
Εςωτερικό υδραγωγείο 

Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που 
αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν 
για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ ενόσ οικιςμοφ. Σο δίκτυο ξεκινά 
από μία ι περιςςότερεσ δεξαμενζσ και καταλιγει ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ των 
καταναλωτϊν. τόχοσ του εςωτερικοφ υδραγωγείου είναι θ διανομι του 
πόςιμου νεροφ εξαςφαλίηοντασ τθ ηιτθςθ των καταναλωτϊν για όλο το χρόνο 
λειτουργίασ του δικτφου. 
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου τα δίκτυα διαςταςιολογοφνται ςτθ φάςθ 
του ςχεδιαςμοφ ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι απαιτοφμενεσ παροχζσ και ςε 
μελλοντικό χρονικό ορίηοντα με διατιρθςθ τθσ πίεςθσ του δικτφου ςτα 
προκακοριςμζνα όρια. 
Οι ταχφτθτεσ ροισ ςτα δίκτυα φδρευςθσ πρζπει να βρίςκονται ςτα όρια 0.5-1.5 
m/s όςο αυτό είναι δυνατό. Οι απαιτιςεισ φψουσ πίεςθσ για τα διάφορα κτίρια 
είναι 
 
Μονϊροφα: 12 – 15 m 
Διϊροφα:     16 – 19 m 
Σριϊροφα:   20 – 23 m 
 



Για τθν ομαλι λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ πρζπει αν ακολουκοφνται οι 
παρακάτω κανόνεσ: 
 
1. Η ςτατικι πίεςθ που προςδιορίηεται από τθ διαφορά ςτάκμθσ μεταξφ τθσ 

ανϊτατθσ ςτάκμθσ λειτουργίασ τθσ δεξαμενισ ρφκμιςθσ και του 
χαμθλότερου ςθμείου του δικτφου δεν πρζπει να υπερβαίνει ςτα 60m. 

2. Η κλάςθ ςωλινων που επιλζγεται πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 atm 
(ϊςτε να καλφπτονται οι υπερπίεςεισ ςτθν περίπτωςθ υδραυλικοφ 
πλιγματοσ). 

3. Η ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ των αγωγϊν πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 90 mm. 

4. Ο ςχεδιαςμόσ του δικτφου πρζπει να γίνεται με τθ μζγιςτθ ςτιγμιαία 
(ωριαία) παροχι, ι εναλλακτικά, με τθ μζγιςτθ θμεριςια και τθν παροχι 
πυρόςβεςθσ εάν το άκροιςμα των τελευταίων είναι μεγαλφτερο από τθ 
μζγιςτθ ςτιγμιαία παροχι. 
 
 
 



Αν το δίκτυο ζχει μεγάλεσ υψομετρικζσ 
διαφορζσ τότε το δίκτυο πρζπει να 
χωριςτεί ςε τομείσ ϊςτε θ διαφορά 
μεταξφ ΑΛ και χαμθλότερου ςθμείο 
να είναι <60 m. Επίςθσ πρζπει πάντα 
να εξαςφαλίηεται το ελάχιςτο φψοσ 
πίεςθσ το οποίο για διϊροφα κτίρια, 
για παράδειγμα, είναι > 16 m. Αυτό το 
κάτω όριο κα πρζπει να καλφπτεται 
και από τθν ΚΛ τθσ δεξαμενισ. 



Δίκτυα 
Σα δίκτυα αναλφονται ςε κλάδουσ και κόμβουσ. Σα είδθ δικτφων εικονίηονται ςτο 
παρακάτω ςχιμα. 

Σα ακτινωτά δίκτυα είναι 
ςυνζνωςθ ςειριακϊν δικτφων με 
κόμβουσ διακλάδωςθσ. Σα 
προβλιματα και των δφο τφπων 
δικτφων είναι ότι αν υπάρξει 
βλάβθ ςε κάποιο ςθμείο 
μθδενίηεται θ παροχι ςτο 
παρακάτω μζροσ του δικτφου, 
επίςθσ ότι το νεροφ δεν 
ανανεϊνεται αρκετά γριγορα και 
το δίκτυο είναι επιρρεπζσ ςε 
ςυςςϊρευςθ φερτϊν υλικϊν. Σα 
ακτινωτά δίκτυα είναι κατάλλθλα 
όταν το απαιτοφμενο δίκτυο είναι 
μικρό. Προφάνωσ, ςτα εξωτερικά 
ςθμεία ενόσ μικτοφ δικτφου 
μπορεί πάντα να υπάρχουν μικρά 
ακτινωτά δίκτυα. Σο μικτό δίκτυο 
είναι απλά δυςκολότερο ςτουσ 
υπολογιςμοφσ του ςχεδιαςμοφ. 



Σχεδιαςμόσ - Προςδιοριςμόσ παροχήσ κόμβων 

Ρεαλιςτικά θ παροχι γίνεται ςε όλο το μικοσ 
ενόσ κλάδου. Για λόγουσ υπολογιςτικισ 
ευκολίασ προςομοιϊνουμε τθ διανομι 
(κατανάλωςθ) με τθ κεϊρθςθ ότι θ διανομι 
γίνεται μόνο ςτουσ κόμβουσ, ενϊ θ αγωγοί 
κάνουν απλά τθ μεταφορά των δφο 
ςυνιςτωςϊν τθσ παροχισ: τθν παροχι 
διανομισ (κατανάλωςθσ) Qd και τθσ παροχισ 
που μεταφζρεται ςτουσ πιο κάτω κλάδουσ Qt. 
Σο ςφνολο τουσ είναι θ παροχι ςχεδιαςμοφ 
Q=Qt+Qd. 

