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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

 Δ δσή πάλσ ζηνλ πιαλήηε, θαη ε επηβίσζε θαη ε επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο Σν λεξφ είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο θχζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δσήο. 

Ώλέθαζελ ππήξμε ην επίθεληξν ηεο επηζηήκεο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο κπζνινγίαο θαη ηεο ζξεζθείαο, θαζψο θαη 

βαζηθφ πιηθφ ζηε δηακφξθσζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ. ινη νη ιανί ηεο γεο ιάηξεςαλ ην λεξφ σο ζεφηεηα 

θαη ε ζξεζθεία θαη ζαλ κέζν εμαγληζκνχ.  

Σν λεξφ (ή ζηε θαζαξεχνπζα χδσξ, ιέμε απφ ηελ νπνία θαη πνιινί νη παξάγσγνη φξνη) είλαη ε 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηε θχζε ρεκηθή νπζία. Ώπνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιπηηκφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο 

ηεο γεο. Υσξίο λεξφ ε δσή είλαη αδηαλφεηε. Δ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ ηνπ πιαλήηε κέζσ ζπλερψλ κεηαηξνπψλ 

ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη γλσζηή θαη σο πδξνινγηθφο θχθινο ή θχθινο ηνπ λεξνχ. Οη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε γε επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν ζηε θχζε ν νπνίνο 

παξίζηαηαη δηαγξακκαηηθά ζην ρήκα 1.1. Σν απνζεθεπκέλν ζε πάγνπο θαη ρηφληα λεξφ ιηψλεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, απνξξέεη θαη απνζεθεχεηαη ζηνπο επηθαλεηαθνχο θαη ηνπο ππφγεηνπο 

ηακηεπηήξεο. Έλα άιιν πνζνζηφ λεξνχ δηεζείηαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ πεηξσκάησλ θαη θαηαιήγεη πάιη ζηνπο 

σθεαλνχο ή ζηνπο ππφγεηνπο ηακηεπηήξεο. Με ηελ εθθφξηηζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πιεξνχληαη νη επηθαλεηαθνί 

ηακηεπηήξεο (ιίκλεο, πνηάκηα θαη ζάιαζζεο) ελψ έλα άιιν πνζνζηφ νδεγείηαη κέζσ ησλ πνηακψλ ζηνπο 

σθεαλνχο. Με ηελ εμάηκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηθαλεηαθψλ ηακηεπηήξσλ ην λεξφ νδεγείηαη θαη πάιη ζηελ 

αηκφζθαηξα φπνπ ζπκππθλψλεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζηα ζχλλεθα. Ώπφ ηα ζχλλεθα κε ηε κνξθή ηεο βξνρήο 

θαηαθξεκλίδεηαη θαη πάιη ζηε γε.  

  

 
  

ρήκα 1.1:Ο πδξνινγηθφο θχθινο 

  

Σν λεξφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πγηεηλή δηαβίσζε, ηελ ίδηα ηε δσή. κσο, απηή 

ε πεγή δσήο απνηειεί πιένλ είδνο ζε αλεπάξθεηα. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα ηνπ λεξνχ ζηε γε απεηθνλίδνληαη 

ζην ρήκα 1.2. Βίλαη πξνθαλέο, φηη ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα ηνπ «θαζαξνχ λεξνχ» είλαη ειάρηζηα θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε δηαθχιαμή ηνπο.  

  ήκεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ηεο UNICEF, πεξηζζφηεξν απφ 

1 δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δελ έρνπλ θακηά πξφζβαζε ζε θαζαξφ πφζηκν λεξφ, έλαο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα ζε 20 έηε. Βπηπιένλ, ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

ππνθέξεη απφ αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην λεξφ, ελψ 3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν 

εμαηηίαο ηεο θαθήο πνηφηεηαο λεξνχ πνπ θαηαλαιψλνπλ. Οη άλζξσπνη πνπ ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζε 

βειηησκέλεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ππνινγίδνληαη ζε 2,6 δηζεθαηνκκχξηα, δειαδή δχν ζηνπο πέληε. Σα δχν 

δηζεθαηνκκχξηα απ‟ απηνχο δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν εηήζην θφζηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

Δ ρψξα καο, φπσο θαη νιφθιεξνο ν πιαλήηεο, βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκέησπε κε ην κεγάιν απηφ 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο απεηινχκελεο ιεηςπδξίαο. χκθσλα κε ηελ Greenpeace ην πξφβιεκα απηφ 

νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αίηηα φπσο ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, ε θαθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, ε 

θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ε πεξηθξφλεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη ε κείσζε 

ησλ βξνρνπηψζεσλ ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 
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ρήκα 1.2: Ώπνζέκαηα λεξνχ ζηελ γε 

 

«Χο πδάηηλνη πφξνη ζεσξνχληαη φιεο νη δπλαηέο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ λεξφ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, 

είηε απηή είλαη γηα χδξεπζε, άξδεπζε, βηνκεραληθή ρξήζε, αιηεία, λαπζηπινΎα θ.ά. Οη πδάηηλνη πφξνη δειαδή 

απνηεινχλ ηα επηθαλεηαθά λεξά, πνηάκηα, ιίκλεο, πγξφηνπνη, ζάιαζζεο, πάγνη, ζεξκνκεηαιιηθά λεξά   

(ηακαηηθά,  κεηαιιηθά  θ.ά.)  θαζψο  θαη  ηα  ππφγεηα  λεξά  πνπ  είλαη «απνζεθεπκέλα» ζηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο». (Κ. Παπιφπνπινο, 2001). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηα επηθαλεηαθά λεξά. Σν 

θχξην θξηηήξην γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο σο πδαηηθψλ πφξσλ, απνηειεί ε δπλαηφηεηα ή εθαξκνγή αμηνπνίεζήο ηνπο 

γηα βηνηηθνχο, παξαγσγηθνχο ή αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. Οη πδαηηθνί πφξνη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο δσήο αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Δ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

επάξθεηα ηνπο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο. 

ρήκα 1.3: Καηαλνκή λεξνχ ζηελ γε πξνο εθκεηάιιεπζε 

 

Σν κεγαιχηεξν ηκεκα ηνπ λεξνχ ηνπ πιαλήηε καο (≈96,5%) απαληάηαη σο αικπξφ χδσξ, ζηνπο 

σθεαλνχο θαη ζε αικπξέο ιίκλεο. Σα δχν ηξίηα ηνπ ππφινηπνπ πεξίπνπ 3% είλαη δεζκεπκέλα κε ηε κνξθή 

πάγνπ ζηηο πνιηθέο θαη αιπηθέο πεξηνρέο. Έηζη, κφλν ην 1% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο χδαηνο απνηειεί ην 

γλσζηφ «γιπθφ» λεξφ – πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή λεξνχ γηα αλζξψπηλε ρξήζε – θαη απφ απηφ, ην 98% 

ζπληζηά ην ππφγεην χδσξ, ελψ ην 2% βξίζθεηαη ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα. Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ε 

άκεζα δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ πξνο ρξήζε είλαη πεπεξαζκέλε θαη πεξηνξηζκέλε θαη απηή βξίζθεηε ζηα 

επηθαλεηαθά θαη ζηα ππφγεηα χδαηα. Χο επηθαλεηαθά χδαηα νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ κεηαθέξεηαη 

επηθαλεηαθά κέζσ ρεηκάξξσλ θαη πνηακηψλ, ελψ σο ππφγεηα χδαηα είλαη ην κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ δηεηζδχεη ζην 

έδαθνο θαη ππφγεηα κεηαθηλείηαη αξγά πξνο ηε ζάιαζζα, ηηο ιίκλεο θαη ελίνηε πξνο ηα πνηάκηα.  

Δ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη έλα αξθεηά ζχλζεην πξφβιεκα 

θαζψο εκπιέθεη  κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ. ε πεξηνρέο νη νπνίεο 
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αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα έιιεηςεο πδάησλ εθδειψλεηαη έληνλνο αληαγσληζκφο γηα ηε ρξήζε ηνπο, παξά 

ηελ χπαξμε λνκηθψλ ξπζκίζεσλ.  

Δ έιιεηςε ησλ πδάησλ δελ επηηξέπεη ηελ αγξνηηθή, αζηηθή, βηνκεραληθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ρσξίο ηε ιήςε πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ δηαλνκήο ηνπο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ρξήζεηο ηνπ. Σα πξνβιήκαηα έιιεηςεο ησλ πδάησλ νμχλνληαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη 

πδάηηλνη πφξνη έρνπλ ήδε ππνβαζκηζηεί ή ππνβαζκίδνληαη πνζνηηθά ή πνηνηηθά. ηηο ππναλάπηπθηεο ή 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε απνπζία θαηάιιεισλ πδξεπηηθψλ, αξδεπηηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ έξγσλ 

ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, πξνθαιεί ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηελ 

πγεία ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ (Pereira L., Cordery I., Iacovides I., 2002).  

H δηαζεζηκφηεηα δε ησλ πδάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ηφζν ρξνληθά φζν 

θαη ρσξηθά φπσο θαίλεηαη θαη ζην θαησηέξσ. 

  

 
 

ρήκα 1-4: πλζήθεο έιιεηςεο πδάησλ ην έηνο 2025 αλ ζπλερηζηνχλ νη ππάξρνπζεο ηάζεηο (I.W.M.I., 2000) 

 

Οη νξγαληζκνί ηεο γεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ λεξφ. Έλα δέληξν πεξηέρεη πεξίπνπ 60% λεξφ, ηα 

πεξηζζφηεξα δψα απνηεινχληαη απφ πεξίπνπ 65% λεξφ, ελψ ζηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ 

πεξίπνπ 50% λεξφ θαη νη άλδξεο 60%. Κάζε έλαο απφ εκάο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ νθηψ ή πεξηζζφηεξα θιηηδάληα 

λεξφ ηελ εκέξα γηα λα επηβηψζεη θαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο καο ζε ηξνθή, ζηέγε θαη ινηπέο επηζπκίεο. Σν γιπθφ λεξφ είλαη δσηηθφο πφξνο γηα ηηο 

αγξνθαιιηέξγεηεο, ηηο θαηαζθεπέο, ηε κεηαθνξά θαη άιιεο πνιπάξηζκεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο 

πεξηνρέο φπνπ ε έιιεηςε ηξνθίκσλ απεηιεί ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε, είλαη ε έιιεηςε λεξνχ πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ. Σν λεξφ επίζεο παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε, ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο θαη ζηε δηάιπζε ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ην λεξφ ε δσή 

δελ ζα ππήξρε, ηνπιάρηζηνλ κε ηε κνξθή πνπ ηε γλσξίδνπκε. 
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ρεκα 1-5: Πξφζβαζε ζηηο βειηησκέλεο πεγέο λεξνχ 

 

  Κάζε άλζξσπνο θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν 150–200 ιίηξα λεξνχ εκεξεζίσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ βαζηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Οη ηηκέο απηέο θαη‟ άιινπο ζεσξνχληαη ρακειέο θαη θαη‟ άιινπο πςειέο, απηφ 

φκσο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη νη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ κεηαηξνπή 

ελφο πνιχηηκνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ζε απφβιεηα. Οη θαηαλαιψζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζηνχλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ε αιιαγή θάπνησλ ζπλεζεηψλ καο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ε ρξήζε απιψλ 

ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. Φπζηθά ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απαηηεί παξεκβάζεηο ζε πνιιά 

επίπεδα, κε πξψηε ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία [1].  

 Σν λεξφ απαληάηαη θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο: ζηεξεή (πάγνο, ρηφλη), πγξή (λεξφ πεγψλ, πνηακψλ, 

ζαιαζζψλ) θαη αέξηα (πδξαηκνί ζηελ αηκφζθαηξα). Βπίζεο ην λεξφ ππάξρεη ζ‟ φινπο ηνπο δσληαλνχο (δσηθνχο 

θαη θπηηθνχο) νξγαληζκνχο. ηηο ηξνθέο ππάξρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ. Σν γάια π.ρ. πεξηέρεη 87%, νη παηάηεο 

78%, ηα αβγά 74%,ελψ ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα κέρξη 93% λεξφ. ην αλζξψπηλν ζψκα ην λεξφ πεξηέρεηαη 

ζε πνζφηεηα 70% θαη ζην αίκα 90%.  

 Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ καο ρξεηαδφκαζηε θαζεκεξηλά 2 ιίηξα λεξφ (δειαδή 8-10 

πνηήξηα) γηα λα απνθχγνπκε ηελ αθπδάησζε. Σν λεξφ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ηνμηλψλ θαη ησλ ππνπξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ καο. Υσξίο λεξφ γηα 3 εκέξεο ην αλζξψπηλν ζψκα 

εμαζζελεί επηθίλδπλα, ελψ κπνξεί λα εμαζζελήζεη ζηαδηαθά απφ ηε ζπλερή θαηαλάισζε λεξνχ κνιπζκέλνπ 

απφ επηθίλδπλεο ρεκηθέο ελψζεηο, βαξέα κέηαιια θαη βαθηήξηα. Αεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα πγεία θαη 

δσηηθφηεηα, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απαηηεί ηε ιήςε πνηνηηθνχ λεξνχ απαιιαγκέλν απφ επηβιαβείο νπζίεο. 

Δ ζπνπδαηφηεηα επνκέλσο ηνπ λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε είλαη κεγάιε.  

 Δ ζεκαληηθφηεηα ηνπ βηνινγηθνχ ξφινπ ηνπ λεξνχ θαζίζηαηαη εκθαλήο αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ θπηηάξσλ ην λεξφ θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο θαηά βάξνο 

ζχζηαζήο ησλ, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ην ίδην ζε φια ηα θχηηαξα, θαη πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 70 θαη 90%. 

Ώθφκα, ην κεζνθπηηάξην πγξφ απνηειεί ην πδαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα θχηηαξα ησλ 

πνιπθπηηάξσλ νξγαληζκψλ.  

 Οη πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ είλαη "επδηάιπηεο" 

ζην λεξφ. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηηο δηαιπκέλεο νπζίεο ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ην έλα ζεκείν 

ηνπ θπηηάξνπ ζε άιιν θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επαθή ηνπο θαη ηελ εμ‟ απηήο πξαγκαηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ κέζα ζην θχηηαξν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε πδξφιπζε ησλ καθξνκνξίσλ 

θαηά ηελ νπνία κάιηζηα ην λεξφ ζπκκεηέρεη σο αληηδξψλ ζψκα.  
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εκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ην λεξφ ηφζν απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο δσήο είλαη αθξηβψο νη 

θπζηθνρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ απφξξνηα ηεο πνιηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ.  

 Ώλαιπηηθφηεξα νη θπζηθνρεκηθέο ηνπ απηέο ηδηφηεηεο είλαη:  

• Δ κεγάιε δηαιπηηθή ηθαλφηεηα  

• Δ κεγάιε αληίζηαζε ζε ζεξκηθέο κεηαβνιέο, (κεγαιχηεξε απφ θάζε πγξφ)  

• Δ αλάπηπμε ηζρπξψλ δπλάκεσλ ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο  

• Δ κεγάιε ππθλφηεηα ζε πγξή κνξθή απ φηη ζε ζηεξεή  

• Δ αληηζηξεπηή δηάζηαζε ηνπ λεξνχ ζε θαηηφληα πδξνγφλνπ θαη αληφληα πδξνμπιίνπ  

 Δ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη απφ θπζηθέο θαη ρεκηθέο παξακέηξνπο. Οη αξρηθέο βάζεηο γηα 

ηέηνην ραξαθηεξηζκφ είλαη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο επαθήο θαη ηεο πγείαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Σν πφζηκν λεξφ πξέπεη λα είλαη δηαπγέο, άρξσκν, άνζκν θαη δξνζεξφ (ζεξκνθξαζίαο 7 -11 

βαζκψλ Κειζίνπ). Πξέπεη λα πεξηέρεη κηθξή πνζφηεηα αλφξγαλσλ αιάησλ (0,5 γξακ. ζην ιίηξν) γηαηί ην 

θαζαξφ λεξφ ρσξίο δηαιπκέλα άιαηα είλαη βιαβεξφ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Πεξηέρεη επίζεο δηαιπκέλν νμπγφλν, 

άδσην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ειάρηζηα ίρλε νξγαληθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη ίρλε θπηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ. Σν 

λεξφ πνπ πίλνπκε πεξηέρεη θαη κηθξννξγαληζκνχο. Χο θαιφο δηαιχηεο, ην λεξφ δηαιχεη θαη δηαβξψλεη φηη 

έξρεηαη ζε επαθή κε απηφ. Βπηπιένλ, νπζίεο φπσο ε ζθνπξηά θαη νξγαληζκνί φπσο ηα βαθηεξίδηα θαη νη θχζηεο 

πξσηφδσσλ (giardia,cryptosporidium,άιγε) ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην λεξφ.  

 Σν πφζηκν λεξφ πξέπεη επνκέλσο λα εμεηάδεηαη θπζηθψο (ζεξκνθξαζία, δηαχγεηα, γεχζε, νζκή), 

ρεκηθψο (πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο νπζηψλ, ζθιεξνκεηξία), κηθξνζθνπηθψο (έξεπλα κηθξννξγαληζκψλ), 

βαθηεξηνινγηθφο (θαιιηέξγεηα ησλ κηθξνβίσλ ηνπ λεξνχ) θαη ηνπνγξαθηθφο (ζέζε πεγήο, δηαδξνκήο ηνπ 

λεξνχ). Δ πξνέιεπζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, πξνβιεκαηίδνπλ ζπλερψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο.  

 Σν λεξφ, πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο θαη 

κηθξννξγαληζκνχο ζε απμεκέλεο πνζφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Πξέπεη λα είλαη 

αζθαιέο θαη αθίλδπλν γηα ηελ πγεία, λα κελ είλαη ζνιφ θαη λα κελ έρεη ρξψκα, δπζάξεζηε νζκή θαη γεχζε.  

 Δ ηνπνζεζία, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε επίβιεςε κηαο πεγήο πδξνιεςίαο (πεγέο, δεμακελέο, 

επεμεξγαζία θαη δηαλνκή λεξνχ) πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν έρνπλ θαζηεξψζεη πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πνπ εθαξκφδνπλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο αλάιπζεο θαη έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ παξφκνηεο γηα 

λα είλαη εχθνιε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Βπίζεο, επηδεκίεο απφ αζζέλεηεο πδξηθήο πξνέιεπζεο κπνξεί λα 

απνθεπρζνχλ εάλ γίλνληαη απζηεξνί έιεγρνη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζπζηεκάησλ πδξνιεςίαο θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο πγείαο, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.  

 Δ δηαρείξηζε, πνπ ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν αλαθέξεηαη επίζεκα ζαλ management, είλαη ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ησλ έξγσλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Ο θαηάινγνο ησλ – 

ζρεηηθψλ κε ην λεξφ- πξνβιεκάησλ είλαη εληππσζηαθφο (πιεκκχξεο, ιεηςπδξία, ξχπαλζε, κφιπλζε, πςειφ 

θφζηνο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο θηι.). Παξ‟ φια απηά ρσξίο λα ππνηηκά θαλείο ηελ ηερληθή επίιπζε απηψλ 

ησλ δεηεκάησλ, θαίλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη ζέκα θαη δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ιήςεο ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Ώπηφ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ», κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί ζαλ ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πνπ έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. 

Ώπνηειείηαη ζπλνπηηθά απφ ηα αθφινπζα :  

 Καζνξηζκφο ζηφρσλ  

 Βχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  

 Ώμηνιφγεζε ιχζεσλ  

 Βθαξκνγή ηεο επηιεγκέλεο ιχζεο ( ή ησλ επηιεγκέλσλ ιχζεσλ)  

πληνκνγξαθηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πεξηέρεη φιεο ηηο νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη ηνλ έιεγρν πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο, θάησ απ‟ φιεο ηηο ζπλζήθεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αεηθνξία ηνπ πφξνπ. Δ δηαρείξηζε δειαδή πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα φια ηα πηζαλά ζπκβάληα θαη 

απηφ θαζνξίδεη θαη ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηεο. Σα κέηξα δηαρείξηζεο επεξεάδνπλ ην βαζκφ θαη ην ξπζκφ αιιαγήο 

ζην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδνληαη.  Κάζε  πξνζπάζεηα  δηαρείξηζεο  πδαηηθψλ  πφξσλ  είλαη  απαξαίηεην  λα 

πεξηιακβάλεη νηθνινγηθέο αμίεο θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, ψζηε λα κελ ππνλνκεχεηαη ε αεηθνξία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θξίζεσλ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηελ παξνχζα δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηα κέηξα δηαρείξηζεο ελαιιαθηηθψλ 
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έξγσλ φπσο αμηνπνίεζε πγξνηφπσλ, θξάγκαηα, αλαθχθισζε θιπ. θαη ζηελ ηερληθή αλάιπζε απηψλ . πσο 

επίζεο θαη ε δηαρείξηζε ηέηνησλ έξγσλ ζα ζηγεί αθξνζηγψο ζην θεθάιαην «πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία».  

  

 
ρεκα 1-4: Παγθφζκηα Καηαλάισζε λεξνχ 

 

 

 Χο ιεηςπδξία νξίδεηαη ε έιιεηςε ή ε αλεπάξθεηα ηνπ λεξνχ θαη είλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα πνπ καο 

απεηιεί πιένλ έληνλα θαη δελ αθνξά κφλν ηηο ρψξεο ηεο Ώθξηθήο. Έξεπλα πνπ  δηεμήγαγε  θαη  παξνπζίαζε  ζηε 

Γελεχε  ε  πεξηβαιινληνινγηθή  νξγάλσζε WWF, θαηαδεηθλχεη ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ παγθνζκίσο, αθφκε θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ηελ απμαλφκελε ιεηςπδξία ζπκβάιινπλ ηφζν 

νη θιηκαηηθέο αιιαγέο φζν θαη ε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε ηε κε-θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε, κηα νηθνλνκηθά εχξσζηε ρψξα δελ είλαη απαξαηηήησο θαη πινχζηα ζε λεξφ. Μεξηθέο απφ ηηο πιένλ 

αλεπηπγκέλεο πφιεηο, φπσο ην Υηνχζηνλ θαη ην χδλευ, θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν λεξφ απφ φζν δηαζέηνπλ. 

Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο πιηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζπαηαινχλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο λεξνχ, θπξίαξρν ζηνηρείν ζρεδφλ ζε θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Βπηπιένλ, ην WWF ηνλίδεη πσο ε 

θαθή ζπληήξεζε ζην ήδε πεπαιαησκέλν ζχζηεκα πδξνδφηεζεο εληζρχεη ηελ εμάληιεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

ην Λνλδίλν ππνινγίζηεθε πσο νη δηαξξνέο απφ ηνπο θζαξκέλνπο πδξαγσγνχο αξθνχλ θαζεκεξηλά γηα λα 

γεκίζνπλ 300 πηζίλεο νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ.  

Παξάιιεια, ζηε λφηηα Βπξψπε ηα απνζέκαηα λεξνχ ιηγνζηεχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ παγεηψλσλ ζηηο βφξεηεο Άιπεηο (κηα ζεκαληηθή πεγή λεξνχ). 

