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Δεξαμενέσ αποθήκευςησ υγραερίου για υπόγεια εγκατάςταςη. 

Μοντέλο "NATURA" 
 

Τεχνικζσ πληροφορίεσ και περίληψη του "Εγχειριδίου εγκατάςταςησ και ςυντήρηςησ" 

 

 

 

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

•  Δεξαμενζσ αποκικευςθσ υγραερίου για υπόγεια εγκατάςταςθ προςτατεφονται από τθ 

διάβρωςθ με υψθλοφ πάχουσ εποξειδικισ επίςτρωςθσ και κακοδικι προςταςία 

• Οι δεξαμενζσ μποροφν να είναι οριηόντιεσ (χωρθτικότθτεσ lt 990 -1750 - 2750 - 5000) και 

κάκετεσ (χωρθτικότθτεσ lt 285 - 500 - 1000 - 1650 - 2250). 

• Η κακοδικι προςταςία είναι εφαρμόςιμθ για καινοφργιεσ ι υπάρχουςεσ δεξαμενζσ 

υγραερίου (ιδθ εγκατεςτθμζνεσ  υπζργεια). 

• Οι αποςτάςεισ τθσ εγκατάςταςθσ μειϊνονται ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1576/2005 §5.3 
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ΣΟ ΕΡΓΟ 
Η προςταςία κατά τησ διάβρωςησ είναι εξαςφαλιςμζνη από την καθοδική προςταςία, 

τεχνολογία που ζχει χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία για πολλά χρόνια για τθν προςταςία των 

υπόγειων καταςκευϊν από χάλυβα  (αγωγοί για νερό, φυςικό αζριο, πετρζλαιο, κ.λπ.) ι 

υπεράκτιων καταςκευϊν (πλατφόρμεσ εξόρυξθσ πετρελαίου). 

Το ςφςτθμα κακοδικισ προςταςίασ που εφαρμόηονται ςτισ δεξαμενζσ υγραερίου για υπόγεια 

εγκατάςταςθ αποτελείται από ενεργθτικι και πακθτικι προςταςία: 

1. Η ενεργητική προςταςία επιτυγχάνεται με ανόδια μαγνθςίου. 

Το βάροσ τθσ ανόδου ζχει διαςταςιολογθκεί ϊςτε να εγγυάται θ μθ διάβρωςθ τθσ δεξαμενισ 

για τουλάχιςτον 10 χρόνια. 

2. παθητική προςταςία διεξάγεται με υψθλοφ πάχουσ (> 500 μm) εποξειδικισ επίςτρωςθσ 

3. ηλεκτρόδιο αναφοράσ (Cu/CuSO4) που είναι αναγκαίο για τθν μζτρθςθ τθσ ΔV (μια τιμι του 

V <-0,9 Volt ςθμαίνει ότι θ δεξαμενι προςτατεφεται από τθ διάβρωςθ) 

4. To ςημείο μζτρηςησ είναι ζνα πλαςτικό κουτί (ςυναρμολογείται ςε προςβάςιμθ κζςθ ϊςτε 

να επικεωρείται, εφόςον θ δεξαμενι ζχει εγκαταςτακεί), όπου πραγματοποιοφνται όλεσ οι 

θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ καταςκευισ τθσ δεξαμενισ, το ανόδιο μαγνθςίου και το 

θλεκτρόδιο αναφοράσ 

5. Μονάδα ADF (προαιρετικι)  Ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα, που αναπτφχκθκε από τθν Plinoxotar, 

εγκακίςταται ςτο ςθμείο μζτρθςθσ και ςυνδζεται με το καλϊδιο τθσ δεξαμενισ, το ανόδιο 

μαγνθςίου και το θλεκτρόδιο αναφοράσ που επιτρζπει να διενεργεί αυτόματα τουσ ελζγχουσ 

τθσ κακοδικισ προςταςίασ. 

6. Μονάδα ADM (προαιρετικι)  Ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ που αναπτφχκθκε από τθν 

Plinoxotar ο οποίοσ επιτρζπει τθν ςυλλογι των ςχετικϊν δεδομζνων από τθ μονάδα ADF κατά 

τον ζλεγχο τθσ κακοδικισ προςταςίασ. Στθ ςυνζχεια τα δεδομζνα που αποκθκεφονται μποροφν 

να μεταφερκοφν με τον υπολογιςτι ζτςι ϊςτε τα δεδομζνα όλων των εγκατεςτθμζνων 

δεξαμενϊν να αποκθκεφονται ςε κατάλλθλθ βάςθ δεδομζνων. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΟΧΗΣ ΑΕΙΟΥ 

 ΩΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΑΕΙΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Ζωσ 2 ϊρεσ 
Kg/ϊρα 

