υγρoύ στις δεξαμεvές συγκέvτρωσης. 

 

3.4.6 Υπολογισμός μαvoμετρικoύ ύψους των αντλιών: 

Το μαvoμετρικό των αντλιών πρέπει να αντισταθμίζει τις απώλειες κατά μήκος της 

σωληvoγραμμής των αντλιών. Οι απώλειες αναλύονται σε: 

 απώλειες στο τμήμα κατάθλιψης, μέσα στο αντλιοστάσιο (τοπικές και γραμμικές) 

 απώλειες στον κύριο καταθλιπτικό αγωγό (τοπικές και γραμμικές)  

 γεωδαιτική διαφορά κατώτατου και ανώτατου σημείου άντλησης 

Το μανομετρικό των αντλιών υπολογίζεται με βάση την παροχή της 20ετίας, για τα 

αντλιοστάσια ΑΝΤΑ και ΑΝΤΑ’ λαμβάνεται ως παροχή αυτή των 5,00l/s. 

Οι τοπικές απώλειες ενέργειας υπολογίζονται με βάση το συντελεστή απωλειών (ζ) και την 

ταχύτητα ροής (V) ως: 

Τοπικές απώλειες =  ζ . (V2 / 2g) 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤA Συντ. ζ 
Πλήθος εγκατεστ. 

Στοιχείων 

Τοπικές απώλειες 

ενέργειας (μ) 

Μεταλλικός Αγωγός (80mm)   (όπου: V2 / 2g =0,995) 

Γωνίες 90ο 0,16 3 0.02423 

ΤΑΥ 90ο 1,30 1 0,06563 

Δικλείδες 4,00 1 0,20193 

Συστολές 0,50 1 0,02524 

Αγωγός PE (90mm)   (όπου: V2 / 2g =1,0154) 

Γωνίες 0,16 2 0,01682 

Διάφορα 1,00 1 0,05255 

ΣΥΝΟΛΟ (m)   0,3864 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤD Συντ. ζ 
Πλήθος εγκατεστ. 

Στοιχείων 

Τοπικές απώλειες 

ενέργειας (μ) 

Μεταλλικός Αγωγός (80mm)   (όπου: V2 / 2g =0,995) 

Γωνίες 90ο 0,16 3 0.02423 

ΤΑΥ 90ο 1,30 1 0,06563 

Δικλείδες 4,00 1 0,20193 

Συστολές 0,50 1 0,02524 

Αγωγός PE (90mm)   (όπου: V2 / 2g =1,0154) 

Γωνίες 0,16 2 0,01682 

Διάφορα 1,00 1 0,05255 

ΣΥΝΟΛΟ (m)   0,3864 
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Αντλιοστάσιο ΑΝΤ4 Συντ. ζ 
Πλήθος εγκατεστ. 

Στοιχείων 

Τοπικές απώλειες 

ενέργειας (μ) 

Μεταλλικός Αγ. (150mm)   (όπου: V2 / 2g =0,233) 

Γωνίες 90ο 0,81 2 0,378 

ΤΑΥ 90ο 1,30 2 0,607 

Δικλείδες 4,00 2 1,867 

Συστολές 0,50 1 0,117 

Αγωγός Πολυαιθυλ. (225mm)   (όπου: V2 / 2g =0,076) 

Γωνίες 0,81 2 0,124 

Διάφορα 1,00 1 0,076 

ΣΥΝΟΛΟ (m)   3,170 

 

Οι γραμμικές απώλειες υπολογίζονται ως το γινόμενο της κλίσης της γραμμής ενέργειας 

(που εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού, το υλικό του και την παροχή) και του μήκους 

του καταθλιπτικού αγωγού. 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤ Α ΑΝΤ D ΑΝΤ 4 

Κλίση γραμμής ενέργειας 20ετίας 0,0147 0,0147 0,0060 

Κλίση γραμμής ενέργειας 40ετίας 0,0408 0,0408 0,0150 

Μήκος αγωγού (m) 95 80 455 

Γραμμικές απώλειες 20ετίας 1,40 1,18 2,73 

Γραμμικές απώλειες 40ετίας 3,88 3,26 6,82 

 

Το γεωδαιτικό ύψος αναφέρεται στη μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ χαμηλότερου και 

υψηλότερου σημείου άντλησης. 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤ Α ΑΝΤ D ΑΝΤ 4 

Κατώτατο υψόμετρο αναρρόφησης (m) 175,83 174,35 9,80 

Ανώτατο υψόμετρο άντλησης (m) 182,42 179,05 20,65 

 Γεωδαιτικό ύψος (m) 6,59 4,70 10,85 

 

Το συνολικό απαιτούμενο Μανομετρικό Ύψος της αντλίας ακολούθως προκύπτει: 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤ Α  ΑΝΤ D ΑΝΤ 4 

Τοπικές απώλειες (m) 0,39 0,39 3,17 

Γραμμικές απώλειες (m) 1,40 1,18 2,73 

Γεωδαιτικό ύψος (m) 6,59 4,70 10.85 

Σύνολο (m) 8,38 6,27 16,75 

Επιλεχθέν μανομετρικό αντλίας (m) 9,00 6.60 16,76 

 

Η επιλογή του μανομετρικού έγινε με βάση τις αντίστοιχες καμπύλες λειτουργίας αντλιών 

όπως αυτές προδιαγράφονται από τους κατασκευαστές. Δεσμευτική προϋπόθεση για την 
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επαρκή λειτουργία των αντλιοστασίων αποτελεί η προτελευταία γραμμή των δύο παραπάνω 

πινάκων που εκφράζει τη συνολική ενέργεια που πρέπει να προσδίδει η κάθε αντλία. Η 

τελευταία γραμμή εκφράζει ένα σενάριο εργασίας. 

 
 

3.4.7 Προσδιορισμός ωφέλιμου βάθους δεξαμεvής συγκέvτρωσης λυμάτωv 

 

Ο απαιτoύμεvoς εvεργός όγκoς τoυ φρεατίoυ υπoλoγίζεται από τov τύπo: 

Z

Q
0,9x=V

pm

 
 

όπoυ V: ο ενεργός όγκος του φρεατίου (m3) 

 Qpm: η μέση παρoχετευτικότητα της αvτλίας (l/s) 

 Z: o αριθμός τωv εκκιvήσεωv της αντλίας ανά ώρα (<15) 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Αριθμός εκκινήσεων αντλίας ανά ώρα 3 3 10 

Παροχή λειτουργίας αντλίας 20ετίας (l/s) 5,00 5,00 37,80 

Ενεργός όγκος φρεατίου (m3) 1,54 1,54 3,58 

Διάσταση x φρεατίου (m) 1,60 1,60 2,00 

Διάσταση y φρεατίου (m) 1,60 1,60 2,00 

Ωφέλιμο βάθος φρεατίου m) 0,60 0,60 0,90 

 

3.4.8 Iσχύς αvτλιώv και ηλεκτρoκιvητήρωv 

 

Η απαιτoύμεvη ισχύς τoυ κιvητήρα υπoλoγίζεται από τov τύπo: 