Σο νεπό ζηην Δλλάδα  

Ώπφ ηελ αξραηφηεηα ε Βιιάδα ζπλδέεη ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηε δσή ηεο κε ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο 

ιεηςπδξίαο. Οη αξραίνη έιιελεο θηιφζνθνη, Ώξηζηνηέιεο θαη Βκπεδνθιήο, πίζηεπαλ φηη ην  ζχκπαλ  απνηειείηαη  

απφ "χδσξ-ππξ-γε-αήξ", ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία πξνήιζε ν θφζκνο. Σν λεξφ κάιηζηα ην ραξαθηήξηδαλ σο 

"αίκα" ηεο γήηλεο δσήο θαη ην ζεσξνχζαλ καδί κε ην θσο, βαζηθά ελεξγεηαθά ζπζηαηηθά νιφθιεξεο ηεο δσήο. 

Σελ πξσηαξρηθή φκσο ζεκαζία ηνπ λεξνχ ηελ πεξηγξάθεη ν Πίλδαξνο σο "Άξηζηνλ κελ Όδσξ". Σνλ 6ν αηψλα 

π.ρ. ζηελ Εσλία ηεο Μ. Ώζίαο, ν Θαιήο ν Μηιήζηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θάλνπλ ππέξβαζε ηεο κπζνινγίαο 

πξνο κία θηινζνθηθή εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζεσξνχλ ην λεξφ σο αξρή ησλ φλησλ. ην 
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θεθάιαην «ΏΝΏΦΟΡΒ - ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ» ζα δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηα έξγα θαη ην εχξνο απηψλ θαηά ηελ 

αξραία επνρή. Πνιχ αξγφηεξα ν Νewton ην 17o αηψλα, αλαγλσξίδεη θαη απηφο φηη ην λεξφ είλαη ε πξσηαξρηθή 

νπζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη φια ηα πιηθά αγαζά ηνπ αλζξψπνπ.  

   Δ ιέμε λεξφ εκθαλίδεηαη ζηα ΐπδαληηλά ρξφληα, φηαλ ην θξέζθν λεξφ ιεγφηαλ "λεαξφλ χδσξ" απ' φπνπ ην 

"λεαξψλ" κε παξαθζνξά θαηέιεμε ζε "λεξφ". ηφξα ε ιέμε "χδσξ" αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξψο ρεηιηθή έλσζε 

δχν άηνλσλ πδξνγφλνπ κε έλα άηνλν νμπγφλνπ. Σν θπζηθφ λεξφ ζε αληηδηαζηνιή κε ην ρσξηθφο θαζαξφ λεξφ, 

κπνξεί λα πεξηέρεη ζε δηάιπζε δηάθνξεο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. Βμάιινπ, ην λεξφ φρη κφλν δελ είλαη 

απιφ, αιιά σο πξνο ηε θπζηθή θαη ρεκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά είλαη αζπλήζηζην, ε θαηαζθεπή ηνπ πνιχπινθε, 

ελψ πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακέλνπλ αθφκα ζέκαηα κειέηεο.  

Ο ζεβαζκφο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνυπνζέηεη εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαηαζθεπάδνληαη 

πδξαπιηθά έξγα εμειηζζφκελα, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο  (πιηθά, κεραλήκαηα, κέζνδνη, θιπ.) 

θαη ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Σα έξγα απηά ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά απφ ηελ Μηλσηθή 

- Κπθιαδηθή επνρή (3500 - 1200 π.Υ), ηελ Μπθελατθή (1600- 1100 π.Υ), ηελ Ώξρατθή (~800 - 500 π.Υ), ηελ 

Κιαζζηθή (500 - 336 π.Υ), ηελ Βιιεληζηηθή (323 - 146 π.Υ) έσο θαη ηελ Ρσκατθή επνρή (146π.Υ  - 323κ.Υ). 

ηνλ Βιιαδηθφ ρψξν αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα  (70) αξραία πδξαπιηθά ηεο Κχπξνπ, ηεο Βθέζνπ, 

ηεο Μηιήηνπ θαη ηεο Μ. Ώζίαο. Οη θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ, πνπ ππήξραλ είλαη: πδξαγσγεία, δεμακελέο, πεγάδηα, 

ζηληξηβάληα - πίδαθεο,  θξήλεο,  ηνπαιέηεο,  ζέξκεο,  ινπηξά,  ινπηήξεο,  κπαληέξεο,  ζηθψληα, ζήξαγγεο, 

ζπζηήκαηα θαηαλνκήο λεξνχ, λπκθαία, δεμακελέο ηδεκαηαπφζεζεο, θξάγκαηα, δηνρεηεχζεηο ρεηκάξξσλ, 

απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, απνζηξαγγηζηηθά έξγα, αξδεπηηθά έξγα, δηψξπγεο, δηεπζεηήζεηο θνίηεο, 

εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη νκβξνδέθηεο.  

Οη πδαηηθνί πφξνη ζηελ ζχγρξνλε Βιιάδα :  

Έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ρψξα ζηεξνχληαλ κέρξη θαη ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπληνληζκνχ 

ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα θάιπςε ησλ ζπλαθψλ αλαγθψλ θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε πνιχηηκσλ πφξσλ. Ο 

Νφκνο 1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δηαηάμεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πδάησλ), ε ελαξκφληζε ηεο Βιιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο ζπλαθείο νδεγίεο ηεο Β.Β. θαη ν 

Ν.1739/1987 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απνηεινχζαλ ην γεληθφ πιαίζην αξρψλ γηα ηελ ράξαμε 

εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ (πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ) 

δεκηνπξγνχλ έλα ζηέξεν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ζηελ Βιιάδα.  

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κία παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Βιιάδα απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο Σερλνιφγνπ Διεθηξνιφγνπ. Δ πξνζέγγηζε γίλεηαη 

θχξηα ζηε ζεψξεζε ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ηερληθψλ έξγσλ. Δ ηδηνκνξθία 

απηψλ ησλ έξγσλ έρεη λα θάλεη  

 κε ηελ πνιππινθφηεηα (πνιινί επηζηεκνληθνί ηνκείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα επηηεπρηεί ην 

άξηζην απνηέιεζκα)  

 κε ην λνκηθφ πιαίζην (επξσπατθφ πιαίζην θαη Βιιεληθή λνκνζεζία πνπ δηέπνπλ ηελ δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ) 

 θαη ηνπο θαλνληζκνχο ( φζσλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη φζσλ αθνξά ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κειέηεο ησλ Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ)   
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ΚΟΠΟ 
  

Δ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε θαη ηα αληηθείκελα ελφο ηερλνιφγνπ ειεθηξνιφγνπ 

κεραληθνχ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ. Πεξηιακβάλεη 9 θεθάιαηα φπνπ 

δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νξγαληθέο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ κηα 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ , γηα πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.  

 ην πξψην θεθάιαην «ΒΕΏΓΧΓΔ» αλαθέξνληαη ν νξηζκφο, νη αξρέο νπνίεο βαζίδεηαη ε δηαρείξηζε θαη 

γίλεηαη κηα εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην «ΓΒΝΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΤΣΔΜΏΣΧΝ» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη θαζψο θαη κηα αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ζπζηεκάησλ 

 ην ηξίην θεθάιαην «ΓΒΝΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΤΣΔΜΏΣΧΝ» παξαζέηνπκε ηηο θχξηεο ηερληθέο θα 

ζρεκαηηθέο απαηηήζεηο απφ απηά ηα ζπζηήκαηα  

 ην ηέηαξην θεθάιαην «ΟΡΕΜΟΕ – ΏΚΡΩΝΤΜΕΏ ΚΏΕ ΤΝΣΟΜΟΓΡΏΦΕΒ» αλαθέξεηαη ζηηο 

ζπληνκνγξαθίεο θαη ηα αθξσλχκηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα. 

 ην πέκπην θεθάιαην «ΝΟΜΟΘΒΕΏ – ΚΏΝΟΝΕΜΟΕ - ΠΡΟΣΤΠΏ» αλαθέξεηαη ε λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη απηά ηα έξγα θαζψο επίζεο θαη νη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο 

 ηα επφκελα ηξία θεθάιαηα έθην «ΑΕΚΣΤΏ ΤΑΡΒΤΔ», έβδνκν «ΑΕΚΣΤΏ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ» θαη 

φγδνν «ΑΕΚΣΤΏ ΟΜΐΡΕΧΝ – ΏΡΑΒΤΔ» γίλεηαη ε πιήξε πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

 ην έλαην θεθάιαην «ΏΝΏΦΟΡΒ- ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ» αλαθέξεηαη κηα ελδεηθηηθή ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηέηνησλ έξγσλ θαηά ηελ αρξεηφηεηα. 

Αελ ζα αλαπηπρηνχλ νη εθαζηνηε Δ/Μ κειέηεο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα αληηθείκελα αιιά ζα δνζεί ε γεληθή 

ζεψξεζε θαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη νχηνο ψζηε λε γίλεη αληηιεπηή ε 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.  

 

Κεφάλαιο 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
Ώπφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα αληηκεησπίζεη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο 

νη πιεκκχξεο θαη ε μεξαζία, ηνλ νδήγεζε ζηελ εθεχξεζε ηερληθψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απφηνκεο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, παξαηεξείηαη καδηθή θαηαζθεπή πδξαπιηθψλ-κεραληθψλ έξγν γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεκκπξψλ, ηνλ 

εθνδηαζκφ χδαηνο, ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηελ άξδεπζε. Οη θπζηθφ-κεραληθέο ιχζεηο είλαη ε βάζε 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Καζψο φκσο πεξλάλε ηα 

ρξφληα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Λακβάλνληαο ππ φςε ηα λέα δεδνκέλα, νη εηδηθνί αλέπηπμαλ λέεο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο φκσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή κε θχξην ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

 
 

   ρήκα 1-5: Βλδεηθηηθή θαηαλάισζε λεξνχ βηνκεραληθήο ρξήζεο 
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Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο είλαη: ε νξζή θιηκαθσηή ηηκνιφγεζε ηνπ 

λεξνχ, ζπλδπαδφκελε κε ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ζπλεηή ρξήζε ηνπ λεξνχ, 

ε χπαξμε ζπλεπνχο θαη ζπλερνχο πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηάιεο 

ζηελ θαηαλάισζή ηνπ, θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαξξνψλ θαη ηνπ «αηηκνιφγεηνπ λεξνχ».  

Δ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ. Ώπηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο απφζβεζεο ησλ 

επελδχζεσλ, αιιά θαη ηελ επηζήκαλζε ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλάγθε επηπιένλ 

επελδχζεσλ (GWP, 2000). χκθσλα κε ηε GWP (2000): «ε κεηαρείξηζε ηνπ λεξνχ σο νηθνλνκηθφ αγαζφ 

κπνξεί λα βνεζήζεη λα ηζνξξνπήζεη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηνπ λεξνχ [...]. ηαλ ην λεξφ ιηγνζηεχεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, [...] ππάξρεη κηα ζαθήο αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα  

ζπκβάινπλ ζηε δηαρείξηζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ». Ώπφ ειεθηξνινγηθήο άπνςεο κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο κπνξνχκε λα επεξεάζνπκε ζεηηθά ηη ηζνδχγην παξαγσγή – ηηκνιφγεζε κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο φπσο  

 Μέηξεζε δηαξξνψλ 

 ΐειηηζηνπνίεζε δηθηχνπ 

 Υξήζε Inverters, Soft Starters, energy efficient motors (κεηψλνληαο ην θφζηνο παξάγσγεο θ.ι.π.) 

 πνπ ζα αλαπηπρηνχλ ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα  

 Γίλεηαη ζαθέο φηη εθηφο ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχκε ζα έρνπκε πάληα ππ φςηλ καο 

θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ λεξνχ ην νπνίν θαη ζα ζηγεί αθξνζηγψο ζην Κεθάιαην 

«ΤΜΠΛΔΡΧΜΏΣΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ». Δ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ απνηειεί ζεκειηψδε παξάκεηξν ηεο 

ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ. 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο, αιιά θαη 

ζε ηξεηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ:  

• Σν θνηλφ (νη ρξήζηεο ηνπ λεξνχ)  

• Σνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ (πνιηηηθνί, θπβέξλεζε)  

• Σνπο κειεηεηέο, εξεπλεηέο, ηερλνθξάηεο  

 Γηα επηηπρεκέλε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ απηψλ, 

φπσο θαη ε ζπλαίλεζή ηνπο. Βίλαη γεγνλφο φηη πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφησλ είλαη ε αλάγθε 

ζπληνληζκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πξέπεη λα είλαη νη αθφινπζεο :  

• πιινγή θαη αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ  

(κεηεσξνινγηθά, πδξνινγηθά, πιεζπζκηαθά θηι.)  

• Έξεπλα θαη κειέηε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη πξνβιέςεηο  

γηα ην κέιινλ.  

• Ώλάπηπμε ηαθηηθήο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζελαξίσλ βειηίσζεο.  

• Λήςε  απνθάζεσλ  θαη  εμαζθάιηζε  ηεο  απνδνρήο  θαη  ζπκκεηνρήο  ησλ  

ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ.  

• Βθαξκνγή ηεο ηαθηηθήο.  

• Αηφξζσζε θαη βειηίσζε ησλ απνθάζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 ν ηνκέαο χδξεπζεο–απνρέηεπζεο θαη ζηε ρψξα καο παξνπζίαδε κία 

εηθφλα απνγνεηεπηηθή, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Οη ππεξεζίεο χδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο παξέρνληαλ απφ ηνπο ΟΣΏ α‟ βαζκνχ, κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγνληαλ ε θαηάζηαζε 

απηή , (γξαθεηνθξαηία έιιεηςε επειημίαο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έιιεηςε πφξσλ θ.α.). Δ θαζπζηέξεζε πνπ 

παξνπζίαδε ν ηνκέαο επέβαιε ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Έηζη ςεθίζηεθε ν Ν. 

1069/80 («Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Βπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Ώπνρεηεχζεσο») κε ηνλ νπνίν 

ηδξχζεθαλ νη Αεκνηηθέο Βπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο-Ώπνρέηεπζεο (Α.Β.Τ.Ώ.). ηφρνο ηνπ λφκνπ ήηαλ ε παξνρή 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ ίδξπζε απφ ηνπο Αήκνπο (πιελ ηεο Ώζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ ΐφινπ) 

επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο- απνρέηεπζεο κε απηνηέιεηα θαη επειημία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ- θαη 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ππνδνκψλ. Δ ίδξπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο Αήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνπο 10.000 θαηνίθνπο, φπσο έκκεζα πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Ν. 1069/80. 
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Κεφάλαιο 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΑΤΣΩΝ  
 

Δ έλλνηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε αλάκεζα:  

• ζηηο πδαηηθέο απαηηήζεηο, γηα ηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, εθθξαζκέλεο  

κε ηνλ φξν πδαηηθέο αλάγθεο  

• ζηελ χπαξμε ή αλεχξεζε, κέζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ξνήο θαη απνζεκάησλ,  

ζρεηηθψο εχθνισλ γηα εθκεηάιιεπζε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ  

Με κηα άιιε έλλνηα, νη πδαηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έλα δπλακηθφ πδαηηθήο  

πξνζθνξάο απφ ην πεξηβάιινλ. Δ ζρέζε, πνπ πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρσξνρξφλνπο θαη ζε δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζθαίξεο (ERHARD). Οη πξνζθνξέο (πδαηηθνί πφξνη) θαη νη αλάγθεο 

ραξαθηεξίδνληαη ακνηβαίνο απφ:  

• κηα ζέζε ζην ρψξν  

• κηα πνζφηεηα λεξνχ (ξνήο ή απνζέκαηνο), ιίγν-πνιχ κεηαβιεηήο, ζην ρξφλν (κε ηξφπν ζπλερή ή 

αζπλερή)  

• κηα πνηφηεηα λεξνχ  

ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, απηή δηαθξίλεηαη ζε, 

• πνηφηεηα πξνζθεξφκελε, πξνζδηνξηδφκελε απφ ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ, ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ζε γεληθέο γξακκέο κεηαβαιιφκελε κε ηε ξνή εμαξηψκελε απφ ηηο ρξήζεηο 

(θξηηήξην ησλ αλαγθψλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ)  

• πνηφηεηα απαηηνχκελε, εθθξαζκέλε, θάζε θνξά, απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε πδαηηθή 

ρξήζε θαη νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν, ζπκθψλσο κε ηηο νινέλα αλαλενχκελεο απφςεηο ηεο 

ηαηξηθήο (), ηεο βηνηερλνινγίαο (άξδεπζε) ή ηεο ηερλνινγίαο χδξεπζεο (βηνκεραληθή ρξήζε). 

 

Επίδραςη/ 
Αποτζλεςμα 

τισ ειςερχόμενεσ ροζσ (αφίξεισ) 
τισ εξερχόμενεσ ροζσ 

(απορροζσ) 

Αφξηςη + 

Ειςαγωγή νεροφ (μεταβίβαςη) Ελάττωςη τησ πραγματικήσ 

φλληψη επιφανειακοφ ή υπόγειου 
νεροφ από ζνα 

εξατμιςιδιαπνοήσ, 
αποςτράγγιςη. 

όμορο περιβάλλον Εξαγωγή νεροφ (μερικό 

  φαινόμενο) 

Μείωςη  - 

Ενίςχυςη τησ πραγματικήσ 

Καταναλϊςεισ εξατμιςιδιαπνοήσ. Μείωςη 

των ενεργϊν κατακρημνιςμάτων 

 

Πίλαθαο 2-1: Ώλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζην πδαηηθφ ηζνδχγην 

 

Με νηθνλνκηθά ή εκπνξηθά θξηηήξηα, κηα αλάινγε δηάθξηζε εκθαλίδεηαη, κε ξφιν, πνιιέο θνξέο, 

θαζνξηζηηθφ, ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο επάξθεηαο ή ππεξεπάξθεηαο θαη κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηινγή ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ γηα θάζε ρξήζε:  

θφζηνο πξνζθνξάο, πξνζαξκνζκέλν ζην παζεηηθφ ησλ αλαγθψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ραξαθηήξεο (ηφπνο, θαζεζηψο θαη πνηφηεηα)  

θφζηνο αλαγθψλ, εθθξαζκέλν κε δηαθνξεηηθέο «αμίεο λεξνχ» (πξνζηηζέκελε αμία, αμία ρξήζεο θ.ιπ.)  

   Έλα ζχζηεκα πδαηηθψλ πφξσλ (έλα πδαηηθφ ζχζηεκα ελ ρξήζεη) ζπλζέηεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηε 

δηαηχπσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πνζνηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. Σν ηζνδχγην απηφ πνζνηηθνπνηείηαη 

αλαθεξφκελν ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Οη επηδξάζεηο ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο 

φξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ERHARD).  

  

Οη πδαηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ, ε ζρέζε κε ηε ζεψξεζή ηνπο σο ξνή ή σο απφζεκα:  

• Τδαηηθνί πφξνη αλαλεψζηκνη ή δπλακηθνί (ξνή)  

• Τδαηηθνί πφξνη κε αλαλεψζηκνη (απφζεκα)  

 

   Δ αλαλέσζε ζηελ πεξίπησζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ έρεη ηελ έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο, ηεο δηαηεξήζεσο ηεο 

ππνζηάζεψο ηνπο. Δ δηάθξηζε αλάκεζα ζε αλαλεψζηκνπο θαη κε αλαλεψζηκνπο πφξνπο αληηζηνηρεί ζηε 
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δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ξνή θαη ζην απφζεκα, αιιά ε αλαλέσζε είλαη ν ιφγνο ηνπ ελφο πξνο ην άιιν. Βίλαη ε 

ξνή πνπ αλαλεψλεη θαη ην απφζεκα πνπ αλαλεψλεηαη. Χζηφζν, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πφξνπο (θπζηθνχο) 

αλαλεψζηκνπο θαη κε αλαλεψζηκνπο (πεπεξαζκέλνπο) έρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε, ε αγλφεζε ηεο νπνίαο 

(ρψξνο θαη ρξφλνο) νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο γηα ην βαζκφ θαη ην ρξφλν αμηνπνηήζεψο ηνπο. ηελ  

πεξίπησζε ηνπ λεξνχ, αλ ην ζέκα ηεζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ λεξνχ ηνπ πιαλήηε (πδξφζθαηξα), ν πφξνο είλαη κε 

αλαλεψζηκνο. ε ηνπηθφ επίπεδν, ηδηαηηέξσο ζε ρψξεο κε μεξή πεξίνδν ηνπ πδξνινγηθνχ έηνπο, ζηε δηάξθεηα, 

αθξηβψο, ηεο μεξήο πεξηφδνπ, ην λεξφ είλαη πφξνο κε αλαλεψζηκνο, ελψ, ζε εκεξήζηα βάζε, είλαη 

αλαλεψζηκνο.  

ε ζρέζε κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζην πεξηβάιινλ:  

• Τδαηηθνί πφξνη επηθαλεηαθνί  

• Τδαηηθνί πφξνη ππφγεηνη  

ε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή δπλαηφηεηα αμηνπνηήζεσο ή αλαξξπζκίζεσο ηνπο:  

• Τδαηηθνί πφξνη θπζηθνί ή δπλεηηθνί  

• Τδαηηθνί πφξνη εμεξεπλήζηκνη  

ε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηνπ λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ, ηα λεξά ηαμηλνκνχληαη ζε πνηνηηθέο θαηεγνξίεο.  

Ώλαλεψζηκνπ επηθαλεηαθνί θαη ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη  

Δ δηάθξηζε ησλ αλαλεψζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επηθαλεηαθνχο θαη ππφγεηνπο δελ έρεη παξά κηα ζεσξεηηθή 

έλλνηα, αλ πξννηκηάδνληαη κεηαμχ ηνπο σο δχν ζπληζηψζεο ηεο ζπλνιηθήο ξνήο.  

  Ώλαλεψζηκνπ πδαηηθνί πφξνη (ππφγεηα λεξά)  

Αελ πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζηνπο αλαλεψζηκνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ρσξίο κλεία κηαο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο 

ζπλζεσξήζεσο απηήο. Δ έλλνηα ησλ κε αλαλεψζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζπλδεδεκέλε κε απνιήςεηο απφ 

απνζέκαηα, είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πνζνζηφ ηεο θπζηθήο αλαπιεξψζεσο (αλαλεψζεσο) ηνπ απνζέκαηνο απφ 

ηε θπζηθή ζπλνιηθή ξνή. Δ έθθξαζε «ζηαηηθνί πφξνη» ή «πεπεξαζκέλνη πφξνη», ρξεζηκνπνηνχκελε, πνιιέο 

θνξέο, γηα ηελ ππνγξάκκηζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ, είλαη αζαθήο ή δηθνξνχκελε, ζην κέηξν 

πνπ εηζάγεη ζχγρπζε κε ηα απνζέκαηα ιίγν ή θαζφινπ αλαλενχκελα (κε ηξνθνδνηνχκελνη, θπζηθψο ή 

ηερλεηψο, πδξνθφξνη νξίδνληεο). Σν ηκήκα φγθνπ λεξνχ, αθαηξνχκελνπ απφ ην απφζεκα ζην νπνίν αλήθεη, 

αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειάηησζε ηνπ απνζέκαηνο, ζπληζηά κε αλαλεψζηκνπο πφξνπο, αθφκα θαη αλ 

απηφ ην απφζεκα είλαη πνιχ αλαλενχκελν απφ ηε θπζηθή ξνή αθίμεσλ, ησλ νπνίσλ ε κέζε ηηκή είλαη ζηαζεξή. 