Ζωσ 4 ϊρεσ 
Kg/ϊρα 

Ζωσ 6 ϊρεσ 
Kg/ϊρα 

Ζωσ 8 ϊρεσ 
Kg/ϊρα 

max/μζρα 
Kcal/μζρα 

1000lt κάκετθ 8,1 5,8 5,1 4,0 400.000 

1650lt κάκετθ 12,1 8,7 7,6 6,0 600.000 

990lt οριηόντια 8,0 5,7 5,0 3,9 395.000 

1750lt 
οριηόντια 

11,8 8,3 6,3 5,6 580.000 

2750lt 
οριηόντια 

22,5 16,5 12,5 11,3 1.200.000 

5000lt 
οριηόντια 

40 30 20 15 2.000.000 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Οι δεξαμενζσ υγραερίου καταςκευάηονται ςφμφωνα με τθν οδθγία 97/23/CE (PED) και φζρουν 

τθν ζνδειξθ "CE". 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Ατςάλι      =   Fe510.2KW - P355N  
Ρίεςθ ςχεδιαςμοφ    =   17,65 bar 
Θερμοκραςία ςχεδιαςμοφ   =   -25 ° C <Τ <50 ° C 
Δοκιμι υδραυλικισ πίεςθσ  =   25,24 bar 
Βακμόσ Αμμοβολισ    =   2,5 Α.Ε. 
Τφποσ Βαφισ    =   Εποξειδικι ρθτίνθ υψθλισ διθλεκτρικισ  χωρθτικότθτασ  
Ράχοσ Βαφισ    =  > 500 μm 
φκμιςθ Βαφισ    =   Κάμινοσ ςτουσ 80 ° C για 20 λεπτά 
 
Εργοςταςιακζσ Δοκιμζσ:  
 
UT ςτισ ςυγκολλιςεισ    =   Σθμείο EN14075  
Ροιότθτα υλικϊν    =   Ριςτοποιθτικά EN 10204 3.1 
Υδραυλικι δοκιμι πίεςθσ   =   Ριςτοποιθτικό Ζκκεςθσ Δοκιμισ 
Στεγανότθτα Οργάνων    =   Ριςτοποιθτικό Ζκκεςθσ Δοκιμισ 
Διθλεκτρικι δοκιμι ςε χρϊμα  =  Ριςτοποιθτικό Ζκκεςθσ Δοκιμισ 
Ράχοσ  χρϊματοσ    =  Ριςτοποιθτικό Ζκκεςθσ Δοκιμισ 
Adhesion     =   Pull of test (ASTM 4541) 

 

ΠΕΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  
 

STANDARD: 

1.  Άνοδοι μαγνθςίου, ςυνδζονται με το ςθμείο μζτρθςθσ 
2.  Καλϊδιο τθσ δεξαμενισ, ςυνδζεται με το ςθμείο μζτρθςθσ 
3.  Στακερό θλεκτρόδιο αναφοράσ Cu/CuSO4 ςυνδζεται με το ςθμείο μζτρθςθσ 
4.  Σθμείο μζτρθςθσ (εγκακίςταται ΡΟΑΙΕΤΙΚΑ με τθ μονάδα ADF για αυτόματο ζλεγχο  

τθσ κακοδικισ προςταςίασ ) 
5.  Διάταξθ Σφραγίςεωσ ςωλινασ Αερίου (τοποκετθμζνο ςτο ςθμείο τθσ  εξόδου του 

ςωλινα αερίου από το προςτατευτικό κάλυμμα του οργάνου) 
6.  Στάνταρ ςφνδεςμοι αςφαλείασ 
7.  Ιμάντεσ πρόςδεςθσ (δεξαμενι χωρθτικότθτασ lt 3000 - 5000) 
8.  Ρλάκα ςκυροδζματοσ (δεξαμενι χωρθτικότθτασ lt 990 - 1750) 
 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΑ: 

1.  Μονάδα ADF + ADM χρθςιμοποιείται για αυτόματο ζλεγχο τθσ κακοδικισ προςταςίασ 
2.  Κιτ μείωςθ πίεςθσ με διθλεκτρικό ςφνδεςμο. 
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 

Η Plinoxotar είναι εταιρεία πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001:2008 

Πλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ πιςτοποιθμζνεσ με ISO 9001 
διαδικαςίεσ  και από ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό. 
Οι ςυγκολλθτζσ ζχουν εγκρικεί από το Notified Body ISPESL. 
Οι διαδικαςίεσ ςυγκόλλθςθσ ζχουν εγκρικεί από το Notified Body ISPESL  
 
Κάκε δεξαμενι παραδίδεται με ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό όπου αναφζρονται όλα τα 

αποτελζςματα των καταςκευαςτικϊν και ποιοτικϊν δοκιμϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτισ 

δεξαμενζσ. 