 

η . 10,2

Q . H
Ν

pm


 
 

όπoυ N: η απαιτoύμεvη ισχύς σε KW 

 Qpm: η παρoχή της αvτλίας σε l/s 

 η: o βαθμός απόδoσης 

 H: τo απαιτoύμεvo μαvoμετρικό σε bar 

 

Για τον υπολογισμό της απαραίτητης ισχύος του ηλεκτροκινητήρα θεωρείται περιθώριo 

ασφαλείας 30%. 
 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Μανομετρικό αντλίας (bar) 0,90 0,66 1,67 

Παροχή αντλίας (l/s) 5,0 5,0 37,80 

Βαθμός απόδοσης 0,5 0,5 0,6 

Απαιτούμενη ισχύς (KW) 0,88 0,65 10,31 

Προσαυξημένη ισχύς (KW) 1,15 0,84 13,40 

Επιλεγόμενη ισχύς (KW) 1,20 1,20 13,50 
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Η επιλογή της ισχύος των αντλιών έγινε με βάση τις προδιαγραφές κατασκευαστών. 

Δεσμευτική προϋπόθεση για την επαρκή λειτουργία των αντλιοστασίων αποτελεί η γραμμή 

των δύο παραπάνω πινάκων που εκφράζει τη συνολική απαιτούμενη ισχύ της αντλίας. Η 

τελευταία γραμμή εκφράζει ένα σενάριο εργασίας. 

 

3.4.9 Χρόνος παραμονής λυμάτων 

 

Για την αποφυγή της παραμονής των λυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο χώρο 

του φρεατίου των αντλιοστασίων και στο εσωτερικό των καταθλιπτικών αγωγών και την 

αποτροπή φαινομένων σήψης των λυμάτων, υπολογίζεται η δυσμενέστερη κατάσταση που 

αντιστοιχεί στην περίοδο κατά την οποία η παροχή λυμάτων είναι η ελάχιστη ημερήσια. 

 

Ο απαιτoύμεvoς χρόvoς για τηv εκκέvωση τoυ φρεατίoυ όταv αρχίσει η λειτoυργία της 

αvτλίας είvαι: 
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Ο χρόvoς για τηv πλήρωση τoυ φρεατίoυ από τη στιγμή της διακoπής ως τη στιγμή της 

έvαρξης vέας λειτoυργίας είvαι: 
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Άρα η διάρκεια μιας εκκίvησης είναι: 

 

 t = t1 + t2 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διάνυση του αγωγού είναι: 
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Ο αριθμός εκκινήσεων που απαιτούνται για την εκφόρτιση του αγωγού ισούται με το 

πηλίκον της διαίρεσης του όγκου του καταθλιπτικού αγωγού προς τον ωφέλιμο όγκο του 

φρεατίου (που αντιστοιχεί με τον όγκο των λυμάτων που μεταφέρονται από την αντλία σε 

κάθε της λειτουργία). 

 

Έτσι ο συνολικός χρόνος παραμονής των λυμάτων στο φρεάτιο του αντλιοστασίου και στον 

καταθλιπτικό αγωγό αντιστοιχεί στον απαιτούμενο αριθμό εκκινήσεων της αντλίας επί τη 

διάρκεια μιας εκκίνησης (κατά την περίοδο ελάχιστης παροχής). 

 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Ωφέλιμος όγκος φρεατίου (l) 1.536 1.536 3.600 

Παροχή αντλίας (l/s) 5,0 5,0 37,80 
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Ταχύτητα λειτουργίας αγωγού (m/s) 1,02 1,02 1,23 

Ελάχιστη ημερήσια παροχή (l/s) 0,66 0,26 11,25 

Όγκος αγωγού (l) 468 393 14.031 

Χρόνος διάνυσης αγωγού (min) 1,55 1,31 6,18 

Απαιτούμενος αριθμός εκκινήσεων  1 1 4 

Χρόνος εκκένωσης φρεατίου t1 (min) 5,90 5,40 2,26 

Χρόνος πλήρωσης φρεατίου t2 (min) 38,79 98,46 5,33 

Χρόνος μεταξύ εκκινήσεων αντλίας t (min) 44,69 103,86 7,59 

Χρόνος παραμονής λυμάτων (min) 44,69 103,86 30,36 

 

3.4.10 Στάθμες ρύθμισης λειτουργίας των αντλιών 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Υψόμετρο εδάφους στο αντλιοστάσιο (m) 180,35 178,00 15,30 

Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου (m) 176,88 175,50 11,30 

Υψόμετρο στάθμης εκκίνησης start (m)  176,43 175,40 11,20 

Υψόμετρο στάθμης διακοπής stop (m) 175,83 174,80 10,30 

Υψόμετρο πυθμένα αντλιοστασίου (m) 175,38 174,35 9,80 

Βάθος εκσκαφής φρεατίου αντλιοστασίου (m) 5,37 4,05 5,90 
 

 

3.5 Περιγραφή επιλεχθεισών αντλιών 
 

Επιλέγονται αντλίες υποβρύχιες φυγοκεντρικές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Πλήθος αντλιών 1+1 1+1 1+1 

Παροχή λειτουργίας (l/s) 5,0 5,0 37,80 

Μανομετρικό (m) 9,00 6,60 16,76 

Εγκατεστημένη ισχύς (KW)  1,20 1,20 13,5 

Διάμετρος πτερωτής (mm) 180 150 260 

Αριθμός στροφών (rpm) 1450 1450 1450 

 

3.5.1 Κόστος λειτουργίας αντλιοστασίων 

 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

 
n . 102

H . Q
8760

 
 

όπου: ΚΕ κόστος λειτουργίας σε €/έτος 

 Q μέση παροχή 20ετίας (l/s) 

 N βαθμός απόδοσης 
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 Η μανομετρικό αντλίας (m) 

 Κ τιμή κιλοβατώρας (=0,08€) 

 

 

 Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Μέση παροχή 20 ετίας (l/s) 1,92 0,75 15,55 

Βαθμός απόδοσης 0,5 0,5 0,6 

Μανομετρικό αντλίας (m) 9,0 6,60 16,76 

Κόστος λειτουργίας (€/έτος) 237 68 2.984 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων 

 

1 Υπολογισμός αντλιοστασίων  

 1.1 Γενικά 

α. Η άντληση των λυμάτων σε κάθε αντλιοστάσιο, προβλέπεται να γίνεται με αντλίες 

"υποβρύχιες" (εμβαπτιζόμενου τύπου). Tα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου 

με ένα μοναδικό θάλαμο, με την επάνω στάθμη του συνεπίπεδη με τη στάθμη του 

εδάφους. Tα όργανα διακοπής (δικλείδες των καταθλιπτικών αγωγών, βαλβίδες 

αντεπιστροφής κλπ), τοποθετούνται σε ξεχωριστό ξηρό φρεάτιο, κοντά στην επάνω 

στάθμη του αντλιοστασίου. Έτσι, και σε συνδυασμό με την ύπαρξη καπακιών (θυρίδων) 

πάνω από κάθε αντλητικό συγκρότημα, καθώς και στο φρεάτιο των οργάνων διακοπής, 

παρέχεται ταχύτερη προσπέλαση και ευκολότερος έλεγχος του αντλιοστασίου. 

Προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος. 

β. Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο στερεών 

τουλάχιστον Φ80 mm. 

γ. Εκτός από τον κύριο εξοπλισμό, τα αντλιοστάσια θα περιλαμβάνουν κάθε συσκευή 

ή εγκατάσταση απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του, (ηλεκτρική εγκατάσταση 

κλπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

1.2 Επιλογή κύριων χαρακτηριστικών των αντλιοστασίων 

 Επιλογή αριθμού αντλιών 

 Για την επιλογή του αριθμού και του μεγέθους των αντλητικών συγκροτημάτων 

των αντλιοστασίων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

α. Η λειτουργία του αντλιοστασίου προβλέπεται αυτόματη. Στην περίπτωση αυτή 

συνιστάται όλα τα αντλητικά συγκροτήματα να είναι του αυτού μεγέθους και των αυτών 

τεχνικών χαρακτηριστικών, για αποφυγή κινδύνων και ανωμαλιών λόγω πολύπλοκου 

συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Εξ άλλου η ομοιομορφία των αντλητικών 

συγκροτημάτων διευκολύνει την εναλλακτικότητά τους, απλοποιεί τη συντήρηση και 

μειώνει τις ανάγκες διαθεσίμων ανταλλακτικών. 

γ. Ελήφθησαν υπόψη οι χαρακτηριστικές καμπύλες των διαφόρων τύπων αντλιών 

ακαθάρτων των κατασκευαζομένων από τους σημαντικότερους κατασκευαστές, έτσι ώστε 

να εκλεγούν κατά το δυνατόν αντλίες συνήθων τύπων, δοκιμασμένων στην πράξη, για τις 

οποίες δεν παρουσιάζονται σοβαρές κατασκευαστικές δυσκολίες. 

 

1.3 Υπολογισμός αντλιών 
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1.3.1 Υπολογισμός ισχύος αντλιών 

Iσχύς αvτλιώv και ηλεκτρoκιvητήρωv 

Η απαιτoύμεvη ισχύς τoυ κιvητήρα υπoλoγίζεται από τov τύπo: 

 

η . 10,2

Q . H
Ν

pm


 

 

όπoυ N: η απαιτoύμεvη ισχύς σε KW 

 Qpm: η παρoχή της αvτλίας σε l/s 

 η: o βαθμός απόδoσης 

 H: τo απαιτoύμεvo μαvoμετρικό σε bar 

 

Για τον υπολογισμό της απαραίτητης ισχύος του ηλεκτροκινητήρα θεωρείται περιθώριo 

ασφαλείας 30%. 

 

Αντλιοστάσιο ΑΝΤΑ ΑΝΤD ΑΝΤ4 

Μανομετρικό αντλίας (bar) 0,90 0,66 1,84 

Παροχή αντλίας (l/s) 5,0 5,0 39,78 

Βαθμός απόδοσης 0,4 0,4 0,6 

Απαιτούμενη ισχύς (KW) 1.10 0,81 11,96 

Προσαυξημένη ισχύς (KW) 1,44 1.05 15,54 

Επιλεγόμενη ισχύς (KW) 2,00 1,30 13,50 

 

Η επιλογή της ισχύος των αντλιών έγινε με βάση τις προδιαγραφές κατασκευαστών. 

Δεσμευτική προϋπόθεση για την επαρκή λειτουργία των αντλιοστασίων αποτελεί η 

γραμμή των δύο παραπάνω πινάκων που εκφράζει τη συνολική απαιτούμενη ισχύ της 

αντλίας. Η τελευταία γραμμή εκφράζει ένα σενάριο εργασίας. 
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2 Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 

2.1 Γενικά 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της μελέτης 

«Μελέτη των αντλιοστασίων ακαθάρτων A, D του Τ.Δ. Καρδίας και του ΑΝΤ 4 του 

Τ.Δ. Τριλόφου». Αντικείμενο της παρούσας μελέτης  αποτελούν δύο (2) αντλιοστάσια 

ακαθάρτων υδάτων.  

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

1. Την τεχνική περιγραφή των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

2. Την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων αυτοματισμού – ελέγχου  

Τα στοιχεία των αντλητικών συγκροτημάτων ανά αντλιοστάσιο φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών θα είναι τριφασικοί, επαγωγικοί βραχυκυκλωμένου 

δρομέα, κατάλληλοι για δίκτυο 400V, 50 Hz. Οι κινητήρες θα είναι διπολικοί ή 

τετραπολικοί. Κάθε κινητήρας θα εκκινεί μέσω ομαλού εκκινητή (soft starter) (βλέπε 

παράγραφο αυτοματισμών) για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης στο 1,5*Ιον. Παρ’ 

όλο που οι κινητήρες είναι μικροί, και σε άλλη περίπτωση θα εκκινούσαν με διάταξη Υ/Δ 

(ΑΝΤ 4) ή με απευθείας εκκίνηση (ΑΝΤ Α και ΑΝΤ D), κρίνεται απαραίτητη η εκκίνησή 

τους μέσω ομαλού εκκινητή (soft starter) για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης γιατί 

στην άλλη περίπτωση θα απαιτούνταν πολύ μεγαλύτερο Η/Ζ. Επίσης το σταμάτημα κάθε 

αντλίας θα γίνεται με ομαλό τρόπο (soft-stop) για τον περιορισμό του υδραυλικού 

πλήγματος. 

Τα στοιχεία των αντλητικών συγκροτημάτων ανά αντλιοστάσιο φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Πέραν των αντλητικών συγκροτημάτων σε κάθε αντλιοστάσιο υπάρχουν οι ακόλουθες 

ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Βοηθητικές ηλεκτρικές καταναλώσεις αντλητικών συγκροτημάτων 

 ΑΝΤ A ΑΝΤ D ΑΝΤ 4 

Εξωτερικός φωτισμός (kW) 0,08 0,08 0,08 

Φωτισμός pillar (kW) 0,02 0,02 0,02 

1φασικοί ρευματοδότες 

(16A) x x x 

Τροφοδοσία PLC (kW) 0,1 0,1 0,1 

 

2.2 Κανονισμοί 
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 Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

 Γερμανικοί Κανονισμοί VDE, και Αμερικάνικοι Κανονισμοί "National Electrical 

Code" (NFPA Code No. 80) για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους 

Ελληνικούς Κανονισμούς. 

 Διεθνείς τυποποιήσεις και προτυποποιήσεις DIN, IEC κλπ. 

 

2.3 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

Όλα τα αντλιοστάσια θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο χαμηλής τάσης (400 V) της ΔΕΗ.  