Οη κε αλαλεψζηκνη πδαηηθνί πφξνη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππφ πίεζε πδξνθφξσλ νξηδφλησλ, 

ζηνπο νπνίνπο ε θπζηθή αλαπιήξσζε δελ είλαη εχθνιε, ιφγσ ηεο θαιχςεψο ηνπο απφ ην, ζρεηηθψο, 

αδηαπέξαζην ζηξψκα. Βπεθηείλνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο κέξνπο ησλ ειεπζέξσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ, 

νη νπνίνη, γεληθψο, είλαη πνιχ πην αλαλενχκελνη.  

 
 

ρήκα 2-1: Βλδεηθηηθή θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηνπο θχξηνπο θαηαλαισηέο 

    ε αληίζεζε κε ηνπο θπζηθνχο ή ελ δπλάκεη πδαηηθνχο πφξνπο, πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ παξά  κηα 

ζεσξεηηθή έλλνηα, νη εθκεηαιιεχζηκνη πδαηηθνί πφξνη αληηπξνζσπεχνπλ πνζφηεηεο λεξνχ, πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηθείκελν δηαρεηξίζεσο θαη απνιήςεσο, ζε δεδνκέλεο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Βίλαη απηνί, 

επνκέλσο, πνπ, πέξαλ ζεσξεηηθψλ ππνινγηζκψλ, πξνζεγγίζεσλ ή απνζεκάησλ αζθαιείαο, κπνξνχλ λα κπνπλ 

ζε θαζεζηψο πδαηηθήο δηαρεηξίζεσο, λα δηνρεηεπζνχλ ζηηο δηάθνξεο πδαηηθέο ρξήζεηο. Ο νξηζκφο ηνπο είλαη, 

επνκέλσο, ζρεηηθφο κε πνηθίια θξηηήξηα, πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, εμαξηψληαη, επίζεο, απφ ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πδαηηθήο πξνζθνξάο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο, πξνο θάιπςε, αλάγθεο. 

Βίλαη, παξ φια απηά, θιαζηθή, αιιά ηερλεηή, ε δηάθξηζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, γηα ηνλ 

νξηζκφ θαη δηάθξηζε ησλ κεηαθηλήζηκσλ θαη ρξεζηκνπνηήζηκσλ (πδαηηθψλ) πφξσλ, φπσο απηνί νξίζηεθαλ απφ 

ην Γαιιηθφ BRGM* (ERHARD).  

* Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ΐηνκεραλίαο ηεο Γαιιίαο,  
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ζηελ νπνία ππάγεηαη ε Γαιιηθή Βζληθή Γεσινγηθή Τπεξεζία. Τπεξεζία κε ηεξάζηηα επηζηεκνληθή θαη  

εθαξκνζκέλε πξνζθνξά ζηε Γαιιία, αιιά θαη ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ζηνλ θφζκν  

νιφθιεξν.  

 

 
ρήκα 2-2 : ρέζε δηαζέζηκσλ / δεηνχκελσλ πδάηηλσλ αλαγθψλ ζηελ Βπξψπε  

 

 

Βθκεηαιιεχζηκνη πδαηηθνί πφξνη: Μεηαθηλήζηκνη θαη ρξεζηκνπνηήζηκνη  

 

   Δ έλλνηα, επνκέλσο, ηεο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ επαλαδηαηππψλεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

πξαθηηθέο, ησλ ηερλεηψλ δηεπζεηήζεσλ θαη ηηο αληηζέζεηο ζηηο ελδερφκελεο πδαηηθέο ρξήζεηο.  

   Οη κεηαθηλήζηκνη πδαηηθνί πφξνη είλαη, γεληθψο, νη επηιεγκέλνη πξνο κεηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε, 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςε ηηο ηερληθέο αληηζέζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηεπζέηεζε θαη αλαξξχζκηζε ησ θπζηθψλ 

πφξσλ. Βδψ, θπξηαξρεί ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ξνψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ησλ θξαγκάησλ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πδαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Βπηθαλεηαθψο, δηαθξίλνληαη ζε:  

• Πφξνπο ζρεδφλ δηαξθείο θαη πεξηνξηζκέλνπο, κεηαθηλνχκελνπο κε ηε βνήζεηα πδξνιεςηψλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνξηζκέλεο εθξνέο ηεο πεξηφδνπ ρακειψλ πδάησλ, πεξηιακβαλφκελνπο αλάκεζα 

ζην κηθξφ κέγεζνο ηεο παξνρήο θαη ζηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο.  

• Πφξνπο κεηαβιεηνχο, κεηαθηλνχκελνπο απφ δηεπζέηεζε θαη αλαξξχζκηζε, δηαθξηλφκελνπο ζε 

θαηεγνξίεο, αλαιφγσο ησλ απνζεθεπκέλσλ φγθσλ πξνο δηεπζέηεζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλφηεηα 

ησλ εθξνψλ (αλαξξχζκηζε εηήζηα, ππεξεηήζηα θ.ιπ.).  

Μηα αληίζεζε ζεκεηψλεηαη, πνιιέο θνξέο, πνπ πεξηνξίδεη, νπζηαζηηθψο, ηνπο κεηαθηλνχκελνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ δχν ξφισλ, πνπ δεηά ν άλζξσπνο απφ ηελ επηθαλεηαθή 

απνξξνή, ην ξφιν ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο κηαο δεμακελήο απνζεθεχζεσο θαη ην ξφιν ηνπ παξνρεηεπηή ηεο 

πεξίζζηαο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη γηα απαίηεζε, πνπ επεθηείλεηαη θαη 

ζηελ ππφγεηα απνξξνή (πδξνθφξνη νξίδνληεο). Δ απαίηεζε  απηή εκθαλίδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ηεο 

δνκήο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ηνπ θαζεζηψηνο απνξξνήο θαη θαηαθξεκληζκάησλ, θαζψο θαη ηνπ 

θαζεζηψηνο πδξνιεςηψλ θαη επαλαηξνθνδνζίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ εθηεηακέλσλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, ε 

επαλαθηλεηνπνίεζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβάζεηο κέρξη θαη 100% ηνπ 

δηαζέζηκνπ, πξνο εθκεηάιιεπζε, λεξνχ. Δ έλλνηα, επνκέλσο, ησλ θηλεηνπνηήζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ απνθηά 

κηα δηεπξπκέλε ζεκαζία θη απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζή ηεο κε ην θαζεζηψο ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ 

κκεηαβνιψλ ηνπο.  

ε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο θάζε επνρήο, νη πδαηηθνί πφξνη δηαθξίλνληαη θαη ζε:  

• ζπκβαηηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ρξεζηκνπνηνχκελνπο κε ηερληθέο θηλεηνπνηήζεσο γλσζηέο θαη 

απνδεδεηγκέλεο  

• κε ζπκβαηηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ ηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ 

θηλεηνπνηήζεσο, πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ ή θαη εμαίξεζε ρξήζεσλ.  
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Δ θαηεγνξία απηή ε πεξηιακβάλεη αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ.  

• ηεο αθαιαηψζεσο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ  

• ηεο κεηψζεσο ησλ απσιεηψλ απφ εμάηκηζε  

• ηεο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ιφγνπ απνξξνή/θαηείζδπζε  

• κε ζπκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε ηερλεηή βξνρή.   

   Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη πδαηηθνί πφξνη, ιακβάλνπλ ππ΄ φςε, κεηαμχ άιισλ, νηθνλνκηθέο ή 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληηζέζεηο: αληηζέζεηο νηθνλνκηθέο, πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην εθηθηφ ησλ 

πδξαπιηθψλ δηεπζεηήζεσλ, εθηθηψλ απφ ηερληθήο πιεπξάο. Ώληίζεζε, ζρεηηθή κε ην κέγηζην απνδεθηφ ή 

ζεσξνχκελν απνδεθηφ θφζηνο αληηζέζεηο θνηλσληθέο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε πδξαπιηθψλ 

δηεπζεηήζεσλ, ηερληθψο εθηθηψλ αληηζέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πδξνιεπηηθέο ρξήζεηο, απφ επηινγέο κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ επί ηφπνπ (in situ) ρξήζεσλ, πνπ απαηηνχλ ηε δηαηήξεζε κηαο ειάρηζηεο πδαηηθήο πνζφηεηαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο απνξξνήο αληηζέζεηο νηθνινγηθέο, πνπ απαηηνχλ, εμ ίζνπ, ηε δηαηήξεζε ειαρίζησλ 

παξνρψλ* γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ν θπζηθφο ξφινο ηνπ λεξνχ, θπξίσο ζηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα  

   Τπελζπκίδεηαη κηα ζεκαληηθή θαηάθηεζε ηνπ ππεχζπλνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο, ην λα ζεσξείηαη, δειαδή, 

σο ρξήζε λεξνχ κηα, θαηά πεξίπησζε, ειάρηζηε παξνρή πνηακνχ ή ειάρηζηε ζηάζκε ιίκλεο. Δ δηαηχπσζε απηή 

ππάξρεη θαη ζηε ζχγρξνλε Βιιεληθή θαη Βπξσπατθή λνκνζεζία.  

   Οη επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη πδαηηθνί πφξνη απνηεινχλ, ηέινο, κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία, πνπ εμαξηάηαη απφ 

ην, θάζε θνξά, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη πξέπεη λα εθηηκνχληαη θαη λα ππνινγίδνληαη 

μερσξηζηά.  

• Τδαηηθέο αλάγθεο  

Ώληηπξνζσπεχνπλ φγθνπο δηαζέζηκνπ λεξνχ, επαξθείο ζε πνζφηεηα θαη θαηάιιεινπο ζε πνηφηεηα, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ, πνπ επηβάιινπλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αλάγθεο ζε λεξφ έρνπλ έλα 

ραξαθηήξα απφιπην θαη απηφλνκν, πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηερλνινγηθφ ζηάδην θαη ην ππάξρνλ ή 

επηδησθφκελν νηθνλνκηθφ θαη δεκνγξαθηθφ επίπεδν. εκαίλνπλ ζηαζεξή, κεηαβιεηή ή αζπλερή παξνρή γηα 

ηελ θάιπςε εηδηθψλ ρξήζεσλ. Δ ρξήζε λεξνχ είλαη ε εθαξκνγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηθαλνπνηήζεσλ 

αλαγθψλ,, ελψ, ε ρξεζηκνπνίεζε λεξνχ είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε ρξήζηκν, απφ νηθνλνκηθήο, παξαγσγηθήο, 

θαηαλαισηηθήο θ.α. πιεπξάο γηα λα επηηεπρζεί ε ρξήζε ηνπ.  

• Τδαηηθέο απαηηήζεηο  

Οη πδαηηθέο απαηηήζεηο, ζεσξνχκελεο κε ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα ηεο απαηηήζεσο, πξνζδηνξίδνληαη, αξρηθψο, 

ζε ζρέζε κε ηηο πδαηηθέο ρξεζηκνπνηήζεηο, πνπ ηηο αηηηνινγνχλ σο αλαγθαίεο απαηηήζεηο θαη/ή 

ζπγθεθξηκέλνπο πδαηηθνχο πξννξηζκνχο. ε αληηπαξάζεζε κε ηελ πδαηηθή πξνζθνξά, πνπ θαζνξίδνπλ νη 

πδαηηθνί πφξνη, πξνζδηνξίδνληαη σο απαηηήζεηο εθκεηαιιεχζεσο ή απαηηήζεηο πδξνιεςίαο.  

 

Κφζηνο θαη αμία ηνπ λεξνχ  

ηελ θιίκαθα ελφο πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο (πδαηηθνχ πφξνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεσο), ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

εθκεηαιιεχζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ εηζάγεη κηα ηερληθννηθνλνκηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην πξνζθεξκέλν πδαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ζηε δνκή ησλ ππαξρνπζψλ ή πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ. Ώλ ε έλλνηα ησλ ρξεζηκνπνηήζηκσλ 

πφξσλ θαίλεηαη λα αληαλαθιά, ζρεδφλ εηπκνινγηθφο, ηελ νηθνλνκηθή άπνςε ηνπ ρξήζηε, ε έλλνηα ησλ 

κεηαθηλήζηκσλ πφξσλ βξίζθεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηελ άπνςε ηνπ πδξαπιηθνχ δηεπζεηεηή. Αελ  

κέλνπλ, παξά νη απνθάζεηο, είηε γηα πδξαπιηθή δηεπζέηεζε, είηε γηα ρξεζηκνπνίεζε, κε θξηηήξηα ην θφζηνο θαη 

ηελ αμία ηνπ λεξνχ. ην ζεκείν απηφ, φκσο, παξεκβαίλεη κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ ε επίπησζε ζην θφζηνο ηνπ 

λεξνχ απφ ην θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαηεξήζεσο ή απνθαηαζηάζεσο, φηαλ επηδηψθεηαη, βεβαίσο.  

Με έλα γεληθφ ηξφπν θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζεσξήζεσο, ην θφζηνο ηνπ λεξνχ πξνζδηνξίδεηαη 

ζην επίπεδν κηαο δηαρεηξηζηηθήο κνλάδαο θαη ηεο άκεζεο (εζσηεξηθφ θφζηνο) ή έκκεζεο (εμσηεξηθφ θφζηνο) 

επηπηψζεσο ηεο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο απηήο. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην θφζηνο 

ηνπ λεξνχ δηαθέξεη απφ ηφπν ζε ηφπν, αθφκα θαη κέζα ζην ίδην θξάηνο. ηελ πεξίπησζε άκεζεο πδξνιεςίαο ν 

δηαρεηξηζηήο πξνθαιεί κηα άκεζε επίπησζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε επίπησζε απηή κεηαθξάδεηαη, ζε έλα 

εζσηεξηθφ νηθνλνκηθφ ζρέδην, σο θαζαξφ θφζηνο εθκεηαιιεχζεσο ή θαζαξφ θφζηνο παξαγσγήο, πνπ 

εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πδαηηθνχ πφξνπ (πξνζθνξάο). ηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πδαηηθνχ πφξνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηα αλάινγα ησλ πδαηηθψλ απαηηήζεσλ (απνθιίζεηο ηνπνζεζίαο, 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο δηαζέζηκεο παξνρήο ζην ρξφλν, πνηφηεηαο), ην εζσηεξηθφ θφζηνο απμάλεηαη θαηά ηηο 

ζπληζηψζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο πξνζαξκνγήο (θφζηνο κεηαθνξάο, απνζεθεχζεσο, επεμεξγαζίαο), ην 

νπνίν, γηα κηα δεδνκέλε πξνζθνξά, εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηδηθήο απαηηήζεσο. Σν 

εμσηεξηθφ θφζηνο είλαη ε απνηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ (έζησ θαη κε επηθπιάμεηο) επηπηψζεσλ, ιίγν ή πνιχ 

δηαθνξεηηθψλ, πξνθαινχκελσλ απφ ηνλ ηξφπν πδξνιεςίαο ή απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο, ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ή ζε ζρέζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ ίδηνπ πδαηηθνχ πφξνπ. Δ δηεζλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο, 



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 15 

επνκέλσο ε ηερλεηή νινθιήξσζε ησλ κνξθψλ εζσηεξηθνχ θφζηνπο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηδηαηηέξσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ ή δηαθξαηηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε ηελ πξαθηηθή ησλ πξφσξσλ ζπγθξνχζεσλ 

ζην επίπεδν πδξνιεςίαο, θαηαλαιψζεσο, ξππάλζεσο θ.α. Χζηφζν, νη εμσηεξηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

δξάζεο ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη πάληα αξλεηηθέο θαη δελ κεηαθξάδνληαη, πάληα, ζε θφζηε, αιιά, κεξηθέο 

θνξέο, ζε έκκεζα πιενλεθηήκαηα, πνπ, ζπλήζσο, δελ ππεηζέξρνληαη ινγηζηηθψο. ηελ πεξίπησζε ηεο έκκεζεο 

πδξνιεςίαο, έλαο ελδηάκεζνο παξάγνληαο, ηνπιάρηζηνλ απηφο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαλνκή ηνπ λεξνχ, ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

λεξφ είλαη ην αληηθείκελν κηαο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ην ρξήζηε. Δ αληαιιαγή 

απηή βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε ηνπ θφζηνπο αληαιιαγήο ή αληαιιαθηηθνχ θφζηνπο.  

Δ ηηκή ηνπ λεξνχ, εθθξαζκέλε κνλεηαξηζηηθψο θαηά κνλάδα φγθνπ ή, πην ζπαλίσο, θαηά κνλάδα ξνήο, 

ζπλδέεηαη κε κηα εκπνξηθή αληαιιαγή αλάκεζα ζηνλ πσιεηή (πξνκεζεπηή) θαη ηνλ αγνξαζηή (θαηαλαισηή), 

ζε κηα ειεχζεξε αγνξά, αληαγσληζηηθή ή φρη. Δ έλλνηα ηεο αγνξάο ηνπ λεξνχ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε, 

ηνπιάρηζηνλ ελφο ελδηάκεζνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα (παξαγσγφο, δηαλνκέαο) αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ 

(πδαηηθφο πφξνο) θαη ην ρξήζηε (απαηηεηήο). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππεηζέξρνληαη πνιχπινθεο εκπνξηθέο 

αληαιιαγέο αλάκεζα ζην παξαγσγφ-δηαλνκέα θαη ζηνλ ρξήζηε-θαηαλαισηή, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ 

πφξν κεηαβιεζέληα, ζην βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηνπ πδαηηθνχ πφξνπ επηθέξεη ζ΄ απηφλ, ζεκαληηθέο έσο κε 

αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, δηακνξθψλνληαη νη πνηθίιεο ζρεηηθέο 

παξάκεηξνη, φπσο ε κέζε ηηκή, ε ηηκή πσιήζεσο, νη ζρέζεηο θφζηνπο-ηηκήο, ε ηηκή ειεχζεξεο δηαρεηξίζεσο ή 

ειεχζεξεο ρξήζεο θ.α. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε 

ηνπ ηνπηθνχ πδαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε δνκή ηνπ θαζεζηψηνο θαηαλαιψζεσο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο κε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ εηήζηα δαπάλε λεξνχ θαηά θεθαιή / εηήζην φγθν λεξνχ 

ρξεζηκνπνηνχκελν θαηά θεθαιή («θαηά θεθαιή» ζεψξεζε) ή ηνπ ιφγνπ εηήζηα δαπάλε λεξνχ θαηά λνηθνθπξηφ 

/ εηήζηνο φγθνο λεξνχ ρξεζηκνπνηνχκελνο θαηά λνηθνθπξηφ («θαηά λνηθνθπξηφ» ζεψξεζε. Βλλνείηαη φηη, φια 

ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο λεξφ πδξεχζεσο, θαζψο ηα λεξά γηα άιιεο ρξήζεηο (άξδεπζε, 

βηνκεραλία θ.α.) ελδέρεηαη λα εηζέξρνληαη ζε θαζεζηψο δηαρεηξίζεσο θαη ππφ άιιεο ζπλζήθεο. Βπίζεο, ζηε 

ζεψξεζε απηή, δελ πεξηιακβάλνληαη, φπσο είλαη επλφεην, ηα εκθηαισκέλα λεξά, έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

πδξεπηηθά λεξά. 

 

 χγθξνπζε πδαηηθψλ απαηηήζεσλ – πδαηηθψλ πφξσλ  

Δ ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ πδαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο πδαηηθήο πξνζθνξάο (ραξαθηεξηζηηθά 

δεδνκέλσλ πδαηηθψλ πφξσλ) έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο (πνηνηηθψο θαη πνζνηηθψο) ησλ πξαγκαηηθψλ 

πδαηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πδαηηθψλ ρξήζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πφξσλ. Δ ζχγθξνπζε 

απηή, γηα ηνπο εθκεηαιιεχζηκνπο πδαηηθνχο πφξνπο, εμππεξεηεί θπξίσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επάξθεηαο ησλ 

πφξσλ θαη ζπλεπψο ηελ απνθάιπςε ησλ πξνβιεκάησλ απφ κηα ελδερφκελε έιιεηςε λεξνχ.  

Δ ρσξηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο επάξθεηαο, ζε πεξηθεξεηαθή ή εζληθή θιίκαθα, εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ 

δηαζεζίκσλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ. Σα απνζέκαηα απηά, ζε ηνπηθή θιίκαθα αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πφξνπο 

κείνλ ηελ πδξνιεςία θαη, ζε εζληθή ή θιίκαθα ιεθάλεο απνξξνήο, ηνπο πφξνπο κείνλ ηηο θαηαλαιψζεηο. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ επηιερζείζα δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ, νη πνιιαπιέο ρξήζεηο ή 

επαλαρξεζηκνπνηήζεηο πνζνηήησλ λεξνχ πξέπεη ή λα πξνζηίζεληαη ζηνπο πφξνπο ή λα επαλαραξάδνπλ ηελ 

πνιηηηθή ησλ πδξνιεςηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηα δηαρεηξηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηνλ φξν κεηαθνξά λεξνχ (κεηαθνξά απφ ιεθάλε ή ππνιεθάλε ζε άιια), ηξνπνπνηψληαο ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ θαη θηλεηνπνηήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξνζζήθεο λεξνχ 

κεηαθνξά λεξνχ απφ έλα ρψξν πδξνιεςίαο ζε έλα πξνζδηνξηζκέλν ρψξν ρξήζεο (Αεμακελέο χδξεπζεο).  

Δ ρξνληθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο ζπγθξίλεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ πδξνιεςηψλ κε ηνπο εθκεηαιιεχζηκνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο, κηα δηαδηθαζία ε νπνία θαζηζηά δπζδηάθξηηεο ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζην ρξφλν 

ακθνηέξσλ. Οη κεηαβνιέο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο πξνζσξηλέο αλεπάξθεηεο θαη ηηο ζπλδεφκελεο, εηήζηεο 

ή επνρηθέο, πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο, είηε κε αλεπάξθεηα ηεο πξνζθνξάο (μεξαζία), είηε κε ηηο ππεξαπαηηήζεηο. 

Ώπαηηείηαη επνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ειαρίζησλ ηηκψλ ησλ εθκεηαιιεχζηκσλ πφξσλ γηα έλα δεδνκέλν θαη 

απνδεθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, νη δηεπζεηήζεηο ζην επίπεδν αλαξξχζκηζε ηνπ δείθηε ηνπηθήο εθκεηάιιεπζεο 

(ζχλνιν πδξνιεςηψλ/θπζηθνί πφξνη), ηνπ δείθηε πεξηθεξεηαθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχλνιν 

θαηαλαιψζεσλ/θπζηθνί πφξνη), θαζψο θαη άιισλ παξακέηξσλ, απαξαηηήησλ γηα ηε ζσζηή δηαηχπσζε ελφο 

ζσζηνχ θαη βηψζηκνπ πξνγξάκκαηνο πδαηηθήο δηαρείξηζεο.  

