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Δίκτυα Μεταφοράς Νερού 

Εξωτερικό Υδραγωγείο 



 

Εισαγωγή 

 
Από τα παλιά χρόνια τα κυρία υδραυλικά έργα ήταν τα έργα μεταφοράς νερού 

από την πηγή στην περιοχή που επρόκειτο να εξυπηρετηθεί. Τα μεγάλα 

υδραγωγεία που σώζονται ακόμα και σήμερα αφορούσαν ακριβώς αυτή τη 

μεταφορά κυρίως σε οικισμούς για την υδροδότησή τους αλλά και σε γεωργικές 

εκτάσεις για την αύξηση της απόδοσής τους και την παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων. Το δίκτυο μεταφοράς του νερού από τη θέση όπου υπάρχει 

διαθέσιμος υδατικός πόρος στον οικισμό για ύδρευση είναι γνωστό ως 

εξωτερικό υδραγωγείο. 

 

Στην πιο απλή του μορφή το εξωτερικό υδραγωγείο ενός οικισμού 

περιλαμβάνει: 

 

 την υδροληψία δηλαδή τα έργα για τη σύλληψη και απόληψη του νε-

ρού 

 το δίκτυο μεταφοράς ή προμήθειας 

 τη δεξαμενή ρύθμισης συνήθως 24ωρης ρύθμισης. 
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Εισαγωγή 

 Η υδροληψία για απόληψη του νερού από συμβατικούς υδατικούς πόρους 

περιλαμβάνει τα έργα για τη σύλληψη του νερού, καλλιέργεια της πηγής και 

προώθηση του νερού στο δίκτυο μεταφοράς. Ανάλογα με τον συμβατικό 

υδατικό πόρο διαφοροποιούνται και τα έργα υδροληψίας. Ως συμβατικοί 

υδατικοί πόροι χαρακτηρίζονται η επιφανειακή απορροή, τα υπόγεια νερά 

και οι πηγές. 

 

Για την επιφανειακή απορροή η απόληψη του νερού γίνεται είτε απευθείας 

από ένα υδατόρευμα (απλώς με ρύθμιση της στάθμης) είτε μέσω αποθήκευσης 

με τη δημιουργία ταμιευτήρα. Αντίθετα η απόληψη των υπόγειων νερών 

γίνεται με άντληση (αρχικά από πηγάδια μικρού βάθους και σήμερα από 

γεωτρήσεις βάθους εκατοντάδων μέτρων) και κατάθλιψη ώστε το νερό να 

φθάσει σε επιθυμητά υψόμετρα. Τέλος η απόληψη νερού από πηγές γίνεται με 

έργα διευκόλυνσης της σύλληψης του πηγαίου νερού που οδηγείται με 

βαρύτητα ή με άντληση στο δίκτυο μεταφοράς. 

 

Κρίσιμο μέγεθος για τη διαστασιολόγηση του αγωγού μεταφοράς αποτελεί η 

παροχή σχεδιασμού που πρέπει να καλύπτει τη ζήτηση της μέγιστης ημερήσιας 

κατανάλωσης του οικισμού που υδροδοτείται από το δίκτυο μεταφοράς. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Όπως έχουμε αναφέρει η ζήτηση νερού σε έναν οικισμό μεταβάλλεται ανάλογα 

με την εποχή, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας και ανάλογα με την 

ώρα της ημέρας. Συνεπώς για την ικανοποίηση της ζήτησης το συνολικό 

σύστημα ύδρευσης πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι θα καλύπτει την μέγιστη 

ζήτηση που μπορεί να προκύψει ανά κάθε λεπτό (στιγμιαία ζήτηση) ή 

τουλάχιστον σε ένα μικρό χρονικό βήμα που δεν μπορεί να είναι συμβατικά 

μεγαλύτερο από τη μία ώρα. Είναι προφανές ότι αν όλο το δίκτυο από την 

υδροληψία μέχρι τον τελικό χρήστη κατασκευάζονταν με τη μέγιστη στιγμιαία ή 

έστω μέγιστη ωριαία παροχή αυτό θα οδηγούσε σε υπερδιαστασιολόγηση όλου 

του δικτύου και επομένως θα κατέληγε σε ένα υπερβολικό κόστος κατασκευής. 

Για το λόγο αυτό επινοήθηκε η δεξαμενή ρύθμισης που παρεμβάλλεται μεταξύ 

εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου. 

 

Με την παρεμβολή της δεξαμενής ρύθμισης 24ωρης διάρκειας το μεν 

εξωτερικό υδραγωγείο μπορεί να υπολογίζεται με τη μέγιστη ημερήσια ζήτηση 

ενώ το εσωτερικό υδραγωγείο (δηλαδή το δίκτυο από τη δεξαμενή μέχρι τον 

κάθε χρήστη) πρέπει να υπολογίζεται με τη μέγιστη στιγμιαία η έστω μεγίστη 

ωριαία ζήτηση. 

Υδραυλικά Έργα Ι 

Α. Χριστοφή  5 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο υπολογισμός της παροχής σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου 

ακολουθεί όλα όσα αναφέραμε για τη ζήτηση νερού . Ο υπολογισμός ξεκινά με 

τη μέση ημερήσια ζήτηση του μελλοντικού πληθυσμού δηλαδή του πληθυσμού 

μετά από 30 ή 40 έτη, που αποτελεί κατά ένα τρόπο και τον εκτιμώμενο χρόνο 

ζωής του έργου. Η παροχή αυτή πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο 

πολλαπλασιαστή μετατροπής της μέσης ημερήσιας στη μέγιστη ημερήσια. Το 

αποτέλεσμα ίσως κάπως στρογγυλευμένο αποτελεί την παροχή σχεδιασμού 

του εξωτερικού υδραγωγείου. Προϋπόθεση για την υιοθέτηση της προσέγγισης 

αυτής είναι η ζήτηση να περιλαμβάνει και τις πάσης φύσεως απώλειες. 
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ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Η χάραξη του εξωτερικού υδραγωγείου εξαρτάται άμεσα από τη θέση της 

υδροληψίας και τη θέση της δεξαμενής ρύθμισης που αποτελούν την αρχή και 

το πέρας, του εξωτερικού υδραγωγείου. Κατά τη χάραξη του εξωτερικού 

υδραγωγείου ενός σωληνωτού δικτύου πρέπει να ακολουθούνται οι πιο κάτω 

γενικές κατευθύνσεις: 

 

 Επιδιώκεται η ανεμπόδιστη κατασκευή και λειτουργία του δικτύου (π.χ. 

υπάρχοντες ή μελλοντικούς δρόμους) ,να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

κατασκευή του δικτύου αλλά και η επισκεψιμότητα των συσκευών του. 

 Επιδιώκεται το μικρότερο δυνατό μήκος του δικτύου. 

 Επιδιώκεται η χάραξη να οδηγεί στις κατά το δυνατόν μικρότερες 

υψομετρικές διαφορές κατά μήκος του δικτύου. 

 Επιλέγεται κατάλληλο υλικό σωληνώσεων που να αντέχει στις εσωτερικές 

πιέσεις που θα προκόψουν από τη συγκεκριμένη χάραξη. 