Βάσει της μέγιστης απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος του κάθε αντλιοστασίου, 

καθορίζουμε την τυποποιημένη παροχή της Δ.Ε.Η. με την οποία αυτό θα πρέπει να 

τροφοδοτηθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3 

Α/α Αντλιοστάσιο Απορροφούμενη 

ισχύς, (kVA) 

Παροχή ΔΕΗ 

χαμηλής τάσης 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΜΕΤΡΗΤΗ  

1 ANT A 5 Νο1 3x25Α 

2 ANT D 4 Νο1 3x25Α 

3 ANT 4 20 Νο3 3x63Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η τροφοδοσία της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της 

ΔΕΗ. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

• Σύστημα διανομής ΔΕΗ (Χαμηλή Τάση): Τριφασικό (LLLN) 400V/230V 

• Τροφοδοσία πίνακα χαμηλής τάσης: Τριφασικό+Γείωση (LLLNPe) 

• Γείωση εγκατάστασης: Θεμελιακή γείωση 

• Ηλεκτρική τάση λειτουργίας: α) 400 V(+5/-10%) μεταξύ φάσεων 

                             β) 231 V (+5/-10%)   μεταξύ   φάσης   και ουδέτερου 

• Τάση δοκιμής: 2500 V 

• Συχνότητα ρεύματος: 50 Hz, - 4% έως +2% 

• Τάση  λειτουργίας  βοηθητικών               α)24 VDC      κυκλωμάτων :  

β) 24 VAC 
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γ) 231 VAC 

• Υπερθέρμανση Σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439 

 

Η κάθε μία εγκατάσταση θα συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με εναέρια παροχή. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαστασιολόγηση των παροχών ΔΕΗ έχει λάβει υπόψη της 

τoν ταυτοχρονισμό στη λειτουργία των ενεργών αντλητικών συγκροτημάτων του κάθε 

αντλιοστασίου όπως αυτά καθορίζονται (μία ενεργή και μία εφεδρική αντλία). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα Η/Ζ των αντλιοστασίων.  

2.4 Εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

Το καλώδιο τροφοδοσίας της Δ.Ε.Η. θα καταλήγει στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης του 

κάθε αντλιοστασίου. 

Κάθε γενικός πίνακας χαμηλής τάσης Χ.Τ. θα αποτελείται από τα εξής πεδία: 

 Ένα (1) πεδίο ζεύξης με την Δ.Ε.Η και μεταγωγής στο Η/Ζ. 

Από το πεδίο αυτό θα γίνεται η τροφοδότηση των επόμενων. 

 Ένα (1) πεδίο τροφοδότησης των αντλητικών συγκροτημάτων 

 Ένα (1) πεδίο τροφοδότησης του πίνακα φωτισμού, και των λοιπών βοηθητικών 

καταναλώσεων. 

Συγκεκριμένα οι βοηθητικές καταναλώσεις είναι οι εξής: 

 Μία παροχή τριφασικών ρευματοδοτών. 

 Μία μονοφασική γραμμή τροφοδότησης των αυτοματισμών 

 Μία μονοφασική γραμμή τροφοδότησης του PLC 

 Μία εφεδρική τριφασική γραμμή 

 μία γραμμή μονοφασικών ρευματοδοτών 

 μία γραμμή μονοφασικού εξωτερικού φωτισμού 

 τον εσωτερικό φωτισμό του πίλλαρ 

Η αυτόματη μεταγωγή από την Δ.Ε.Η. στο Η/Ζ και αντίστροφα, θα γίνεται από διάταξη 

αυτοματισμού που θα είναι τοποθετημένη μέσα στο πρώτο πεδίο του ΓΠΧΤ. 

 

2.4.1 Πίνακας Χαμηλής Τάσης (XT) 
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Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) των αντλιοστασίων θα είναι τύπου Πίλαρ 

προδιαγραφών ασφαλείας ΙΡ66 και θα εγκατασταθεί δίπλα στο κάθε αντλιοστάσιο όπως 

φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια και προτείνεται να αποτελείται από τα παρακάτω 3 πεδία 

(συν ένα επιπλέον διαμέρισμα για τον μετρητή της ΔΕΗ): 

ΠΕΔΙΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΥxΠxΒ) cm 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μετρητή ΔΕΗ 120Χ60Χ40 

 

Τοποθέτηση από τη ΔΕΗ του μετρητή 

1.  Εισόδου 120Χ60Χ40 Είσοδος από δίκτυο ΔΕΗ 

2. Τροφοδοσίας αντλιών 120Χ60Χ40 Κύκλωμα ισχύος για την τροφοδοσία δύο 

αντλιών (1+1) 

3. Αυτοματισμού και 

βοηθητικών καταναλώσεων 
120Χ60Χ40 Φωτισμός, ρευματοδότες, PLC 

ΣΥΝΟΛΟ 120Χ240Χ40 (cm) 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5 – 2mm και θα 

βαφτεί με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL7032.  

 Για ευκολία στην κατασκευή, θα αποτελείται από 2 ίδια Πίλαρ με διαστάσεις 

1200x1200x400 (YxΠxB)mm, που θα είναι ενωμένα μεταξύ τους, ενώ εσωτερικά 

στο κάθε Πίλαρ θα υπάρχει διαχωριστικό από λαμαρίνα. Με τον τρόπο αυτό 

έχουμε 4 ανεξάρτητα διαμερίσματα μεταξύ τους. Όπου απαιτείται θα γίνουν τα 

κατάλληλα ανοίγματα στα χωρίσματα των διαμερισμάτων για τη διέλευση των 

καλωδίων χωρίς ποτέ να καταστρατηγείται το ΙΡ66.  

 Στην κορυφή της κατασκευής, θα υπάρχει ενιαίο δίριχτο καπέλο (σκεπή), ύψους 

περίπου 15cm, που θα εξέχει περίπου 5cm από τη περίμετρο κάτοψης της 

κατασκευής, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη προστασία από νερό.  

 Η όλη κατασκευή θα εδράζει επάνω σε μεταλλική βάση, αποτελούμενη από 

κοιλοδοκούς, και όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο θα διαθέτει ποδαρικά, 

με συνολικό ύψος 20cm. Τα ποδαρικά της βάσης μπορεί να παραληφθούν αν 

τελικά δεν βολεύουν στην τοποθέτηση του πίνακα πάνω στην τσιμεντένια βάση 

που θα υπάρχει στον τόπο της εγκατάστασης.  

 Στην πλάτη κάθε διαμερίσματος θα υπάρχει μεταλλικό ταψί για τη στήριξη των 

υλικών.  

 Σε κάθε διαμέρισμα, θα υπάρχει η απαραίτητη υποδομή (ράγες DIN, «σηκώματα», 

καθρέπτες, κλπ) για την τοποθέτηση των υλικών.  

 Στο πάτωμα κάθε διαμερίσματος θα υπάρχει αποσπώμενη μεταλλική φλάντζα, για 

την διέλευση των διερχόμενων καλωδίων. Στις ακμές κάθε μεταλλικής φλάντζας θα 

υπάρχει ειδικό λάστιχο στεγανοποίησης. Το ίδιο λάστιχο, θα υπάρχει και στις 

πόρτες των διαμερισμάτων.  
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 Η στεγανότητα του πίνακα εξασφαλίζεται επίσης με τη χρήση ειδικών μεταλλικών 

μεντεσέδων και μεταλλικών κλειδαριών.  