Βμεηάδνληαο ην λεξφ σο θπζηθφ πφξν ζην πιαίζην ηεο πδαηηθήο επάξθεηαο, είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζηνχλ 

δχν έλλνηεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, πνπ φκσο ζπγρένληαη ελίνηε θαη απφ επηζηήκνλεο ή ππεχζπλνπο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη εθαξκνγψλ (ηνπο επνλνκαδφκελνπο, δηεζλψο decision makers). Δ πξψηε έλλνηα είλαη 

απηή ηεο αλνκβξίαο ή μεξαζίαο, δειαδή ηεο , είηε άκεζεο (βξνρνπηψζεηο), είηε έκκεζεο (επηθαλεηαθή θαη 
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ππφγεηα παξνρή), κεησκέλεο πξνζθνξάο λεξνχ ζην πεξηβάιινλ, ζπγθξηλφκελε κε κεηξήζεηο ρξνλνζεηξψλ θαη 

ζεσξνχκελνπο κέζνπο φξνπο. Δ δεχηεξε έλλνηα είλαη απηή ηεο ιεηςπδξίαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην κεησκέλν 

δηαζέζηκν πδαηηθφ δπλακηθφ, ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα ή πξνβιεπφκελε ρξήζε. Δ ιεηςπδξία κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλνκβξίαο (πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηαπηίδνληαη πνζνηηθφο νη δχν έλλνηεο). Μπνξεί φκσο λα 

πξνθχπηεη ζε επνρή θαλνληθήο ή θαη κεγαιχηεξεο απφ ην κέζν φξν πξνζθνξάο λεξνχ, θαη λα νθείιεηαη, είηε ζε 

θαθή πδαηηθή δηαρείξηζε, είηε ζε θαθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ρξήζεσλ, ρξήζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ην δηαζέζηκν πδαηηθφ δπλακηθφ.  

 
   ρήκα 2-3: Ώλάγθεο ζε λεξφ γηα θηελνηξνθία (ΤΠΒΥΧΑΒ) 

 

εκαληηθή παξάκεηξνο ζε ζέκαηα δηαζεζηκφηεηαο πδάηηλσλ πφξσλ είλαη ε ηνκεαθή θαηαλάισζε. Ο 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ν γεσξγηθφο ηνκέαο. Δ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηελ γεσξγία αθνινχζεζε εθζεηηθή αχμεζε. Σν έηνο 2025 εθηηκάηαη φηη ε 

θαηαλάισζε χδαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζα μεπεξάζεη 3.000 m3, πνζφηεηα εμαπιάζηα ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν θαηαλάισζεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα. Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο θαηαηάζζεηαη δεχηεξνο 

αλαθνξηθά κε ηηο πνζφηεηεο θαηαλάισζεο θαη αθνινπζεί ζηαζεξφ ξπζκφ αχμεζεο. Οη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαλάισζε ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν ην έηνο 2025 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.000 m3 

λεξνχ. εκαληηθή αλακέλεηαη λα είλαη θαη ε αχμεζε ζηελ νηθηαθή ρξήζε πνπ δηαρξνληθά παξακέλεη ν 

κηθξφηεξνο ηνκεαθφο θαηαλαισηήο.  

Δ έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ επηδξά ήδε ζην 1/3 ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο ΒΒ θαη ζε ηνπιάρηζηνλ 100 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηεο. ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ European Environment ππεξβνιηθή θαηαλάισζε χδαηνο 

απφ θάπνηεο ρξήζεηο πξνθαιεί θίλδπλν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππφινηπσλ ρξήζεσλ (ΒΒΏ 2009). Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα ππθλψλνπλ νη αλαθνξέο γηα κεησκέλε ζηάζκε πδάησλ ζε ιίκλεο θαη ππφγεηα λεξά φπσο 

θαη ε κεησκέλε απνξξνή πνηακηψλ, κε επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Βπηπιένλ ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη 

απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά πθαικχξσζεο παξάθηησλ πδξνθφξσλ ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα, κεηψλνληαο έηζη 

ηα πδάηηλα δηαζέζηκα απνζέκαηα πξνο θαηαλάισζε. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ιεηςπδξίαο απνηειεί ην 

πξφβιεκα ησλ λεζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ, αιιά θαη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Ώηηηθήο. Πνιιά λεζηά (π.ρ. 

Κπθιάδεο), παξά ην γεληθά κεησκέλν χςνο αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ηε κηθξή έθηαζε (άξα θαη ηηο 

κηθξέο δπλαηφηεηεο πδαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ) θαη ηε κεγάιε ζεξκνθξαζία θαη ειηνθάλεηα (άξα θαη ηελ πςειή 

εμάηκηζε), δηέζεηαλ ζην παξειζφλ επαξθείο πδαηηθνχο πφξνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πνιιά απφ απηά ηα λεζηά είραλ παιηά θαη ηελ νλνκαζία Τδξνχζα. Οη αιιαγέο ησλ 

ρξήζεσλ γεο απφ γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία ζε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε ηξνκαθηηθή αχμεζε πιεζπζκνχ 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο (ζπρλφ πιχζηκν ζψκαηνο θαη ξνχρσλ θ.ιπ.) θαη ε 

επέθηαζε ησλ πδαηηθψλ ρξήζεσλ (πηζίλεο, πιχζε απηνθηλήησλ, θήπνη θ.ιπ.), δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα δήηεζε ζε 

λεξφ, ηέηνηα πνπ ην ππάξρνλ πδαηηθφ δπλακηθφ αδπλαηεί λα θαιχςεη, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Σα πξνβιήκαηα 

επηδεηλψλνληαη απφ ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, ηφζν ζε ππεξεηήζηα θαη ελδνεηήζηα βάζε, 

φζν θαη ζην ρψξν. Ώλάινγεο πξνέιεπζεο πξφβιεκα εκθαλίδεηαη θαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Ώηηηθήο, ζηε κείδνλα 

αζηηθή πεξηνρή Ώζελψλ-Πεηξαηψο θαη ππφινηπσλ δήκσλ. Βδψ βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε ζπλερνχο θαη 

ζπλερψο δηνγθνχκελεο αζηπθηιίαο θαη νηθηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ζπγθέληξσζεο κε απνηέιεζκα, 
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ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηεξίδαο, ν πιεζπζκφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ λα έρεη θηάζεη ή λα μεπεξλά ην 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο θαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην ρψξν λα θηάλνπλ ην70% ηεο 

ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, απηή δηαθξίλεηαη ζε:  

• πνηφηεηα πξνζθεξφκελε, πξνζδηνξηδφκελε απφ ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ζε γεληθέο γξακκέο κεηαβαιιφκελε κε ηε ξνή θαη εμαξηψκελε απφ ηηο ρξήζεηο 

(θξηηήξην ησλ αλαγθψλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ)  

• πνηφηεηα απαηηνχκελε, εθθξαζκέλε, θάζε θνξά, απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε πδαηηθή 

ρξήζε θαη νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο νινέλα αλαλεσλφκελεο απφςεηο ηεο 

ηαηξηθήο (χδξεπζε), ηεο βηνηερλνινγίαο (άξδεπζε) ή ηεο ηερλνινγίαο (βηνκεραληθή ρξήζε).  

Με νηθνλνκηθά ή εκπνξηθά θξηηήξηα, κηα αλάινγε δηάθξηζε εκθαλίδεηαη, κε ξφιν, πνιιέο θνξέο, 

θαζνξηζηηθφ, ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο επάξθεηαο ή ππεξεπάξθεηαο θαη κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηινγή ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ γηα θάζε ρξήζε:  

• θφζηνο πξνζθνξάο, πξνζαξκνζκέλν ζην παζεηηθφ ησλ αλαγθψλ (ηφπνο, θαζεζηψο, θαη πνηφηεηα)  

• θφζηνο αλαγθψλ, εθθξαζκέλν κε δηαθνξεηηθέο «αμίεο λεξνχ» (πξνζηηζέκελε αμία, αμία ρξήζεο θ.ιπ.)  

Έλα ζχζηεκα πδαηηθψλ πφξσλ (έλα πδαηηθφ ζχζηεκα ελ ρξήζεη) ζπλζέηεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηε 

δηαηχπσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πνζνηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. Σν ηζνδχγηα απηφ πνζνζηηθνπνηείηαη 

αλαθεξφκελν ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Οη πδαηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ:  

ε ζρέζε κε ηε ζεψξεζή ηνπο σο ξνή ή σο απφζεκα:  

• Τδαηηθνί πφξνη αλαλεψζηκνη ή δπλακηθνί (ξνή)  

• Τδαηηθνί πφξνη κε αλαλεψζηκνη (απφζεκα)  

ε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο θάζε επνρήο 

• ζπκβαηηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ρξεζηκνπνηνχκελνπο κε ηερληθέο θηλεηνπνηήζεσο γλσζηέο θαη 

απνδεδεηγκέλεο  

• κε ζπκβαηηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ ηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ 

θηλεηνπνηήζεσο, πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ ή θαη` εμαίξεζε ρξήζεσλ. Δ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ.  ηεο αθαιαηψζεσο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ηεο κεηψζεσο ησλ απσιεηψλ 

απφ εμάηκηζε 

• ηεο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ιφγνπ απνξξνή/θαηείζδπζε κε ζπκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε ηερλεηή 

βξνρή 

 

Tν ζχλνιν ηεο εηήζηαο δήηεζεο λεξνχ ζηε ρψξα καο, κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, εθηηκάηαη ζε 8.243 hm3 

(θπβηθά εθαηφκεηξα, 1hm3 = 100 m), απφ ηα νπνία ην 83% αθνξά ζηελ άξδεπζε, ην 1% ζηελ θηελνηξνθία, ην 

13% ζηελ χδξεπζε θαη ην 3% ζηε βηνκεραλία θαη ελέξγεηα. Έηζη, ε δήηεζε γηα γιπθφ λεξφ μεπεξλά ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνζθνξά. Γηα απηφ ην ιφγν, εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο, έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ηελ 

ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ. Σα έξγα απηά απνθαινχληαη 

ηερλεηνί πδάηηλνη πφξνη. 

Σν λεξφ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

• Με άκεζε άληιεζε απφ ηελ θνίηε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ελφζσ ξέεη, πξηλ θαηαιήμεη  

• ζηε ζάιαζζα.  

• Με θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηελ ηερλεηή ιίκλε ησλ νπνίσλ απνζεθεχεηαη θαη απφ ηελ νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί.  

• Με ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηερλεηφ εκπινπηηζκφ ησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ιχζε είλαη θαηά θαλφλα ζπκθέξνπζα, φκσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κφλν κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ. Βμάιινπ ε δήηεζε λεξνχ είλαη κέγηζηε φηαλ ε παξνρή ηνπ πδξνγξαθηθνχ 

δηθηχνπ είλαη ειάρηζηε ή κεδεληθή. Άξα ζε ρψξεο φπσο ε Βιιάδα δελ απνηειεί ιχζε ζήκεξα πνπ απαηηείηαη 

αμηνπνίεζε φινπ ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ή πάλησο κεγάινπ ηκήκαηφο ηνπ.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε έρνπκε ζηελ Βιιάδα, ζηηο άιιεο παξακεζφγεηεο ρψξεο θαη ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν 

θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ απφ ηηο ηερλεηέο ιίκλεο ηνπο θαη θαηαζθεπή 

αθαιαηψζεσλ.  

Καηά ηελ επηζηεκνληθή βηψζηκε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ (ΑΤΠ) πξέπεη λα Βπηδηψθνληαη νη 

αθφινπζε ζηφρνη: 

• Αηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ( πξφιεςε βιαβψλ ζηε θχζε θαη άκεζε πξνζηαζία 

ζεκαληηθψλ βηνινγηθψλ εηδψλ) 

• Αηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (κείσζε πδαηηθήο ξχπαλζεο) 
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• Αηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη δσηηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ (πξφιεςε, θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ απφ 

βηνηηθνχο παξάγνληεο, πδξαπιηθά έξγα θαη απνμήξαλζε) 

• Αεκνγξαθηθή ζηαζεξνπνίεζε 

• Παχζε ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ ππνβηβαζκνχ ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ πδξνθφξσλ 

νξηδφλησλ 

• Άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ 

• Ώλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα (απφ άπνςε ηερληθή, νξγαλσηηθή θαη 

ζεζκηθή)  

 

Ώλαθπθισκέλν λεξφ:  

Οη θπζηθνί πδάηηλνη πφξνη κπνξνχλ επίζεο λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ απφ εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη γθξίδνπ λεξνχ, δειαδή, ηα ιχκαηα απφ ηα 

λνηθνθπξηά εθηφο απφ απηά ηεο ηνπαιέηαο.  

ε Βπξσπατθφ επίπεδν, δελ ππάξρνπλ επίζεκνη νξηζκνί ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ λα αθνξνχλ ηε ρξήζε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Ώληίζεηα, ζηελ Β.Β. ππάξρεη κηα αλνκνηφηεηα ζηηο ηερληθέο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

αιιά ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν νδεγίεο γηα ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζίγνπλ ην δήηεκα: (α) ε Οδεγία γηα ηελ  

Βπεμεξγαζία Ώζηηθψλ Λπκάησλ (91/271/ΒΟΚ) θαζνξίδεη φηη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ είλαη εθηθηφ θαη (β) ε Οδεγία Πιαίζην Πεξί Τδάησλ(2000/60/ΒΚ) αλαθέξεηαη ζε 

έιεγρν ησλ εθπνκπψλ θαη ζε κέηξα απνδνηηθφηεηαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνψζεζε 

ηερλνινγηψλ νξζνινγηθήο ρξήζεο λεξνχ ζηε βηνκεραλία θαη ηερληθψλ  

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζηελ άξδεπζε.  

Σν αλαθπθισκέλν λεξφ, ην νπνίν νλνκάδεηαη επίζεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ, ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη 

ρξφληα ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Δ ηγθαπνχξε, ε Καιηθφξληα, ε Φιψξηδα, ηα Δλσκέλα Ώξαβηθά Βκηξάηα 

θαη ην Εζξαήι ρξεζηκνπνηνχλ ην αλαθπθισκέλν λεξφ ζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βειηίσζεο ηεο  

αζθάιεηαο ηεο κειινληηθήο χδξεπζεο. ηαλ επεμεξγαζηεί, φπσο απαηηείηαη, ην αλαθπθισκέλν λεξφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα άξδεπζε, βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο (ςχμε), πφηηζκα πάξθσλ θαη γεπέδσλ γθνιθ 

θαη ζηα λνηθνθπξηά (ηνπαιέηα, πιχζηκν απηνθηλήηνπ θαη πφηηζκα θήπνπ).  

ε κεξηθέο πεξηνρέο, ην αλαθπθισκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, είηε άκεζα, είηε 

έκκεζα. Σα άκεζα πφζηκα αλαθπθισκέλα ιχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζε κεηά απφ επεμεξγαζία. Δ άκεζε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα πφζε δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο δεκφζηα δίθηπα χδξεπζεο. ηελ 

έκκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα πφζε ην επεμεξγαζκέλν λεξφ εθθνξηίδεηαη ζε ιίκλε, πνηάκη ή ππφγεηα χδαηα 

πξηλ εμαρζεί θαη επεμεξγαζηεί μαλά γηα ρξήζε. Σα  

αλαθπθισκέλα ιχκαηα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζπρλά, δαπαλεξή επεμεξγαζία γηα λα θαηαζηαζνχλ 

πφζηκα.  

Σν γθξίδν λεξφ είλαη ηα ιχκαηα απφ ηηο ληνπδηέξεο, ηηο κπαληέξεο, ηνπο ληπηήξεο, ηα πιπληήξηα θαη ηηο θνπδίλεο. 

Σν γθξίδν λεξφ απφ ηνπο λεξνρχηεο θνπδίλαο απνθεχγεηαη, θαζψο είλαη πην κνιπζκέλν. Σν γθξίδν λεξφ κπνξεί 

λα ζπιιερζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη ην πφηηζκα ησλ θήπσλ (κε βξψζηκα 

θπηά).  

 

 

 

 

ΓΕΏ ΣΔΝ ΑΕΏΥΒΕΡΔΡΔ ΣΧΝ ΤΑΏΣΕΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ 

Δ Βιιάδα δηαηξείηαη ζε 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα7 βάζεη ηνπ Ν.1739/1987 (ΦΒΚ Ώ/201/20.11.1987) (βι. 

ζρήκα 2.1.). Δ δηαίξεζε απηή βαζίζηεθε ζηε δηάηαμε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ζην ρψξν θαη ζε γεληθφηεξεο 

πδξνινγηθέο - πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. πσο είλαη γλσζηφ, ε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζηα 14 πδαηηθά 

δηακεξίζκαηα απνθιίλεη απφ ηελ δηνηθεηηθή ηεο δηαίξεζε ζηηο 13 "Πεξηθέξεηεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πληνληζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο" πνπ είρε ζεζκνζεηεζεί κε ην Π.Α. 51/87(ΦΒΚ Ώ/26/6.3.87)  
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ρήκα 2-4: Τδαηηθά Αηακεξίζκαηα ζηελ Βιιάδα 

  

Οη αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαηαλέκνληαη αλά ππνπξγείν ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

 

Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο 

απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Βιιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνζφηεηάο ηνπο, αξκνδηφηεηα ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ πεξηβαιινληηθήο απφςεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη  

Αεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΒΥΧΑΒ). Σν Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηνί θαηαλέκνληαη ζηνπο άιινπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηηο δηάθνξεο 

ρξήζεηο ησλ πδάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ λεξνχ ζηηο δηάθνξεο αληαγσληζηηθέο ηνπ 

ρξήζεηο. Σν ίδην ππνπξγείν είλαη επίζεο ππεχζπλν γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο  

θαη ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή λεξνχ. Ώξκφδηνο 

θνξέαο γηα ηελ θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ είλαη ε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Διεθηξηζκνχ (ΑΒΔ).  

Τν Υπνπξγείν Γεσξγίαο  

είλαη αξκφδην γηα ηελ αγξνηηθή ρξήζε ησλ πδάησλ (άξδεπζε, θηελνηξνθία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, 

αξηνπαξαζθεπή).  

 Τν Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  
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είλαη αξκφδην γηα ηελ χδξεπζε φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, πιελ ησλ πφιεσλ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, 

γηα ηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ  

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ.  

 Τν Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ  

είλαη αξκφδην γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ  

είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ηακαηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο.  

 Τν Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ  

είλαη ππεχζπλν, βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηε δέζκεπζε, έπεηηα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ αλαγθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ ηνπ χδαηνο, ηθαλήο πνζφηεηαο λεξνχ κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν ΤΠΒΥΧΑΒ επίζεο είλαη αξκφδην γηα ηελ 

εθηίκεζε ζεκεηαθψλ ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ, γηα ηελ επηβνιή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα 

αληίζηνηρα πνηνηηθά φξηα θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο.  

 Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ  

έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο φκνξεο ρψξεο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ξνή πνηακψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ ηελ Βιιάδα πεγάδνληαο απφ γεηηνληθέο ρψξεο.  

 Τν Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

έρεη ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο.  

 Τν Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξόλνηαο  

είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή, απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο, ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ (λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο).  

 Σν Κξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηηο πφιεηο ησλ Ώζελψλ 

θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ώξκφδηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  

απηψλ είλαη ε ΒΤΑΏΠ γηα ηελ Ώζήλα, ε νπνία απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Εδησηηθνχ Αηθαίνπ επνπηεπφκελν 

απφ ην ΤΠΒΥΧΑΒ, ελψ γηα ηε Θεζζαινλίθε ε ΟΤΘ, κία δεκφζηα επηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη ηνκέα αξκφδην 

γηα ηα ζέκαηα απνρέηεπζεο, ηνλ ΟΏΘ. Ώπφ ηηο 3/11/1998, νη δχν Ώλψλπκεο Βηαηξείεο αξκφδηεο γηα ηελ 

χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ηεο Θεζζαινλίθεο, δειαδή νη ΟΤΘ θαη ΟΏΘ αληίζηνηρα, ελνπνηήζεθαλ ππφ  

ηνλ ηίηιν ΒΤΏΘ (Βηαηξεία Όδξεπζεο & Ώπνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Ώ.Β.). Δ ΒΤΏΘ απνηειεί ηδησηηθή 

εηαηξεία πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Δ γεληθφηεξε πνιηηηθή πδαηηθψλ πφξσλ 

δηακνξθψλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηελ Αηππνπξγηθή Βπηηξνπή Τδάησλ (ΑΒΤΑ), ηεο νπνίαο εγείηαη ην 

Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο.  

Γηα ηηο πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000, έρνπλ ζπζηαζεί δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο πφιεηο θαζψο θαη γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, αξκφδηεο γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο είλαη απεπζείαο νη δεκνηηθέο αξρέο. Βθηφο ησλ κηθξψλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ θακία πξφβιεςε ή ελέξγεηα γηα ηελ εκπινθή ηνπ  

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

Δ δηάξζξσζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ πδαηηθψλ δηαζέζηκσλ 

μεθηλά απφ ηνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο εγγείσλ βειηηψζεσλ (ΣΟΒΐ) πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ηνπηθά έξγα. 

Βπεθηείλεηαη δε ζηνπο Γεληθνχο Οξγαληζκνχο Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ (ΓΟΒΐ) γηα κεγαιχηεξα έξγα. Δ 

αξδεπφκελε απφ ζπλεηαηξηζηηθά έξγα έθηαζε αγγίδεη ην 40% ηεο ζπλνιηθά αξδεπφκελεο. Οη ΣΟΒΐ είλαη 

απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί, πνπ ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ώξκνδηφηεηα ηνπο ε πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία αξδεπηηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ έξγσλ. Αηνηθνχληαη απφ 5-κειέο 

ή 7-κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ. Οη 

αληηπξφζσπνη εθιέγνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ηνπηθνχ νξγαληζκνχ θαη νη νπνίνη είλαη 

ηδηνθηήηεο εθηάζεσλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηα ζπλεηαηξηζηηθά αξδεπηηθά έξγα. Οη  

ηδηνθηήηεο εθηάζεσλ πνπ επσθεινχληαη ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ππνρξεψλνληαη ζηελ θαηαβνιή ηειψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. ήκεξα, 408 ΣΟΒΐ έρνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα δηακνηξαδφκελα κεξίδηα θαη ηηο ζπλδξνκέο κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ ή 

ρξεζηψλ ησλ έξγσλ θαη ηε ζπιινγή ησλ πξνζφδσλ κέζσ απηφλνκσλ κεραληζκψλ ή εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ 

ηεο Ώγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδαο θαη ησλ ηνπηθψλ ΑΟΤ.  

Οη ΓΟΒΐ είλαη εκη-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, νξηζκέλνη απφ ην Κξάηνο, κε αξκνδηφηεηα ζπλαθή έξγα 

γεληθφηεξεο εκβέιεηαο ζε ζρέζε κε ηα ΣΟΒΐ. Αηνηθνχληαη απφ 7-κειέο δηνηθεηηθφ πκβνχιην (5 κέιε 

νξίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη 2 κέιε εθιέγνληαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ΣΟΒΐ).  

ε ιεηηνπξγία ζήκεξα παξάιιεια κε ηνπο 408 T.O.E.B. βξίζθνληαη 10 Γ.O.E.B. Πνιιά απφ ηα αξδεπηηθά έξγα 

ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 30-40 ρξφληα πξηλ, βξίζθνληαη δε ζε ιεηηνπξγία ζηε βάζε ηεο ίδηαο 
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ηερλνινγίαο. Δ επαλανξηνζέηεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ, θαη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηξαγγηζηηθψλ ππνδνκψλ. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ην πξφβιεκα εληείλεηαη απφ ηελ  

• ζεζκηθή αδξάλεηα (γξαθεηνθξαηία) θαη ηηο ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Δ κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο απφ άιιεο ρψξεο κε πην βηνκεραλνπνηεκέλε γεσξγία δελ απνηειεί ηελ 

απφιπηε ιχζε, θαζψο ηφζν ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο, φζν θαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη ην 

κέγεζνο θιίκαθαο ησλ έξγσλ απηψλ δελ ηα θαζηζηά πξφζθνξεο κνξθέο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξέο ηδηνθηεζίεο, ρακειήο ηερλνινγηθήο εμέιημεο κε πνιχ δηαθνξεηηθά 

δεδνκέλα θεθαιαίσλ θαη απαζρφιεζεο.  

