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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

   Η Τεχνική Περιγραφή αφορά δύο αλεστές λυμάτων που θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο 

αποχέτευσης Κουμ Καπί, για την προστασία των αντλιών και την εύρυθμη λειτουργία του αντλιοστασίου.                                                                                                                                    

Τεχνική προδιαγραφή αλεστή:                                                                                                                                              

Ο αλεστής θα είναι ικανός για συνεχή και ξηρά λειτουργία και θα εγκατασταθεί στο φρεάτιο εισόδου των  

λυμάτων                                                                                                                                                                                     

Τα λύματα θα εισέρχονται στο  φρεάτιο και στην συνέχεια αφού θα θρυμματίζονται, θα καταλήγουν στους 

δύο θαλάμους των αντλιών.                                                                                                                          

Δυναμικότητα μονάδας: Έως 1.057 m3/hr, Ονομαστικό ύψος θαλάμου κοπτήρων: 1.000 mm. Κοπτήρες 

δεκαεπτά δοντιών (wipes ready), διαμέτρου  120 mm, πάχους 11 mm. Περιστρεφόμενος εσχαρωτής μονού 

τυμπάνου.  Περιλαμβάνει δύο εξαγωνικούς άξονες 50 mm. Κινητήρας κατάλληλης ισχύος , IP68 κατά IEC-

B5-D160, ATEX                                                                                                                                                                      

Ο αλεστής θα αποτελείται από κοπτήρες, αποστάτες, άξονες, περιστρεφόμενα τύμπανα εσχαρισμού, 

τριβείς κύλισης και  μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε ενιαία διάταξη τύπου cartridge, πλαϊνά χτένια, σώμα 

αλεστή, μειωτήρα και κινητήρα. Πρόκειται για σχεδιασμό με δυο άξονες, ικανό για συνεχή αλλά και για 

ξηρά λειτουργία.  

Ο αλεστής προστασίας αντλιών θα είναι ισχυρής αντοχής σε υγρό περιβάλλον με κινητήρα προστασίας 

IP68 αντιεκρηκτικού τύπου ATEX Zone 1, αργόστροφος και υψηλής ροπής.     

Οι δυο άξονες των κοπτήρων θα στηρίζονται σε τέσσερα έδρανα, δυο ανά άξονα. Η έδραση των αξόνων 

γίνεται στο άνω και κάτω μέρος, μέσω μηχανικών δακτυλίων και εδράνων . Θα παρεμβάλλεται  επιπλέον 

ενδιάμεσο στήριγμα σύζευξης των δύο αξόνων, προς αποφυγή στρεβλώσεων των αξόνων σε περίπτωση 

εμπλοκής. 

Η διάταξη των αξόνων θα είναι παράλληλη και κατακόρυφη για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου της 

παροχής, ενώ η διάταξη των κοπτήρων στους άξονες θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε οι αυλακώσεις των 

κοπτήρων να σχηματίζουν ελικοειδή μορφή σχήματος V σε πρόσοψη . Αυτή η διάταξη έχει ως αποτέλεσμα 



την υψηλότερη απόδοση στο θρυμματισμό. Ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι κοπτήρων θα παρεμβάλλεται ένας 

αποστάτης ίδιου πάχους με τους κοπτήρες σκληρότητας 34-53 Rockwell C ο οποίος διαθέτει ραβδώσεις 

που βοηθούν την επεξεργασία των στερεών. Οι κοπτήρες θα είναι ειδικού τύπου, με οδοντωτό άκρο, 

κατάλληλοι για επεξεργασία υγρομάντηλων, έχουν πάχος 11 mm και φέρουν 17 δόντια έκαστος. Οι 

κοπτήρες και οι αποστάτες θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα 4130 (alloy steel 4130) σκληρότητας 

45-53 Rockwell C.  

Οι δύο άξονες των κοπτήρων θα περιστρέφονται με διαφορετικές ταχύτητες και φορές. Θα 

περιστρέφονται με αντίθετη φορά ώστε τα εισερχόμενα να οδηγούνται προς σύνθλιψη και θρυμματισμό 

(προς τη μέση του αλεστή). Οι άξονες θα είναι εξαγωνικής διατομής πάχους 2” και θα είναι 

κατασκευασμένοι από χάλυβα 4140. 

Ο μειωτήρας θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με σχέση μετάδοσης 25:1. Ο άξονας εξόδου του κινητήρα 

οδηγεί απευθείας τον μειωτήρα και ο άξονας εξόδου του μειωτήρα οδηγεί τον αλεστή μέσω κόμπλερ. 

