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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν ολοκλιρωςθ του εςωτερικοφ δικτφου 
φδρευςθσ του οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ. 

Θ μελζτθ ςυντάχκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ και ςτθρίχκθκε 
ςτθ μελζτθ που ςυντάχκθκε, το 2000, από το γραφείο υδραυλικϊν μελετϊν του μελετθτι κ. 
Αγγελοφδθ Άγγελου, Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, κατόχου Μελετθτικοφ πτυχίου με αρικμό 

Μθτρϊου 3132, τάξθσ Γ’ ςτθν κατθγορία 13 (Υδραυλικζσ μελζτεσ).  

 

2. Ο ΟΙΚΙΜΟ ΖΤΓΟΤ 

2.1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ 

Ο οικιςμόσ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων υπάγεται διοικθτικά ςτο Διμο Καβάλασ. Είναι 
κτιςμζνοσ ςε απόςταςθ 12 χιλιομζτρων βόρεια τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ, 1 χιλιόμετρο δυτικά 

τθσ επαρχιακισ οδοφ 4 (Αμυγδαλεϊνασ – Ηυγόσ – Λυκόςτομο, μζςω Κρυονερίου και Λιμνιάσ). 

Το οριοκετθμζνο τμιμα του οικιςμοφ ευρίςκεται ςε μζςο υψόμετρο 173,5 m, από 152 
m ζωσ 195 m. 

 
2.2 ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Θ ςυνολικι ζκταςθ του οικιςμοφ ςτθν οποία υφίςταται ςιμερα δυνατότθτα δόμθςθσ 
ανζρχεται ςε 78,90 Ha. 

 

 

   

 

ΛΥΔΙΑ 

ΖΥΓΟΣ 
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2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

Σφμφωνα με τισ μεταπολεμικζσ απογραφζσ θ εξζλιξθ του μόνιμου πλθκυςμοφ του 
οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων ζχει ωσ εξισ: 

Ζτοσ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Άτομα 2.230 1.993 1.462 1.530 1419 1.485 1.485 

Ετιςια 
Μεταβολι 

 -1,12% -3,05% 0,46% -0,73% 0,47% 0,00 % 

 
Το δίκτυο ζχει μελετθκεί για 3.000 άτομα ομοιόμορφα κατανεμθμζνα ςτα 78,90 Θα τθσ 

περιοχισ του οικιςμοφ που ζχουν εγκεκριμζνο πολεοδομικό ςχζδιο. Ρζραν αυτοφ ζχει γίνει 
πρόβλεψθ για μελλοντικι υδροδότθςθ 250 επιπλζον κατοίκων νοτιοανατολικά του οικιςμοφ 
χωρίσ να περιλαμβάνεται ςτο ζργο θ καταςκευι του μελλοντικοφ δικτφου. 

 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

3.1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

Θ παροχι του δικτφου φδρευςθσ ενόσ οικιςμοφ εξαρτάται από το επίπεδο διαβίωςθσ 
του πλθκυςμοφ, τισ παραγωγικζσ του δραςτθριότθτεσ, τθν εποχι και ϊρα αναφοράσ, τθν 
ποιότθτα του δικτφου κτλ. 

Για ατομικζσ θμεριςιεσ καταναλϊςεισ θ Αμερικανικι βιβλιογραφία δίδει ολικζσ τιμζσ 
μεταξφ W = 310 - 800 l/d.E ενϊ θ Γερμανικι βιβλιογραφία για τισ Ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ W = 
225 - 400 l/d.E. Για τισ Ελλθνικζσ ςυνκικεσ τα ςτοιχεία των διαφόρων Δ.Ε.Υ.Α. δίδουν 

χαμθλότερεσ τιμζσ, W = 55 - 275 l/d.E. Για τον οικιςμό του Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων λαμβάνεται 
τελικά μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ κατά άτομο W = 250 l/d.E. 

Θ θμεριςια παροχι δεν είναι ςτακερι ςε όλεσ τισ εποχζσ οφτε και κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ. Οι μικροί οικιςμοί παρουςιάηουν εντονότερεσ διακυμάνςεισ τθσ παροχισ. Θ μζγιςτθ 

θμεριςια παροχι maxQd, εμφανίηεται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και κυμαίνεται για μικροφσ 
οικιςμοφσ από fs(d) = 1,5 μζχρι 3,5 τθσ μζςθσ θμεριςιασ παροχισ Qd. Στθ διάρκεια τθσ θμζρασ 
θ κατανομι τθσ θμεριςιασ παροχισ, δεν είναι πάλι ςτακερι. Τισ πρϊτεσ νυκτερινζσ ϊρεσ 
λαμβάνει τθ μικρότερθ τιμι fs(h) = 0,2 ζωσ 0,5 και τισ πρωινζσ ϊρεσ τθ μζγιςτθ fs(h) = 2,0 ζωσ 
3,0. Ο ςυντελεςτισ  = fs(d,h) = fs(d) * fs(h) καλείται ςυντελεςτισ αιχμισ, και οδθγεί ςτον 

κακοριςμό τθσ παροχισ αιχμισ Qs. 

Στθν ελλθνικι νομοκεςία ο ςυντελεςτισ αιχμισ ορίηεται από τθ ςχζςθ fs(h) = 1,50 + 

2,50 / qm < 3,00. Θ qm προκφπτει από τθ μζγιςτθ θμεριςια παροχι maxQd = 1,50 * Qd, 

κατανεμθμζνθ ςε όλο το 24ωρο ι ςε τμιμα αυτοφ (ςυνικωσ 16 ϊρεσ). 

Για τθ διαςταςιολόγθςθ τoυ δικτφου φδρευςθσ του οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων 
λαμβάνεται fs(d) = 2,00, fs(h) = 2,00 και  = fs(d,h) = fs(d) * fs(h) = 2,00 * 2,00 = 4,00. 
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Το δίκτυο φδρευςθσ υφίςταται απϊλειεσ νεροφ από τισ ςυνδζςεισ των αγωγϊν 
ανάλογα με τθν παλαιότθτά του, τθν ποιότθτα καταςκευισ και το είδοσ των αγωγϊν. Το 
ποςοςτό απωλειϊν f εκτιμάται είτε ανάλογα του μικουσ των αγωγϊν του δικτφου είτε, 
ςυνθκζςτερα, ανάλογα με τθν παροχι. Στθν παροφςα μελζτθ λαμβάνεται f = 10% τθσ παροχισ 
Qd. 

Σφμφωνα με τισ γερμανικζσ προδιαγραφζσ για τουσ μικροφσ οικιςμοφσ απαιτείται 
παροχι 48 m3/h ςε ζνα ςτόμιο πυρόςβεςθσ για δίωρθ διάρκεια πυρκαγιάσ. Ο ζλεγχοσ του 

δικτφου, ςε κατάςταςθ πυρκαγιάσ γίνεται όχι για τθν παροχι αιχμισ fs(d,h) = 4,00 αλλά για τθ 
μζγιςτθ θμερθςία παροχι fs(d) = 2,00. 