 Επιλέγονται βοηθητικές συσκευές με στόχο την ομαλή υδραυλική λειτουργία 

του δικτύου  
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ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Στην πράξη κατά τη χάραξη ενός δικτύου μεταφοράς νερού συναντώνται 

πολλές δυσκολίες που κυρίως αναφέρονται: 

 

 στα φυσικά εμπόδια όπως ορεινοί όγκοι, υδατορέματα,  λίμνες κ.λπ. 

 

 στα τεχνικά εμπόδια όπως οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, δομικά έργα 

κ.λπ. 

 

 στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία 

 

 στις προστατευόμενες περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής και οικολογικής 

αξίας (περιοχές NATURA) 

 

 στο γεωλογικό υπόβαθρο 

 

 στο έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. 
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ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Η χάραξη ενός εξωτερικού υδραγωγείου στα πρώτα στάδια γίνεται σε κλίμακες 

1 : 5000 που σε τελικό στάδιο μπορεί να φτάσει σε 1:1000 και σε ορισμένες 

περιπτώσεις 1:500. Η χάραξη αποτυπώνεται σε σχέδια Οριζοντιογραφίας και 

Μηκοτομής. Στα σχέδια αυτά σχεδιάζεται ο άξονας του αγωγού. Λεπτομέρειες 

τοποθέτησης των αγωγών στο σκάμμα αλλά και τα φρεάτια και οι συσκευές 

που προτείνονται, παρουσιάζονται σε σχέδια λεπτομερειών με κλίμακες 1:100 

ή 1:50. 

 

Για κατασκευαστικούς λόγους το βάθος εκσκαφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

3 m ενώ σε κάθε περίπτωση το ύψος εδάφους για την κάλυψη του αγωγού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m. 

Γενικά πρέπει να επιδιώκονται ήπιες κλίσεις και μικρές αλλαγές υψομέτρων αν 

και στα δίκτυα υπό πίεση η αλλαγή στα υψόμετρα δεν διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο εφόσον βέβαια η πιεζομετρική γραμμή βρίσκεται πάντα πάνω από το 

έδαφος (που βρίσκεται πάνω από τον αγωγό). Πρακτικά φροντίζουμε η 

Πιεζομετρική Γραμμή να βρίσκεται σε ικανό υψόμετρο πάνω από τον αγωγό. 
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ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Οι ελάχιστες κλίσεις στους ανοδικούς και καθοδικούς κλάδους κατά τη 

κατεύθυνση της ροής είναι 2 - 30
00  και 4- 60

00  , αντίστοιχα, ώστε να 

διασφαλίζεται η ελεγχόμενη απαγωγή του αέρα με τη βοήθεια αερεξαγωγών 

στα ψηλά σημεία και η εκκένωση του δικτύου με τη βοήθεια εκκενωτών στα 

χαμηλά σημεία. Γενικά η χάραξη του αγωγού ακολουθεί τη μηκοτομή του 

εδάφους. 

 

Το βάθος εκσκαφής αποτελείται από την εξωτερική διάμετρο του αγωγού Dεξ, 

το ύψος επίχωσης h≥1m, τη στρώση εξυγίανσης από αμμοχάλικο (ε) (0.30÷ 

0.50 m) και τη στρώση άμμου (0.10 - 0.15) για την έδραση του αγωγού (α). Το 

πλάτος του σκάμματος συνήθως παίρνεται ως {Dεξ + 0.40) τη. Για αγωγούς με 

Dεξ > 400 mm το πλάτος του σκάμματος, s, υπολογίζεται ως Dεξ + 0.70 m 

(Σχήμα 1). 
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Σχ.1: Τομή σκάμματος                              

 εκσκαφής και  

τοποθέτηση του αγωγού. 

 

 

 

 

Μετά την τοποθέτηση του αγωγού στο σκάμμα ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 

στην επανεπίχωση με γαιώδες υλικό χωρίς πέτρες τουλάχιστον στην περιοχή 

κοντά στον αγωγό. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου των καθιζήσεων πρέπει 

να χρησιμοποιείται εδαφικό υλικό κατά προτίμηση κοκκώδες (π.χ. άμμος ή 

αμμοχάλικο) και να διαστρώνεται σε στρώσεις με πάχος όχι μεγαλύτερο του 

0.50 m και να συμπυκνώνεται με δονητικούς συμπυκνωτές. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 Υδροληψία 

 

Τα έργα υδροληψίας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της πηγής 

νερού που θα υδροδοτήσει το έργο. Οι πηγές υδροληψίας μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: 

(α) επιφανειακά νερά 

(β) υπόγεια νερά 

(γ) όμβρια νερά απευθείας 

(δ) θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό. 

 

 

Οι μέθοδοι υδροληψίας από τα επιφανειακά νερά είναι: 

 

(ί) υδροληψία από ποταμούς ή λίμνες επαρκούς παροχής για όλο το έτος  

(ίί) υδροληψία από ποταμούς ή άλλα φυσικά υδατορέματα μέσω ετήσιας ή 

υπερετήσιας ρύθμισης. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 Οι μέθοδοι υδροληψίας από τα υπόγεια νερά (και τις πηγές) είναι αντίστοιχα : 

 

(ί) με καλλιέργεια φυσικών πηγών (καρστικές , Οι καρστικές πηγές είναι 

συνήθως πηγές μεγάλης παροχής που προέρχονται από κατακερματισμό του 

γεωλογικού υποβάθρου δημιουργώντας αγωγούς μεγάλων διατομών.), 

καταπτώσεως, επαφής) (που αναβλύζουν στην επιφάνεια του εδάφους) 

(ίί) με κατακόρυφα πηγάδια ή γεωτρήσεις 

(ίίί) με υπόγειες στοές στις οποίες καταλήγει το υπόγειο νερό  

(ίν) με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους αφού έχει τεχνητά εμπλουτισθεί 

ο υπόγειος υδροφόρος. 

 

Η υδροληψία από τα όμβρια νερά (rainwater harvesting) γίνεται: 

 

(ί) από αδιαπέραστες επιφάνειες (στέγες, δρόμοι, κ.λπ.) σε ομβριοδεξαμενές  

(ίί) από ειδικά διαμορφωμένες επικλινείς επιφάνειες με μεγάλο συντελεστή 

απορροής. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

  
Τέλος από το θαλασσινό ή τα υφάλμυρα νερά με ειδική επεξεργασία 

απομάκρυνσης των αλάτων που είναι γνωστή ως αφαλάτωση. Αν και η 

υδροληψία μέσω της μεθόδου της αφαλάτωσης χαρακτηρίζεται ως μη 

συμβατική εντούτοις αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία κυρίως στις ξηρές και 

ημίξηρες περιοχές του πλανήτη και πρόσφατα στην πατρίδα μας .  
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Αντλιοστάσιο 

Το κτήριο του αντλιοστασίου περιλαμβάνει τη δεξαμενή άντλησης και τον 

θάλαμο χειρισμού και ελέγχου. Στο αντλιοστάσιο τοποθετείται ο τεχνικός 

εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα αντλητικά συγκροτήματα (αντλία + κινητήρας) 

(συνήθως 2 συγκροτήματα), τους αγωγούς αναρρόφησης, τμήμα του 

καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου και όλα τα όργανα και 

εξαρτήματα. 