Οι τριβείς κύλισης των αξόνων θα είναι τύπου φυσιγγίου (cartridge), που αποτελούνται από ένσφαιρους 

τριβείς βαθιάς αυλάκωσης, στεγανωτικούς δακτυλίους (O-rings) και μηχανικούς στυπιοθλίπτες που είναι 

σχεδιασμένοι για πιέσεις λειτουργίας έως 6 bar. Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες  θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα και έχουν «πρόσωπα» από καρβίδιο βολφραμίου. 

Το τύμπανο εσχαρισμού θα είναι  τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, διάτρητο με οπές διακένου 12 mm, 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304. Το τύμπανο εσχαρισμού θα είναι διαμέτρου 250 mm, 

εγκατεστημένο στο ένα άκρο του πλαισίου και οδηγεί τα εσχαρίσματα προς το άλλο άκρο όπου βρίσκονται 

οι κοπτήρες του αλεστή. Το τύμπανο εσχαρισμού παίρνει κίνηση από τον κοινό κινητήρα του αλεστή. 

Τα πλαϊνά χτένια θα είναι κατασκευασμένα από όλκιμο χυτοσίδηρο. Το εσωτερικό προφίλ τους είναι κοίλο 

ακολουθώντας το κυκλικό σχήμα των κοπτήρων. Τα χτένια θα διαθέτουν ομοιόμορφα κατανεμημένες 

εγκοπές στην πλευρά της εισόδου στον αλεστή  οι οποίες αυξάνουν την ροή και μειώνουν τις απώλειες. 

Στην πλευρά της εξόδου τα χτένια δεν θα διαθέτουν εγκοπές για να επιτρέπουν την διέλευση της μέγιστης 

παροχής.  

Ο αλεστής  θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με τους απαραίτητους αυτοματισμούς ελέγχου και 

λειτουργίας, controller micro-PLC, επιλογικούς διακόπτες, εκκινητές κινητήρων, ενδεικτικές λυχνίες, 

κεντρικό διακόπτη εκτάκτου ανάγκης. Το ερμάριο του πίνακα θα είναι προστασίας ΙΡ65.                                                                                                            

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι του Οίκου κατασκευής του αλεστή και  θα έχει τις εξής δυνατότητες:              

1. Λειτουργία χειροκίνητη (ON-OFF) μέσω επιλογικού διακόπτη τριών θέσεων ON-OFF/RESET-

REMOTE. Για την χειροκίνητη λειτουργία απαιτείται ενεργοποίηση αντίστοιχου μπουτόν 

FORWARD ή REVERSE, ανάλογα την λειτουργία που θέλουμε. 

2. Απομακρυσμένη λειτουργία (REMOTE) έλεγχος από εξωτερικό σήμα (π.χ. έλεγχος στάθμης 

ανάντη ή σήμα από άλλο PLC)                         

3. ‘Ελεγχος εμπλοκής. Και στις δυο λειτουργίες (ON ή REMOTE) αν ο αλεστής μπλοκάρει, το PLC 

θα δώσει εντολή για αντίστροφη περιστροφή προς απεμπλοκή και στη συνέχεια θα 

επαναφέρει την κανονική φορά λειτουργίας. Αν αυτό επαναληφθεί άλλες 2 φορές (3 φορές 

συνολικά) εντός 30 δευτερολέπτων και δεν υπάρχει αποτέλεσμα (απεμπλοκή), ο αλεστής θα 

σταματήσει και θα σηματοδοτηθεί κύκλωμα συναγερμού και ενδεικτική λυχνία σφάλματος. Ο 

διακόπτης OFF/RESET λειτουργεί  και ως ακύρωση σφάλματος.  

4. Σε αυτόματη απομακρυσμένη λειτουργία (REMOTE), αν έχουμε απώλεια τάσεως (διακοπή 

ρεύματος) και επαναφορά, ο αλεστής θα συνεχίσει την λειτουργία ως είχε. Στην χειροκίνητη 

λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί το μπουτόν FORWARD. 



5. Σε κατάσταση σφάλματος (σε ON ή REMOTE), αν έχουμε απώλεια τάσεως (διακοπή ρεύματος) 

και επαναφορά, ο αλεστής θα συνεχίσει την λειτουργία αλλά η ενδεικτική λυχνία θα 

παραμείνει αναμμένη, έως ότου γίνει ακύρωση σφάλματος (RESET). 

6. Η ακύρωση σφάλματος (RESET) θα μπορεί να γίνει μόνο από τον πίνακα ελέγχου, μέσω του 

επιλογικού διακόπτη τριών θέσεων. 

7. Σήματα: RUN (λειτουργία) και FAIL (σφάλμα).                                                                                                                               
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