 

3.2 ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ  

Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου γίνεται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

            

  ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ   

  ΟΙΚΙΜΟΤ ΖΤΓΟΤ   

  ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΔΙΑΜΕΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ= 110 mm   

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΘΣ H= 0,80 m   

  ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΚΛΙΣΘ  I= 0,30% %   

  ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΙΣ KRINGS h= 2,00 m   

  ΡΑΧΟΣ ΥΡΟΒΑΣΘΣ ΟΔΟΣΤΩΣΙΑΣ α= 0,10 m   

  ΡΑΧΟΣ ΣΤΩΣΘΣ ΑΜΜΟΥ ΕΡΙΚΑΛΥΨΘΣ ΑΓΩΓΟΥ β= 0,20 m   

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΟΣΤΩΜΑ ΟΔ= 100% %   

  ΡΑΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΘΣ ΣΤΩΣΕΩΣ γ= 0,10 m   

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΒΑΧΟΥ  Β= 45% %   

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΣΚΥΟΔΕΜΑ ΣΚ= 20% %   

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΑ= 100% %   

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΑΡΟΙΨΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ  l1= 5,00 km   

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΑΔΑΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ  l2= 26,00 km   

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΜΜΟΥ  l3= 26,00 km   

  ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΥΓΟΥ N1= 3000 K   

  ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ Ν=250 N2= 250 K   

  ΘΜΕΘΣΙΑ ΡΑΟΧΘ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ  qw= 250 l/K   

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΙΧΜΘΣ fs(d,h)=  4,0    

  ΑΡΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ   10% %   
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4. ΑΓΩΓΟΙ 

4.1 ΕΚΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ 

Οι αγωγοί ενόσ δικτφου υδρεφςεωσ καταςκευάηονται από χάλυβα (DIN 24400/1), 
χυτοςίδθρο (DIN 19800), χλωριοφχο πολυβινφλιο (DIN 19531, ΕΛΟΤ 476), πολυαικυλζνιο ΘDPE 
(EΛΟΤ 1169.3, ISO DIS 4427, PrEN 12201/1 & 2, DIN 8074/8075), πολυπροπυλζνιο PP (DIN 
19538), κτλ. 

Tα τελευταία χρόνια υγειονομικοί λόγοι απζκλειςαν καταρχιν τθ χριςθ 
αμιαντοςιμζντου (ΑΗ) και ςυνιςτοφν τθν αποφυγι χλωριοφχου πολυβινφλιου (PVC). Στθν 
παροφςα μελζτθ εκλζγονται για τουσ αγωγοφσ του εςωτερικοφ δικτφου πλαςτικοί ςωλινεσ 
από ΘD-PE ςφμφωνα με το PrEN 12201/1 & 2 (3θσ γενιάσ), με τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 Ρυκνότθτα (γ= 0,945-0,965 g/cm
3
) 

 Μζτρο ελαςτικότθτασ (23 °C) (Ε= 800 Mpa για μικρά χρονικά διαςτιματα 
φόρτιςθσ και Ε= 200 Mpa για μεγάλα) 

 Συντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ (α=1,4*10–4)  

 Δεν εμφανίηει θλεκτρολυτικι 

διάβρωςθ 

 

 Μικρι τραχφτθτα τοιχωμάτων (k=0,001 mm για D<= 200 mm 

k=0,005 mm για D> 200 mm) 

 Υψθλι αντοχι ςε εφελκυςμό (για Τ=20 °C ςε N/mm
2 

ς= 11,4    για   Τ=1 χρόνο 

ς= 10,8    για   Τ=5 χρόνια 

ς= 10,6    για   Τ=10 χρόνια 

ς= 10,4    για   Τ=25 χρόνια 

ς= 10,0    για   Τ=50 χρόνια) 

 Μικθ ςωλινων (ρολά των 100 m για D<= 125 mm 

Ευκζα μικθ των 12 m για D>= 140 mm) 

 Ευκαμψία ςωλινων Ακτίνα R κάμψθσ >20d, για Τ=20 °C 

Ακτίνα R κάμψθσ >35d, για Τ=10 °C 

Ακτίνα R κάμψθσ >50d, για Τ=00 °C 

 Υψθλι αντοχι ςτθ χθμικι διάβρωςθ 

 Αντοχι ςτθ γιρανςθ και ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

 Απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ-μθδενικζσ διαρροζσ 

 Αντοχι ςε εδαφικζσ μετακινιςεισ 
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 Εφκολθ διακίνθςθ λόγω του μικροφ βάροσ 

 Εφκολθ τοποκζτθςθ λόγω τθσ μεγάλθσ ευκαμψίασ 

 Αντοχι ςε κροφςθ 

 

4.2 ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΓΩΓΩΝ 

Θ ελάχιςτθ διάμετροσ των αγωγϊν του πρωτεφοντοσ δικτφου είναι Φ110, του 
δευτερεφοντοσ δικτφου Φ63 και του τριτεφοντοσ δικτφου Φ25. 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τα γεωμετρικά ςτοιχεία των διαφόρων 
διαμζτρων των αγωγϊν των δικτφων φδρευςθσ από ΘD-PE/10 Ν, ςφμφωνα με το PrEN 
12201/1 & 2 (3θσ γενιάσ). 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΗD-PE- 3θσ γενιάσ ΣΟΙΧΕΙΑ 

10 PN κατά prEN 12201-2, ISO DIS 4427 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΡΑΧΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΒΑΟΣ ΡΛΑΤΟΣ  ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΘΣ ΑΝΕΥ ΕΓΚ/ΣΜΟΥ  

ΔΙΑΜΕΤΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΟΣ  ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 60 t 30 t 12 t 

mm Kg/m m 

25 1,8 21,4 0,15 0,53 0,78 0,58 0,52 

32 2,0 28,0 0,19 0,53 0,78 0,58 0,52 

63 3,8 55,4 0,71 0,56 0,77 0,57 0,51 

90 5,4 79,2 1,44 0,59 0,77 0,56 0,50 

110 6,6 96,8 2,14 0,61 0,76 0,56 0,49 

125 7,4 110,2 2,73 0,63 0,76 0,55 0,49 

140 8,3 123,4 3,43 0,64 0,76 0,55 0,48 

160 9,5 141,0 4,47 0,66 0,75 0,54 0,48 

200 11,9 176,2 6,98 0,70 0,74 0,53 0,46 

250 14,8 220,4 10,90 0,75 0,73 0,52 0,45 

315 18,7 277,6 17,30 0,82 0,72 0,50 0,43 

355 21,1 312,8 22,00 0,86 0,71 0,49 0,42 

400 23,7 352,6 27,80 0,90 0,70 0,48 0,41 

 
4.3. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Θ οριηοντιογραφικι και υψομετρικι απόςταςθ των ςωλινων φδρευςθσ από 
κεμελιϊςεισ κτιρίων και αγωγϊν ελευκζρασ ροισ τθσ αποχζτευςθσ πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 40 cm. 