 Στο παρακάτω ενδεικτικό σχέδιο, φαίνεται μια προτεινόμενη μορφή – διάταξη της 

κατασκευής. Στο σχέδιο, φαίνονται επίσης οι απαραίτητες δύο εσωτερικές πόρτες 

(αφού τοποθετούνται τα όργανα & οι ενδεικτικές λυχνίες) που θα υπάρχουν στο 

Πεδία Εισόδου & στο Πεδίο Τροφοδοσίας  Αντλιών.  
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Λόγω της ισχύος τους, οι αντλίες και των δυο αντλιοστασίων δε θα εκκινήσουν Direct On 

Line αλλά μέσω Soft Starter ώστε να μειωθεί το υψηλό ρεύμα εκκίνησης τους.  

Πεδίο Εισόδου (1° πεδίο) 

Τα καλώδια χαμηλής τάσης (XT) από τον μετρητή της ΔΕΗ θα συνδεθούν στο πεδίο 

εισόδου του πίνακα XT(τροφοδοσία αντλιών και αυτοματισμών). Μαζί με τις τρεις φάσεις 

θα οδεύσει τόσο η γείωση το συστήματος όσο και ο ουδέτερος. 

Το Πεδίο Εισόδου των αντλιοστασίων προτείνεται να  περιλαμβάνει τα εξής: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 

1 Τριπολικός απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ1+2 1 

2 

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου με 

ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία (PR221DS LS/I) από 

υπερέντασης L(I1) και βραχυκύκλωμα με δυνατότητα επιλογής 

χρονικής καθυστέρησης S(I2) ή στιγμιαίο I(I3).  

 

1 

3 Αναλογικό βολτόμετρο 500V με μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων 1 

4 Αναλογικό αμπερόμετρο  3 

5 Λυχνία κίτρινη  5 

6 Λυχνία κόκκινη  1 

7 

Επιτηρητής δικτύου για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, 

απώλεια φάσης, υπέρταση, υπόταση. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:  

Υπέρταση: Umax=420-500V, t=0.005-10sec 

Υπόταση: Umin=300-380V, t=0.005-10sec 

Ασυμμετρία φάσεων: 2-15%, t=0.005-10sec 

2 μεταγωγικές επαφές CO και ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος 

με LED 

1 
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Οι ενδεικτικές λυχνίες που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στην πρόσοψη του πεδίου για 

την ένδειξη κρίσιμων καταστάσεων δίνονται παρακάτω: 

Α/Α  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΩΜΑ  

ΛΥΧΝΙΑΣ  

ΤΕΜ.  

1.  Ύπαρξη φάσεων  Κίτρινο  3  

2.  Κατάσταση λειτουργίας δικτύου ΔΕΗ  Κίτρινο  2  

3.  Σφάλμα απουσίας φάσης, ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων  Κόκκινο  1  

  

Πεδίο τροφοδοσίας αντλιών (2° πεδίο) 

Το πεδίο αυτό θα τροφοδοτείται από τις μπάρες διανομής που προτείνεται να διέρχονται 

από το άνω μέρος των πεδίων (για τις φάσεις). Η μπάρες της γείωσης και του ουδετέρου 

προτείνεται να οδεύουν από την κάτω πλευρά. 

Στην κάτω πλευρά του πεδίου προτείνεται να βρίσκονται οι έξοδοι για την τροφοδοσία των 

δύο αντλιών.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 

1 Απαγωγέας υπερτάσεων Τ2 Imax=40kA, Up=1,4kV 4 

2 
Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων για 

κινητήρες 
2 

3 Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος κατηγορίας AC3  6 

4 Αναλογικό βολτόμετρο άμεσης μέτρησης με κλίμακα 500 V ac 2 

5 Αναλογικό αμπερόμετρο (Μέτρηση μιας φάσης) 2 

6 Ενδεικτική λυχνία  6 

7 Μπουτόν 4 

8 Επιλογικός διακόπτης 3 θέσεων 2 

9 Ωρομετρητής 2 

 

Κάθε σύστημα τροφοδοσία αντλίας προτείνεται να περιλαμβάνει το τμήμα τροφοδοσίας 

ισχύος και αυτοματισμού. 

Για τοποθέτηση στην πρόσοψη του πεδίου :  

ο    Επιλογικό διακόπτη τεσσάρων θέσεων (1-0-2): 

- Θέση 1 : Χειροκίνητη λειτουργία 

- Θέση Ο : Συντήρηση 
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- Θέση 2 : Αυτόματη λειτουργία 

ο    Κομβία για την χειροκίνητη έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας  

ο   Αναλογικό όργανο ένδειξης της κατανάλωσης ρεύματος της αντλίας (σε μία φάση).  

ο   Όργανο  ένδειξης συνολικής διάρκειας λειτουργίας της αντλίας  (μηχανικός  ή 

ηλεκτρονικός ωρομετρητής) 

ο   Κατάλληλες ενδεικτικές λυχνίες θα βρίσκονται τοποθετημένες στην πρόσοψη κάθε 

πεδίου και θα πληροφορούν για την κατάσταση της εκάστοτε αντλίας, όπως : 

Α/Α  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΩΜΑ 

ΛΥΧΝΙΑΣ  

ΤΕΜ

.  

1.  Ύπαρξη φάσεων  Κίτρινο 3 

2.  Σφάλμα   (θερμικού   /   κεντρικού   αυτόματου διακόπτη 

αέρος) 

Κόκκινο 1 

3.  Λειτουργία αντλίας  Πράσινο 1 

4.  Σφάλμα υπερθέρμανσης αντλίας  Κόκκινο 1 

 

Η λειτουργία της αντλίας θα διακόπτεται αναλόγως : 

• Την κατάσταση του θερμικού 

• Την κατάσταση του επιτηρητή απουσίας φάσης, ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων 

• Την κατώτερη στάθμη νερού στην δεξαμενή (ξηρά λειτουργία) 

• Τις πληροφορίες που παράγονται από τη μονάδα αυτοματισμού 

• Την μηχανική κατάσταση της αντλίας 

Λοιποί αυτοματισμοί και βοηθητικές καταναλώσεις : 

• Σύστημα αυτοματισμού (mini-PLC) 

• Τροφοδοτικό 24VDC 

• Μετασχηματιστή 24VAC 

• Διακοπτικό υλικό για την τροφοδοσία: 

  ο   του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

  ο   ενδεικτικές λυχνίες 

• Ηχητική (σειρήνα) και οπτική ένδειξη σφάλματος 

Στην πρόσοψη του πεδίου προτείνεται να υπάρχουν κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες για την 

ένδειξη κρίσιμων γεγονότων μερικά από τα οποία θα παρέχουν και ηχητική ειδοποίηση 

από εγκατεστημένη σειρήνα, όπως παρακάτω: 
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Α/Α  ALARM  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  ΤΕΜ  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ  

1 Ξηρά λειτουργία  Ψηφιακό στάθμης  1  Ενεργοποίηση Σειρήνας  

2 Υπερχείλιση  Ψηφιακό στάθμης  1  Ενεργοποίηση Σειρήνας  

3 Διακοπή της λειτουργίας του 

συστήματος αυτοματισμού.   