 

Το κτήριο του αντλιοστασίου έχει προορισμό την προστασία των αντλητικών 

συγκροτημάτων και του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να έχει 

ικανοποιητικό αερισμό και φωτισμό και να εντάσσεται κατά το δυνατόν στο 

περιβάλλον. Κρίσιμο θέμα για το αντλιοστάσιο είναι η θεμελίωσή του κυρίως αν 

πρόκειται να κατασκευασθεί σε περιοχή κοντά σε ποταμό ή λίμνη. Προσοχή 

απαιτείται επίσης στη μελέτη πάκτωσης των αντλιών και των κινητήρων ώστε 

να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω των κραδασμών που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία τους.  
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Η δεξαμενή άντλησης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

στεγανοποιείται εσωτερικά. Η χωρητικότητα της εξαρτάται από τις παροχές 

εισροής και άντλησης. Πρέπει όμως να είναι επαρκής ώστε να αποφεύγονται οι 

συχνές διακοπές στη λειτουργία των αντλιών. 

 

Όσον αφορά στον τεχνικό εξοπλισμό πρέπει τα αντλητικά συγκροτήματα να 

διαθέτουν εφεδρείες. Αυτό σημαίνει ότι στην πιο απλή περίπτωση εκτός του 

βασικού αντλιοστασίου πρέπει να υπάρχει και εφεδρικό αντλιοστάσιο. Σε 

περίπτωση 3 - 4 παράλληλων συγκροτημάτων πρέπει επίσης να υπάρχει ένα 

τουλάχιστον εφεδρικό. Οι αγωγοί αναρρόφησης αλλά και ο καταθλιπτικός 

αγωγός είναι συνήθως χαλύβδινοι.  

Τέλος ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την αντιπληγματική 

προστασία του αντλιοστασίου.  

 

Στο Σχήμα 2. φαίνεται η γενική διάταξη σε τομή ενός αντλιοστασίου με δύο 

αντλητικά συγκροτήματα. 
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Σχ. 2.: Γενική διάταξη σε τομή ενός αντλιοστασίου με δύο αντλητικά 

συγκροτήματα. 

1: Ποδοβαλβίδα  

2: Σωλήνες αναρρόφησης  

3: Εκκενωτής  

4: Πλωτήρας 

5: Πέδιλα θεμελίωσης  

6: Φυγόκεντρες αντλίες 

 7: Πίνακας ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων  

8: Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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Δεξαμενή Ρύθμισης 

 

Δεξαμενή ρύθμισης ενός δικτύου ύδρευσης ενός οικισμού είναι ταυτόχρονα το 

πέρας του εξωτερικού υδραγωγείου και η αρχή του εσωτερικού υδραγωγείου.  

Ο ρόλος της δεξαμενής ρύθμισης είναι πολλαπλός: 

(α) Η δεξαμενή 24ωρης ρύθμισης λειτουργεί εξισορροπητικά μεταξύ της 

παροχής του αγωγού μεταφοράς (εξωτερικό υδραγωγείο) και της κατανάλωσης 

νερού στο δίκτυο διανομής (εσωτερικό υδραγωγείο). Όπως έχει αναφερθεί η 

παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου πρέπει να καλύπτει τη 

μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ενώ η παροχή σχεδιασμού του εσωτερικού 

υδραγωγείου πρέπει να καλύπτει τη στιγμιαία (έστω ωριαία) κατανάλωση. 

(β) Εξασφαλίζει τη μη διακοπή της υδροδότησης του οικισμού σε περίπτωση 

προσωρινής διακοπής ή βλάβης ή συντήρησης του εξωτερικού υδραγωγείου. 

(γ) Εξασφαλίζει σταθερή πίεση για το εσωτερικό υδραγωγείο με την κατασκευή 

της σε υψόμετρο κατάλληλο για τον οικισμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

κατάλληλο υψόμετρο διερευνάται και η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενής σε 

πυλώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα που είναι γνωστή ως 

υδατόπυργος. 
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Συμπερασματικά η δεξαμενή ρύθμισης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 

ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός δικτύου ύδρευσης. 

Παρατηρήσεις: 

(α) Η δεξαμενή ρύθμισης πρέπει να έχει 2 ή περισσότερους θαλάμους ώστε να 

είναι δυνατή η λειτουργία της με ταυτόχρονη συντήρηση η επισκευή του ενός 

θαλάμου (Σχήμα 3). 

(β) Η δεξαμενή ρύθμισης περιλαμβάνει τους θαλάμους που έχουν 

στεγανοποιηθεί εσωτερικά και το θάλαμο των δικλείδων. 

(γ) Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της δεξαμενής ρύθμισης περιλαμβάνει: 

(ί) αγωγό υπερχείλισης (ίί) σύστημα αυτόματης υπερχείλισης και διακοπής της 

εισροής (ίίί) δικλείδες εισροής και εκροής (ίν) συσκευή απολύμανσης (π.χ. 

χλωριωτής), αν δεν υπάρχει ειδική εγκατάσταση καθαρισμού (ν) σύστημα 

τηλεμετάδοσης της εξέλιξης της στάθμης νερού (νί) εκκενωτή. 

(δ) Η υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση της δεξαμενής αποτελεί θέμα 

βελτιστοποίησης με βάση το τελικό κόστος της μονάδας όγκου νερού που 

παροχετεύεται στο δίκτυο για κατανάλωση. 

(ε) Μπορεί ακόμα να βελτιστοποιηθεί η διάταξη και οι διαστάσεις των θαλάμων 

της δεξαμενής με στόχο το μικρότερο κατασκευαστικό κόστος. 
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Ο υπολογισμός της αναγκαίας χωρητικότητας της δεξαμενής 24ωρης ρύθμισης 

μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο πιο απλός εμπειρικός τρόπος είναι να 

υπολογισθεί ο όγκος νερού που αντιστοιχεί στο 1/4 του μεγίστου ημερήσιου 

όγκου που απαιτείται από τον οικισμό. Αν δηλαδή ο μέγιστος 24ωρος όγκος 

νερού είναι 1000 m3 η χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον 

250 m3 ή κατ’ αντιστοιχία 6ωρη κάλυψη της μεγίστης ημερήσιας ζήτησης. Αν 

κρίνεται επιθυμητό να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια το διάστημα κάλυψης 

μπορεί να ληφθεί 8 ώρες ή και παραπάνω και η αντίστοιχη χωρητικότητα να 

αυξηθεί ανάλογα (στο παράδειγμα 1000 · (8/24) = 333 m3). Στην πάνω 

χωρητικότητα προστίθεται και κατ’ εκτίμηση ένας όγκος  για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών. 