Δ γεσξγία ζηελ Βιιάδα θαζνξίδεηαη απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη 

αλαπηχζζεηαη. ε γεληθέο γξακκέο, νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη κηθξήο έθηαζεο θαη δηαηξνχληαη ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ κεξηδίσλ κε ζπκκεηνρή κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θχξηα ζε 

επνρηαθή βάζε. Δ πνιιαπιή εξγαζηαθή απαζρφιεζε, νη κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο, νη ηνπηθέο αγνξέο (ζηηο νπνίεο  

θαηεπζχλεηαη ζπλήζσο ν θχξηνο φγθνο ηεο παξαγσγήο) θαη ε ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην εηζφδεκα έρνπλ 

εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ελφο πξνζαξκφζηκνπ κνληέινπ γεσξγηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα απαληά 

ζηηο αβεβαηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ θαη θιηκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

ρεηηθά κε ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε κε ηνλ λφκν  

-Τπάξρνπζεο θαη λέεο αξκνδηφηεηεο Αήκσλ κε βάζε ην Ν.3463/2006 «Κψδηθαο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη 

ηνπο Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» - θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 

ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ Ε – ΣΟΜΒΏ Γ‟ («Πνηφηεηα Γσήο & Βχξπζκε Λεηηνπξγία ησλ Πφιεσλ & ησλ Οηθηζκψλ») 

ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΣΒ ΜΒ ΐΏΔ ΣΟ Ν. 3463/2006 (άξζξν 75) 

Η εμαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ησλ ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνδνκώλ ζηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά όπσο ε 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο, αθαιάησζεο, ηειεζέξκαλζεο, έξγσλ 

ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ε δεκηνπξγία ρώξσλ πξαζίλνπ, ρώξσλ αλαςπρήο, πιαηεηώλ θαη 

ινηπώλ ππαίζξησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

Δ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ αλαηέζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αήκσλ, φπνπ δεκηνπξγνχλ ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξίεο ΑΒΤΏ ζπληάζζνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο «ΚΏΝΟΝΕΜΟΟΤ ΤΑΡΒΤΔ - 

ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ» αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά 

 
Ο  Καλνληζκόο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  πεξηιακβάλεη  γεληθά  ηνπο  όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

θαζώο θαη ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ, ξπζκίδεη επίζεο ηηο ζρέζεηο ΓΔΥΑ θαηαλαισηή. Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη 

ζην ζύλνιν πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΓΔΥΑ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Αξκνδηόηεηα ηεο όπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ηνλ Ν.1069/80 είλαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο απνρέηεπζεο. 

Γίθηπα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ πξν ζπζηάζεσο ηεο ΓΔΥΑΑ πεξηέξρνληαη απηνδίθαηα ζηελ ηδηνθηεζία ηεο. Όζνη αγσγνί 

δηέξρνληαη εληόο ηδηνθηεζηώλ αληηθαζίζηαληαη ζηαδηαθά από λένπο πνπ θαηαζθεπάδνληαη εληόο δεκνζίσλ νδώλ θαη έπεηηα 

από ζρεηηθό αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζηε ΓΔΥΑΑ από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νηθνπέδσλ. Η θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο θαη εθηέιεζεο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΥΑΑ. Γελ πξνθύπηεη θακία επζύλε ή δελ εγείξεηαη θακία αμίσζε 

απνδεκίσζεο ηεο ΓΔΥΑΑ γηα ην θαζεζηώο απηό.  

Γελ απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ηεο ΓΔΥΑΑ ηα ξέκαηα αλνηρηά ή θιεηζηά, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία  

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΑΒΤΏ πξνζδηνξίδεηαη ζην Ν.1069/80 « Πεξί Κηλήηξσλ γηα ηελ Ίδξπζε Αεκνηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο Ώπνρέηεπζεο ( ΑΒΤΏ ) » θαη θαηά θαλφλα , θαιχπηνπλ πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 

10.000 θαηνίθσλ, εθηφο Ώηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ε ΒΤΑΏΠ θαη ε ΒΤΏΘ, 

αληίζηνηρα. Οη Αεκνηηθέο Βπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο – Ώπνρέηεπζεο ( ΑΒΤΏ ) έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά  

ηνπο ηα δίθηπα Όδξεπζεο θαη είλαη αξκφδηεο γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.1069/80 ,φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.  

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ε Β.Β. έρεη ζεζπίζεη ζεκαληηθά 

λνκνζεηηθά εξγαιεία φπσο ε Οδεγία - Πιαίζην 2000/60 γηα  

κία θνηλή πνιηηηθή πδάησλ ζην ρψξν ηεο Β.Β., (πνηακψλ, ιηκλψλ, παξαθηίσλ θαη ππνγείσλ πδάησλ). Δ Οδεγία 

2000/60 ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο ζα νινθιεξσζεί ην 2015 δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην πφζηκν λεξφ, θαζηεξψλεη ηελ 

αξρή "ν ξππαίλσλ πιεξψλεη " θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη  

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. H Οδεγία 2000/60 ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ λ. 3199/2003. 

 ηφρνο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο, ε πξνζαξκνγή ηεο ζηελ 

αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ελαξκφληζή ηεο κε ηηο άιιεο ζπλαθείο πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαβάζκηζε  
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ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο Υψξαο καο. Βίλαη πιένλ θνηλή δηαπίζησζε φηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ ελνπνίεζε πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε πνηφηεηαο ηεο ηνπ λεξνχ. 

 Οη ΑΒΤΏ θαη γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο ηεο ρψξαο καο έρνπλ ζεκαληηθή επζχλε, ηφζν 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Οη ΑΒΤΏ έρνπλ πξνηείλεη έλα Γεληθφ ρέδην Αηαρείξηζεο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Υψξαο , πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζχγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ : 

 ηελ εθαξκνγή Βληαίαο Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ πφξσλ : 

α)  Κεληξηθά κε ηε δεκηνπξγία Βληαίνπ Αεκφζηνπ Φνξέα  

β)  Πεξηθεξεηαθά 

ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο βαζηθψλ δεδνκέλσλ πνζφηεηαο ( 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξήζεο ) θαη πνηφηεηαο ησλ πδάησλ . 

 

• ηελ θαζηέξσζε , ζηελ πξάμε , ηνπ λεξνχ σο εζληθνχ αγαζνχ, πνπ ζα αλήθεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 

ζα εμππεξεηεί ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ. 

• ηελ θαζηέξσζε σο πδαηηθψλ πφξσλ ησλ πξν-επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιισλ 

πεξηζσξηαθψλ πδάησλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα αλαθπθισζνχλ. 

• ηε ζεζκνζέηεζε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαηά ρξήζε λεξνχ, πνπ ζα ιακβάλεη ππ‟ φςε ηεο ηε λνκνζεζία 

ηεο Β.Β 

• ηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζε φηη αθνξά ζηε κειέηε, ηελ 

αμηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε, φρη ζε επίπεδν ζπλνηθηζκψλ, δήκσλ θαη λνκψλ αιιά ζε επίπεδν θπζηθψλ 

νξίσλ πεγήο θαη θπξίσο πδξνινγηθήο ιεθάλεο. Ώπφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα 

ζπιινγηθά έξγα θαη θπζηθά ζηα έξγα χδξεπζεο. 

• ηε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηε ξχπαλζε θαη γεληθά ηηο 

αλεπηζχκεηεο πνηνηηθέο κεηαβνιέο ηνπ λεξνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 1650/86. 

• ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΏ-ΑΒΤΏ σο βαζηθψλ κνλάδσλ 

έξγσλ αμηνπνίεζεο , ρξήζεο θαη πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ, ζην λέν απνθεληξσκέλν ζεζκηθφ 

πιαίζην, πνπ ζα παξέρεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ χδξεπζε. 

  

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 200 πεξίπνπ ΑΒΤΏ ζηε ρψξα καο θαη θαιχπηνπλ, κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο 

(χδξεπζε - απνρέηεπζε - επεμεξγαζία ιπκάησλ) 3,5 εθ. θαηνίθνπο. 
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Κεφάλαιο 3 : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο, απφ ηερληθήο άπνςεο, αθ ελφο 

ζθνπφ έρεη ηελ πινπνίεζε άξηησλ ηερληθψλ έξγσλ ο αθ εηαίξνπ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία απφ ηηο ζχλνδεο επηζηήκεο νχηνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ε δπλαηφηεηα 

ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ γηα ηελ ελ γέλε δηαηήξεζε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ αγαζνχ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.  

Καη αξράο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηερληθά έξγα ζε επίπεδν Αήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ γηα λα 

είλαη δπλαηή ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σα έξγα απηά κε δεδνκέλε ηελ δνκή θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ΟΣΏ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  

• ΑΤΚΣΕΏ ΤΑΡΒΤΔ 

• Βμσηεξηθφ Τδξαγσγείν - Δ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απφ ηελ “παξαγσγή” 

o Τδξνκάζηεπζε, Γεψηξεζε, Ώθαιάησζε, Αηπιηζηήξηα λεξνχ, Φξάγκα θιπ. κέρξη ηηο δεμακελέο 

εηζφδνπ ηνπ λεξνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

• Βζσηεξηθφ πδξαγσγείν – Σν δίθηπν χδξεπζεο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

o  Αεμακελέο, Booster, Αηαξξνέο θιπ.  

• ΑΤΚΣΕΏ ΏΠΟΥΒΣΒΤΔ – ΐΕΟΛΟΓΕΚΟΕ 

o Αίθηπν απνρέηεπζεο - Ώληιηνζηάζηα  

o ΐηνινγηθφο θαζαξηζκφο  

• ΑΕΚΣΤΏ ΏΡΑΒΤΔ 

o Ώληιηνζηάζηα άξδεπζεο. 

Μηα γεληθή ζεψξεζε ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο (Βμσηεξηθφ Τδξαγσγείν) παξνπζηάδεηαη ζην θαηψηεξν ζρήκα :  

 

 

 
 

ρήκα 3-1: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο 

Σν εμσηεξηθφ πδξαγσγείν απνηειείηαη απφ  

Ώληιηνζηάζηα (είηε απηά αλαξξνθνχλ απφ πδξνκάζηεπζε είηε απφ γεψηξεζε είηε απφ αθαιάησζε είηε απφ 

θξάγκα) 

Σν δίθηπν  

Αηπιηζηήξην εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ (είηε απφ ηαρπδπειεζηεξην 

πνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηηο εηζφδνπο ησλ δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

Αεμακελέο ηξνθνδνζίαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

 

Οη αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απφ ηερληθήο πιεπξάο είλαη  

Διεθηξηθέο παξνρέο ( ΐαζηθφο παξάγνληαο θφζηνπο παξάγσγεο ) 

χζηεκα ηειεκεηξίαο ( χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο -SCADA θαζψο θαη δηαρείξηζεο )  

Ώπηά θαίλνληαη ζηα θαηψηεξν ζρήκαηα 
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ρήκα 3-2: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο κε ειεθηξηθέο παξνρέο 

  

 
 

ρήκα 3-3: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο κε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο 

Μηα γεληθή ζεψξεζε ελφο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ο κε ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ παξνπζηάδεηαη ζην θαηψηεξν 

ζρήκα :  
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ρήκα 3-4: Σππηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθφο 

 

Σν δίθηπν απνρέηεπζεο απνηειείηαη απφ  

Ώληιηνζηάζηα ιπκάησλ  

Σν δίθηπν  

Σνλ ΐηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

Οη αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απφ ηερληθήο πιεπξάο είλαη  

Διεθηξηθέο παξνρέο ( ΐαζηθφο παξάγνληαο θφζηνπο παξαγσγήο ) 

χζηεκα ηειεκεηξίαο ( χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο -SCADA θαζψο θαη δηαρείξηζεο )  

Ώπηά θαίλνληαη ζηα θαηψηεξν ζρήκαηα 

 
ρήκα 3-5: Σππηθφ δίθηπν ηξνθνδνζίαο απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 
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ρήκα 3-6: Σππηθφ δίθηπν ηειεκεηξίαο απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 
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Κεφάλαιο 4 : ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ - ΟΡΙΜΟΙ – ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 
 

ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ      
 

ρήκα 1.1:Ο πδξνινγηθφο θχθινο 

ρήκα 1.2: Ώπνζέκαηα λεξνχ ζηελ γε 

ρήκα 1.3: Καηαλνκή λεξνχ ζηελ γε πξνο εθκεηάιιεπζε 

ρήκα 1-4: πλζήθεο έιιεηςεο πδάησλ ην έηνο 2025 αλ ζπλερηζηνχλ νη ππάξρνπζεο ηάζεηο (I.W.M.I., 2000) 

ρήκα 1-5: Πξφζβαζε ζηηο βειηησκέλεο πεγέο λεξνχ 

ρήκα 1-4: Παγθφζκηα Καηαλάισζε λεξνχ 

ρήκα 1-5: Βλδεηθηηθή θαηαλάισζε λεξνχ βηνκεραληθήο ρξήζεο 

ρήκα 2-1: Βλδεηθηηθή θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηνπο θχξηνπο θαηαλαισηέο 

ρήκα 2-2 : ρέζε δηαζέζηκσλ / δεηνχκελσλ πδάηηλσλ αλαγθψλ ζηελ Βπξψπε 

ρήκα 2-3: Ώλάγθεο ζε λεξφ γηα θηελνηξνθία (ΤΠΒΥΧΑΒ) 

ρήκα 2-4: Τδαηηθά Αηακεξίζκαηα ζηελ Βιιάδα 

ρήκα 3-1: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο 

ρήκα 3-2: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο κε ειεθηξηθέο παξνρέο 

ρήκα 3-3: Σππηθφ δίθηπν χδξεπζεο κε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο 

ρήκα 3-4: Σππηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθφο 

ρήκα 3-5: Σππηθφ δίθηπν ηξνθνδνζίαο δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 

ρήκα 3-6: Σππηθφ δίθηπν ηειεκεηξίαο απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 

ρήκα 6-1: Σππηθή αληιηηηθή δηάηαμε 

ρήκα 6-2: Πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ρήκα 6-3: Σππηθή δηάηαμε γηα ηνλ ππνινγηζκφ αληιίαο 

ρήκα 6-4: Αηαηάμεηο θπγνθεληξηθήο (α) θαη αμνληθήο (β) αληιίαο 

ρήκα 6-5: Ώληιίεο κηθηήο ξνήο (α) ειηθνεηδή (β) δηαγψληα 

ρήκα 6-6: Ώλαγελλεηηθή αληιία (ζηξνβηιαληιία) 

ρήκα 6-7: Κίλεζε ηνπ λεξνχ ζε ζηξνβηιναληία 

ρήκα 6-10: Αηβάζκηα θπγνθεληξηθή αληιία γηα ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

ρήκα 6-11: Ώεξνθπιάθην ηχπνπ πεπηεζκέλνπ δνρείνπ. 

ρήκα 6-12: Ώεξνθπιάθην ηχπνπ απνηακηεπηή 

ρήκα 6-13: Ώξρή ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο 

ρήκα 6-14: Ώληιηηηθφ ζπγθξφηεκα γεσηξήζεσο 

ρήκα 6-15: Αεμακελή απφ ζθπξφδεκα κε νξηδφληηα νξνθή ζηεξηδφκελε ζε ππνζηπιψκαηα 

ρήκα 6-16: Ώλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο 

ρήκα 6-17: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ MSF  
ρήκα 6-18: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνιπβάζκηαο εμάηκηζεο (MSF) 

ρήκα 6-19: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ VC 

ρήκα 6-20: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ SD 

ρήκα 6-21: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ ED 

ρήκα 6-22: ρήκα Σν θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο θαη ε επίηεπμε ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο 

ρήκα 6-23: Σν θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο θαη ε επίηεπμε ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο 

ρήκα 6-24: Βγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

ρήκα 6-25: Καηαλνκή δηαξξνψλ 

ρήκα 6-26: Αηαθχκαλζε ξπζκνχ δηαξξνψλ κε κέζν ζεκείν δψλεο γηα ζχζηεκα βαξχηεηαο κε NDF < 24 ψξεο 

ρήκα 6-27: Αηαθχκαλζε δηαξξνψλ κε κέζν ζεκείν δψλεο γηα ζχζηεκα ειεγρφκελεο πίεζεο κε NDF >24 ψξεο  

(WSA/WCA, 1994) 

ρήκα 6-28: Δ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο ζνξχβνπ δηαξξνήο (Pilcher et al., 2008) 

ρήκα 6-29: ρεκαηηθή παξάζηαζε δεμακελήο πφιεο κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηξνθνδνζίεο 

ρήκα 6-30: ρεκαηηθφ δηάγξακκα ρισξίσζεο δεμακελήο 

ρήκα 6-31:  χζηεκα ρισξίσζεο κε κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ 

ρήκα 7-1:  Αίαπινο Parshall. 

ρήκα 7-1: Αηάηαμε Τπνβξχρηνπ αληιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ρήκα 7-2: Αηάηαμε εγθαηάζηαζεο αληιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (α) ελ μεξφ (β) Τπνβξχρην 

Σχήμα 8-1: ρεκαηηθφ δηάγξακκα δηθηχνπ Ώξδεπζεο 
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ρήκα 9-1: Ώθηηληθφ δίθηπν 

ρήκα 9-2: Βρογχοειδζσ δίκτυο 

ρήκα 9-3: Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ππνζηαζκνχ ΜΣ παξνρήο Ώ1 

ρήκα 9-4: Σομή ενόσ τριφαςικοφ Μ/ λαδιοφ 
ρήκα 9-5: Ώξρή ιεηηνπξγίαο δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο Μ/  

ρήκα 9-6: Αηάηαμε θπςέιεο πξνζηαηεπκέλεο κε δηαθφπηε ηζρχνο  
ρήκα 9-7: πλδεζκνινγίεο Κηλεηήξσλ 

 

 

Βηθφλα 6-1: Ώθηηλσηά δίθηπα 

Βηθφλα 6-2: Κιεηζηά δίθηπα 

Βηθφλα 6-3: εηξηαθφ δίθηπν  

Βηθφλα 6-4: Ώθηηλσηά ζχζηεκα  

Βηθφλα 6-5: ΐξνγρσηφ ζχζηεκα (δηθηπσηφ)  

Βηθφλα 6-6: Μηθηφ δίθηπν  

Βηθφλα 6-7: Βπηθάλεηεο ζσιελψζεσλ 

Βηθφλα 6-8: Βμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ 

Βηθφλα 6-9: Ώξρή ιεηηνπξγίαο ΐαλψλ 

Βηθφλα 6-10: Ώξρή ιεηηνπξγίαο ΐαλψλ ΕΕ 

Βηθφλα 7-1: Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία απνβιήησλ (MILLER T. G., 2000)  
Βηθφλα 9-1: Αηάθνξεο αζθάιεηεο 

Βηθφλα 9-2: Βγθαηάζηαζε θαισδίσλ κέζεο ηάζεο ζε ζράξεο 

Βηθφλα 9-3: Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο 

Βηθφλα 9-4: Η/Ν Buchholz  
Βηθφλα 9-5: Πίνακεσ ΜΣ 
 

Πίλαθαο 2-1: Ώλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζην πδαηηθφ ηζνδχγην 

Πίλαθαο 6-1: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Πίλαθαο 6-2: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηνλ ηξφπν θίλεζεο 

Πίλαθαο 6-3: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο  

     α) σο πξνο ηελ έδξαζε θαη β) σο πξνο ηε ζέζε ιεηηνπξγίαο 

Πίλαθαο 6-4: Σππνπνίεζε Καηά DIN ρξσκαηηζκνχ ζσιελψζεσλ 

Πίλαθαο 6-5: Ώληνρή ζσιήλσλ 

Πίλαθαο 6-6: Σαρχηεηεο πγξψλ ζε δίθηπα 

Πίλαθαο 6-7: Ααπάλεο κεηαθεξφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ αλά έηνο ζηηο Ν.Ώ Κπθιάδεο & ζηα Ασδεθάλεζα 

Πίλαθαο 6-8: Σππηθή ρεκηθή ζχζηαζε πφζηκνπ λεξνχ 

Πίλαθαο 9-1: Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο γηα Τ/ ΜΣ 20kV  

Πίλαθαο 9-2: Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε δηαθνπηψλ θνξηίνπ γηα ππνζηαζκφ ησλ 20kV  

Πίλαθαο 9-3:  πγθξηηηθφο πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπηψλ 

Πίλαθαο 9-4: Σερληθά ζηνηρεία κεηαζρεκαηηζηψλ ιαδηνχ νλνκαζηηθήο ηάζεο 20/0,4 kV 

Πίλαθαο 9-5: Μέγηζηα επηηξεπφκελα ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο Μ/ γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο 

 

 

Αηάγξακκα 6-1 : Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζηνλ ρξφλν (ζην Τδξαπιηθφ πιήγκα) 

Αηάγξακκα 6-2 : πξφηππεο ηζνξξνπίαο χδαηνο (IWA) 

Αηάγξακκα 6-3 : Θάλαηνη απφ ηνλ ηχθν ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1900-1960  

Αηάγξακκα 6-4 : Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ΔΟCl θαη OCl– ζε ζρέζε κε ην pH θαη ηε ζεξκνθξαζία 

 

 

ΟΡΙΜΟΙ 

 Ώβηνηηθφ πεξηβάιινλ: είλαη ηα κε δσληαλά ζπζηαηηθά πνπ καο πεξηβάιινπλ θαη  

δηαθξίλνληαη θπξίσο ζηε ιηζφζθαηξα (έδαθνο θαη πεηξψκαηα), ζηελ πδξφζθαηξα  

(λεξά) θαη ηελ αηκφζθαηξα (αέξαο).  

 Ώηνιηθή δξάζε: ε δξάζε ηνπ αλέκνπ πάλσ ζην έδαθνο θαη ηα πεηξψκαηα.  
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 Ώπνξξνή επηθαλεηαθή : είλαη ην πνζνζηφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ ηα νπνία κφιηο πέζνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ξένπλ επηθαλεηαθά επηθαλεηαθή ξνή ηνπ λεξνχ.  

 Ώπνζάζξσζε: είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνζπλζέηνληαη ηα πεηξψκαηα ζηα  

νξπθηά ππνιείκκαηα πνπ ηα δνκνχλ θαη ζε ηφληα.  

 Αηαπλνή: είλαη ε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, ε έμνδφο ηνπ πνπ ζπκβαίλεη απφ ηνπο πφξνπο (ζηφκαηα) ή ηα 

αλνίγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο ησλ θχιισλ θαη ηεο επηδεξκίδαο ησλ θπηψλ.  

 ΐάιηνο: είλαη ηφπνο κε ζηάζηκα λεξά.  

 ΐηνθνηλφηεηα: είλαη ην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ ζε θάζε πεξηβάιινλ.  

 ΐηνκάδα: είλαη ε κάδα ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππάξρεη ζε κία βηνθνηλφηεηα ηε ζηηγκή  

 ΐηνηηθά ζπζηαηηθά: είλαη ηα έκβηα φληα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ θπηά, δψα θαη 

κηθξννξγαληζκνχο. πνπ γίλεηαη ε κέηξεζε ή ε δεηγκαηνιεςία.  

 Έινο: είλαη έθηαζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ξερά , ιηκλάδνληα λεξά.  