Θ ςφνδεςθ των ςωλινων πολυαικυλενίου γίνεται με κερμικι ςυγκόλλθςθ ι με 
μθχανικι ςφνδεςθ. Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 220 °C ςτισ προσ ςυγκόλλθςθ 
επιφάνειεσ δθμιουργεί νζουσ δεςμοφσ μεταξφ των μορίων του Ε, επιτυγχάνοντασ τθν 
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ςυγκόλλθςθ των ςωλινων. Θ κερμικι ςυγκόλλθςθ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ μετωπικισ 
ςυγκόλλθςθσ (με τθ βοικεια ειδικοφ μθχανιματοσ και κερμαντικισ πλάκασ) ι με τθν 
θλεκτροςυγκόλλθςθ. 

Θ μθχανικι ςφνδεςθ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ διαφόρων εξαρτθμάτων ςυμπίεςθσ, 
PUSH-FAST με δακτφλιο ςτεγανότθτασ, μεταλλικά ηιμπϊ με φλάντηα και μεταλλικά ι πλαςτικά 
ρακόρ. Θ ςφνδεςθ των ςωλινων διαφορετικοφ υλικοφ γίνεται με μθχανικι ςφνδεςθ με χριςθ 
ειδικϊν χυτοςιδθρϊν τεμαχίων. 

Ο άξονασ των αγωγϊν πρζπει γενικά να είναι ευκφγραμμοσ. Στισ γωνίεσ και ςτουσ 
κόμβουσ τίκενται ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο κατάλλθλα για μετωπικι ςυγκόλλθςθ, 
θλεκτροςυγκόλλθςθ ι μθχανικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ των εξαρτθμάτων με κερμικι 
ςυγκόλλθςθ δεν απαιτείται αγκφρωςθ. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων φδρευςθσ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ςτο ζδαφοσ γίνεται 
με τον εγκιβωτιςμό του ςε άμμο. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ άμμου ςυντελεί ςτθν αςφαλζςτερθ 
ζδραςθ του ςωλινα, κακϊσ και ςτον πλθρζςτερο εγκιβωτιςμό του (DIN 4033/άρκρο 4.16). 

Το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ των αγωγϊν του πρωτεφοντοσ δικτφου, φαίνεται ςτον 
προθγοφμενο πίνακα ανάλογα τθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ και ςτθν παροφςα μελζτθ 

λαμβάνεται h = 0,80 m. Tο πλάτοσ του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = Φ+50 cm. Αναλυτικά 
ςτοιχεία περιζχονται/παραβάλλονται ςτον προθγοφμενο πίνακα. 

Στουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ δικτφου, λόγω τθσ τοποκζτθςισ των ςτο 
πεηοδρόμιο τθσ οδοφ ι ςτο όριο του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ, το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ, 
περιορίηεται ςτο h = 0,60 m, ενϊ το πλάτοσ του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = 40 cm. 

Στουσ αγωγοφσ του τριτεφοντοσ δικτφου, λόγω τθσ τοποκζτθςισ των ςτο πεηοδρόμιο 
τθσ οδοφ και πζραν, το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ, περιορίηεται ςτο h = 0,40 m, ενϊ το πλάτοσ 
του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = 40 cm. 

Θ αντιςτιριξθ των πρανϊν γίνεται με τουσ παρακάτω γενικοφσ κανόνεσ. 

 Για μικρά βάκθ εκςκαφισ, μζχρι 2,00 m, και για ςυνεκτικά εδάφθ δεν είναι 

απαραίτθτθ θ αντιςτιριξθ και θ διατομι μπορεί να παραμείνει ανοικτι. 

 Για μεγαλφτερα βάκθ και για πολφ ςκλθρά εδάφθ που περιζχουν κροκάλεσ και 
λίκουσ προτείνεται θ τοποκζτθςθ διδφμων μεταλλικϊν προκαταςκευαςμζνων 
παςςαλοφραγμάτων (π.χ. KRINGS). Αυτά είναι αυτοαντιςτθριηόμενα με μικοσ μεγαλφτερο 
κατά 0,10 - 0,50 m του βάκουσ εκςκαφισ ανάλογα με τθν χαλαρότθτα των υλικϊν του 
πυκμζνα. Θ μζκοδοσ ςυνιςτάται και ςτισ περιοχζσ που είναι μεν δυνατι θ ανοικτι διατομι, 
επιβάλλεται όμωσ θ αντιςτιριξθ λόγω του περιοριςμζνου χϊρου. 

 Για μεγαλφτερα βάκθ εκςκαφισ και χαλαρά εδάφθ, ι όταν ο πυκμζνασ του 
ςκάμματοσ είναι κάτω από τον υδροφόρο ορίηοντα τοποκετοφνται μεταλλικζσ 

παςςαλοςανίδεσ. Ράντωσ ςε λιγότερο επιςφαλι ςκάμματα εφαρμόηονται οικονομικότερεσ 
λφςεισ, όπωσ παςςαλοςανίδεσ τφπου LARSEN κτλ. 
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4.4 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Τα εξαρτιματα ενόσ δικτφου φδρευςθσ είναι οι δικλείδεσ ελζγχου, οι εκκενωτζσ, οι 
αεροεξαγωγοί, οι βαλβίδεσ μείωςθσ πίεςθσ, τα πυροςβεςτικά ςτόμια και οι μετρθτζσ παροχισ. 

Οι δικλείδεσ ελζγχου χρθςιμεφουν για τον ζλεγχο και τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του νεροφ 
ςτουσ ςωλινεσ. Θα τοποκετθκοφν πλθςίον των κόμβων του πρωτεφοντοσ δικτφου μία ςε κάκε 
άκρο αγωγοφ. Οι δικλείδεσ ελζγχου κα είναι κλάςθσ πίεςθσ PN16, από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι 

γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), ελαςτικισ ζμφραξθσ από EPDM, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των DIN 3202/F4, ISO 5752/14, NFE 29305/14. Θ ςφνδεςθ με 
τουσ αγωγοφσ γίνεται με ειδικά τεμάχια λαιμοφ φλάντηασ από Ε με τθ βοικεια ατςάλινθσ 
φλάντηασ και κοχλίεσ Μ12 - Μ16 (DIN 2575-UNI 2276-67). Οι δικλείδεσ τοποκετοφνται ςε 
φρεάτια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20 – B500C.  

Οι δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου 110 < DN <= 300 κα τοποκετθκοφν ςε ειδικό 
φρεάτιο εξωτερικϊν διαςτάςεων 1.50 * 1.50μ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρουν 
κυκλικό μθ αφαιροφμενο κάλυμμα, κακαρισ οπισ διαμζτρου d = 600mm, από ελατό 
χυτοςίδθρο, κατθγορίασ D400 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Οι δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN <= 110 κα τοποκετθκοφν ςε ειδικό φρεάτιο 

εξωτερικϊν διαςτάςεων 1.00 * 1.00μ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρουν 
τετραγωνικό αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ οπισ 600x600mm, από ελατό χυτοςίδθρο, 
κατθγορίασ D400 για φρεάτιο τοποκετθμζνο ςτο κατάςτρωμα τθσ οδοφ και κατθγορίασ C250 
για φρεάτιο τοποκετθμζνο ςτο όριο του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ ι ςτο πεηοδρόμιο ςφμφωνα 
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν καταςκευάηονται ειδικά φρεάτια εκκενϊςεωσ για 
να υπάρχει θ δυνατότθτα πλιρουσ κακαριςμοφ του δικτφου. Τα φρεάτια αυτά περιζχουν μία 
δικλείδα ελζγχου, κλάςθσ πίεςθσ PN16, θ οποία ςυνδζεται με τον αγωγό με ειδικό χυτοςιδθρό 
τεμάχιο ΤΑΥ με φλάντηεσ (ςυςτολικό για αγωγοφσ DN>110) εκατζρωκεν του οποίου 
τοποκετοφνται δικλείδεσ ελζγχου ονομαςτικισ διαμζτρου αντίςτοιχθσ του αγωγοφ και κλάςθσ 
πίεςθσ PN16. Το εκκενοφμενο νερό οδθγείται ςτον αποδζκτθ των ομβρίων με αγωγό 

διαμζτρου Φ110 ιδίου υλικοφ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ αποδζκτθ πλθςίον του 
φρεατίου κα προςαρμόηεται κατάλλθλοσ ελαςτικόσ ςωλινασ, ο οποίοσ κα εκκενϊνει ςτο 
οδόςτρωμα. 