 

 

 

 

 

Σχ. 3: Κάτοψη 

 δεξαμενής 2 θαλάμων 

 με θάλαμο δικλείδων. 
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Για ορθολογικό υπολογισμό της χωρητικότητας υπάρχουν γραφικές και 

υπολογιστικές μέθοδοι οι οποίες στηρίζονται στις ίδιες αρχές. Παρουσιάζεται 

εδώ η γραφική λεγάμενη μέθοδος που είναι πολύ εύκολα κατανοητή. Για την 

παρουσίαση της διακρίνουμε δύο περιπτώσεις :  

α) η εισροή να γίνεται σταθερά καθ’ όλο το 24ωρο (περίπτωση δικτύου 

βαρύτητας)  

β) η εισροή να γίνεται για τμήματα του 24ώρου (περίπτωση άντλησης - 

κατάθλιψης)  

 

α) Εισροή συνεχούς σταθερής παροχής 

Στην περίπτωση αυτή χαράσσεται σε διάγραμμα η ολοκληρωτική καμπύλη της 

κατανάλωσης ως αθροιστικό ποσοστό της ημερήσιας κατανάλωσης. Στο ίδιο 

διάγραμμα χαράσσεται και αθροιστική γραμμή εισροής (ευθεία με σταθερή 

κλίση που αντιπροσωπεύει την παροχή εισροής). Οι δύο αθροιστικές γραμμές 

συγκλίνουν στο ποσοστό 100% και στις 24 h (αφού η έναρξη τοποθετείται στην 

ώρα 0) (Σχήμα 4.α.). 
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β) Εισροή κατά τμήματα του 24ώρου 

Στην περίπτωση αυτή η συνεχής ευθεία γραμμή εισροής αντικαθίσταται από 

τεθλασμένη που αποτελείται από οριζόντια τμήματα (όταν το αντλητικό 

συγκρότημα δεν λειτουργεί) και από τμήματα με κλίση κατά το χρόνο 

λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος (Σχήμα 4.β.). 

 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας και στις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις η αθροιστική γραμμή εισροής μετακινείται παράλληλα  

προς την ίδια έτσι ώστε ένα τουλάχιστον σημείο να εφάπτεται της αθροιστικής 

καμπύλης κατανάλωσης (χωρίς να την τέμνει). Η μεγίστη απόσταση μεταξύ των 

δύο γραμμών προσδιορίζει την απαιτούμενη χωρητικότητα της δεξαμενής 

όπως φαίνεται στα Σχήματα 4.α. και 4.β. 
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Σχ. 4: Υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας της δεξαμενής 24ωρης ρύθμισης  

α) εισροή συνεχούς σταθερής παροχής                  β) εισροή κατά τμήματα του 24ώρου. 
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Είναι προφανές ότι για να επιτύχουμε τη μικρότερη δυνατή χωρητικότητα στη 

δεξαμενή οι χρόνοι λειτουργίας των αντλιών μπορούν να διανεμηθούν στο 

24ωρο με τρόπο που το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ελάχιστο. Στην πράξη 

για λόγους ασφάλειας προκειμένου για εισροή από άντληση ο χρόνος 

λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος παίρνεται ενιαίος που συντελεί 

βέβαια σε μεγαλύτερη απαιτούμενη χωρητικότητα σε σχέση με την τμηματική 

άντληση. 

 

Η υπολογιστική διαδικασία ακολουθεί την ίδια πορεία με ωριαίες τιμές που 

παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων και εύκολα χρησιμοποιούνται στους 

υπολογισμούς με υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel). 

 

Παρατήρηση: Σε πολλά βιβλία ο υπολογισμός του όγκου της δεξαμενής γίνεται 

με την υιοθέτηση των ποσοστών της μέσης ημερήσιας παροχής αντί της 

μέγιστης ημερήσιας παροχής. Όμως η χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να 

ικανοποιεί τις ανάγκες της μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης. 
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Εφαρμογή 1 

Για την ύδρευση οικισμού με πληθυσμό σχεδιασμού 8500 μόνιμους κατοίκους 

προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής 24ωρης ρύθμισης που τροφοδοτείται από 

καταθλιπτικό αγωγό με αντλητικό συγκρότημα που λειτουργεί από 0: 00 μέχρι 

18: 00 ώρα κάθε μέρα. 

Δίνονται: 

•η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και ημέρα: 300 L/κατ.ημ. 

•τα ποσοστά κατανάλωσης σε κάθε ώρα της ημέρας όπως στον πίνακα. 

 

Να υπολογισθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα της δεξαμενής ρύθμισης.  
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Ώρα Ποσοστό % Ώρα Ποσοστό % 

0-1 2.00 12-13 4.80 

1-2 
2.00 

13-14 4.90 

2-3 1.50 14-15 5.20 

3-4 1.50 15-16 5.10 

4-5 2.20 16-17 6.10 

5-6 3.00 17-18 7.00 

6-7 4.20 18-19 7.00 

7-8 5.80 19-20 5.50 

8-9 5.50 20-21 4.20 
9-10 4.90 

21-22 
3.00 

10-11 4.70 22-23 
2.80 

11-12 4.90 23-24 2.20 
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Λύση 

Αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση: 

 Q d max = Pv  qmax = 
𝟖𝟓𝟎𝟎 •𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎  = 2550 m3/ημέρα 

όπου: Pv είναι ο πληθυσμός σχεδιασμού (συνήθως μετά από 30 έτη) και qmax 

είναι η ανηγμένη κατανάλωση ανά κάτοικο και ημέρα. 

Επειδή η κατανάλωση κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου πρέπει να είναι ίση με την 

αθροιστική εισροή κατά το ίδιο διάστημα, η παροχή του καταθλιπτικού αγωγού 

Qin που λειτουργεί 18 ώρες το 24ωρο θα είναι: 

Qin = 2550/18 = 141.67 m3/h  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η αθροιστική καμπύλη εισροής και η 

αθροιστική καμπύλη κατανάλωσης ξεκινούν από το σημείο (0, 0) και 

καταλήγουν στο σημείο (24 h, 2550 m3) στο αντίστοιχο διάγραμμα χωρίς να  

τέμνονται. Επομένως η απαιτούμενη χωρητικότητα είναι η μέγιστη κατακόρυφη 

απόσταση στο αντίστοιχο διάγραμμα. 

Υπολογιστικά, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, η απαιτούμενη 

χωρητικότητα υπολογίζεται ίση με 680.57 m3. Στην πράξη 700 m3. Η τελική 

χωρητικότητα πρέπει να περιλάβει και την παροχή πυρόσβεσης. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

1) Είδη Σωληνώσεων 

Ο αγωγός μεταφοράς του εξωτερικού υδραγωγείου (που συνήθως αναφέρεται 

ως εξωτερικό υδραγωγείο) είναι συνήθως αγωγός υπό πίεση είτε με βαρύτητα 

είτε με κατάθλιψη. Στην πρώτη περίπτωση ο σχεδιασμός έχει στόχο την 

«κατανάλωση» της υψομετρικής διαφοράς από την αρχή (στη γραμμή 

ενέργειας) στο τέλος του αγωγού με τις γνωστές απώλειες φορτίου. Στην 

δεύτερη περίπτωση η επιλογή διαμέτρου έχει πολλές διαθέσιμες λύσεις (με 

βάση τις διαμέτρους του εμπορίου) γιατί οι απώλειες φορτίου που 

δημιουργούνται σε κάθε εναλλακτική λύση μπορούν να αντισταθμίζονται με το 

αντίστοιχο μανομετρικό ύψος για το οποίο επιλέγεται το αντλητικό συγκρότημα. 