 Βμάηκηζε: είλαη ε κεηαθνξά λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα απφ κία πγξή επηθάλεηα (ζάιαζζα, ιίκλε, πνηακφ, 

ρείκαξξν, λεξφιαθθν), έλα γπκλφ έδαθνο ή κηα επηθάλεηα κε θπηνθάιπςε.  

 Βμαηκηζνδηαπλνή: είλαη ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο δηαπλνήο ηα 

νπνία αιιεινεπεξεάδνληαη.  

 Καηαθξεκλίζκαηα αηκνζθαηξηθά: είλαη νη κνξθέο , νη θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ κε ηηο  

νπνίεο απηφ πέθηεη ζηε Γή. Βίλαη δειαδή θαηαθξεκλίζκαηα ε βξνρή, ην ρηφλη, ε δξφζνο, ην ραιάδη, ε 

νκίριε θ.ά.  

 Καηείζδπζε: είλαη ην κέξνο εθείλν ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ην νπνίν δηαπεξλάεη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο. Αειαδή 

θαηείζδπζε είλαη ε δηήζεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζην έδαθνο ή θαη ηα πεηξψκαηα.  

 Καηνιίζζεζε: είλαη γεσινγηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κάδεο πεηξσκάησλ απνζπψκελεο απφ ηηο 

πιαγηέο βνπλψλ γιηζηξνχλ πξνο ρακειφηεξα ζεκεία.  

 Κιίκα: είλαη ην ζχλνιν ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα ηφπν. 

 Λεθάλε απνξξνήο ή πδξνθξηηηθή ιεθάλε: είλαη ε πεξηνρή πνπ απνζηξαγγίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα 

ξπάθσλ , πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ.  

 Ληκλνδεμακελή: είλαη δεμακελή ζηελ νπνία ζπγθεληξψλεηαη λεξφ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ θαη 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ άλπδξσλ πεξηνρψλ.  

 Οηθνζχζηεκα:  είλαη κηα νξγαλσκέλε ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη 

νηηδήπνηε ηνπο πεξηβάιιεη θαη ηνπο επεξεάδεη  (βηφηνπνο θαη αβηνηηθά ζηνηρεία).  

 Τγξνβηφηνπνο: είλαη ρψξνο ζάιαζζαο, ιίκλεο, πνηακνχ, έινπο, ή άιιεο πγξνηνπηθήο έθηαζεο φπνπ 

δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη δσηθνί θαη θπηηθνί νξγαληζκνί.  

 Τγξφηνπνο: είλαη ηφπνο κε θηλνχκελα ή θαη ζηάζηκα λεξά, κεηαβαηηθή δψλε κεηαμχ πδάηηλσλ θαη 

ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 Τδαηηθφ ηζνδχγην: είλαη ε αιγεβξηθή εμίζσζε κε ηηο ηξνθνδνζίεο θαη ηηο απψιεηεο ζε λεξφ ελφο 

ζπζηήκαηνο γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν  

 Τδξνινγία: είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εκθάληζε, ηελ θαηαλνκή, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ 

θίλεζε ηνπ λεξνχ ζηε γε.  

 Τδξνινγηθφο θχθινο ή θχθινο ηνπ λεξνχ: ν αηέιεησηνο κεηαζρεκαηηζκφο, ε δηαξθήο θίλεζε ηνπ λεξνχ 

κέζα απφ κία πνηθηιία κνλνπαηηψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζηε βηφζθαηξα θαη ζηε ιηζφζθαηξα, απφ ηε κία 

θαηάζηαζε (πγξή, ζηεξεή, αέξηα) ζηελ άιιε.  

 Τδξφζθαηξα: είλαη ην ζχλνιν ησλ πδάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 2/3 ηεο γήηλεο ζθαίξαο.  

 Τδξνθξίηεο: είλαη ε γξακκή ηεο θνξπθνγξακκήο ή ην ηκήκα πνπ εμέρεη απφ ην έδαθνο θαη πνπ 

δηαρσξίδεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ιεθάλεο απνξξνήο.  

 Τπφγεηα  πδξνθφξα  ζηξψκαηα:  είλαη  πδαηνπεξαηνί  γεσινγηθνί  ζρεκαηηζκνί θνξεζκέλνη ζε λεξφ.  

 Σακηεπηήξαο: είλαη δεμακελή ζηελ νπνία ζπγθεληξψλεηαη λεξφ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε πδξνειεθηξηθψλ, 

πδξεπηηθψλ ή θαη αξδεπηηθψλ δηθηχσλ.  

 Σεθηνληθφο: ν αλαθεξφκελνο ζηε δνκή θαη ζηηο δηαηαξάμεηο ησλ πεηξσκάησλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο 

γεο.  

 Σέικα: είλαη αβαζήο έθηαζε ζηάζηκσλ λεξψλ.  

 Φξάγκα: είλαη θάζε ηερληθφ έξγν πνπ θξάζζεη ηε δίνδν ζε ξένληα λεξά.  
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ΑΚΡΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ  
 

CEN  Comitée Européen de Normalisation  

CEWEP  Confederation of European Waste-to-Energy Plants  

DCSR  Debt-Service Coverage Ratio  

EBΕTDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change  

IRR  Internal rate of return – εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο  

MBT  Mechanical Biological Treatment  

NIR  Near Infrared  

PDF  Packaging Derived Fuel  

PEF  Processed Engineered Fuel  

PPF  Paper and Plastic Fraction  

RDF  Refuse Derived Fuel  

REF  Recovered Fuel  

SRF  Solid Recovered Fuel  

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

TDF  Tire Derived Fuel  

ΏΠΒ  Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο  

ΏΏ  Ώζηηθά ηεξεά Ώπφβιεηα  

ΑΏ  Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ  

ΑΏ  Αηαρείξηζε ηεξεψλ Ώπνβιήησλ  

ΒΠΟ  Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ  

ΒΠΠΒΡΏΏ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε  

ΒΑΚΝΏ  Βληαίνο χλδεζκνο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Ώηηηθήο  

ΒΤΠΒ  Βηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο  

ΚΑΏΤ  Κέληξν Αηαινγήο Ώλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ  

ΜΐΒ  Μεραληθή ΐηνινγηθή Βπεμεξγαζία  

ΜΐΒ  Μεραληθή ΐηνινγηθή Βπεμεξγαζία  

ΜΒΏ  Μνλάδα Βλεξγεηαθήο Ώμηνπνίεζεο  

ΜΒΏΛ  Μνλάδα Βπεμεξγαζίαο Ώζηηθψλ Λπκάησλ  

ΜΒΚ  Μεραλή Βζσηεξηθήο Καχζεο  

ΜΘΒ  Μνλάδα Θεξκηθήο Βπεμεξγαζίαο  

ΜΜΑ  Μνλάδα Μεραληθνχ Αηαρσξηζκνχ  

ΜΠΒ  Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ  

ΞΏΓ  Ξεξή Ώλαεξφβηα Γχκσζε  

ΟΣΏ  Οξγαληζκφο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο  

ΠΒΠ  Πεξηθεξεηαθά Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  

ΠΒΑΏ  Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ  

ΠΚΜ  Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

ΠΠΒ  Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ  

ΠΠΒΏ  Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Βθηίκεζε θαη Ώμηνιφγεζε  

ΡΏΒ  Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο  

ΔΘ  πκπαξαγσγή Διεθηξηζκνχ-Θεξκφηεηαο  

ΔΘΤΏ  πκπαξαγσγή Διεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Ώπφδνζεο  

ΜΏ  ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Ώπνβιήησλ  

ΤΠΒΚΏ  Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο  

ΦνΑΏ  Φνξέαο Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ  

ΥΤΣΏ  Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Ώπνβιήησλ  

ΥΤΣΤ  Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ  

mm Υηιηνζηά 

m Μέηξα 

m3 Κπβηθά Μέηξα 

hm3 Βθαηνκκχξηα Κπβηθά Μέηξα 

km   Υηιηφκεηξα 
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km2 Σεηξαγσληθά Υηιηφκεηξα 

ΏΒΠ Ώθαζάξηζηνπ Βζληθνχ Πξντφληνο 

ΜΘ Μέζε ηάζκε ηεο Θάιαζζαο 

ΟΠΤ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Όδαηα 

ΤΑ Τδαηηθή Αηαρείξηζε 

ΑΤΒ Αείθηεο Τδαηηθήο Βθκεηάιιεπζεο 

ΒΒΛ Βξγνζηάζην Βπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

ΑΑΑ Αηαδηθαζία Αεκφζηαο Αηαβνχιεπζεο 

ΑΑ Αηππνπξγηθφ Αηάηαγκα 

ΠΤ ρέδην Πξνζηαζίαο Τδάησλ 

ΟΤΚ Οινθιεξσκέλνο Τδαηηθφο Κχθινο 

 

Κεφάλαιο 5 : ΝΟΜΟΘΕΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΣΤΠΑ 
 

ΝΟΜΟΘΒΕΏ 

ΒΛΛΏΑΏ - ΐΏΕΚΟ ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΓΕΏ TH ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΧΝ ΤΑΏΣΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

  

 Ν.3199/2003 (ΦΒΚ 280) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ…» 

 Ν. 1739/1987 «Γηα ηε Αηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη άιιεο Αηαηάμεηο». 

 Ν. 1650/1986 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» θαη νη εθδνζείζεο κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ν.Α. 3881/1958 «Πεξί Έξγσλ Έγγεησλ ΐειηηψζεσλ», ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ην Ν.Α. 1218/1972, Ν.Α.1977/1972 θαη ην Ν. 414/1976. 

 Ν. 481/1943 θαη Ν. 608/1948 «Πεξί Αηνηθήζεσο θαη Αηαρεηξίζεσο ησλ δε‟ Ώξδεχζεηο 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πδάησλ». 

 ΐ.Α. 13 επη./7 Ννεκβ.1959 «Πεξί Οξγαληζκψλ Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ». 

 Ν. 1988/1952 «Πεξί Γεσηξήζεσλ» 

 Ν. 1069/1980 «Πεξί Κηλήηξσλ δηα ηελ Ίδξπζε Βπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Ώπνρεηεχζεσο». 

 Ν. 550/1915 θαη 2853/22 «Πεξί Τδξαπιηθψλ ελ γέλεη Έξγσλ». 

 Ν. 2040/1920 «Πεξί Ώλαγθαζηηθήο Ώπαιινηξηψζεσο Κηεκάησλ πξνο Βθηέιεζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ» 

ζε πλδπαζκφ κε ην Ν.Α. 797/1971 «Πεξί Ώλαγθαζηηθψλ Ώπαιινηξηψζεσλ θιπ». 

 Ώ.Ν. 439/1945 «Πεξί Βπηβνιήο Πεξηνξηζκψλ εηο ηαο Ώληιήζεηο Τπνγείσλ Τδάησλ πξνο Βμαζθάιηζε 

ηεο Καλνληθήο Ρνήο Τδξεχζεσο ησλ Πφιεσλ, Υσξίσλ θαη πλνηθηζκψλ». 

 Ν.Α. 17/20 Ενπι. 1923 «Πεξί Βθκεηαιιεχζεσο ησλ Απλάκεσλ ησλ Ρεφλησλ Τδάησλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ώ.Ν. 143/1963. 

 Οη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο: 

o Γ. 3α/761/1968 «Πεξί Πνηφηεηαο ηνπ Πφζηκνπ Νεξνχ». 

o Γ 4/90/1974 «Πεξί Τπνρξεσηηθήο Φζνξηψζεσο ηνπ εθ ησλ πζηεκάησλ Τδξεχζεσο 

Παξερφκελσλ Πφζηκνπ Νεξνχ». 

 Ώ 5/288/1986 «Πεξί ηνπ Πφζηκνπ Νεξνχ ζε πκκφξθσζε κε ηελ 80/778 Οδεγία ηεο Β.Β». 

o Ώξ. 46899/1052/1900 «Ώπαηηνχκελε Πνηφηεηα Βπηθαλεηαθψλ Νεξψλ ζε πκκφξθσζε κε ηηο 

ρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Β.Β.». 

o Β1β 221/1965 «Πεξί Αηαζέζεσο Ώζηηθψλ Τγξψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Ώπνβιήησλ». 

 Ν. 2503/97 γηα ηε Αηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο. Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε θαη άιιεο Αηαηάμεηο ( Ίδξπζε Σκεκάησλ Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ). 

 Π.Α. 30/1996 Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

 Π.Α. 410/1995 Κψδηθαο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

 

Π.Α/ΣΏ. ΚΏΕ ΤΠΟΤΡΓΕΚΒ ΏΠΟΦΏΒΕ ΣΟΤ Ν. 1739/87 ( πνπ έρνπλ εθδνζεί) 

  

 Π.Α. 256/1989(Άξζξν 9 παξ. 1). «Άδεηα ρξήζεο λεξνχ» 
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 Ώξηζ. Φ. 16/5813/1989 (Κνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, άξζξν 8, παξ.2). «Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ 

αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ απφ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη θπζηθά πξφζσπα». 

 Ώξηζ. Φ. 16 6631/1989 (Κνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, άξζξν 9, παξ.5). «Πξνζδηνξηζκφο θαησηάησλ θαη 

αλσηάησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ ζηελ άξδεπζε» 

 Ώξηζ. Α11/Φ/16/8500/1991 (Κνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, άξζξν 9, παξ. 5). «Πξνζδηνξηζκφο θαησηάησλ 

θαη αλσηάησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ χδξεπζε». 

 Π.Α. 504/1988 (Άξζξν 3, παξ. 5). «χζηαζε Αηεπζχλζεσλ Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Δπείξνπ θαη 

Κξήηεο». 

 Π.Α. 412/1989 (Άξζξν 3, παξ. 5). «χζηαζε Αηεπζχλζεσλ Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Απη. 

Μαθεδνλίαο, Κεληξ. Μαθεδνλίαο, Ώλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο». 

 Π.Α. ππ΄ αξηζ. 60/98. «Καζνξηζκφο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 

 Π.Α. αξηζ. 60/1998 γηα ηνλ «Καζνξηζκφ Υσξηθήο Ώξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 

 Ώξηζ. Α11/Φ16.1.ΟΕΚ 550/22/13.1.99. Κνηλή Ώπφθαζε Γηα ηε χζηαζε Πεξηθεξεηαθψλ Βπηηξνπψλ 

Τδάησλ (ΠΒΤΑ) ησλ Τδαηηθψλ Αηακεξηζκάησλ ηεο Υψξαο. 

 

ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ - Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ - Παξάγσγν δίθαην 

  

 ΟΑΔΓΕΏ 2000/60/ΒΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ 

πδάησλ» 

 Οδεγία 75/440/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ενπλίνπ 1975 πεξί ηεο απαηηνπκέλεο πνηφηεηνο ησλ 

πδάησλ επηθάλεηαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πνζίκνπ χδαηνο ζηα θξάηε κέιε 

 376L0160, Οδεγία 76/160/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Αεθεκβξίνπ 1975 πεξί ηεο πνηφηεηνο ησλ 

πδάησλ θνιπκβήζεσο 

 , Οδεγία 76/464/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο ΜαΎνπ 1976 πεξί ξππάλζεσο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο Κνηλφηεηαο 

 77/795/ΒΟΚ: Ώπφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ 1977 πεξί θαζηεξψζεσο θνηλήο 

δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ γιπθψλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο 

Κνηλφηεηαο 

 Οδεγία 80/68/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Αεθεκβξίνπ 1979 πεξί πξνζηαζίαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ 

απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

 Οδεγία 80/778/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ενπιίνπ 1980 πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

 Οδεγία 91/271/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο ΜαΎνπ 1991 γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

 Οδεγία 91/676/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ 1991 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ 

ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

 Οδεγία 91/692/ΒΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Αεθεκβξίνπ 1991 γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ νδεγηψλ γηα ην πεξηβάιινλ 

 Οδεγία 98/83/ΒΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ 

αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 

 

 

ΘΒΜΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΣΧΝ ΑΒΤΏ  

To βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Α.Β.Τ.Ώ. απνηειείηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκνο 1069/80. Οη Α.Β.Τ.Ώ. 

ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 1069/80 (αξ.1 παξ. 1). O Ν.1069/80 ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 

εμήο λφκνπο:  

Ν.2065/92, Ν.2130/93, Ν.2218/94, Ν.2307/95, Ν.2503/97, Ν.2647/98,  

Ν.2839/2000, Ν.3013/2002, Ν.3274/2004, Ν.3320/2005, Ν.3731/2008,  

Ν. 3801/2009.  

Ο Ν. 1069/80 σο εηδηθφο λφκνο γηα ηηο Α.Β.Τ.Ώ. ππεξηζρχεη γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζαθψο ξπζκίδεη θάζε άιιεο 

λνκνζεηηθήο δηάηαμεο.  
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ε πεξίπησζε πνπ θάπνην δήηεκα δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν. 1069/80 (λνκνζεηηθφ θελφ) ηζρχεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (Ν. 3463/2006)ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 Ν. 

1069/80.ρεηηθή λνκνζεζία κε εθηέιεζε έξγσλ ζηνπο ΟΣΏ  

(Βηδηθά ε λνκνζεζία ΑΕΣ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα IV). 

 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΚΏΕ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΧΑΕΚΏ – ΝΟΜΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ, Ν.3463/2006 (ΦΒΚ Ώ‟ 114 ) . “ 

Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ‟‟ 

Βπξεηήξην – Πεξηερφκελα . 

Αήκνη θαη θνηλφηεηεο – χζηαζε θαη Ώξκνδηφηεηεο ( Άξζξα 1-18 ) 

Αεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο Ώξρέο – Βθινγή ( Άξζξα 19 – 74 ) 

Ώξκνδηφηεηεο – Άζθεζε Ώξκνδηνηήησλ Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ( Άξζξα 75 – 85 ) 

Αηνίθεζε Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ( Άξζξα 86 -154 ) 

Οηθνλνκηθή Αηνίθεζε ΟΣΏ – Πεξηνπζία ΟΣΏ – Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα – Έξγα θαη Πξνκήζεηεο – 

Ώπαιινηξηψζεηο ( Άξζξα 155 -213 ) 

Σνπηθή Αεκνθξαηία ( 214 -218 ) 

πλεξγαζίεο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζε Αηεζλέο θαη Βπξσπατθφ Βπίπεδν ( Άξζξα 219 -221 ) 

Αηαδεκνηηθή πλεξγαζία – πκβάζεηο – πκπξάμεηο ( Άξζξα 222 -225 ) 

Αεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά Εδξχκαηα – Ννκηθά Πξφζσπα ( Άξζξα 226 -251 ) 

Βπηρεηξήζεηο Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο Άξζξα 252 -270 ) 

Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Αηαηάμεηο ( Άξζξα -287  

Ν.3310 /05 „‟ Μέηξα γηα ηε Αηαζθάιηζε ηεο Αηαθάλεηαο θαηά ηε χλαςε Αεκνζίσλ πκβάζεσλ‟‟ 

Ν.3414 /2005. Σξνπνπνίεζε ηνπ  

Ν.3299 /2004 . „‟ Νένο Ώλαπηπμηαθφο Νφκνο‟‟ 

Ν.2286/30-1-95 (ΦΒΚ 19 Ώ ) . „‟ Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ πλαθψλ 

Θεκάησλ. ( άξζξν 2, παξάγξαθνο 12 ) 

Ν.1418 /1984 . « Αεκφζηα Έξγα θαη Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ » 

ΚΟΕΝΟΣΕΚΔ ΟΑΔΓΕΏ 2004/18/ΒΚ/31-3-2004 . „‟Αηαηάμεηο πεξί πληνληζκνχ ησλ Αηαδηθαζηψλ χλαςεο 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ‟‟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΚΔ ΏΠΟΦΏΔ κε αξηζ. 11389/1993. „‟ΒΝΕΏΕΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΠΡΟΜΔΘΒΕΧΝ 

ΟΡΓΏΝΕΜΧΝ ΣΟΠΕΚΔ ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔΔ‟‟ ( ΒΚΠΟΣΏ)  

N.2286/1995.„‟ Πεξί επηινγήο Αηαδηθαζηψλ γηα ηε χλαςε πκβάζεσλ  

Πξνκεζεηψλ‟‟  

ΠΡΟΒΑΡΕΚΟ ΑΕΏΣΏΓΜΏ 370/ 1995 : „‟ Πξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ πξνο ην Κνηλνηηθφ Αίθαην‟‟ ( 93 /96 / ΒΒ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 105 

/2000 ( 97 /52 /Β.Κ ) 

ΠΡΟΒΑΡΕΚΟ ΑΕΏΣΏΓΜΏ 394 /96 : „‟ Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζίνπ Σνκέα „‟ ( ΚΠΑ ) . 

ΠΡΟΒΑΡΕΚΟ ΑΕΏΣΏΓΜΏ ππ‟ ΏΡΕΘ. 60 /2007 ( ΦΒΚ 64 /16-3-2007 ) : Πξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο Αηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004 /18 /ΒΚ « πεξί πληνληζκνχ ησλ Αηαδηθαζηψλ χλαςεο 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ » , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005 

/51 /ΒΚ ηεο Βπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005 /75 /ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

 

ΏΠΟΥΒΣΒΤΒΕ– ΚΧΑΕΚΟΠΟΕΔΔ ΝΟΜΟΘΒΕΏ  

 Βγθχθιηνο 27/1997 ΤΠΒΥΧΑΒ 

 Π.Α. 696/1974 (ΐ΄ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

 Οδεγία 91/271/ΒΟΚ, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ  

 Ν-1650/86 (ΦΒΚ 160/Ώ/16-10-86) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 ΚΤΏ 69269/5387/90 (ΦΒΚ 678/ΐ/90) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, 

Πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ (ΜΠΒ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (ΒΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/1986 

 17/94 ΤΠΒΥΧΑΒ «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΏ 69269/5387/90 

 Ν-3010 (ΦΒΚ 91/Ώ/25-4-2002) «Βλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ 

 ΒΒ θαη 96/61/ΒΒ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξεκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 
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 Δ.Π. 15393/2332 (ΦΒΚ 1022/ΐ/5-12-2002) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1650/86, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ Ν.3010/2002. 