Τπάρχουν δφο γενικζσ κεωριςεισ για τθν παροχι διανομισ: 
β κεϊρθςθ: θ παροχι διανομισ κάκε κλάδου ιςομοιράηεται και ςτουσ δφο κόμβουσ του. 
Η ερμθνεία είναι ότι ο οικιςμόσ περιτριγυρίηει ομοιόμορφα όλο τον κλάδο. Η κεϊρθςθ 
αυτι είναι πιο κοντά ςτισ ρεαλιςτικζσ παροχζσ. 
α κεϊρθςθ: θ παροχι διανομισ αποδίδεται μόνο ςτον κάτω κόμβου του κλάδου. Η 
ερμθνεία είναι ότι ο οικιςμόσ περιτριγυρίηει μονόπλευρα τον κλάδο. Η κεϊρθςθ αυτι 
δίνει μεγαλφτερεσ παροχζσ και είναι θ κεϊρθςθ αςφαλείασ με τθν οποία γίνεται θ 
διαςταςιολόγθςθ και ο ςχεδιαςμόσ του δικτφου. 



Διαςταςιολόγηςη ακτινωτϊν δικτφων  φδρευςησ που λειτουργοφν με βαρφτητα 

Εφαρμογι 
 
Ακτινωτό δίκτυο εςωτερικοφ υδραγωγείου από πολυαικυλαίνιο 3θσ γενιάσ ςχεδιάηεται 
για τθν εξυπθρζτθςθ ενόσ οικιςμοφ. Η μζγιςτθ ςτιγμιαία κατανάλωςθ του οικιςμοφ 
είναι 37.45 lt/s. Σα δεδομζνα του δικτφου δίνονται ςτο ςχιμα. Ο αγωγόσ Α-1 είναι 
τροφοδοτικόσ, δθλαδι χωρίσ παροχι διανομισ. Η κατϊτατθ ςτάκμθ λειτουργίασ τθσ 
δεξαμενισ ειναι +103 m. Ο οικιςμόσ ζχει μονϊροφεσ και διϊροφεσ οικοδομζσ. 
Σραχφτθτα αγωγϊν: k=0.1 mm. Κινθματικό ιξϊδεσ του νεροφ ν=10-6 m2/s. Οι 
τυποποιθμζνοι αγωγοί 10 atm δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 



τοιχεία του δικτφου 



Λφςθ. 

(α) Προςδιοριςμόσ παροχισ διανομισ (κατανάλωςθσ) των κλάδων 
υνολικό μικοσ αγωγϊν διανομισ (δηλαδή χωρίσ τον αγωγό Α-1 που είναι απλά 
τροφοδοτικόσ και δεν ζχει απολήψεισ) 
 
L=200+300+100+100+200=900 m 
 
Η παροχι διανομισ κάκε κλάδου είναι ανάλογθ του μικουσ του: π.χ. θ παροχι 
του κλάδου 36 είναι 
 
Q36=(200/900) 37/.45 lt/s= 8.32 lt/s. 
 
υνολικά ζχουμε: 
 



(β) Προςδιοριςμόσ παροχισ κόμβων και παροχισ ςχεδιαςμοφ (δφο κεωριςεισ) 
 
β κεϊρθςθ 



α κεϊρθςθ 



(γ) ‘Ελεγχοσ περιοριςμοφ ςτατικισ πίεςθσ 
 
Κ..Λ. – (χαμθλότερο υψόμετρου οικιςμοφ) = 103 – 80 = 23 m. 
To A..Λ. δε μπορεί να είναι >40 m πάνω από το Κ..Λ. άρα ο περιοριςμόσ 
ικανοποιείται. 
 
(δ) Διαςταςιολόγθςθ. 
 
Εκτιμοφμε τισ διαμζτρουσ παίρνοντασ ταχφτθτα ροισ V=1 m/s. Οι διάμετροι ςτθ 
ςυνζχεια εκτιμϊνται με βάςθ τισ παροχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ α θεϊρηςησ. Η τελικι 
επιλογι κακορίηεται από τισ διακζςιμεσ επιλογζσ του πίνακα ςτθ διαφάνεια 6 με 
βάςθ, φυςικά, την εςωτερική διάμετρο.  
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(ε) Πιεηομετρικι γραμμι 
 
Από το ςθμείο αυτό και πζρα το πρόβλθμα μετατρζπεται ςε απλό πρόβλθμα 
κλειςτϊν αγωγϊν (1ο χαρακτθριςτικό πρόβλθμα): 
 
Βιμα 1: εφρεςθ ταχφτθτασ με βάςθ τισ διαλεγμζνεσ διαμζτρουσ του εμπορίου και τισ 
παροχζσ ςχεδιαςμου. 
 
 
 
Βιμα 2: Τπολογιςμόσ αρικμοφ Reynolds  
 
 
 
Βιμα 3: Τπολογιςμόσ ςυντελεςτι τριβισ με τον τφπο Swamee-Jain 
 
 
 
 
 
Βιμα 4: Τπολογιςμόσ γραμμικϊν απωλειϊν  



Σελικά προςδιορίηουμε το φψοσ πίεςθσ αφαιρϊντασ τα υψόμετρα των κόμβων: 

Ελζγχουμε/παρατηροφμε ότι όλοι οι κόμβοι ικανοποιoφν τη ςυνθήκη ελάχιςτησ πίεςησ 
για διϊροφεσ οικοδομζσ, δηλαδή είναι >16 m. 



Η διάλεξθ αυτι είναι ςτθριγμζνθ ςτισ ακόλουκεσ πθγζσ: 
Τδραυλικά ζργα, Γ. Σςακίρθσ (ed.), χεδιαςμόσ & Διαχείρθςθ, Εκδόςεισ υμμετρία, 
2010. 