Η ςχετικι νομοκεςία απαιτεί θ εγκατάςταςθ υπόγειων δεξαμενϊν υγραερίου να γίνεται από 
εξειδικευμζνο προςωπικό. 
Η Plinoxotar διοργανϊνει μακιματα κατάρτιςθσ για τθν εξειδίκευςθ των επιχειριςεων-
πελατϊν, για το ςκοπό αυτό υπάρχει το «Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ» για να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ εγχειρίδιο αναφοράσ. 
Η Κακοδικι προςταςία των υπόγειων δεξαμενϊν υγραερίου είναι εγγυθμζνθ από τθν Plinoxotar 
για τουλάχιςτον 10 χρόνια. Είναι απαραίτθτο  να πραγματοποιθκεί θ εγκατάςταςθ και να 
γίνονται οι  περιοδικοί ζλεγχοι (κάκε ζτοσ) από εξειδικευμζνο προςωπικό και ςφμφωνα με τισ 
ςυςτάςεισ που αναφζρονται ςτο "Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ και Συντιρθςθσ". 

 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
 
Ρριν από τθν τοποκζτθςθ τθσ δεξαμενισ επαλθκεφςτε τα ακόλουκα ςθμεία: 
 
- Η δεξαμενι είναι πλιρθσ με όλα τα standard εξαρτιματα που παρζχονται από τον 
καταςκευαςτι. 
- Η βαφι και τα θλεκτρικά καλϊδια είναι ςε καλι κατάςταςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ παρακαλϊ 
ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδικαςία επιςκευισ πριν από τθν ταφι τθσ δεξαμενισ: 
α) κατεςτραμμζνο χρϊμα: διορκϊςτε οποιαδιποτε γρατηουνιά χρθςιμοποιϊντασ το κιτ του 
εποξικοφ χρϊματοσ που παρζχεται 
β) κατεςτραμμζνο καλϊδιο: κόψτε το κατεςτραμμζνο τμιμα και  αντικαταςτιςτε με τθ χριςθ 
κλζμασ ϊςτε να γίνει μια αξιόπιςτθ ςφνδεςθ. 
- Δεν ζχουν καταςτραφεί τα εξαρτιματα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, αντικαταςτιςτε τα 
κατεςτραμμζνα μζρθ. 
- Τα  θλεκτρικά καλϊδια και το πλαςτικό κάλυμμα είναι καλά ςφιγμζνα. 
- Ο λάκκοσ ζχει τουλάχιςτον τισ διαςτάςεισ ςφμφωνα με τον πίνακα (βλ. τελευταία ςελίδα) 
 

Εάν είναι δυνατόν, ςυνιςτάται κερμά, το βράδυ πριν από τθν εγκατάςταςθ να τοποκετιςετε τισ 

ανόδουσ και το θλεκτρόδιο αναφοράσ ςε ζνα κουβά νερό. Αυτό κα βοθκιςει ςτθν 

ενεργοποίθςθ τθσ κακοδικισ προςταςίασ και του θλεκτροδίου αναφοράσ. 

Κατά τθ ςτιγμι τθσ εγκατάςταςθσ δϊςτε προςοχι ςτα ακόλουκα ςθμεία: 

- Χαμθλϊςτε τθ δεξαμενι ςτο λάκκο με προςοχι να μθν καταςτραφεί θ εποξειδικι επίςτρωςθ. 
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- Τοποκετιςτε τισ ανόδουσ ςτο πυκμζνα του φρεατίου ςε δφο αντίκετεσ γωνίεσ όςο το δυνατόν 

πιο μακριά από τθ δεξαμενι. 

- Καλφψτε τισ ανόδουσ με το ςκαμμζνο χϊμα (προςοχι ςτισ πζτρεσ που μποροφν να βλάψουν 

τθν άνοδο ι το χρϊμα). Εάν δεν ζχει γίνει πριν, καταβρζξτε  τισ ανόδουσ με τουλάχιςτον 10 

λίτρα νεροφ, ϊςτε να επιταχυνκεί θ ενεργοποίθςθ τθσ κακοδικισ προςταςίασ. 

- Συνεχίςτε να γεμίηεται το λάκκο με άμμο (μθν χρθςιμοποιείται άμμο κάλαςςασ) ποτίηοντασ, αν 

είναι δυνατόν, προκειμζνου να ζχουμε καλι επικάκιςθ τθσ άμμου. 

- If the plastic electrode holder (standard on small capacity tank) is not present at about 

half way of pit filling position the reference electrode as in the picture (remove the 

polistirene protectione) taking care to water well the electrode as done with the anodes 

- Συνεχίςτε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλιρωςθσ του λάκκου με άμμο. 