 ΚΤΏ 5673/400 (ΦΒΚ-192/ΐ/12-3-1997): «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ  

 αζηηθψλ ιπκάησλ» 

 ΚΤΏ 19661/1982 (ΦΒΚ-1811/29-11-1999): «Σξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/1999» 

 ΚΤΏ 48392/939 (ΦΒΚ-405/ΐ/3-4-2002): «πκπιήξσζε ηεο 19661/1982/1999» 

 Τγεηνλνκηθή Αηάηαμε ε1β/221/22-1-65 (ΦΒΚ 138-η.β.-24-2-65) «Πεξί δηαζέζεσλ ιπκάησλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» 

 

ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΓΕΏ ΔΛΒΚΣΡΟΠΏΡΏΓΧΓΏ ΓΒΤΓΔ 

  

Γηα ηελ Υνξήγεζε ή ηελ Βμαίξεζε απφ ηελ Τπνρξέσζε Άδεηαο Παξαγσγήο 

Ν._2773/99Ν.2773/1999 (ΦΒΚ 286 Ώ‟) «Ώπειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ρχζκηζε 

ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην 

Ν.2941/2001 (ΦΒΚ 201 Ώ‟) θαη Ν. 3468/2006 (ΦΒΚ 129 Ώ‟) 

Ν. 3468/2006 (ΦΒΚ 129 Ώ‟) Άξζξν 24 θαη Άξζξν 28 «Παξαγσγή Διεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Ώλαλεψζηκεο 

Πεγέο Βλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Διεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο Τςειήο Ώπφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

Τ.Ώ. Α5-ΔΛ/ΐ/Φ1/νηθ.17951/2000 (ΦΒΚ1498 ΐ‟) «Καλνληζκφο Ώδεηψλ Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο 

Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο. (Έθδνζε 1)» 

Γηα ηελ ρνξήγεζε Άδεηαο Βγθαηαζηάζεσλ θαη Λεηηνπξγίαο  

4. Ν.2244/1994 (ΦΒΚ168 Ώ‟)  «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2773/1999 (ΦΒΚ 

286 Ώ‟) θαη ην Ν.3468/2006 (ΦΒΚ 129‟Ώ‟) 

Κ.Τ.Ώ. Α6/Φ1/νηθ.8295/1995 (ΦΒΚ385 ΐ‟) Ώ. «Αηαδηθαζίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, ηα θαηαβιεηέα παξάβνια 

θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα» ΐ. «Καζνξηζκφο γεληθψλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ΑΒΔ, ιεπηνκέξεηεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαζψο θαη φξνη 

δηαζχλδεζεο» 

ρεηηθή Ννκνζεζία 

Ν.2941/2001 (ΦΒΚ 201 Ώ‟) κφλν ηα Άξζξα 2 θαη 8 «Ώπινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, 

αδεηνδφηεζεο Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Βξκελεπηηθή Βγθχθιηνο Ώξ. Πξ. Α6/Φ1/16262/21-9-2001 ηνπ Τπ.Ώλ. «Βξκελεπηηθή εγθχθιηνο άξζξνπ 2 

Ν.2941/2001 γηα ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο» 

Π.Α.92/1993 (ΦΒΚ 38 Ώ‟) §42: «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

εθεδξηθψλ Δ/Γ ζηηο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο» 

Βγθχθιηνο αξ. Α5/ΔΛ/Γ/Φ26/38/13330/20-7-2001 ηνπ Τπ.Ώλ. «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο» 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

ΚΏΝΟΝΕΜΟΕ ΓΒΝΕΚΔ ΕΥΤΟ  

 Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο ΝΑ 8/73.  

 Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο.  

 Πξφηππα ΒΛΟΣ θαη ΒΝ.  

 Πξφηππα ISO, IEC, DIN θαη VDE ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ.  

 

ΔΛΒΚΣΡΕΚΒ ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΕ  

  

 Γεξκαληθνί θαλνληζκνί VDE ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο ειιεληθνχο.  

 Οδεγίεο ηεο Αηεχζπλζεο εθκεηάιιεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο ΑΒΔ.  

 Πξφηππν ISO/IEC 11801.  

 Πξφηππα EN 50172, 50173.  

 Πξφηππα ANSI/EIA/TIA 568 A.  

 Πξφηππα EIBA  
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ΠΡΟΣΤΠΑ 

 
    Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΒΛΟΣ) 

 

266    Υαιχβδηλνη ζχλδεζκνη (κνχθεο) θνριηνηνκεκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΒΛΟΣ 267 

267-1  πεηξψκαηα ζσιήλσλ γηα ζηεγαλέο ππφ πίεζε ζπλδέζεηο – 

 Μέξνο 1 : Υαξαθηεξηζκφο, δηαζηάζεηο θαη αληνρέο.  

267-2  Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην  

        Πξφηππν ΒΛΟΣ 267 - εηξά βαξέσο ηχπνπ. 

269    Υαιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα θνριηνηφκεζε ζχκθσλα κε ην  

       Πξφηππν ΒΛΟΣ 267 - εηξά κεζαίνπ ηχπνπ. 

279    Υαιχβδηλνη ζσιήλεο γεληθήο ρξήζεο κε απιά άθξα. 

284    Βπηςεπδαξγχξσζε ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ. Σερληθνί φξνη παξάδνζεο γηα επηθαιχςεηο ζσιήλσλ.  

348    Βμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC) κε απιή θεθαιή, γηα ζσιελψζεηο  

       πίεζεο. Αηαζηάζεηο θεθαιψλ - Μεηξηθή ζεηξά.  

496    Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Πάρε ηνηρσκάησλ. 

497   Υαιχβδηλνη ζσιήλεο . Βμσηεξηθέο δηάκεηξνη. 

504   Διεθηξνζπγθνιιεκέλνη ή άξαθνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη αέξηα.  

541   Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηήκαηα αληνρψλ. 

542   Υαιχβδηλνη ζσιήλεο κε απιά άθξα, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη άξαθνη. Γεληθνί πίλαθεο δηαζηάζεσλ θαη 

      κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο.  

567   Βμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ καιαθφ ρπηνζίδεξν, κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα κε πξνο ην Πξφηππν ISO R7. 

616   Υάιθηλνη ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο - Αηαζηάζεηο. 

617   Βμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθνιιήζεσο γηα ράιθηλνπο ζσιήλεο. Αηαζηάζεηο εθαξκνγήο θαη δνθηκέο.  

619   Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ. Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο δηάκεηξνη θαη πηέζεηο.  

Γεξκαληθφ Ελζηηηνχην Πξνηχπσλ (DIN) 

1928  Έιεγρνο πίεζεο ζσιελψζεσλ λεξνχ. 

2440 Κνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, κεζαίνπ ηχπνπ. 

2441 Κνριηνηνκεκέλνη ραιχβδηλνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα βαξέσο ηχπνπ. 

2448 Υαιχβδηλνη ζσιήλεο άλεπ ξαθήο. 

2590  Βμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ θαη ζχλδεζε ειαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γεληθά. 

2600  Βμαξηήκαηα απνρεηεχζεσλ  

2620  Υπηνζίδεξν εμαξηήκαηα 

2680  σιήλεο λεξνχ θαη ιπκάησλ. 

2700  Υπηνζίδεξνη ζσιήλεο.  

2710  Υαιχβδηλνη ζσιήλεο 

2720  Με ζηδεξνί ζσιήλεο 

2800  πκπαγείο ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ 

2810  Φιαληδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ γεληθά  

2850  Φιάληδεο ρπηνζηδεξέο ή ραιχβδηλεο 

2860  ΐηδσηέο θιάληδεο  

2920  ΐηδσηνί ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ παξνρήο λεξνχ. 

2960  Βμαξηήκαηα βηδσηψλ ζπλδέζκσλ ζσιελψζεσλ  

3030  ΐαιβίδεο γεληθά. 

3050  ΐαιβίδεο θαη ξπζκηζηέο παξνρήο λεξνχ. 

3204  πξηνδηθιείδεο θιαηδσηέο απφ ρπηνζίδεξν 

3843  πξηνδηθιείδεο εξπζξνχ νξεηράιθηλνπ, ζηαζεξνχ άμνλα.  

8061  Άθακπηα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ PVC 

18381 Βζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ, λεξνχ θαη απνρέηεπζεο. 

19500 - 19508 Υπηνζίδεξνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα 

50961 Διεθηξηθή επηθάιπςε - Βπηθάιπςε ςεπδαξγχξνπ ζε ζίδεξν ή ράιπβα. 

50976 Ώληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία - Βπηγαιβάληζε ελ ζεξκφ ζε πξντφληα ζηδήξνπ - απαηηήζεηο θαη δνθηκέο. 

18165 Θεξκνκνλσηηθά πιηθά απφ ζχλζεηεο ίλεο.  

Αηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

7/1-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. 

        Μέξνο 1 : Οξηζκνί, δηαζηάζεηο θαη αληνρέο. 

7/2-1982 πεηξψκαηα ζσιελψζεσλ θαηάιιεια γηα ζπλδέζκνπο πίεζεο. 

        Μέξνο 2 : Βμαθξίβσζε κε νξηαθνχο κεηξεηέο. 

49-1983  Βμαξηήκαηα καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο 

        ην ISO 7/1. 
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50-1977  Μεηαιιηθνί ζσιήλεο. Υαιχβδηλεο θεθαιέο κε ζπεηξψκαηα ζχκθσλα πξνο ην ISO 7. 

274 -1975 Υαιθνζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο. Αηαζηάζεηο. 

2016-1981 Βμαξηήκαηα ηξηρνεηδνχο ζπγθφιιεζεο γηα ραιθνζσιήλεο. Αηαζηάζεηο ζπλαξκνγήο θαη έιεγρνη. 

161/1-1978 Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πγξψλ Ολνκαζηηθέο εμσηεξηθέο δηάκεηξνη θαη πηέζεηο.  

          Μέξνο 1: Μεηξηθή ζεηξά. 

2641976    Βμαξηήκαηα κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC). Πξνδηαγξαθή θαη 

           πξνζδηνξηζκφο ππθλφηεηαο. 

3604-1976  σιελψζεηο κε πιαζηηθνπνηεκέλνπ ρισξηνχρνπ πνιπβηλπιίνπ (PVC). Ώλνρέο εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ 

           θαη πάρε ηνηρσκάησλ. 

7387/1-1983 Κφιιεο κε δηαιπηηθά γηα ηελ ζπλαξκνγή ζηνηρείσλ ζσιελψζεσλ απφ UPVC. Υαξαθηεξηζκφο. Μέξνο 1: 

ΐαζηθέο κέζνδνη ειέγρνπ. 

4126-1981  ΐαιβίδεο αζθαιείαο. Γεληθέο απαηηήζεηο. 

2441-1975  Φιάληδεο ζσιελψζεσλ γεληθήο ρξήζεο. ρήκαηα θαη δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ ζηεγαλψλ ππφ πίεζε. 

2604/4-1975 Υαιχβδηλα πξντφληα γηα ρξήζεηο πίεζεο. πνηνηηθέο απαηηήζεηο. Μέξνο IV Q Βιάζκαηα. 

3419-1981  Διεθηξνζπγθνιιεηηθά εμαξηήκαηα απφ ράιπβα θαη θξάκαηα ράιπβα. 

4200-1981  Υαιχβδηλνη ζσιήλεο απιψλ άθξσλ, ειεθηξνζπγθνιιεκέλνη θαη ρσξίο ξαθή. Γεληθνί πίλαθεο 

           δηαζηάζεσλ θαη κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο. 

5251-1981  Διεθηξνζπγθνιιεηηθά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

5252-1981  Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. πζηήκαηα αλνρψλ. 

6761-1981  Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. Πξνεηνηκαζία άθξσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

7186-1983  σιήλεο κνξθνζηδήξνπ θαη εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο ρσξίο πίεζε. 

7268-1983  Βμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ. νξηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. 

7369-1983  σιελψζεηο . Βχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο. Λεμηιφγην γεληθψλ φξσλ ηεο δίγισζζεο έθδνζεο. 

7598-1982  σιήλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε ζπείξσκα κε ην ISO 7/1. 

 

Διεθηξνκεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο 

 

VDE 0100 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο σο 1000V 

VDE 0101 γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο κε νλνκαζηηθέο ηάζεηο άλσ ησλ 1000V 

VDE 0105γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο 

VDE 0108 γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειήο ηάζεο ζε κέξε ζπλάζξνηζεο αηφκσλ, 

απνζήθεο θαη ρψξνπο εξγαζίαο 

VDE 0125 πεξί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ 

VDE 0165 γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρψξνπο παξαγσγήο θαη επηθίλδπλεο πεξηνρέο 

VDE 0228 γηα ηηο κεηξήζεηο φηαλ ζπζηήκαηα ηειεδηαρείξηζεο επεξεάδνληαη απφ ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα 

VDE 0510 γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο 

VDE 0800 γηα εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ 

DIN 18382 γηα ηα ειεθηξηθά θαιψδηα θαη γξακκέο ζε θηίξηα 

VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, γηα ηελ πξνζηαζία απφ θεξαπλνχο 

DIN EN 60204-1: Διεθηξηθφο εμνπιηζκφο 

DIN VDE 0660 T 500: Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα 

DIN VDE 0298 T 4: Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζηε κνλάδα 

DIN EN 60104 T 1: Σαμηλφκεζε θαισδίσλ ζην κεράλεκα 

Σαμηλφκεζε κπαξψλ ραιθνχ: DIN 43671 

Κπθιψκαηα ειέγρνπ: πάληα γεησκέλα ζηε κία άθξε, αιιηψο απνζπλδεηήξαο δχν αθίδσλ κε έιεγρν ζθάικαηνο 

γεο 

DIN 60204 (Κχθισκα έθηαθηεο δηαθνπήο): ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαηεγνξίαο 0/1/2 

Βπηηξεπηέο πεξηνρέο γηα ηε δηεπζέηεζε ελεξγνπνηεηψλ, πεξηιακβάλεη αζθάιεηεο θαη δηαθφπηεο: ζχκθσλα κε  

DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 100 

 

Ώληηθεξαπληθή Πξνζηαζία – Γεηψζεηο  

ΒΛΟΣ 1197 κέξνο Ώ θαη ΐ  

ΒΛΟΣ - ΒΝ 50164-2           

VDE 0141 Earthling systems for power installations above 1KV  

VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with respect of corrosion  

VDE  0190  Inclusion  of  water  pipes  in  the  main  equipotential bonding system of electrical installations  

VDE 0185 Lightning protection system  
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VDE 0675 Recommendations for over voltage protection devices  

VDE  0800  Part  2  Earthling  and  equipotential bonding of communication systems  

VDE  0845  Protection  of  telecommunication systems against lightning, electrostatic discharges and over 

voltages  

IEC  364-5-54/1980  Amendments  No.1 July 1982. Electrical installations of buildings  

  

Σνπο Βζληθνχο Καλνληζκνχο θαη ηα Βζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN  θιπ.),  ΐξεηαληθά   (BS  θιπ.),  

Γαιιηθά   (FN  θιπ.),  Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Β.Β., θαζψο  

θαη ηα δηεζλή (ΕSO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο  ρψξαο  πξνέιεπζεο  ηνπ  

ζπγθεθξηκέλνπ  πξντφληνο,  εάλ  δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξκέλα.  

   

Ώζζελή ξεχκαηα  

ΦΒΚ ΐ' 269/8-4-71 πεξί εγθξίζεσο θαλνληζκνχ ηνπνζεηήζεσο θαη ζπληεξήζεσο δεπηεξεπνπζψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

ΦΒΚ ΐ' 331/31-3-81 θαη ΦΒΚ ΐ' 117/26-2-81 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαλνληζκνχ ηνπνζεηήζεσο  θαη   

ζπληεξήζεσο   δεπηεξεπνπζψλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

ΦΒΚ ΐ' 773/30-12-83    Νένο θαλφληζεο εζσηεξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ νηθνδνκψλ Καλνληζκφο  

εγθαηάζηαζεο ζπιινγηθήο θεξαίαο ηειεφξαζεο -ξαδηνθψλνπ  

VDE 0800 “Regulations for erection and operation of telecommunication  installations, including  data   

processing equipment"  

VDE 0804 Telecommunication: Additional requirements of construction and testing of apparatus  

VDE 0805 Safety of data processing equipment  

VDE 0815 Wiring cables for telecommunication and data processing systems  

VDE 0816 Outdoor cables for communication systems  

VDE 0817 Cables with stranded conductors for increased mechanical stress  

VDE 0845 Protection of telecommunication systems against lightning, electrostatic discharges and over 

voltages  

VDE 0855 Cabled distribution for television and sound systems  

VDE 0875 Radio interference suppression of electrical appliances and systems  

VDE 0878 Radio equipment and systems  

VDE 0887 Coaxial cables used in cabled distribution networks  

VDE 0888 Fiber optic cables for telecommunication purposes  

VDE 0510 Specification for electric storage batteries and battery plants  

Commercial Building Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA-568, July 1991 (ANSI/ EIT/TIA-568-

1991)  

Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces EIA/TIA-569, October 1990 

(ANSI/EIA/TIA-569-1990)  

Residential  and  Light  Commercial  Telecommunications  Wiring Standard EIA/TIA/-570, June 1991 

(ANSI/EIA/TIA-570-1991)  

Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of   Commercial   Buildings   EIA/TIA-606,   

February   1993  

(ANSI/EIA/TIA-606-1993)  

Καλνληζκφο Βζσηεξηθψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ Οηθνδνκψλ ηνπ ΟΣΒ, ΦΒΚ 767/44 31/12/92 Κεθάιαην 

Α' Γεηψζεηο, Άξζξν 11  

Καλνληζκφο VDE 0855/Teil 2, & 1 R 8-15, Max. and min. levels for receiver inputs. CCIR Standard, level 

calculation according to DIN 45004  

 CCIR   Comite Consultatif international pour le Radio -Communication  

CCITT   Committee   Consultatif   international   Telegraphique et Telephonique\ ISO International Standard 

Organization  

VDE 830 Part 2 Intrusion Alarm Systems  

VDE 833 Part 1 - 3 Requirements for alarm systems  

VDE 830 CCTV surveillance systems for use in security applications  

Κεφάλαιο 6 : ΔΙΚΣΤΑ ΤΔΡΕΤΗ  
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Χο δίθηπν χδξεπζεο νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ αγσγψλ θαη ησλ άιισλ εμαξηεκάησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ηα κέξε απνζήθεπζεο κέρξη ηελ θαηαλάισζε. Έλα δίθηπν 

απνηειείηαη εθηφο απφ ηηο ζσιελψζεηο, θαη απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο, κεραλέο πξφζδνζεο ή αθαίξεζεο 

ελέξγεηαο, βάλεο, εξγαιεία ειέγρνπ θιπ. ην ηέινο θάζε αγσγνχ ππάξρεη έλαο θφκβνο. Κάζε θφκβνο κπνξεί λα 

είλαη κηα δηαζηαχξσζε ζσιελψζεσλ, αιιαγή δηακέηξνπ ζσιήλα ή έλα ζεκείν ζην νπνίν ππάξρεη εθξνή ε 

εηζξνή λεξνχ.  

θνπφο ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο δελ είλαη παξά ε εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ινηπφλ απηή ε παξνρή ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή θαη ε δηαλνκή ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο πδάηηλνπο πφξνπο ζπιιέγεηαη ζε δεμακελέο εθηφο αζηηθήο πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχεηαη 

πξνο ηηο δεμακελέο πίεζεο.  

Δίδη δικηύων ύδπεςζηρ  
Έλα δίθηπν χδξεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νη δηαηαγκέλνη νη ζσιήλεο νη νπνίνη ην 

απνηεινχλ. Έηζη έλα δίθηπν κπνξεί λα είλαη αθηηλσηφ ή θιεηζηφ.  

Ακηινωηά δίκηςα  
Χο αθηηλσηφ ραξαθηεξίδεηαη έλα δίθηπν ην νπνίν έρεη κηα κνλαδηθή πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζην νπνίν δελ 

ππάξρνπλ θιεηζηέο δηαδξνκέο δειαδή  βξφρνη.  Πξαθηηθά  είλαη  έλα  δίθηπν  φπνπ  κηθξφηεξεο ζσιελψζεηο 

ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή ζσιήλσζε, κεηαθέξνληαο ην λεξφ ζηνπο νηθηζκνχο ρσξίο λα θιείλνπλ βξφρν. Σν 

θπξηφηεξν ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη ειαρηζηνπνηείηαη ην κήθνο επνκέλσο θαη ην θφζηνο ησλ ζσιελψζεσλ, 

σζηφζν παξνπζηάδνπλ κεγάιεο πδξαπιηθέο απψιεηεο.  

Βηθφλα 6-1: Ώθηηλσηά δίθηπα  

 

Κλειζηά δίκηςα  

Σα δίθηπα απηά έρνπλ παξαπάλσ απφ κία πεγέο ηξνθνδνζίαο ζηηο νπνίεο έρνπκε ηνλ ζρεκαηηζκφ θιεηζηψλ 

δηαδξνκψλ αγσγψλ. Έλαληη ησλ αθηηλσηψλ δηθηχσλ έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν ζε 

θάπνην απφκαθξν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ λα ππάξρεη λεξφ θαθήο πνηφηεηαο ιφγσ ηεο κε θπθινθνξίαο ηνπ, θαζψο 

θαη φηη ζε πεξίπησζε  βιάβεο  ππάξρνπλ  ελαιιαθηηθέο  δηαδξνκέο  γηα  ηελ δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ. Χζηφζν 

έρνπλ απμεκέλεο απψιεηεο. Βπίζεο απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο ζσιελψζεηο θάηη ην νπνίν φκσο δελ 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα κεγαιχηεξν θφζηνο κηαο θαη απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ρξήζε ζσιελψζεσλ κε 

κηθξφηεξεο δηακέηξνπο.  

Βηθφλα 6-2: Κιεηζηά δίθηπα 

 

 Ώλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη ζσιήλεο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη αθφινπζεο 

δηαηάμεηο ζπζηήκαηνο: (α) ζεηξηαθή, (β) αθηηλσηή, (γ) θιεηζηή (βξνρσηή), (δ) κηθηή. Σν ζεηξηαθφ δίθηπν 
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 (ρήκα .....) είλαη έλα ζχζηεκα ρσξίο δηαθιαδψζεηο ή βξφρνπο  

θαη απνηειεί ηελ πην απιή δηάηαμε. Έρεη κηα πεγή, έλα άθξν θαη κεξηθνχο ελδηάκεζνπο θφκβνπο (ζεκεία 

δήηεζεο). Κάζε ελδηάκεζνο θφκβνο ζπλδέεη δχν θιάδνπο. Δ θαηεχζπλζε ξνήο είλαη ζηαζεξή, απφ ηελ πεγή, 

ζην άθξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιχ κηθξέο (αγξνηηθέο) πεξηνρέο 

δηαλνκήο θαη παξφιν πνπ δελ είλαη ηφζν δαπαλεξά, δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά εμαηηίαο ηεο ρακειήο 

αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ λεξνχ ζην 

άθξν ηνπ δηθηχνπ.  

 

 

 
 

 

Βηθφλα 6-3: εηξηαθφ δίθηπν  

 

Σν αθηηλσηφ ζχζηεκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη επίζεο δελδξνεηδέο ή δελδξηθφ ζχζηεκα, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ζεηξηαθψλ δηθηχσλ. Ώπνηειείηαη, ζπλήζσο, απφ έλα ζεκείν παξνρήο θαη αξθεηά άθξα (ρήκα1.8.). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη ελδηάκεζνη θφκβνη ζην ζχζηεκα ελψλνπλ έλαλ αλάληε θιάδν κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαηάληε 

θιάδνπο. Δ ζηαζεξή θαηεχζπλζε ξνήο δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαλνκή απφ ηελ πεγή, ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ην λεξφ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κφλν κηα δηαδξνκή, γηα λα θηάζεη απφ ηελ πεγή ζηνλ ζπλδξνκεηή. Σα 

αθηηλσηά ζπζηήκαηα είλαη θαηάιιεια γηα κηθξέο θνηλφηεηεο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ην απνδεθηφ επελδπηηθφ 

θφζηνο. Παξφια απηά, ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα παξακέλνπλ: - κηθξή αμηνπηζηία, - πηζαλφο θίλδπλνο 

κφιπλζεο, ιφγσ ηνπ φηη κεγάια κέξε ηνπ δηθηχνπ παξακέλνπλ ρσξίο λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα κε ηππηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, - ζπγθέληξσζε ηδεκάησλ ιφγσ ζηαζηκφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνβιήκαηα ζηελ νζκή θαη ηε γεχζε, - θπκαηλφκελε 

δήηεζε λεξνχ, κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη ςειέο κεηαβνιέο ζηελ πίεζε, - ζε πεξίπησζε βιάβεο αγσγνχ, 

φινη νη πειάηεο θαηάληε ηεο βιάβεο δε ζα έρνπλ λεξφ κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη επηζθεπέο.  

