
και 30 βαθμούς κελσίου, μόνωση από ρητίνη (για τους  κινητήρες 8’’), 
5. Το ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων θα πρέπει να είναι κατάλληλου και γνωστού τύπου με δυνατότητα 

αμφίδρομης περιστροφής και ικανότητα φορτίου: 
 15.500Ν έως τα 22 KW, 27500 για τα 30ΚW και 45.000Ν από 37KW και άνω (για τους κινητήρες 6’’)  

και 45.000Ν (για τους κινητήρες 8’’)  

6. Η περιέλιξη θα είναι εμποτισμένη σε ρητίνη, η κλάση μόνωσης θα είναι τύπου F και προστασίας IP68.  
7. Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη.  

8. Για τους κινητήρες Α.8 έως και Α.11 και για τα αντλητικά συγκροτήματα του πίνακα Α στα οποία η αντλία 
θα είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτη (κέλυφος και πτερωτή) τουλάχιστον το κέλυφος και η επάνω καμπάνα του 

κινητήρα θα είναι επίσης κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Για όλα τα υπόλοιπα αντλητικά 

συγκροτήματα τουλάχιστον το κέλυφος του κινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  
9. O βαθμός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 75%, με συνημίτονο (cosφ) 

μεγαλύτερο του 0,90 για φορτίο 100%.  
10. Απαραίτητη είναι η πινακίδα πάνω στον κινητήρα στην οποία θα αναγράφεται η αποδιδόμενη ισχύς, η τάση 

λειτουργίας του, η ένταση του ρεύματος που απορροφά και ο συντελεστής ισχύος.  
  11.Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένα στατικά και δυναμικά με μεγάλη ακρίβεια.  

  12. Η αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει την ονομαστική ισχύ της 

αντλίας, τις μηχανικές απώλειες και τις απώλειες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.  
  13. Οι κινητήρες θα περιλαμβάνουν αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμίστορ τύπου PT-100). 

 
Ο παρακάτω πίνακας  Α ορίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε αντλητικό συγκρότημα και κινητήρα: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ. Α: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

A/A Περιγραφή Είδους 

Ονομαστική 

Ισχύς 

Ηλεκτροκινητήρα 

(ΗΡ) 

Περιγραφή 

υλικού κελύφους 

αντλίας  

Περιγραφή 

υλικού 

πτερωτής 

αντλίας 

Διάμετρος 

αντλίας 

Διάμετρος 

κινητήρα  

Α.1 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα 10 m3 / 

200 m  (Δ.Ρ.) 

15 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 

ΧΑΛΥΒΑΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 

ΧΑΛΥΒΑΣ 
6'' 6'' 

Α.2 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

30 m3 / 250 m  (Δ.Ρ.) 

50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.3 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

20 m3 / 144 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.4 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

28 m3 / 160 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

25 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.5 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

20 m3 / 200 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.6 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

100 m3 / 100 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

75 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

8'' 8'' 

Α.7 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

55 m3 / 250 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

100 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

8'' 8'' 

Α.8 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

15 ΗΡ  (Δ.Α.) 

15    6'' 

 