Οι σωληνώσεις ενός εξωτερικού υδραγωγείου μπορεί να είναι από χάλυβα, 

από χυτοσίδηρο, χλωριωμένο πολυβινύλιο uPVC, πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ή 

υαλοπλισμένο πολυεστέρα. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να είναι και από σκυρόδεμα ή προεντεταμένο 

σκυρόδεμα. Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες από 

αμιαντοτσιμέντο, υλικό όμως που τείνει να εγκαταλειφτεί για δίκτυα που 

προορίζονται για μεταφορά νερού για ανθρώπινη κατανάλωση επειδή έχει 

ενοχοποιηθεί για δημιουργία συνθηκών καρκινογενέσεων. 
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Οι σωλήνες από χάλυβα κατασκευάζονται με διαμήκη ή ελικοειδή ραφή με 

διαμέτρους από 50 μέχρι 2000 mm, σε μήκη 6m ή και μεγαλύτερα. 

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και αντέχουν σε μεγάλα ύψη 

πίεσης. Μειονεκτήματα των χαλυβοσωληνώσεων είναι το μεγάλο βάρος τους, 

το υψηλό σχετικά κόστος και οι ανάγκες αντιδιαβρωτικής επικάλυψης και 

καθοδικής προστασίας. 

 

Οι σωλήνες από σκληρό χλωριωμένο πολυβινύλιο (uPVC) χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα τα τελευταία χρόνια λόγω των ικανοποιητικών χαρακτηριστικών τους 

(βάρος, τιμή, διάρκεια ζωής, ευκολία στη σύνδεση, χωρίς ανάγκες καθοδικής 

προστασίας και αντιδιαβρωτικής επικάλυψης). Συνήθως διατίθενται σε μήκη 

των 6 m, συνδέονται με μούφα (κεφαλή) και ελαστικό στεγανωτικό δακτύλιο. 

Κυκλοφορούν σε τέσσερις κλάσεις πίεσης 6, 10,και 16 atm με πιο συνηθισμένη 

αυτή των 10 atm. Η τυποποίηση των αγωγών από uPVC περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα. Εκτός από τους σωλήνες παράγονται και ειδικά τεμάχια από uPCV 

ή χυτοσίδηρο για συνδέσεις μεταξύ αγωγών (διπλή μούφα), για αλλαγή 

διαμέτρους (συστολή), αλλαγή κατεύθυνσης (καμπύλες), διακλαδώσεις (ταυ), 

τέρματα (πώμα), κ.λπ. Οι σωλήνες από uPVC αποφεύγονται σε καταθλιπτικούς 

αγωγούς με μεγάλες πιέσεις. 



ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Υδραυλικά Έργα Ι 

Α. Χριστοφή  32 

Τέλος οι σωλήνες από χυτοσίδηρο διακρίνονται για τη μεγάλη αντοχή της στο 

χρόνο αλλά και την υψηλή μηχανική αντοχή τους. Βασικά μειονεκτήματα είναι 

το πολύ μεγάλο βάρος, η ψαθυρότητά τους και το υψηλό κόστος. 

Μια από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της κατασκευής των σωλήνων για 

ύδρευση αποτελεί το σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) τρίτης γενιάς που 

κυκλοφορεί σε μήκη των 100 m έχει πολύ πλεονεκτικές ιδιότητες (μικρό βάρος, 

ελάχιστες απώλειες, δεν είναι ψαθυρό, δεν χρειάζεται αντιδιαβρωτική 

προστασία). Το ΡΕ τρίτης γενιάς τείνει να επικρατήσει στα δίκτυα ύδρευσης 

εφόσον οι πιέσεις βρίσκονται σε μέτρια σχετικά επίπεδα (MRS 10). 

Τέλος τα τελευταία χρόνια παράγονται και σωλήνες ειδικών προδιαγραφών και 

απαιτήσεων από πολυεστέρα με ονομαστική πίεση από 1 μέχρι 32 atm. Η 

κατασκευή αυτών των σωλήνων γίνεται από υαλοπλισμένο πολυμερές με 

συνεχή περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP). Μια άλλη τεχνολογία σωλήνων 

από πολυεστέρα είναι αυτή με φυγοκεντρική έγχυση από πολυεστέρες 

ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP). Οι σωλήνες με αυτή την τεχνολογία 

διατίθενται με ονομαστικές πιέσεις από 1 μέχρι 20 bar. Οι παραπάνω δύο 

κατηγορίες σωλήνων αναφέρονται επίσης ως «σωλήνες με υαλοπλισμένο 

πολυεστέρα». 
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Σε ειδικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται οι απαιτήσεις 

των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την κατασκευή σωλήνων και 

εξαρτημάτων για μια σειρά σωλήνων από διαφορετικά υλικά. Ειδικότερα 

παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για σωλήνες από PVC, από Πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας (HOPE), από ελατό χυτοσίδηρο (Ductile Iron), από 

χάλυβα, από υαλοπλισμένο πολυμερές (FW - GRP), από φυγοκεντρικά έγχυτο 

και ενισχυμένο με ίνες γυαλιού πολυεστέρα (CC - GRP) όπως συνοπτικά 

παρουσιάστηκαν. 
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2)Συσκευές Ελέγχου και Ασφάλειας 

Είναι προφανές ότι ένα εξωτερικό υδραγωγείο δεν μπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς τις συσκευές ελέγχου και ασφάλειας που διευκολύνουν τη ροή και είναι 

χρήσιμες για την καλή του λειτουργία αλλά και την εκκένωσή του όταν 

απαιτείται. Στις συσκευές αυτές περιλαμβάνονται: 

 οι δικλείδες 

 οι βαλβίδες ελέγχου 

 οι αερεξαγωγοί 

 οι εκκενωτές. 

Δικλείδες 

Οι δικλείδες βοηθούν στη μείωση ή στη διακοπή της ροής στο δίκτυο. 

Υπάρχουν 3 είδη δικλείδων: η συρταρωτή, η κυλινδρική και η δικλείδα 

πεταλούδας. Η συρταρωτή ενδείκνυται σε περιπτώσεις μικρών διατομών και 

μικρού πιεζομετρικού φορτίου. Είναι περισσότερο κατάλληλες για τη διακοπή 

της ροής και λιγότερο για τη μείωση της ροής αφού η ουσιαστική μείωση της 

παροχής επιτυγχάνεται λίγο πριν το κλείσιμο της δικλείδας. Η λειτουργία της 

συρταρωτής δικλείδας βασίζεται σε συρταρωτό έμβολο που παρεμβάλλεται στη 

ροή με χειροκίνητο μηχανισμό (Σχ. 5. ) 
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Σχήμα 5 : Δικλείδα συρταρωτή 
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Η κυλινδρική δικλείδα λειτουργεί με περιστρεφόμενο κύλινδρο με κυκλική 

διατομή αντίστοιχη του αγωγού στον οποίο τοποθετείται. Όταν ο άξονας του 

αγωγού διέρχεται από το κέντρο της κυκλικής οπής του κυλίνδρου η δικλείδα 

παραμένει ανοικτή ενώ με στροφή 90° επιτυγχάνεται η πλήρης διακοπή της 

ροής. Αν και ο χειρισμός τέτοιων δικλείδων είναι ευκολότερος το κόστος αγοράς 

είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

 

Τέλος οι δικλείδες πεταλούδας είναι περισσότερο κατάλληλες για μεγάλες 

διατομές (και παροχές) με σχετική ευκολία στο χειρισμό. Έχουν περιορισμένο 

βάρος και συγκριτικά χαμηλότερο κόστος αγοράς. Ο μηχανισμός λειτουργίας 

στηρίζεται σε περιστρεφόμενο κυκλικό δίσκο περί άξονα κάθετο στον άξονα του 

αγωγού. Οι δικλείδες πεταλούδας είναι οι πιο διαδεδομένες για χρήση στο 

εξωτερικό υδραγωγείο. 
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Βαλβίδες ελέγχου 

Οι βαλβίδες ελέγχου είναι διάφορων τύπων και επιτελούν διάφορες λειτουργίες. 