Τα φρεάτια εκκενϊςεωσ κα είναι εξωτερικϊν διαςτάςεων 2.50 * 1.70μ., ςφμφωνα με 
τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρουν κυκλικό μθ αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ οπισ διαμζτρου 
d = 600mm, από ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ D400 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν όπου ςυγκεντρϊνεται αζρασ και μπορεί να 
προκλθκεί ςτζνωςθ τθσ διατομισ τοποκετοφνται αεροεξαγωγοί. Θα είναι κλάςθσ πίεςθσ PN16, 
από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), διπλισ 
ενζργειασ διαμζτρου Φ80 mm για το πρωτεφον δίκτυο, Φ50 mm για το δευτερεφον δίκτυο και 

κα λειτουργοφν αυτόματα. Τοποκετοφνται ςε ειδικά φρεάτια του δικτφου και ςυνδζονται με 
τουσ αγωγοφσ με ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια ΤΑΥ.  
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Τα φρεάτια αεροεξαγωγοφ κα είναι εξωτερικϊν διαςτάςεων 2.00 * 1.50μ., ςφμφωνα 
με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρουν κυκλικό μθ αφαιροφμενο κάλυμμα, κακαρισ οπισ 
διαμζτρου d = 600mm, από ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ D400 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Στισ περιοχζσ με ςτατικι πίεςθ μεγαλφτερθ των 7.50 atm, τοποκετοφνται ςτισ 
υποδεικνυόμενεσ κζςεισ τθσ οριηοντιογραφίασ, ειδικά ςυςτιματα μείωςθσ τθσ πίεςθσ. Αυτά 
αποτελοφνται από ειδικζσ βαλβίδεσ, ςυνοδευόμενεσ από φίλτρο και μετρθτι παροχισ ςτθν 
είςοδο και αεροεξαγωγοφσ και δικλείδεσ ελζγχου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Πλα τα 

εξαρτιματα είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 
1693), κλάςθσ πίεςθσ PN16, και τοποκετοφνται ςε ειδικά φρεάτια του δικτφου ι ςε ερμάρια.  

Τα φρεάτια μειϊςθσ πίεςθσ κα είναι εξωτερικϊν διαςτάςεων 2.90 * 2.25μ, ςφμφωνα 
με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρουν κυκλικό μθ αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ οπισ 
διαμζτρου d = 600mm, από ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ D400 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Θ βαςικι βαλβίδα κα είναι υδραυλικά ελεγχόμενθ διαφραγματικοφ τφπου, ευκείασ 
ροισ, με φλαντηωτά άκρα και κα τοποκετθκεί ςτουσ κφριουσ αγωγοφσ διάταξθσ του μειωτι 
πίεςθσ ενϊ θ υδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθσ με ζμβολο και φλαντηωτά άκρα κα 
τοποκετθκεί ςτουσ αγωγοφσ παράκαμψθσ (by pass) ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Το ςτόμιο πυρόςβεςθσ, διαμζτρου ςφνδεςθσ DN 100, κα είναι κλάςθσ πίεςθσ PN16, 
καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο, με δφο ςτόμια υδρολθψίασ 2 ½’’, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ DIN 3222 και NF S61221. Στθ βάςθ του ςτομίου πυρόςβεςθσ κα υπάρχει οπι 
εκκζνωςθσ για αντιπαγετικι προςταςία, όπου μζςω αυτισ κα αποβάλλεται το νερό που 
παραμζνει ςτο υπζργειο τμιμα του ςτομίου. Στθ βάςθ του ςτομίου πυρόςβεςθσ κα 
τοποκετείται πεδιλωτι χυτοςιδθρά καμπφλθ 90ο για τθ ςφνδεςθ, αφενόσ, οριηοντίωσ του 
αγωγοφ ειςροισ, μζςω τθσ φλάντηασ ειςροισ διαμζτρου DN 100, κλάςθσ πίεςθσ Ν 16 κατά 
DIN 2533 και αφετζρου, κατακορφφωσ, με τον κορμό μζςω φλάντηασ ι άλλθσ μεκόδου για να 
εξαςφαλίςει πλιρθ ςτεγανότθτα. 

Τα ςτόμια πυρόςβεςθσ ςυνδζονται ςτο δίκτυο των ςωλινων PE, ςτισ κζςεισ που 
ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια των οριηοντιογραφιϊν, κατά τρόπο που φαίνεται ςτο ςχζδιο 

λεπτομερειϊν των φρεατίων φδρευςθσ (Σ.3). 

Τα ςτόμια πυρόςβεςθσ κα τοποκετθκοφν, γενικά, ςτο όριο τθσ οδοφ ι ςτο πεηοδρόμιο 
και προβλζπεται θ πλιρθσ καταςκευι ενόσ φρεατίου ελζγχου, κακαρϊν διαςτάςεων 60 * 60 
cm., ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, με δικλείδα ελζγχου DN 100 και κλάςθσ πίεςθσ PN16. 
Το φρεάτιο κα φζρει τετραγωνικό αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ οπισ 600 * 600 mm, από 
ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ C250 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Ο μετρθτισ παροχισ κα τοποκετθκεί ςτθν ζξοδο τθσ δεξαμενισ, ςε ειδικό φρεάτιο, ςε 
κάκετθ ι οριηόντια κζςθ λειτουργίασ. Θα είναι ονομαςτικισ διαμζτρου αντίςτοιχθσ του 
αγωγοφ που ςυνδζεται και κλάςθσ πίεςθσ PN16. Θ ακρίβεια μζτρθςθσ των υδρομετρθτϊν δε 
κα πρζπει να εξαρτάται από τθν φπαρξθ ι μθ, ευκφγραμμων τμθμάτων αγωγϊν πριν και μετά 

τθ κζςθ εγκατάςταςθσ. 

Το φρεάτιο του μετρθτι παροχισ κα είναι εξωτερικϊν διαςτάςεων 2.00 * 1.50μ, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρει κυκλικό μθ αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ 
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οπισ διαμζτρου d = 600mm, από ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ D400 ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 124.  

Στο φρεάτιο παροχισ τριτεφοντοσ δικτφου, δθλαδι το φρεάτιο παροχισ του 
καταναλωτι, τοποκετοφνται δικλείδα ελζγχου, βαλβίδα αντεπιςτροφισ και υδρόμετρο, 
αντίςτοιχα τθσ παροχισ. 