 1   

Θα προβλέπεται η ύπαρξη κομβίου απενεργοποίησης της σειρήνας και θα 

πραγματοποιείται αυτόματη επανα-όπλιση με την επισκευή της βλάβης. 

Το σύστημα αυτοματισμού θα αποτελείται από έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή 

(PLC) όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη μονάδα θα 

είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία των αντλιών (σταμάτημα, παύση, κυκλική 

λειτουργία κ.α.). 

Ο τρόπος διασύνδεσης καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά όλου του παραπάνω 

εξοπλισμού φαίνονται στα συνημμένα ηλεκτρολογικά σχέδια και στις τεχνικές 

προδιαγραφές, αντίστοιχα. 

 

Πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων και αυτοματισμού (3° πεδίο) 

Όπου υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των προδιαγραφών του πίλλαρ που αναγράφονται στο 

παρόν Τεύχος και σε αυτές του Τεύχους Προδιαγραφών υπερισχύουν αυτές του 

παρόντος τεύχους. 

2.5 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 

Η εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ προβλέπεται για την κανονική 

λειτουργία των αντλιοστασίων σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύματος 

από το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα όταν υπάρχει διακύμανση της 

τάσης πέραν του ορίου του 15% έστω και σε μια από τις τρεις φάσεις του δικτύου της 

Δ.Ε.Η. 

Το Η/Ζ θα μπορεί να αναλαμβάνει το φορτίο της εγκατάστασης και διαστασιολογείται να 

καλύπτει κατ’ ελάχιστον την λειτουργία του ενός αντλητικού συγκροτήματος για να 

αντιμετωπίζονται οι βασικές ανάγκες και με μικρή προσαύξηση για τα υπόλοιπα φορτία 

της εγκατάστασης. 

Το Η/Ζ θα εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο των αντλιών και στο pillar.  

Οι ισχείς των Η/Ζ φαίνονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. 

Αντλιοστάσιο Ονομαστική ισχύς Η/Ζ,  kVA 

ANT A 10 

ANT D 10 

ANT 4 60 

Για την διαστασιολόγησή τους ελήφθη υπόψιν τόσο το μέγιστο διαρκές φορτίο τους όσο 

και η ικανότητα εκκίνησης των αντλιών.  
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2.6 Σωληνώσεις – διακόπτες – ρευματοδότες. 

Όλες οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τους ισχύοντες Ελληνικούς 

Κανονισμούς και όπου αυτοί δεν υπάρχουν σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE. 

Όλα τα υλικά θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα εγκριθούν από την επίβλεψη. 

2.7 Εξωτερική αντικεραυνική προστασία – Θεμελιακή γείωση 

Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας – Θεμελιακή γείωση θα γίνει όπως 

αποτυπώνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Η θεμελιακή γείωση θα χρησιμοποιηθεί επίσης και 

για την γείωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του αντλιοστασίου. 

Σε σημεία όπου θα υπάρχει αγώγιμη ένωση τεμαχίων από θερμά επιψευδαργυρωμένο 

χάλυβα με τεμάχια χαλκού, θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σύνδεσμοι, για την προστασία της 

όλης εγκατάστασης από φαινόμενα γαλβανικής διάβρωσης. 

Η εγκατάσταση γείωσης θα πρέπει να επιτυγχάνει αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1 Ω. 

Εάν κατά την κατασκευή της εγκατάστασης γείωσης δεν επιτευχθεί η παραπάνω τιμή για 

την αντίσταση, τότε θα κατασκευαστεί στην περιοχή του αντλιοστασίου ιδιαίτερο σύστημα 

γείωσης αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα τρίγωνα γείωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η επιθυμητή τιμή. 

2.8 Εσωτερική αντικεραυνική προστασία – Προστασία από υπερτάσεις. 

Αυτή υλοποιείται με κατάλληλους απαγωγούς υπερτάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης. 

 

3. Εγκαταστάσεις αυτοματισμού 

3.1 Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

Το σύστημα αυτοματισμού των αντλιών (1+1) θα εξαρτάται από τη στάθμη των λυμάτων 

της δεξαμενής αναρρόφησης. 

Ο αυτοματισμός δεν θα επιτρέπει την ταυτόχρονη εκκίνηση και παύση λειτουργίας δύο 

αντλιών. 

Την διαχείριση όλου του συστήματος προτείνεται να την αναλάβει ένας 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC). 

Στην επιλογή του PLC έχει προβλεφθεί προσαύξηση κατά 10% στον αριθμό εισόδων και 

εξόδων. 

Ο πίνακας διαρρύθμισης δεν είναι δεσμευτικός. Ο ανάδοχος καλείται να τον 

αναπροσαρμόσει σύμφωνα με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

 

3.2 Λειτουργία Αντλιών 
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Η λειτουργία της αντλίας θα εξαρτάται από την κατάσταση των ψηφιακών και του 

αναλογικού αισθητηρίων στάθμης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα μέσα στη δεξαμενή 

αναρρόφησης. 

Ποιο συγκεκριμένα, προτείνεται να υπάρχουν δύο εμβαπτιζόμενα "ψηφιακά" αισθητήρια 

στάθμης και ένα αναλογικό. Κάθε ψηφιακό αισθητήριο θα ενεργοποιείται και θα παραμένει 

ενεργοποιημένο όσο διάστημα η στάθμη του νερού της δεξαμενής είναι ίση ή υψηλότερη 

από το σημείο εγκατάστασης του. Όταν η στάθμη του νερού φθάσει στο ανώτερο 

επιτρεπτό όριο τότε θα έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα αισθητήρια. 

Επίσης προτείνεται να υπάρχει και ένα αναλογικό αισθητήριο το οποίο θα πληροφορεί 

συνεχώς την μονάδα αυτοματισμού για την τρέχουσα στάθμη της δεξαμενής 

συγκέντρωσης. Η θέση των αισθητηρίων μέσα στη δεξαμενή μπορεί να φανεί στο 

παρακάτω σχήμα 

Αναλογικό  Συναγερμός  Ξηρά  

Αισθητήριο                  Υπερχείλισης  Λειτουργία (Dry) 

Στάθμης (AL)  (HHL) 

  

       

    

 

_Υψηλή  

Στάθμη (HL) 

     

 

_Χαμηλή Στάθμη (LL) 

 

 

 

Σχήμα 1 : Σημεία Εγκατάστασης Αναλογικών - Ψηφιακών Αισθητηρίων Στάθμης 

 

Η στάθμη HL και LL γίνεται αντιληπτή μόνο από το αναλογικό αισθητήριο στάθμης. To 

PLC θα αποφασίζει τον χειρισμό των αντλιών σύμφωνα με το εγκατεστημένο στην μνήμη 

του πρόγραμμα. 