Είναι αυτόματες συσκευές, συνήθως ηλεκτρονικού τύπου. Οι λειτουργίες που 

μπορούν να επιτυγχάνονται με τη χρήση βαλβίδων ελέγχου είναι μεταξύ των 

άλλων: η διατήρηση της πίεσης, η μείωση της πίεσης, η ρύθμιση και ο έλεγχος 

της παροχής (Σχήμα 6.). Οι βαλβίδες αυτές έχουν αισθητήρες ανάντη και κατάντη 

που ανάλογα με τη λειτουργία δίνουν σήμα ενεργοποίησης του αντίστοιχου 

εμβόλου για την αυτόματη ρύθμιση για την οποία χρησιμοποιείται η βαλβίδα.  

Μια από τις βαλβίδες αυτού του τύπου είναι και η βαλβίδα αντεπιστροφής για τον 

έλεγχο και τη διατήρηση της κατεύθυνσης της ροής. Ειδικά όμως για την 

εξασφάλιση της κατεύθυνσης της ροής υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ευρύτατα 

οι απλές βαλβίδες αντεπιστροφής μηχανικού τύπου. Οι βαλβίδες αυτές που 

συνήθως τοποθετούνται στους καταθλιπτικούς αγωγούς μετά το αντλιοστάσιο 

(για την προστασία του) αποτελούνται από ένα κινητό δίσκο που παραμένει 

ανοικτός όσο υπάρχει ροή στον καταθλιπτικό αγωγό. Αν η ροή αντιστραφεί (π.χ 

με απότομη διακοπή της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος) ο κινητός 

δίσκος πιεζόμενος από το βάρος της στήλης του νερού στον καταθλιπτικό 

σωλήνα κλείνει με αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής αντίθετης κατεύθυνσης από 

αυτή της κανονικής λειτουργίας (Σχήμα 7.) 
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Σχ. 6. : Συσκευές ελέγχου της ροής στα δίκτυα υπό πίεση. 
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Σχ. 7. : Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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Αερεξαγωγοί 

Οι αερεξαγωγοί είναι συσκευές απαραίτητες για την καλή λειτουργία ενός δικτύου 

με κύρια αποστολή να απομακρύνουν (η και να παίρνουν) αέρα από το δίκτυο. Ο 

ρόλος των αερεξαγωγών είναι πολλαπλός ενώ η θέση τους στα δίκτυα είναι 

πάντα στα ψηλά σημεία.  

Οι αερεξαγωγοί λειτουργούν: 

α) κατά την κανονική λειτουργία του δικτύου όταν στα ψηλά σημεία 

συγκεντρώνονται φυσαλίδες αέρα από το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο. Ο 

αέρας αυτός απομακρύνεται από τους αερεξαγωγούς πριν μειωθεί ή διακοπεί η 

ροή νερού λόγω της παρεμβολής του αέρα. 

β) Κατά την πλήρωση του δικτύου οι αερεξαγωγοί απομακρύνουν τον αέρα από 

το δίκτυο που σταδιακά εκτοπίζεται από το νερό,  

γ) Σε περίπτωση εκκένωσης του δικτύου εισάγουν αέρα στο δίκτυο ώστε να 

μπορεί να εκκενωθεί σε μικρό χρόνο και με ασφάλεια αφού αποφεύγονται οι 

υποπιέσεις με την εισαγωγή του αέρα,  

δ) Σε συνθήκες αστάθειας (π.χ. υδραυλικό πλήγμα) κυρίως στη φάση 

αποσυμπίεσης οι αερεξαγωγοί εισάγουν αέρα στο δίκτυο για την αποφυγή 

υποπίεσης. 
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Συνεπώς οι αερεξαγωγοί είναι συνήθως συσκευές διπλής λειτουργίας δηλαδή 

εισαγωγής και εξαγωγής αέρα ανάλογα με τις συνθήκες (Σχήμα 8). Οι 

αερεξαγωγοί τοποθετούνται σε κατάλληλα φρεάτια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 

τους λειτουργία. 

 

 

Εκκενωτές 

Οι εκκενωτές είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την εκκένωση του 

δικτύου. Τοποθετούνται στα χαμηλά σημεία σε ειδικά διαμορφωμένα φρεάτια σε 

πλευρική διακλάδωση του δικτύου (Σχήμα 9). Ουσιαστικά οι εκκενωτές 

αποτελούνται από 3 δικλείδες και ίσως μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Με τη χρήση 

των δικλείδων μπορεί να εκκενωθεί ο ανάντη ή ο κατάντη αγωγός ή και οι δύο 

ταυτόχρονα. 
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Σχ. 9: Τυπικός εκκενωτής εξωτερικού υδραγωγείου, 

α) Κάτοψη φρεατίου εκκένωσης 

β) Μηκοτομή αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου με τη θέση του εκκενωτή. 

 κάτοψη                                                                    Μηκοτομή                                        

Σχ. 8: Αερεξαγωγός διπλής λειτουργίας 
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Άλλες συσκευές ελέγχου 

Άλλες συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα εξωτερικό υδραγωγείο 

μπορεί να είναι: 

α) στον σωλήνα αναρρόφησης η ποδοβαλβίδα που αποτελείται από πλέγμα 

ώστε να μην εισχωρούν υλικά και αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό της 

δεξαμενής αναρρόφησης (ή της γεώτρησης), β) στην αρχή του δικτύου 

τοποθετούνται επίσης φίλτρα ώστε το χονδρόκοκκο υλικό να μην μεταφέρεται και 

να δημιουργεί προβλήματα στις συσκευές και τα ευαίσθητα εξαρτήματα του 

δικτύου μεταφοράς, γ) στη δεξαμενή που καταλήγει ο αγωγός του εξωτερικού 

υδραγωγείου πρέπει να υπάρχει πλωτήρας ή άλλη συσκευή ελέγχου της 

στάθμης του νερού. Μόλις η στάθμη υπερβεί το όριο Ανώτατης Κανονικής 

Στάθμης (ΑΚΣ) μεταδίδεται το αντίστοιχο σήμα για τη διακοπή της λειτουργίας 

του αντλιοστασίου. Αντίστοιχα όταν η στάθμη βρεθεί κάτω από κάποιο κατώτατο 

όριο το σήμα μεταδίδεται στο αντλιοστάσιο για την επαναλειτουργία του 

αντλητικού συστήματος, δ) για τη μείωση της πίεσης (ουσιαστικά μηδενισμό της 

πίεσης) χρησιμοποιούνται ακόμα (αλλά σε μικρότερο βαθμό) τα πιεζοθραυστικά 

φρεάτια που ουσιαστικά καταβιβάζουν τη γραμμή ενέργειας στο επίπεδο 

εδάφους. Συνεπώς η γραμμή ενέργειας ξεκινά από το επίπεδο του εδάφους για 

τον αγωγό κατάντη του φρεατίου. 
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ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι συνδέσεις των σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο ύδρευσης 