To φρεάτιο παροχισ του καταναλωτι κα είναι κακαρϊν διαςτάςεων 50 * 50 cm για 

παροχζσ <= DN32, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα φζρει τετραγωνικό αφαιροφμενο 
κάλυμμα κακαρισ οπισ 500*500 mm, από ελατό χυτοςίδθρο, κατθγορίασ C250 ςφμφωνα με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Για παροχζσ > DN32 το φρεάτιο κα είναι κακαρϊν διαςτάςεων 60 * 60 cm και 
κα φζρει τετραγωνικό αφαιροφμενο κάλυμμα κακαρισ οπισ 600 * 600 mm. 

 

5. ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

5.1 ΕΞΙΩΕΙ ΡΟΗ 

Στα δίκτυα των αγωγϊν υδρεφςεωσ επικρατεί θ ροι με πίεςθ. Οι εξιςϊςεισ που 
περιγράφουν τθ ροι ρευςτοφ ςϋ ζναν αγωγό (αςυμπίεςτο ρευςτό, μόνιμθ ροι) είναι: 

1. Εξίςωςθ ςυνζχειασ: Q = Ai*Vi, Ππου Q θ παροχι, Αi το εμβαδόν διατομισ και Vi θ 

ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i. 

2. Θεώρθμα του Bernoulli: E = pi/ρg+zi+aVi
2 

= ςτακερι, Ππου Ε θ ενζργεια κατά μικοσ 
μιασ γραμμισ ροισ χωρίσ τθν παρουςία τριβϊν, pi θ υδροςτατικι πίεςθ, zi το υψόμετρο, Vi θ 
ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i, g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, ρ θ πυκνότθτα του ρευςτοφ και 

a1 ο ςυντελεςτισ CORIOLIS.  

3. Απώλειεσ τριβών: ΔΗ = λ(VD/ν, k/D)*(l/D)*(V
2
/2g), Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τριβϊν 

μεταξφ των ςθμείων i και i+1 τότε εμφανίηεται μία απϊλεια ενζργειασ ΔΘ είναι δθλαδι Εi = 

Ei+1+ΔΘ. Ππου D ζνα γεωμετρικό μζγεκοσ διατομισ, k θ τραχφτθτα τθσ επζνδυςθσ, l θ 

απόςταςθ των δφο ςθμείων και ν θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ. Θ ςχζςθ αυτι 

είναι γνωςτι ωσ εξίςωςθ του DARCY - WEISBACH. 

4. Θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ: F = d(Mv)dt, αποτελεί τθν εφαρμογι του δεφτερου 
νόμου του Νewton ςτθ κίνθςθ των ρευςτϊν. 

 

5.2 ΝΟΜΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΡΙΒΗ  

Για τυρβϊδεισ ροζσ ιςχφει θ εξίςωςθ των DARCY - WEISBACH V=(2g/λ)0.50*R0.50*I0.50, 
όπου Ι = ΔΘ/l , λ = λ(R

E ,k/R). Οι απϊλειεσ λ τθσ για κυκλικοφσ αγωγοφσ και για πλιρθ ροι 

δίδονται από τον θμικεωρθτικό τφπο των PRANTLE - COLEBROOK: 1/λ = -2*log(2.51/(Re*λ)+ 

k/(3.71*d)), όπου, R
E 

= Vd/ ο αρικμόσ του REYNOLDS, θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του νεροφ    

ν = 1,31*10-6 m2/s ςτουσ 10 °C. 
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H απόλυτθ τραχφτθτα για HD-PE, ζχει τθ μζςθ τιμι k = 0,001 mm, για διαμζτρουσ μζχρι 
200 mm, λαμβανομζνων όμωσ υπόψθ και των ςθμειακϊν απωλειϊν ςφμφωνα με το W 
302/DVGW λαμβάνεται k = 0,12 mm. 

Με παρόμοια μορφι απωλειϊν, ζχουν προτακεί διάφορεσ εμπειρικζσ ςχζςεισ για HD-
PE όπωσ: 

 Εξίςωςθ ΜΑΝΝΙΝG - STRICKLER (B.18), V = R
2/3

*I
1/2

/n  (m/s) n=0,010  

 Εξίςωςθ HAZEN - WILLIAMS (B.17), V = C*I 0.54*R 0.63  (m/s) C=150  

Στθν παροφςα μελζτθ γίνεται χριςθ τθσ εξίςωςθσ των DARCY - WEISBACH με k = 0,12 
mm, θ εξίςωςθ των ΜΑΝΝΙΝG - STRICKLER, ζχει περιοριςμζνθ εφαρμογι ςε περιοχζσ εκτόσ 
τθσ αδρισ τυρβϊδουσ ροισ, όπωσ ςτα υπό πίεςθ δίκτυα φδρευςθσ. 

 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 

Οι περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ διαςταςιολόγθςθ των δικτφων φδρευςθσ 
είναι: 

1. Θ κλίςθ των αγωγϊν δεν πρζπει να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ I = 1%o. Τοφτο για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ μετακίνθςθσ των φυςαλίδων και να μπορεί να εκκενϊνεται εφκολα ο αγωγόσ. 

2. Θ ταχφτθτα ροισ ςτθ κατάςταςθ αιχμισ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ τθσ v = 0,40 m/s 
για τθν αποφυγι αποκζςεων. 

3. Θ ταχφτθτα ροισ πρζπει να παρουςιάηει τιμζσ κατά το δυνατόν μικρότερεσ τθσ v = 
1.20 m/s για τθν αποφυγι μεγάλων απωλειϊν τριβισ. 

 

6. ΔΙΚΣΤΑ ΤΔΡΕΤΗ  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Το δίκτυο φδρευςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο των αγωγϊν, εξαρτθμάτων και 
εγκαταςτάςεων για τθ μεταφορά επαρκοφσ ποςότθτοσ υγιεινοφ πόςιμου νεροφ από τθν 
υδρολθψία ςε κάκε ςθμείο τθσ υδροδοτοφμενθσ περιοχισ. 

Οι απαιτιςεισ που πρζπει να εκπλθροφνται από το δίκτυο είναι: 

 Να εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ παροχι ςε κάκε ςθμείο και για κάκε χρονικι 
ςτιγμι. 

 Να τθροφνται οι κανόνεσ τθσ υγιεινισ. 

 Να τθρείται θ πίεςθ ςτουσ αγωγοφσ μεταξφ των επιτρεπτϊν, ελαχίςτων και μεγίςτων 
ορίων (2,0 - 7,5 atm). 

 Οι αγωγοί πρζπει να είναι πάντα γεμάτοι και θ ροι ςυνεχισ. 
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 Το κατϊτερο όριο πιζςεωσ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ υδροδοτιςεωσ ςτουσ 
υψθλότερουσ ορόφουσ και τθν αποφυγι ειςόδου ακακάρτων νερϊν ςτουσ αγωγοφσ. 

 Το ανϊτατο όριο πιζςεωσ εξαρτάται από τθν αντοχι των ςωλινων και τθν 
εξαςφάλιςθ από διαρροζσ. 