Η στάθμη LL υποδηλώνει την χαμηλή στάθμη των λυμάτων της δεξαμενής οπότε θα 

απενεργοποιηθούν όλες οι αντλίες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατάσταση κάθε 

αντλίας σε σχέση με την κατάσταση των ψηφιακών αισθητηρίων στάθμης. 
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Κατάσταση Αισθητηρίων  Κατάσταση αντλιών  

Dry  HHL   
0  0  Συναγερμός Ξηράς Λειτ.  

1  0  Κανονική λειτουργία  

1  1  Συναγερμός Υπερχείλισης  
 

Dry : Αισθητήριο ξηράς λειτουργίας 

LL : Σημείο που καθορίζει το σταμάτημα των αντλιών 

HL : Σημείο που καθορίζει την μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη των λυμάτων 

HHL : Αισθητήριο συναγερμού υπερχείλισης 

Η μεταφορά της πληροφορίας της στάθμης της δεξαμενής από τα αισθητήρια στάθμης 

στον ηλεκτρικό πίνακα προβλέπεται να γίνει ως εξής : 

• Για τα ψηφιακά αισθητήρια : Όλα τα αισθητήρια στάθμης θα συνοδεύονται από 

κατάλληλου μήκους καλώδιο το οποίο προτείνεται να καταλήγει στο ειδικό στήριγμα των   

φλωτεροδιακοπτών   που   θα   βρίσκεται   εγκατεστημένο   στο   εσωτερικό   της 

δεξαμενής όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Από το σημείο αυτό θα ξεκινάει 

κατάλληλο πολυπολικό καλώδιο που θα καταλήγει στις κλέμμες του  ηλεκτρικού πίνακα. 

• Για το αναλογικό αισθητήριο : προβλέπεται να συνοδεύεται από ειδικό, κατάλληλου 

μήκους καλώδιο ικανό να συνδεθεί απ' ευθείας μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. 

Το σημείο τοποθέτησης του αισθητηρίου Dry, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

εγκατεστημένης αντλίας και δίνεται από τον κατασκευαστή. 

 

 

3.3  Κρίσιμα σημεία λειτουργίας αντλιών 

Παρακάτω περιγράφονται τρεις κρίσιμες καταστάσεις στη λειτουργία του συστήματος: 

• Ξηρά λειτουργία 

• Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας αντλιών 

• Υπερχείλιση 

Η κατάσταση της ξηράς λειτουργίας θα λαμβάνεται από το αισθητήριο "DRY". Με την 

εμφάνιση αυτής της κατάστασης, οι αντλίες θα βγαίνουν εκτός συστήματος και θα 

επανέρχονται μόνο με την αναίρεση αυτών. Η εκκίνηση των αντλιών θα είναι αδύνατη 

ακόμα και στη χειροκίνητη λειτουργία. Η εγκατάσταση του παραπάνω αισθητηρίου θα γίνει 

σε βάθος που εξαρτάται από τον τύπο των επιλεγέντων αντλιών. 
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Η αλλαγή στη κατάσταση λειτουργίας των αντλιών (από 0->1 ή από 1->0) προτείνεται να 

γίνεται αφού πρώτα επιβεβαιωθεί το σήμα από τα αισθητήρια στάθμης. Θα αποκλεισθεί η 

πιθανότητα εκκίνησης των αντλιών από ψευδείς πληροφορίες λόγω κυματισμών 

(παφλασμών) στην επιφάνεια των λυμάτων της δεξαμενής. 

Τέλος, η κατάσταση υπερχείλισης θα λαμβάνεται από το αισθητήριο "HHL". Με την 

εμφάνιση αυτής της κατάστασης θα τίθεται σε λειτουργία ένας ηχητικός και οπτικός 

συναγερμός. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα θέτει σε λειτουργία μια διαθέσιμη αντλία. 

 

3.4 Κυκλική Εναλλαγή Αντλιών 

To PLC θα είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη λειτουργία η οποία θα μπορεί να λάβει 

χώρα μόνο κατά την επιλογή της αυτόματης λειτουργίας από τον επιλογικό διακόπτη. 

Στο αντλιοστάσιο έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση, αρχικά, δύο αντλιών εκ των οποίων η 

μία προτείνεται να έχει εφεδρικό χαρακτήρα. Με την ανάγκη ενεργοποίησης μίας αντλίας 

θα ενεργοποιείται αυτή που θα έχει τον συνολικά μικρότερο χρόνο λειτουργία. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αντλίες με το ίδιο χρόνο λειτουργίας, προτείνεται να 

ενεργοποιείται αυτή που έχει ορισθεί χωροταξικά ως πρώτη. 

Τέλος, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου 

χρόνου συνεχούς λειτουργίας της κάθε αντλίας. Με το πέρας του παραπάνω χρόνου, θα 

διακόπτεται η λειτουργία της συγκεκριμένης αντλίας, προκειμένου να εκκινήσει η επόμενη 

με τον μικρότερο συνολικό χρόνο λειτουργίας. 

 

3.5 Επιλογή Κατάστασης Λειτουργίας Αντλιών 

Στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα προτείνεται να υπάρχει ένας επιλογικός διακόπτης 

τριών θέσεων «1-0-2» για την επιλογή μίας από τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας 

της αντλίας: 

• Χειροκίνητη λειτουργία (Θέση 1 - Manual), 

• Παύση λειτουργίας (Θέση Ο - Off), 

• Αυτόματη λειτουργία (PLC) 

 

3.6 Χειροκίνητη Λειτουργία Αντλιών 

Με την επιλογή της χειροκίνητης λειτουργίας της αντλίας, τον πλήρη έλεγχο τον 

αναλαμβάνει ο χρήστης. Έτσι θα μπορεί να θέσει σε λειτουργία μία από τις δύο αντλίες ή 

να τη σταματήσει πιέζοντας το διακόπτη εκκίνησης "start" ή διακοπής λειτουργίας "stop" 

αντίστοιχα. 
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3.7 Αυτόματη Λειτουργία Αντλιών 

Κατά την PLC λειτουργία, η εκάστοτε αντλία θα ελέγχεται πλήρως από τον λογικό ελεγκτή 

(PLC) και σύμφωνα με το εγκατεστημένο στη μνήμη του πρόγραμμα. 

To PLC θα διαβάζει σε κάθε κύκλο λειτουργίας την αναλογική στάθμη της δεξαμενής, θα 

τη συγκρίνει με τις επιθυμητές στάθμες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του και θα 

αποφασίζει για την κατάσταση λειτουργίας της κάθε αντλίας. Η κατάσταση του 

αισθητηρίου ξηράς λειτουργίας θα λαμβάνεται συνεχώς υπ' όψη. 