δεν μπορούν να παραλάβουν τις αξονικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη 

φάση λειτουργίας του, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξασφαλισθούν από 

αποσύνδεσα και πλευρική μετατόπιση. Τα τρία βασικά είδη συνδέσεων που 

χρησιμοποιούνται στην πράξη είναι η σύνδεση άκρου, η σύνδεση διακλάδωσης 

και η σύνδεση αλλαγής διεύθυνσης. Οι συνδέσεις αυτές και οι αξονικές δυνάμεις 

που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του δικτύου φαίνονται στο Σχήμα 10. Για 

την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στις 

συνδέσεις θα πρέπει να μεταβιβασθούν με ασφάλεια στο έδαφος. Αυτό γίνεται με 

την κατασκευή ειδικών στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα, πάνω στα οποία γίνεται 

η αγκύρωση των συνδέσεων. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ονομάζονται σώματα 

αγκύρωσης, θα πρέπει να διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να μπορούν να 

παραλαμβάνουν με ασφάλεια τις δυνάμεις των συνδέσεων, και στη συνέχεια, να 

τις μεταβιβάζουν επίσης με ασφάλεια στο έδαφος. Ασφαλής παραλαβή της 

δύναμης σύνδεσης από το σώμα αγκύρωσης σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται 

υπέρβαση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος στην διεπιφάνεια 

σύνδεσης-σώματος αγκύρωσης, η οποία αποτελεί την πλέον καταπονούμενη 

περιοχή του σώματος αγκύρωσης.  
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Ασφαλής μεταφορά των δυνάμεων στο έδαφος σημαίνει ότι οι αναπτυσσόμενες 

θλιπτικές τάσεις στη διεπιφάνεια σώματος αγκύρωσης - εδάφους θα πρέπει να 

μπορούν να παραληφθούν από το έδαφος, με δεδομένο ότι το σώμα αγκύρωσης, 

λόγω των δυνάμεων που επενεργούν σ’ αυτό, θα πρέπει να διατηρεί την 

κατάσταση ισορροπίας του. Πιο κάτω αφού δοθούν οι βασικές εξισώσεις με τις 

οποίες υπολογίζονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στα τρία βασικά είδη 

συνδέσεων του Σχήματος 10, περιγράφεται μια απλή διαδικασία 

διαστασιολόγησης των σωμάτων αγκύρωσης. 

 

1) Δυνάμεις Συνδέσεων 

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στα τρία είδη συνδέσεων που προαναφέρθηκαν, 

κατά τη φάση λειτουργίας του δικτύου, φαίνονται στο Σχήμα 10. Για την 

περίπτωση της σύνδεσης άκρου, το μέγεθος της δύναμης R δίνεται από τη 

σχέση: 

 

R = pS (1) 

 

όπου: ρ είναι η πίεση (δοκιμής) του δικτύου και S η διατομή του αγωγού. 
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Επίσης με την παραπάνω σχέση υπολογίζεται το μέγεθος της δύναμης για την 

περίπτωση της διακλαδιζόμενης σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, το S δηλώνει 

τη διατομή του διακλαδιζόμενου σωλήνα. Όταν η σύνδεση που χρησιμοποιείται 

είναι καμπύλη που εκτρέπει έναν ευθύγραμμο αγωγού του δικτύου κατά γωνία φ, 

τότε η δύναμη R που εξασκείται στη σύνδεση δίνεται από την εξίσωση 2 και έχει 

φορά που φαίνεται στο Σχήμα 10γ. 

 

R΄ = 2pS sin 
𝜑

2
 (2) 

 

όπου: ρ είναι η πίεση δοκιμής του δικτύου και S η διατομή του σωλήνα. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η δύναμη R αποτελεί τη συνισταμένη των δυο δυνάμεων 

που αναπτύσσονται στις διευθύνσεις των διακλαδιζόμενων σωλήνων και έχουν 

μέγεθος R' = pS (Σχήμα 10.γ). 
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(γ) Καμπύλη - σύνδεση αλλαγής διεύθυνσης 

Σχ. 10: Τα τρία είδη συνδέσεων και οι δυνάμεις αγκύρωσης. 
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2) Διαστασιολόγηση Σώματος Αγκύρωσης 

 

Τα σώματα αγκύρωσης κατασκευάζονται από άοπλο σκυρόδεμα με απλό 

γεωμετρικό σχήμα. Η διαδικασία διαστασιολόγησης των σωμάτων αυτών θα 

περιγράφει μόνο για την περίπτωση που η δύναμη R είναι οριζόντια και το σώμα 

αγκύρωσης κατασκευάζεται σε σκάμμα του οποίου η μία κατακόρυφη πλευρά 

παρεμποδίζει την οριζόντια μετακίνηση του σώματος (Σχήμα 11). 

 

Στην αρχή επιλέγεται η γεωμετρική μορφή του σώματος αγκύρωσης έτσι ώστε η 

δύναμη που μεταβιβάζεται σ’ αυτό από την αγκυρωμένη σύνδεση να διέρχεται 

από το κέντρο βάρος της διεπιφάνειας σώματος αγκύρωσης - εδάφους. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση, παραλείποντας τις δυνάμεις τριβής, το έδαφος καταπονείται 

πάνω στη διεπιφάνεια αυτή με θλιπτικές τάσεις που παρέχονται από την εξίσωση 

  σ = 
𝑅

𝐴
 (3) 

όπου Α είναι το εμβαδόν της διεπιφάνειας σώματος αγκύρωσης-εδάφους. Το 

εμβαδόν Α της διεπιφάνειας αυτής θα πρέπει να επιλεχθεί έτσι ώστε οι θλιπτικές 

τάσεις που υπολογίζονται με την εξίσωση  να μην υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη 

τάση του εδάφους σ
𝛿

𝜋
, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει  
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Σχ. 11: Η δύναμη R παραλαμβάνεται από την κατακόρυφη πλευρά του σκάμματος. 
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σ ≤ σ
𝛿

𝜋
  (4) 

Η επιτρεπόμενη τάση εδάφους παίρνεται μεταξύ της τιμής 100kN/m2, που 

αντιστοιχεί σε χαλαρό έδαφος, και της τιμής 250 kN/m2, που αντιστοιχεί σε 

βραχώδες έδαφος. 