6.2 ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Τα δίκτυα υδρεφςεωσ των οικιςμϊν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο κυρίωσ 

κατθγορίεσ ςτα ακτινωτά δίκτυα και τα δίκτυα βρόγχων  

Τα ακτινωτά δίκτυα αποτελοφνται από το κφριο αγωγό και τα τμιματα (κλάδοι) που 
ξεκινοφν από αυτόν και επεκτείνονται με κατιοφςα ςειρά μεγζκουσ. Διακρίνονται ο κφριοσ 
αγωγόσ, οι δευτερεφοντεσ αγωγοί και οι τριτεφοντεσ. Τα ακτινωτά δίκτυα είναι οικονομικά, 
υςτεροφν όμωσ από άποψθ ευκαμψίασ και αςφάλειασ. Σιμερα χρθςιμοποιοφνται ςπανίωσ και 
μόνο για επουςιϊδεισ οικιςμοφσ. 

Τα δίκτυα βρόγχων αποτελοφνται από ςειρά βρόγχων ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ με 
ζνα ι περιςςότερουσ αγωγοφσ. Το κφριο πλεονζκτθμά τουσ είναι θ δυνατότθτα τθσ 
κυκλοφορίασ του νεροφ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Ραρζχεται λοιπόν θ ευχζρεια 
απομονϊςεωσ τμιματοσ του δικτφου, με κατάλλθλο χειριςμό των βαλβίδων χωρίσ διακοπι 

του νεροφ ςτθν υπόλοιπθ περιοχι. Επίςθσ θ αμφίδρομθ κυκλοφορία μειϊνει τον κίνδυνο 
αποκζςεωσ και ανωμαλιϊν γενικά των ςωλινων. 

Τα εξωτερικά δίκτυα είναι κατά κανόνα ακτινωτισ μορφισ, ενϊ ςτα εςωτερικά δίκτυα 
των οικιςμϊν επιλζγεται θ βρογχοειδισ διάταξθ των αγωγϊν.  

6.3 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Ο υπολογιςμόσ ενόσ δικτφου υδρεφςεωσ ςυνίςταται ςτον κακοριςμό τθσ διαμζτρου 
των αγωγϊν και των υδραυλικϊν ςτοιχείων τθσ ροισ (φορά, ταχφτθτα, πίεςθ). 

Εάν k είναι ο αρικμόσ των κόμβων, n ο αρικμόσ των αγωγϊν και m ο αρικμόσ των 
βρόγχων του δικτφου, τότε για τον υπολογιςμό του διατίκεται οι παρακάτω ςχζςεισ: 

 Σχζςθ των κόμβων: Το άκροιςμα των ειςροϊν και εκροϊν παροχϊν ςε κάκε κόμβο 
είναι ΣQ = 0, θ ειςροι κεωρείται κετικι και θ εκροι αρνθτικι. 

 Σχζςθ των βρόγχων: Το άκροιςμα των απωλειϊν φψουσ των αγωγϊν ενόσ βρόγχου 
ιςοφται με Σhν = 0. Τα μεγζκθ Q και hν κεωροφνται κετικά όταν θ ροι του βρόγχου είναι κατά 
τθ διεφκυνςθ των δεικτϊν του ωρολογίου, διαφορετικά κεωροφνται αρνθτικά. 

 Σχζςθ αρικμοφ κόμβων: Στα δίκτυα βρόγχων ιςχφει: k – n + m = 1 

 Νόμοσ απωλειϊν φορτίου: Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν φψουσ, ςφμφωνα με 
ζναν τφπο τθσ παραγράφου 5.2, ενόσ αγωγοφ ςτα δίκτυα βρόγχων απαιτείται ο κακοριςμόσ 
τθσ φοράσ τθσ ροισ, τθσ τιμισ τθσ κακϊσ και τθσ διαμζτρου των αγωγϊν. 

Στα ακτινωτά δίκτυα ο αρικμόσ των κόμβων k είναι ίςον με 0. Θ επίλυςθ του δικτφου 
γίνεται με τθν εφαρμογι των εξιςϊςεων ροισ και των περιοριςμϊν ροισ και διαμζτρων των 
αγωγϊν. 
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Στα βρογχοειδι δίκτυα θ τελικι διαςταςιολόγθςθ γίνεται με τθ μζκοδο HARDY CROSS 
με διαδοχικζσ προςεγγίςεισ, εκκινϊντασ από μία εκτίμθςθ αρχικϊν παροχϊν Q0 των αγωγϊν 
με τθ μόνθ απαίτθςθ τθσ ικανοποιιςεωσ τθσ ςχζςεωσ των κόμβων. 

Το εςωτερικό υδραγωγείο είναι το ςφςτθμα διανομισ φδατοσ και περιλαμβάνει το 
άκροιςμα των αγωγϊν που μεταφζρουν το νερό από τισ υδατοδεξαμενζσ ςε κάκε ςθμείο τθσ 
υδροδοτοφμενθσ περιοχισ. Δφο είναι οι βαςικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να τθροφνται για το 
εςωτερικό υδραγωγείο: 

1. Θ εξαςφάλιςθ τθσ απαιτουμζνθσ παροχισ ςε κάκε ςθμείο του δικτφου με 
ικανοποιθτικι πίεςθ. 

2. Θ διατιρθςθ τθσ ταχφτθτασ του νεροφ εντόσ των αποδεκτϊν ορίων. 

Οι παραπάνω αρχζσ ζχουν τον παρακάτω ποςοτικό προςδιοριςμό: 

Για τα εςωτερικά δίκτυα φδρευςθσ θ ταχφτθτα του νεροφ κα πρζπει να κυμαίνεται κατά 
το δυνατόν ςτα παρακάτω όρια: 0,50 -1,50 m/s. Θ παράμετροσ αυτι δεν ζχει ιςχφ ςτα κλειςτά 
τμιματα του δικτφου εφόςον ςτα κλειςτά δίκτυα επιτυγχάνεται κυκλοφορία του νεροφ. 

Απαιτοφνται για κάκε κόμβο θ φπαρξθ ελαχίςτων πιζςεων. Αυτζσ είναι: 

Μονϊροφα: 12 -15 m 

Διϊροφα: 16 -17 m 

Τριϊροφα: 20 -23 m 

Γενικά: ο = 4 + (4 χ (n+1)), όπου θ ο αρικμόσ των ορόφων. 

Δθλαδι για πολυϊροφα κεωρείται μζςο φψοσ ορόφου 4m και κεωροφνται απαραίτθτα 
άλλα 4m για να επαρκεί το φψοσ πίεςθσ. 

τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ επιδιώκεται θ διατικζμενθ πίεςθ ςε κάκε καταναλωτι να 
είναι τουλάχιςτον 2bar ι 20mΤ όταν ςτον κόμβο Ν4 αμζςωσ μετά το μειωτι πίεςθσ ζχουμε 
διακζςιμο πιεηομετρικό φορτίο 47 mΤ. 