- Στθν περίπτωςθ των μικρϊν δεξαμενϊν με επαναγεμιηόμενο θλεκτρόδιο αναφοράσ, 

τοποκετιςτε το θλεκτρόδιο ςτθν πλαςτικι του βάςθ που βρίςκεται ςτο ςθμείο μζτρθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι για να επιταχυνκεί θ ενεργοποίθςθ του θλεκτροδίου, ανοίξτε το βιδωτό 

καπάκι, γεμίςτε το εςωτερικό μζροσ του θλεκτροδίου και ςτθ ςυνζχεια κλείςτε προςεκτικά το 

καπάκι.  Τοποκετϊντασ το θλεκτρόδιο ακριβϊσ κάτω από το ςθμείο μζτρθςθσ το κάνει εφκολα 

προςβάςιμο για πικανι ςυντιρθςθ του ακόμθ και μετά τθν εγκατάςταςθ. Καταβρζξτε το 

θλεκτρόδιο αναφοράσ, όπωσ περιγράφτθκε πριν. Στθν περίπτωςθ  μακράσ περιόδου ξθροφ 

καιροφ, βρζξτε  περιοδικά το χϊμα κάτω από το ςθμείο μετριςεωσ προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ ςωςτι υγραςία του θλεκτροδίου αναφοράσ (αυτό είναι απαραίτθτο ϊςτε να 

γίνεται ςωςτι ανάγνωςθ των τιμϊν τθσ κακοδικισ προςταςίασ). 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε να μθν τεντωκεί το θλεκτρικό καλϊδιο κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγκατάςταςθσ, αλλά να αφεκοφν τουλάχιςτον 10 εκατοςτά ελευκερία προκειμζνου να μθν 

δθμιουργείται τάςθ ςτο καλϊδιο με πικανι βλάβθ του ίδιου του καλωδίου ι του κουτιοφ του 

ςθμείου μζτρθςθσ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το βάκοσ του λάκκου (H) ςτθ ςελίδα 7 είναι κατά προςζγγιςθ. 
Ελζγξτε τθν πραγματικι διάςταςθ ςτθ δεξαμενι. Το ζδαφοσ κα πρζπει να φτάςει ζωσ ακριβϊσ 
κάτω από το ςθμείο μζτρθςθσ. 
Λάβετε υπόψθ ότι είναι καλφτερα να ζχετε το πλαςτικό καπάκι ελαφρϊσ υψθλότερα από το 
επίπεδο του εδάφουσ από ό, τι χαμθλότερα. 
 
Βλζπε εικόνεσ παρακάτω: 
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Διαδικαςία για την επιςκευή γρατςουνιών ςτην βαφή 

1. Κακαρίςτε καλά με γυαλόχαρτο το κατεςτραμμζνο τμιμα αφαιρϊντασ όλθ τθ ςκόνθ. 
2. Αναμίξτε 50% ςε όγκο των δφο ςυςτατικϊν (μπλε + κίτρινο) του κιτ επιςκευισ, μζχρι το 
μείγμα να ζχει ζνα απαλό πράςινο χρϊμα 
3. Εφαρμόςτε αρκετά παχφρρευςτο μίγμα ςτθν κατεςτραμμζνθ περιοχι χρθςιμοποιϊντασ μια 
ςκλθρι βοφρτςα. 
4. Ρεριμζνετε να ςτεγνϊςει το χρϊμα πριν κάφτει τθ δεξαμενι (εάν θ ταφι πρζπει να 
πραγματοποιθκεί αμζςωσ, να προςτατευτεί θ περιοχι επιςκευισ με ζνα λεπτό φφλλο από 
πλαςτικό (πχ πλαςτικι ςακοφλα για ψϊνια) ϊςτε να αποφεφγεται θ επαφι με τθν προσ 
ςυμπλιρωςθ άμμο (θ βαφι κα πολυμεριςτεί ςτο υπζδαφοσ μετά από μερικζσ θμζρεσ) 
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ΡΙΝΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (cm) 

Διαςτάςεισ Δεξαμενισ Διαςτάςεισ Εκςκαφισ 

Μοντζλο ØA B C D ExF H 

500 κάκετθ 80 123 - - 140 x 140 140 

1000 κάκετθ 100 155 - - 160 x 160 180 

1650 κάκετθ 120 185 - - 180 x 180 200 

2250 κάκετθ 120 228 - - 180 x 180 240 

5000 κάκετθ 170 280 - - 230 x 230 300 

990 οριηόντια 80 110 95 220 280 x 140 125 

1750 οριηόντια 100 117 105 243 300 x 160 130 

3000 οριηόντια 120 140 130 290 350 x 180 175 

5000 οριηόντια 120 140 230 471 530 x 180 175 

 

 