 

Στην περίπτωση που η κατακόρυφη παρειά του σκάμματος δεν είναι σε θέση να 

παραλάβει τη δύναμη R, αυτό θα πρέπει να γίνει από την κάτω επιφάνεια του 

σκάμματος, μέσω της δύναμης τριβής Τ που αναπτύσσεται στο τμήμα επαφής 

της με το σώμα αγκύρωσης (Σχήμα 12).  Θα πρέπει δηλαδή να ισχύει 

 

Τ= μW ≥   
𝑅

𝑛
   (5) 

 

όπου: W είναι το βάρος του σώματος αγκύρωσης, 

μ (= tan φ) είναι ο συντελεστής στατικής τριβής, και  

n συντελεστής ασφάλειας, που συνήθως παίρνεται η = 1.5. 
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Σχ.12: Η δύναμη R παραλαμβάνεται από την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ σώματος αγκύρωσης-εδάφους. 

Για τις συνηθισμένες περιπτώσεις που συναντώνται στην πράξη, ο 

συντελεστής τριβής παίρνεται : 

 

• για αμμώδη εδάφη χωρίς ιλύ: μ = 0.55 

• για αμμώδη εδάφη με ιλύ:   μ = 0.45 

• για αργιλώδη εδάφη: μ = 0.35  
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Εκτός από την ασφαλή μεταβίβαση της δύναμης R στο έδαφος, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται και η ασφαλής της μεταβίβαση στο σώμα αγκύρωσης (Σχήμα 12). 

Αυτό επιτυγχάνεται, όταν οι αναπτυσσόμενες θλιπτικές τάσεις στη διεπιφάνεια 

σύνδεσης - σώματος αγκύρωσης, δεν ξεπερνούν την θλιπτική αντοχή σ
𝜎𝜅𝜐

𝜋
  του 

σκυροδέματος, δηλαδή 

σ = 
𝑅

𝐹
  ≤  σ

𝜎𝜅𝜐

𝜋
  (6) 

 

Επειδή η διεπιφάνεια είναι κυλινδρική, μια μέση τιμή της θλιπτικής τάσης 

προκύπτει από την πιο πάνω εξίσωση  όταν το F αντιπροσωπεύει την προβολή 

της διεπιφάνειας αυτής σε επίπεδο κάθετο στη δύναμη R (Σχήμα 13). Η θλιπτική 

αντοχή σ
𝜎𝜅𝜐

𝜋
 του σκυροδέματος παίρνεται από σχετικούς πίνακες ανάλογα με την 

ποιότητα που χρησιμοποιείται. 
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Σχ. 13: Οι θλιπτικές τάσεις στην διεπιφάνεια σύνδεσης - σώματος αγκύρωσης. 
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Εφαρμογή 1 

Να προσδιορισθούν οι διαστάσεις τους σώματος αγκύρωσης από άοπλο 

σκυρόδεμα του σχήματος, στο οποίο αγκυρώνεται σύνδεση διακλάδωσης. Η 

δύναμη μεταβιβάζεται στην κατακόρυφη πλευρά του σκάμματος. 

 

Δίνονται: 

 

διάμετρος διακλαδιζόμενου σωλήνα: D = 400 mm 

διάμετρος σωλήνα κυρίου συστήματος: D' = 500 mm 

πίεση δοκιμής: ρ = 1.5 ΜΡα 

επιτρεπόμενη τάση εδάφους: σ
𝛿

𝜋
 = 150 kPa 

επιτρεπόμενη τάση σκυροδέματος: σ
𝜎𝜅𝜐

𝜋
 = 4 ΜΡα. 
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  τομή                                                                       κάτοψη                                        
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Λύση. Υπολογισμός δύναμης R (εξ. 1) : 

ρ = 1.5 ΜΡα = 1.5 • 106 N/m2 

S = 
𝜋𝐷2

4
 =  

𝜋 • 0.42

4
 = 0.126 m2 

R = pS = 1.5 • 106 N/m2  0.126 m2 = 0.189 • 106N= 189 kN  

Υπολογισμός απαιτούμενου εμβαδού επιφάνειας ώθησης (εξ. 4)  

σ ≤ σ
𝛿

𝜋
  =>  

𝑅

𝐴
 ≤ σ

𝛿

𝜋
 => A ≥ 

𝑅

σ 𝛿

𝜋

 = 
189 kN  

150 𝑘𝑁𝑚−2 
 = 1.26 m2 

Επιλέγεται επιφάνεια  A= 1.3 χ 1.0 = 1.3 m2. Η οριζόντια διάσταση του στοιχείου 

επιλέγεται για κατασκευαστικούς λόγους ίση με 1 m. 

Έλεγχος αντοχής σκυροδέματος (εξ. 6)  

F= 0.5 •1.3 = 0.65 m2 

σ = 
𝑅

𝐹
  = 

189 kN
0.65 m2   = 291 • 103 N/m2  = 0.291 Mpa < 4 Mpa 

Παρατηρούμε ότι, στην περίπτωση της διακλαδιζόμενης σύνδεσης, η θλιπτική τάση 

που αναπτύσσεται στην διεπιφάνεια σώματος σκυροδέματος - σύνδεσης είναι πολύ 

μικρή συγκριτικά με την επιτρεπόμενη τάση σκυροδέματος. Αυτό θα δούμε ότι δεν 

συμβαίνει στην περίπτωση της σύνδεσης αλλαγής διεύθυνσης.  
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Εφαρμογή 2 

Να προσδιορισθούν οι διαστάσεις του σώματος αγκύρωσης της προηγούμενης 

εφαρμογής, όταν το κατακόρυφο τοίχωμα του σκάμματος δεν μπορεί να 

παραλάβει τη δύναμη αγκύρωσης, και το έδαφος στην έδραση του σώματος είναι 

αμμώδες χωρίς ιλύ(μ=0.55). Δίνεται ειδικό βάρος του σκυροδέματος γb = 21 

kN/m3. 

Λύση. Στην περίπτωση αυτή η δύναμη R θα πρέπει να μεταβιβασθεί στο έδαφος 

μέσω της τριβής που αναπτύσσεται στην διεπιφάνεια  έδρασης του σώματος 

αγκύρωσης. Σύμφωνα με την εξίσωση (εξ. 5) , θα πρέπει να ισχύει 

Τ ≥   
R

n
 =>  μ •W  ≥  

R

n
 => W ≥ 

R

n •
 
μ
 = 

189 kN  

1.5•0.55
 = 229 kN  

Για βάρος W = 229 kN, αντιστοιχεί όγκος σώματος αγκύρωσης ίσος με: 

V = 
W  

γb
 = 

229 kN  

21 kNm−3 = 10.9 m3 

Έτσι αν επιλέξουμε σώμα αγκύρωσης κυβικού σχήματος, η ακμή του θα πρέπει 

να έχει μήκος 

l= V
3

  = 10.9 m33
 = 2.21 m 

 Παρατηρούμε ότι το σώμα σε μια τέτοια περίπτωση έχει περίπου διπλάσιο 

όγκο από τον προηγούμενο. 



Η διάλεξη αυτή είναι στηριγμένη στις ακόλουθες πηγές:  

Υδραυλικά Έργα, Γ. Τσακίρης (ed.), Σχεδιασμός & Διαχείριση, 

 Εκδόσεις Συμμετρία, 2010. 
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