Θ ςτατικι διαφορά πίεςθσ (ακίνθτο νερό) μεταξφ του ςθμείου τροφοδοςίασ (ανϊτατθ 
ςτάκμθ λειτουργίασ) και του χαμθλότερου ςθμείου του δικτφου δεν πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ από 60 - 70 μΥΣ όταν χρθςιμοποιοφνται αγωγοί κλάςθσ πίεςθσ PN10. 

Θ πίεςθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του δικτφου αλλά και τθν προςταςία των 
εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των καταναλωτϊν κεμιτό είναι να κυμαίνεται μεταξφ 
3 και 5 bar. 

Οι αγωγοί που επιλζγονται για το ςφνολο τθσ περιοχισ είναι κλάςθσ πίεςθσ PN10. Στα 
ςχζδια γενικϊν διατάξεων παρουςιάηονται αναλυτικά οι αγωγοί που τοποκετοφνται ςτα 
δίκτυα ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ αντοχι ςε πίεςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ επιλζγονται διάμετροι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 110 mm για το κφριο 

δίκτυο και των 63mm για το δευτερεφον δίκτυο. 

Για το ςχεδιαςμό του εςωτερικοφ δικτφου χρθςιμοποιοφμε δφο ςενάρια λειτουργίασ: 
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1. τθ μζγιςτθ ωριαία παροχι που αποτελεί το «ςτιγμιαίο» μζγιςτο τθσ παροχισ κατά 
τθν θμζρα τθσ μζγιςτθσ κατανάλωςθσ και αποτελεί και τθ δυςμενζςτερθ περίπτωςθ 
λειτουργίασ του δικτφου υπό ομαλζσ ςυνκικεσ· 

2. τθ μζγιςτθ θμεριςια κατανάλωςθ με ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ πυροςβεςτικοφ 
κρουνοφ δφο ςτομίων παροχισ 13,33 l/s και αποτελεί τθ δυςμενζςτερθ περίπτωςθ 
λειτουργίασ του δικτφου υπό ζκτακτεσ ςυνκικεσ.  

 

7. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ 

7.1 ΤΔΡΟΛΗΨΙΑ 

Θ υδρολθψία του οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων γίνεται από γεϊτρθςθ κατάντθ του 
οικιςμοφ και θ μεταφορά του νεροφ ςτθ δεξαμενι γίνεται με τθ βοικεια αντλιοςταςίου. 

 

7.2 ΔΕΞΑΜΕΝΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 

Θ διακφμανςθ τθσ καταναλϊςεωσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ είναι ςθμαντικι. Δεν 
επιτρζπεται από οικονομικι και τεχνικι άποψθ, να ορίηεται θ ικανότθτα των εγκαταςτάςεων 

υδρεφςεωσ βάςει των βραχυχρόνιων απαιτιςεων. Για το λόγο αυτό γίνεται θ παρεμβολι των 
δεξαμενϊν ςυγκεντρϊςεωσ, για να κρατθκεί ςτακερι για αρκετό χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον θ θμεριςια λιψθ νεροφ, από τθν υδρολθψία. Θ φπαρξθ δεξαμενϊν 
ςυγκεντρϊςεωσ παρζχει τα παρακάτω πλεονεκτιματα: 

 Επιτρζπει με τθν εξιςωτικι λειτουργία τθσ παροχισ, τον υπολογιςμό για τισ μζγιςτεσ 
παροχζσ μόνο των αγωγϊν διανομισ του εςωτερικοφ δικτφου. 

 Εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ για οριςμζνο χρόνο, τθσ ηθτιςεωσ ςε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ ροισ ςτον εξωτερικό αγωγό προςαγωγισ του νεροφ.  

 Συγκεντρϊνει τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ για τισ πυροςβεςτικζσ ανάγκεσ. 

Αν λθφκεί υπόψθ το μζγιςτο φψοσ των οικοδομϊν ςτθν περιοχι είναι h = 8,0 m και οι 
απϊλειεσ φορτίου ανζρχονται ςε 9 m περίπου (3,0 m ςτουσ υδρομετρθτζσ, 5,0 m ςτισ 
εςωτερικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ των κτιρίων και 1,0 m ςτουσ αγωγοφσ προςαγωγισ), 
απαιτείται δε πρόςκετθ πίεςθ για 8,0 m τότε το ςυνολικό διακζςιμο φψοσ φορτίου ςε κάκε 
ςθμείο του οικιςμοφ ανζρχεται ςε 25,0 m. 

Ανάντθ του οικιςμοφ υπάρχει μία δεξαμενι ςυγκεντρϊςεωσ, καταςκευισ 2009, 
χωρθτικότθτασ 600 m3 ςε υψόμετρο +230 m. 

Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ ςυγκεντρϊςεωσ πρζπει να καλφπτει τισ παραπάνω 
ανάγκεσ, προκφπτει δθλαδι από τον όγκο του πόςιμου νεροφ τθσ εξιςωτικισ λειτουργίασ + 
κάλυψθ αναγκϊν διακοπισ + απαίτθςθ πυρκαγιάσ. 

 Για τθν εξιςωτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ και για 10ωρθ λειτουργία αντλιϊν 
(από 6 - 16 ϊρεσ), απαιτείται όγκοσ δεξαμενισ Vd1 = 0.44 * Qd, ενϊ για 24ωρθ άντλθςθ ι 
εξωτερικοφ αγωγοφ ελεφκερθσ ροισ ο απαιτοφμενοσ όγκοσ φκάνει ςτο Vd1 = 0,25 * Qd. 
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 Για τθν κάλυψθ αναγκϊν διακοπισ τθσ υδροδοτιςεωσ απαιτείται όγκοσ δεξαμενισ 
Vd2 = 0.20 * maxQd. 

 Τζλοσ θ απαίτθςθ πυρκαγιάσ καλφπτεται για μικρζσ κοινότθτεσ (λίγα ςτόμια) με Vd3 = 
96 m3. 

Ο ςυνολικόσ όγκοσ των δεξαμενϊν ςυγκεντρϊςεωσ κα είναι: Vd = 0.25 * maxQd + 0.20 
* maxQd + 96 = 0.45 * maxQd + 96 m3. 

Για τον οικιςμό του Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων λαμβάνοντασ υπόψθ ωσ πλθκυςμό κορεςμοφ 
2.800 άτομα, o αναγκαίοσ όγκοσ δεξαμενισ είναι: 

Για τον οικιςμό του Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων o μελλοντικόσ αναγκαίοσ όγκοσ δεξαμενϊν 
είναι Vd = 0,45 * ( 2.800 * 2,00 * 0,25 / 0,90 ) + 96 = 796 m3. Ο ςθμερινόσ απαιτοφμενοσ όγκοσ 
δεξαμενϊν είναι Vd = 0,45 * ( 1500 * 2,00 * 0,25 / 0,90 ) + 96= 471 m3. 

Θ υφιςτάμενθ δεξαμενι επαρκεί από πλευράσ χωρθτικότθτασ για τθν υδροδότθςθ του 
οικιςμοφ. 

 

8. ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΔΙΚΣΤΟ 

8.1 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 

Το δίκτυο φδρευςθσ του οικιςμοφ που προτείνεται να αντικαταςτακεί καταςκευάςκθκε 
ςταδιακά, μεταπολεμικά με τθ χριςθ διαφόρων υλικϊν και διαμζτρων χωρίσ καμμία 
ςτοιχειϊδθ μελζτθ. 