To PLC, όταν ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα στο αναλογικό αισθητήριο θα το απομονώνει 

και θα λαμβάνει υπ' όψη του μόνο τις ενδείξεις των ψηφιακών αισθητηρίων στάθμης και 

θα ενεργοποιεί την ένδειξη σφάλματος . 

 

Η εκκίνηση οποιασδήποτε αντλίας σε κάθε αντλιοστάσιο θα γίνεται εφόσον αυτή είναι 

διαθέσιμη. 

 

Μια αντλία χαρακτηρίζεται ως διαθέσιμη εάν: 

 Δεν είναι ήδη σε λειτουργία 

 Δεν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό του αυτόματου διακόπτη της. 

 Δεν έχει ενεργοποιηθεί ένδειξη σφάλματος στον ομαλό εκκινητή (soft starter) της 

 Δεν παρουσιάζει βλάβη ανάδρασης, δηλαδή, ενώ κάποια στιγμή δόθηκε σ’ αυτήν 

εντολή λειτουργίας, δεν έφθασε η ανάδραση (επαφή του soft-starter) ενώ πέρασε 

ένα προκαθορισμένο και παραμετροποιημένο χρονικό διάστημα. Επίσης βλάβη 

ανάδρασης θεωρείται και η περίπτωση όπου δίδεται εντολή σταματήματος και δεν 

έφθασε η ανάδραση σταματήματος λειτουργίας (επαφή soft-starter) μετά την 

παρέλευση προκαθορισμένου και παραμετροποιημένου χρονικού διαστήματος. 

 Δεν έχει ενεργοποιηθεί το αισθητήριο υγρασίας της αντλίας 

Η λειτουργία κάθε αντλιοστασίου θα μπορεί να είναι είτε αυτόματη είτε χειροκίνητη. Ο 

τρόπος λειτουργίας θα καθορίζεται από μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων 

(OFF/AUTO/MANUAL) με κλειδί ο οποίος θα βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα του 

αντλιοστασίου. 

 

Αυτόματη λειτουργία 

Ο μεταγωγικός διακόπτης στρέφεται στη θέση AUTO. Σ’ αυτήν την κατάσταση, η εκκίνηση 

του αντλιοστασίου θα γίνεται μέσω του PLC μετά από σχετικό σήμα τηλεχειρισμού και 

εφόσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις συναγερμών, όπως : 
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 Στάθμη δεξαμενής λυμάτων κάτω από προκαθορισμένα και παραμετροποιημένα 

όρια σύμφωνα με τα παραπάνω: 

 Alarm από τον ομαλό εκκινητή.  

 Σφάλμα θερμικής προστασίας 

 Σφάλμα από αισθητήριο υγρασίας 

 Βλάβη ανάδρασης. 

 Πίεση στον αγωγό κατάθλιψης κάτω από κάποιο όριο. 

 Ασυμμετρία φάσεων 

 

 

Η εκκίνηση μιας αντλίας μέσω του ομαλού εκκινητή θα γίνεται με την ενεργοποίηση μιας 

επαφής του ομαλού εκκινητή από μια ψηφιακή έξοδο του αντίστοιχου PLC. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε κάποια αντλία (είτε από το θερμικό του αυτόματου 

διακόπτη της είτε από το αισθητήριο υγρασίας) τότε θα εκκινεί η επόμενη διαθέσιμη. 

Σταμάτημα μιας αντλίας θα γίνεται μετά από σχετικό σήμα τηλεχειρισμού στον ομαλό 

εκκινητή της ή εφόσον συντρέχουν συνθήκες συναγερμού όπως: 

 Alarm του ομαλού εκκινητή 

 Σφάλμα θερμικής προστασίας 

 Πίεση στην κατάθλιψη μεγαλύτερη από κάποιο προκαθορισμένο και 

παραμετροποιημένο όριο (θα σταματούν όλες οι αντλίες). 

 Πίεση στην κατάθλιψη μικρότερη από κάποιο προκαθορισμένο και 

παραμετροποιημένο όριο (θα σταματούν όλες οι αντλίες). 

 Ασυμμετρία φάσεων (θα σταματούν όλες οι αντλίες). 

 Σφάλμα που δίνει το αισθητήριο υγρασίας. 

Το σταμάτημα της αντλίας θα γίνεται από τον ομαλό εκκινητή με διαδικασία soft-stop για 

την αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων. 

 

 

Χειροκίνητη λειτουργία 



  

 

Σελίδα 19 από 20 

Ο μεταγωγικός διακόπτης στρέφεται στη θέση “MANUAL”. Σ’ αυτή την κατάσταση η 

εκκίνηση του αντλιοστασίου θα γίνεται μετά από πάτημα μπουτόν “START” για κάθε 

αντλία χωριστά. Το μπουτόν αυτό θα οδηγείται σε μία ιδιαίτερη ψηφιακή είσοδο του 

αντίστοιχου PLC.  

Εκκίνηση θα μπορεί να γίνει εφόσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις συναγερμού όπως: 

 Σφάλμα θερμικής προστασίας 

 Ασυμμετρία φάσεων 

 Ενεργοποίηση αισθητηρίου υγρασίας 

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας ο επιτόπου χειριστής είναι υπεύθυνος για τον οπτικό 

έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής καθώς και για την πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό. Για 

τον λόγο αυτόν, στον πίνακα κάθε αντλιοστασίου θα υπάρχει ένδειξη τόσο της στάθμης 

της δεξαμενής όσο και της πίεσης στον καταθλιπτικό αγωγό. 

Το σταμάτημα των αντλιών θα γίνεται μέσω μπουτόν “STOP” για κάθε αντλία χωριστά το 

οποίο επίσης θα αποτελεί ψηφιακή είσοδο στο αντίστοιχο PLC. 

Επίσης σταμάτημα θα γίνεται εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις συναγερμού όπως: 

 Ενεργοποίηση αισθητηρίου υγρασίας. 

 Ασυμμετρία φάσεων 

 

 

Γενικά 

Οι συλλεγόμενες αναλογικές μετρήσεις θα μετατρέπονται από το PLC στα φυσικά τους 

μεγέθη. 

Αυτά τα φυσικά μεγέθη θα ελέγχονται για: 

 υπέρβαση ανώτατου επιτρεπτού ορίου 

 υπέρβαση κατώτατου επιτρεπτού ορίου 

 υπέρβαση ανώτατης ανάγνωσης (π.χ. ανοικτή ή κομμένη γραμμή) 

 υπέρβαση κατώτατης ανάγνωσης (π.χ. βραχυκύκλωμα στην γραμμή ή κομμένη 

γραμμή πηγής ρεύματος) 

 μεγάλη διακύμανση (θόρυβοι) στις διαδοχικές μετρήσεις. 
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Ο προγραμματισμός του PLC  θα εξασφαλίζει την παραμετρικότητα των σταθερών τιμών 

μέσω αρχείων. Το PLC μέσω του προγράμματός του θα έχει την δυνατότητα να καλύπτει 

τις απαιτήσεις λειτουργίας του αντλιοστασίου. 
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