Θ γιρανςθ του υλικοφ, θ ανεπάρκεια των διαμζτρων και θ ζλλειψθ δευτερεφοντοσ 
δικτφου κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ αντικατάςταςθσ των καταςκευαςκζντων αγωγϊν 
πζραν τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. 

 

9. ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ. 

Το δίκτυο φδρευςθσ του οικιςμοφ Ζυγοφ που προτείνεται να αντικαταςτακεί, 
υδροδοτείται από τθν δεξαμενι φδρευςθσ του οικιςμοφ που βρίςκεται ςε υψόμετρο Θ = 225 
μζτρα, ακολουκεί τθν υφιςτάμενθ οδοποιία τθσ περιοχισ και περιλαμβάνει τρεισ (3) επί 
μζρουσ κατθγορίεσ δικτφων: 

Το πρωτεφον δίκτυο που περιλαμβάνει 22 αγωγοφσ, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, 
διαμζτρων μεταξφ Φ110 και Φ200 με ςυνολικό μικοσ 5.032 μζτρα. 

Το δευτερεφον δίκτυο, επίςθσ από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, που αποτελείται από 
αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 με ςυνολικό μικοσ 11.409 μζτρα.  

Το τριτεφον δίκτυο, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρων μεταξφ Φ25 και Φ50, που 
περιλαμβάνει 150 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και ςυγκεκριμζνα 100 διατομισ Φ25, 38 διατομισ Φ32, 

7 διατομισ Φ40 και 5 διατομισ Φ50. 
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Κάκε ςωλινασ του δευτερεφοντοσ δικτφου ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του 
πρωτεφοντοσ με αγωγό DN110 HD-PE/PN10, με τθν βοικεια ΤΑΥ. Στο πεηοδρόμιο 
καταςκευάηεται φρεάτιο με δικλείδα ελζγχου DN50 κλάςθσ πίεςθσ PN16. 

Στο δε τριτεφον δίκτυο κάκε ςωλινασ ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ, 
με ειδικι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ςζλα παροχισ, εν λειτουργία ι όχι, ι με «Τ» ςυςτολικό και 
καταλιγει ςτο φρεάτιο παροχισ του καταναλωτι. 

Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ τμθματικι απομόνωςθ του πρωτεφοντοσ δικτφου ι θ 
απομόνωςθ ενόσ δευτερεφοντοσ βρόγχου από το πρωτεφον δίκτυο, ςε περίπτωςθ εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του, τοποκετοφνται δικλείδεσ ςτουσ κόμβουσ ςε ειδικά φρεάτια. 
Συγκεκριμζνα τοποκετοφνται 40 δικλείδεσ DN50, 37 δικλείδεσ DN100, 6 δικλείδεσ DN150 και 2 
δικλείδεσ DN200. Οι δικλείδεσ είναι ονομαςτικισ διαμζτρου αντίςτοιχθσ με τθ διάμετρο του 
αγωγοφ ςτον οποίο ςυνδζονται και κλάςθσ πίεςθσ PN16. Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ των 

δικλείδων φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. 

Στον κόμβο Ν4 του δικτφου τοποκετείται διαφραγματικι βαλβίδα διπλοφ καλάμου ωσ 
μειωτισ πίεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 και κλάςθσ πίεςθσ PN16, προκειμζνου θ πίεςθ 
να μθν κυμαίνεται ςε υψθλά επίπεδα ςτθν κατάντθ αυτοφ ηϊνθ φδρευςθσ. Ο μειωτισ 
ρυκμίηεται ςε πίεςθ εξόδου 4,7 bar και τοποκετείται ςε ειδικό φρεάτιο με φίλτρο και μετρθτι 

παροχισ ςτθν είςοδο, δικλείδεσ DN150 και αεροεξαγωγοφσ DN50, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. Στουσ αγωγοφσ παράκαμψθσ (by pass) τθσ διάταξθσ του μειωτι πίεςθσ τοποκετείται 
υδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθσ με ζμβολο, ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 και κλάςθσ 
πίεςθσ PN16, ςυνοδευόμενθ από δικλείδεσ ελζγχου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Α-5, Α-7 και Α-10 του πρωτεφοντοσ δικτφου 
τίκενται τρείσ (3) εκκενωτζσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN100 και κλάςθσ πίεςθσ PN16 
ςυνοδευόμενοι ο κακζνασ από δφο (2) επιπλζον δικλείδεσ ελζγχου DN100 ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ. Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Α-5 (2 τεμάχια), Α-16 , -71 και -74 
του πρωτεφοντοσ δικτφου τίκενται πζντε (5) αερεξαγωγοί DN80 και ςτο δευτερεφον δίκτυο 
τοποκετείται ζνασ (1) αερεξαγωγόσ DN50. Οι αεροεξαγωγοί κα είναι κλάςθσ πίεςθσ PN16 και 

κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχθ τθσ ονομαςτικισ τουσ διαμζτρου δικλείδα. 

Στο δίκτυο φδρευςθσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν και δεκατρία (13) νζα ςτόμια 
πυρόςβεςθσ διαμζτρου ςφνδεςθσ DN100, δφο (2) εξόδων 2.5” και κλάςθσ πίεςθσ PN16. 

Τα δεκατρία (13) νζα ςτόμια πυρόςβεςθσ τοποκετοφνται ςε κόμβουσ όπωσ 
παρουςιάηεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. Κακζνα από αυτά ελζγχεται από 
δικλείδα DN100 τοποκετθμζνθ ςε ειδικό φρεάτιο πλθςίον του ςτομίου πυρόςβεςθσ. 

Επίςθσ προβλζπεται για τθν καταμζτρθςθ του παρεχόμενου όγκου φδατοσ, θ 
τοποκζτθςθ, ςτθν ζξοδο τθσ δεξαμενισ, μετρθτι παροχισ τφπου WOLTMANN ι 
θλεκτρομαγνθτικόσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN200 και κλάςθσ πίεςθσ PN16. Ο μετρθτισ 
παροχισ τοποκετείται ςε ειδικό φρεάτιο ςυνοδευόμενοσ από δικλείδα και ειδικό εξαρμωτικό 

τεμάχιο αντίςτοιχθσ διαμζτρου και κλάςθσ πίεςθσ. 

Τζλοσ προβλζπεται να ςυνδεκοφν ςτο νζο δίκτυο 150 ιδιωτικζσ παροχζσ. Συγκεκριμζνα 
προβλζπονται 100 παροχζσ Φ25, 38 παροχζσ Φ32, 7 παροχζσ Φ40 και 5 παροχζσ Φ50 που κα 
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καταλιγουν ςτο φρεάτιο παροχισ του καταναλωτι όπου κα εγκαταςτακοφν και τα αντίςτοιχα 
εξαρτιματα, δθλαδι θ δικλείδα ελζγχου, θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ και το υδρόμετρο. 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί φαίνονται τα ςτοιχεία των αγωγϊν τθσ ολοκλιρωςθσ 
του πρωτεφοντοσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ του οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων. 

  

  

 

Φ110 Φ160 Φ200 

4517,0 316,0 199,0 
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