 

 

 

 
 

Βηθφλα 6-4: Ώθηηλσηά ζχζηεκα  

 

ε βξνρσηά ζπζηήκαηα ή θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα (ρήκα 1.9.), φπσο ππνλνεί θαη ε νλνκαζία ηνπο, είλαη 

δπλαηφ λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαδξνκέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην λεξφ γηα λα θηάζεη απφ ηελ πεγή 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδξνκεηή. Ώπηφ ην ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ θφκβνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

λεξφ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πιεπξέο. Ώπηφ είλαη επαθφινπζν ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία 

δηακνξθψζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ αθηηλσηψλ ζπζηεκάησλ. Δ 

βξνρσηή δηάηαμε κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ έλα αθηηλσηφ ζχζηεκα κε ηε ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ, είηε αξρηθά, 

είηε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ζε πιέγκα βξφρσλ. Σα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα αθηηλσηά 

ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: - ηα βξνρσηά ζπζηήκαηα είλαη, γεληθά, πην 
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επηζπκεηά απφ ηα αθηηλσηά ζπζηήκαηα γηαηί, ζε ζπλδπαζκφ κε δηθιίδεο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα αθφκα 

επίπεδν αμηνπηζηίαο, - επεηδή ην λεξφ ξέεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεπζχλζεηο, δε δεκηνπξγείηαη 

ζηαζηκφηεηα καθξάο δηαξθείαο, - ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο αγσγνχ, ε βιάβε κπνξεί λα απνκνλσζεί γηα λα 

επηζθεπαζηεί, κε ειάρηζηεο επηπηψζεηο ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή - 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε γχξσ πεξηνρή ζα πξνκεζεχεηαη κε λεξφ πνπ ξέεη απφ άιιεο 

θαηεπζχλζεηο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ κε αληιίεο, ε αχμεζε ηεο πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

πεξηνξηζκφ ηεο ξνήο, κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, - Οη δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε ηνπ λεξνχ 

ζα έρνπλ ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πίεζεο.  

 

 

 
 

Βηθφλα 6-5: ΐξνρσηφ ζχζηεκα (δηθηπσηφ)  

 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο βξνρσηήο δηάηαμεο είλαη νη κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο θαη ε κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδξνκέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην 

λεξφ γηα λα θηάζεη ζηνλ  

ρξήζηε. ζνλ αθνξά ηελ πδξαπιηθή, ηα βξνρσηά ζπζηήκαηα είλαη πνιχ πην πνιχπινθα απφ ηα ζεηξηαθά ή ηα 

αθηηλσηά ζπζηήκαηα. ε ηέηνηα ζπζηήκαηα, ε κνξθή ηεο ξνήο θαζνξίδεηαη, φρη κφλν απφ ην ζρήκα ηνπ 

δηθηχνπ, αιιά θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, νη θξίζηκεο πηέζεηο κπνξνχλ, κε ην 

ρξφλν, λα εκθαληζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο, 

ε αλάιπζε γίλεηαη αθφκα πην πνιχπινθε. Σα βξνρσηά ζπζηήκαηα είλαη πην δαπαλεξά φζνλ αθνξά επελδπηηθφ 

θφζηνο θαη θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Βίλαη ε θαηάιιειε ιχζε γηα ηηο αζηηθέο (ή βηνκεραληθέο) πεξηνρέο δηαλνκήο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ έλα πνιχ αμηφπηζην ζχζηεκα παξνρήο θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ. Σα κηθηά δίθηπα είλαη ν πην 

θνηλφο ηχπνο δηθηχσλ ζηηο κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο. Σν θεληξηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ 

βξνρσηή δηάηαμε, ελψ ε παξνρή ζηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο γίλεηαη κε επεθηάζεηο γξακκψλ (ρήκα 1.10.).  

 

 

 
 

Βηθφλα 6-6: Μηθηφ δίθηπν  

 

Δ δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπνγξαθία, ην δίθηπν δξφκσλ, ηε ζέζε ησλ ηακηεπηήξσλ θαη 

άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ε πεξηνρή πνπ ζα εμππεξεηεζεί.  

 

 

 

 

εκεία ζχλδεζεο ζην δίθηπν  
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Σα ζεκεία ζχλδεζεο ζπλδένπλ ηνπο ρξήζηεο κε ην δίθηπν δηαλνκήο. Μηα ηππηθή δηάηαμε ζχλδεζεο απνηειείηαη 

απφ: ζχλδεζκν, ζσιήλα, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηθιίδα δηαθνπήο θαη κεηξεηή λεξνχ, ελψ κπνξεί λα 

πξνζηεζεί θαη κηα βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Δ ζχλδεζε κε ην δίθηπν κπνξεί λα γίλεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

ζσιήλα, απφ ηα πιάγηα, κε ή ρσξίο ζάγκαηα θιπ. Σα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπνζεηνχληαη, ζπλήζσο, 

 

Βεληιζηοποίηζη δικηύος ζωληνώζεων  
Σν πςειφ θφζηνο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ πξνθάιεζε πξνζπάζεηεο γηα ηελ αηζζεηή κείσζε ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα φπσο απηή 

δεηείηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο έγθεηηαη νπζηαζηηθά ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ζπλδπαζκφ κείσζεο θφζηνπο ησλ θνκκαηηψλ ηα νπνία ην απνηεινχλ. Πξαθηηθά κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο 

εμαξηψκελε απφ ηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο εμαξηήκαηα. Σα θφζηε ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο 

δηθηχνπ χδξεπζεο είλαη:  

 Κφζηνο δεμακελψλ απνζήθεπζεο  

 Κφζηνο ζσιελψζεσλ  

 Κφζηνο άληιεζεο  

 Κφζηνο εμαξηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ  

 Κφζηνο ελέξγεηαο θαη ιεηηνπξγίαο  

 Κφζηνο ζπληήξεζεο  

Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ ζρεδίαζε:  

Γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί  

Πεξηνξηζκνί κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο πίεζεο ζε θάζε θφκβν  

Βλαξκφληζε κε πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο  

Πεξηνξηζκνί κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηαρχηεηαο ξεπζηνχ ζηηο ζσιελνγξακκέο  

 

σεδίαζη  
Οη θχξηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα ζσιήλσζε δηαθίλεζεο ξεπζηνχ, εθηφο θπζηθά ηεο επίηεπμεο 

ηεο επηζπκεηήο παξνρήο, είλαη:  

 Βπαξθήο κεραληθή αληνρή ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο (πίεζε, ζεξκνθξαζία, 

πδξαπιηθή θξνχζε θιπ.) 

 Καηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξεπζηφ πνπ κεηαθέξεηαη  (εμαζθάιηζε  ζπλζεθψλ  

πγηεηλήο,  κείσζε ζρεκαηηζκνχ αιάησλ ή θαηαινίπσλ θιπ.) 

 Βπαξθήο  αληνρή  ηνπ  πιηθνχ  ζε κεραληθή, ρεκηθή, θαη ειεθηξνιπηηθή (γαιβαληθή) δηάβξσζε 

 

 Γεωμεηπικά μεγέθη 
Δ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ κεγεζψλ πξέπεη αθελφο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, αθεηέξνπ πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πξνθείκελνπ λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε απφ 

ηερλννηθνλνκηθή άπνςε ιχζε. Ώπηφ θαζηζηά ηελ κειέηε αξθεηά πεξίπινθε θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε νη 

παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ είλαη αξθεηνί. Πρ: πνία δηαδξνκή ζα αθνινπζήζεη κηα 

ζσιελνγξακκή, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κηα δεμακελή ηξνθνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

απνζηάζεηο θαη άιια πνιιά. Σέινο ε ζρεδίαζε πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη απφ λφκνπο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιενδνκηθήο ζεκαζίαο.  

  

Δπιλογή ςλικού  

Κάζε πιηθφ έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη δηαθνξεηηθέο αληνρέο. Βπνκέλσο ε επηινγή πιηθνχ γηα κηα 

ζσιήλσζε εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απηφ. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο σζηφζν δελ είλαη ακηγψο πδξαπιηθά. Ρφιν ζηελ επηινγή πιηθνχ παίδεη θπζηθά ην θφζηνο ηνπ πιηθνχ, 

ην θαηά πφζν είλαη εχθνιε ε κεηαθνξά ηνπ ζην ζεκείν πνπ ζα ζηεζεί ην δίθηπν θαη θπζηθά ε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζεί.  

εκαληηθφο παξάγσλ είλαη θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη αλ ην δίθηπν ζα είλαη ππφγεην ε ππέξγεην. 

Βίλαη αληηιεπηφ ζε πξψηε θάζε φηη ην πιηθφ ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα αληέρεη ψζηε λα θηάλεη ηνλ ρξφλν 

δσήο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη φηη έλα ππφγεην δίθηπν απαηηεί ζσιελψζεηο πνπ λα αληέρνπλ ηελ πίεζε ηνπ 

εδάθνπο. Βηδηθέο ηέηνηεο ζπλζήθεο ελδερνκέλσο λα απαηηνχλ ηελ ρξήζε κεγαιχηεξνπ πάρνπο θαζψο θαη 

εηδηθψλ επηθαιχςεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε, θιπ.  

 

Δπιλογή διαμέηπος  
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Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή δηακέηξνπ ζε έλαλ αγσγφ είλαη ην θφζηνο θαη νη απψιεηεο. ζν 

κεγαιχηεξε ε δηάκεηξνο ηφζν πςειφηεξν ην θφζηνο ελψ αληίζεηα ηαπηφρξνλα ππάξρεη κείσζε ησλ απσιεηψλ. 

Βπνκέλσο ζίγνπξα ζα ππάξρεη θάπνηα επηινγή γηα θάζε δίθηπν πνπ λα ζπλδπάδεη θαιχηεξα απηά ηα δχν 

θξηηήξηα. Χζηφζν ζε έλα δίθηπν πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί πνπ απνθιείνπλ θάπνηεο ιχζεηο. Βπνκέλσο ε επηινγή 

ηεο βέιηηζηεο δηακέηξνπ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα θαη ηεο απαηηήζεηο θάζε δηθηχνπ. Πεξηνξηζκνί 

ηέηνηνπ είδνπο αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηηκή ηεο ηαρχηεηαο γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ φπσο ε ζπειαίσζε.  

  

Δπιλογή πάσοςρ Δ επηινγή ηνπ πάρνπο γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ αληνρή ηνπ ζσιήλα ζηελ νξζή ηάζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ππεξπίεζεο απφ ηελ  θίλεζε  ηνπ  ξεπζηνχ.  Καηά  ηνλ  ππνινγηζκφ  ηνπ  

πάρνπο ζπλππνινγίδεηαη θαη κηα πξνζαχμεζε ιφγσ ελδερφκελεο θζνξάο ή εμαζζέλεζεο ιφγσ θαηαπφλεζεο 

θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Έηζη νη παξαθάησ ηχπνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πάρνπο ζσιήλσλ. 

Οη ηχπνη απηνί βαζίδνληαη ζηελ πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ κφληκε ξνή, σζηφζν πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ελδερφκελα εκθάληζεο πςειφηεξσλ πηέζεσλ απφ θαηλφκελα φπσο ην πδξαπιηθφ πιήγκα, θαζψο θαη 

ην ελδερφκελν ε παξνρή λα κελ είλαη ζηαζεξή, αιιά λα απμνκεηψλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο δηαζηήκαηνο.  

 

Ο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κε ηνλ νπνίνλ είλαη εμνπιηζκέλν έλα δίθηπν χδξεπζεο είλαη  

ΑΕΚΛΒΕΑΒ - ΐΏΛΐΕΑΒ 

Αηθιίδεο απνκφλσζεο  

ΐαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

ΐαιβίδεο ειέγρνπ πςνκέηξνπ  

ΐαιβίδεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο αέξα  

Αηθιίδεο ειέγρνπ  

Ώεξνβαιβίδεο  

ΐαιβίδεο ειέγρνπ  

ΐαιβίδεο κείσζεο  

ΐαιβίδεο δηαηήξεζεο πίεζεο (PSVs).  

ΐαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο (FCVs).  

ΐαιβίδεο ειέγρνπ πίεζεο εηζαγσγήο (TCVs).  

ΟΡΓΏΝΏ ΜΒΣΡΔΔ  

Μεηξεηήο ζηάζκεο Τπεξήρσλ 

Μεηξεηήο ζηάζκεο Γεσηξήζεσλ 

Αηαθφπηεο ζηάζκεο  

ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα 

Οη κεηξεηέο πίεζεο 

Βπηηεξεηέο αγσγηκφηεηαο / ειεθηξφδηα ζηάζκεο  

Διεθηξνληθνί δηαθφπηεο ξνήο 

ΔΛΒΚΣΡΟΚΕΝΔΣΒ ΑΕΚΛΒΕΑΒ  

Διεθηξνθίλεηε δηθιείδα αλαινγηθή 

Διεθηξνθίλεηε δηθιείδα ΟΝ / OFF  

ΏΝΣΛΕΒ ΝΒΡΟΤ 

Φπγφθεληξεο αληιίεο : πεξηθεξηθέο, αλνμείδσηεο, κνλνκπιφθ, κνλνβάζκηεο, πςειήο πίεζεο, πεξηθεξεηαθέο,  

Αηβάζκηεο 

Ώληιίεο απηφκαηεο αλαξξφθεζεο 

Ώληιίεο πνιπβάζκηεο αζφξπβεο ,απηνκάηνπ αλαξξνθήζεσο 

Ώληιίεο πεηξειαηνθίλεηεο 

Ώληιίεο LDP,Ώληιίεο LDF πςειήο πίεζεο 

Ώληιίεο βελδηλνθίλεηεο 

Ώληιίεο θάζεηεο πνιπβάζκηεο 

Πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα  

Πηεζηηθά κε δνρείν δηαζηνιήο, Πηεζηηθά κε ειεθηξνληθφ θηη, Πηεζηηθά κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ θηη, 

Πηεζηηθά κε INVERTER, Πηεζηηθά κε δχν ή πεξηζζφηεξεο αληιίεο 

Τπνβξχρηεο αληιίεο γεσηξήζεσλ - πεγαδηψλ 

Τπνβξχρηνη θηλεηήξεο γεσηξήζεσλ 

Πηεζηηθά δνρεία λεξνχ & εμαξηήκαηα αληιηψλ 

Πηεζηηθά δνρεία δηαζηνιήο λεξνχ 

Κπθινθνξεηέο 
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ΧΛΔΝΧΒΕ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Αίθηπν δηαλνκήο λεξνχ  

Γηα λα κεηαθεξζεί ην λεξφ απφ ηελ πεγή ζην ζπλδξνκεηή, είλαη απαξαίηεην έλα δίθηπν ζσιήλσλ, αληιηψλ, 

δηθιίδσλ θη άιινπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ ζε απηφ ην θεθάιαην. Δ απνζήθεπζε 

λεξνχ γηα ηθαλνπνίεζε κεηαβνιψλ ηεο δήηεζεο εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ ρξήζεσο ή αλαγθψλ 

ππξφζβεζεο, απαηηεί εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, φπσο δεμακελέο θαη ηακηεπηήξεο. Οη ζσιελψζεηο, ε 

απνζήθεπζε θαη ε ζρεηηθή ππνδνκή νλνκάδνληαη, γεληθά, δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ. Σν ζχζηεκα δηαλνκήο 

εμαζθαιίδεη ηελ ξνε θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ κε ηθαλνπνηεηηθή πίεζε, ζηελ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, ζε θάζε θαηαλαισηή.  

Γεληθά, έλα δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ:  

 Άληιεζε θαη κεηαθνξά αλεπεμέξγαζηνπ λεξνχ  

 Βπεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε λεξνχ  

 Μεηαθνξά θαη δηαλνκή θαζαξνχ λεξνχ. 

Δ κεηαθνξά (Βμσηεξηθφ πδξαγσγείν) θαη ε δηαλνκή (Βζσηεξηθφ πδξαγσγείν )είλαη, ηερληθά, παλνκνηφηππεο 

δηαδηθαζίεο, θαηά ηηο νπνίεο ην λεξφ κεηαθέξεηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ, απνζεθεχεηαη 

πεξηνδηθά θαη θαηαζιίβεηαη φηαλ είλαη απαξαίηεην, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ε δήηεζε θαη νη πηέζεηο ζην ζχζηεκα. 

Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, βξίζθεηαη ζηνλ ζηφρν ηνπο ν νπνίνο θαη επεξεάδεη ηελ επηινγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ώπηφ ην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ, ζπρλά, δηαρσξίδεηαη ζε αγσγνχο κεηαθνξάο (Βμσηεξηθφ 

πδξαγσγείν ) θαη αγσγνχο δηαλνκήο (Βζσηεξηθφ πδξαγσγείν ). Οη αγσγνί κεηαθνξάο απνηεινχληαη απφ 

ηκήκαηα, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα λα κεηαθέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη 

αγσγνί κεηαθνξάο, ζπλήζσο, δελ εμππεξεηνχλ κεκνλσκέλνπο ζπλδξνκεηέο. Οη αγσγνί δηαλνκήο έρνπλ 

κηθξφηεξε δηάκεηξν απφ ηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο θαη ηππηθά, αθνινπζνχλ ηε γεληθή ηνπνινγία θαη δηάηαμε 

ησλ αζηηθψλ δξφκσλ. Ώπηφ ην δίθηπν κηθξφηεξσλ ζσιήλσλ, ην νπνίν έρεη πνιιέο ζπλδέζεηο, είλαη έλα 

ελδηάκεζν βήκα πξνο ηε δηαλνκή λεξνχ ζηνπο ηειηθνχο ζπλδξνκεηέο. Οη κεηαβνιέο ηεο ξνήο ζε ηέηνηα 

ζπζηήκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο. Γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε 

ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ζχζηεκα δηαθνξεηηθνί ηχπνη δεμακελψλ, αληιηνζηάζηα, 

πδαηφππξγνη θαη άιια παξειθφκελα. Οη γξακκέο κεηαθνξάο κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηνπο αγσγνχο δηαλνκήο 

ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο πνπ αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζα δηαζέζηκν 

λεξφ ζηνπο θαηαλαισηέο. Ώπηέο νη Αεμακελέο απνζεθεχνπλ ην λεξφ θαη δηαηεξνχλ ηελ ζπλερή πδξνδφηεζε ηεο 

πφιεσο απφ κεξηθέο ψξεο έσο κεξηθέο εκέξεο αλάινγα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη ηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ρηνλφπησζε θιπ.). Ώπηέο νη δεμακελέο είλαη θαη ην ζεκείν φπνπ δηαρσξίδεηαη 

ην εμσηεξηθφ κε ην εζσηεξηθφ πδξαγσγείν.   

 

πσο αλαθέξζεθα θαη αλσηέξσ έλα εμσηεξηθφ πδξαγσγείν απνηειείηαη απφ  

 Ώληιηνζηάζηα (είηε απηά αλαξξνθνχλ απφ πδξνκάζηεπζε είηε απφ γεψηξεζε είηε απφ αθαιάησζε 

είηε απφ θξάγκα) θαη θαηαζιίβνπλ ζε δεμακελέο 

 Σν δίθηπν (σιελψζεηο, Αηθιείδεο, ΐάλεο, Πηεζηηθά, Ώεξνθπιαθηα, θιπ.) 

 Αηπιηζηήξην εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ (είηε απφ 

ηαρπδπειεζηεξην –γηα κηθξέο θαη κεζαίεο παξνρεηεχζεσλ - πνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηηο εηζφδνπο 

ησλ δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

 Αεμακελέο ηξνθνδνζίαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (Αεμακελέο Πφιεο ΑΠ) 

 

Οη αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απφ ειεθηξνινγηθήο άπνςεο είλαη  

 Διεθηξηθέο παξνρέο ( ΐαζηθφο παξάγνληαο θφζηνπο παξαγσγήο ) 

 Ώπηνκαηηζκνί (εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ θαη ησλ ξνσλ) 

 πζηεκα ηειεκεηξηαο ( πζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο -SCADA θαζψο θαη 

δηαρείξηζεο )  

Ώπφ ειεθηξνκεραλνινγηθήο άπνςεο (ιεηηνπξγηθφηεηα) ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηα εζσηεξηθά πδξαγσγεία 

θαη ηα εζσηεξηθά πδξαγσγεία ησλ πφιεσλ δελ δηαθέξνπλ (κφλν φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο. ε απηφ ην 

ζεκείν ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ε νπνία ηζρχεη θαη ζην εζσηεξηθφ πδξαγσγείν. Δ 

δηάθνξα ηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δίθηπα ζα αλαθεξζεί μερσξηζηά. 

 



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 44 

Καηαλάισζε θαη πξφβιεςε αλαγθψλ απφ έλα δίθηπν χδξεπζεο. 

Πξνθείκελνπ λα γίλεη κειέηε ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηελ δήηεζε θαη ηηο δηαζέζηκεο πεγέο. Βδψ πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ νη έλλνηεο 

αλάγθε θαη δήηεζε. Χο αλάγθε ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ ειάρηζηε εθείλε πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί, κε θάπνηα ζηγνπξηά, ε νκαιή ιεηηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πνπ 

ρξεηάδεηαη λεξφ γηα, ιφγνπο αλζξψπηλνπο, γεσξγηθνχο, νηθνλνκηθνχο θιπ. Χο δήηεζε απφ νηθνλνκηθήο πιεπξά 

νξίδεηαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ δηαηίζεληαη λα αγνξάζνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Έηζη πξνθχπηεη κηα 

δήηεζε ζε λεξφ ε νπνία πξνθαιεί κία δήηεζε πεξηβαιινληηθψλ πεγψλ. Βπνκέλσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο  λα 

δηαρσξίζνπκε κεηαμχ ηεο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηνπ λεξνχ, θαη ηελ δήηεζε 

ζε πεγέο. Δ πξψηε πνζνηηθά είλαη πνιχ κηθξφηεξε ιφγσ ησλ απσιεηψλ θαη ηεο εμάηκηζεο θαη κεηαβάιιεηαη κε 

ηνλ ρξφλν. Σπρφλ αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα επεξεάδνπλ άκεζα ην δίθηπν θαη ηα πδξαπιηθά 

κεγέζε. Καηά ηελ κειέηε έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην δίθηπν  είλαη  ην  πεξηβάιινλ.  Δ  

κνξθνινγία  ηνπ  εδάθνπο,  ε ηνπνγξαθηθή ζέζε ηνπ ζεκείνπ νπνχ ζα γίλεη ην δίθηπν θαζψο θαη ε επίδξαζε 

πνπ ζα έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηα ζεκεία ζπιινγήο, απφξξηςεο λεξνχ. Έπεηηα  απφ  δεθαεηίεο ιαλζαζκέλσλ 

ππνζέζεσλ πεξί χπαξμεο αλεμάληιεησλ πεγψλ λεξνχ κε πιήξε ειεπζεξία δήηεζεο θαη ρξήζεο, ζεσξψληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο δήηεζεο έλα δείγκα πνιηηηζκνχ θαη αλάπηπμεο, δεηψληαο φιν  θαη πεξηζζφηεξε  

δηαζεζηκφηεηα, θαηαιήμακε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ε δηάζεζε λεξνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα 

απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ζε πνιιέο πεξηνρέο αλά ηνλ πιαλήηε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πνπ 

βξίζθνληαη ήδε ζε ρξήζε, θαη απηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηερληθά θαη νηθνλνκηθά φξηα θαη ε 

ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ δήηεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν ζα θαλεξψζεη ειιείςεηο θαη πιενλάζκαηα. Με ηελ 

πεξάησζε κηαο κειέηεο πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ νη επηζπκεηέο αιιαγέο ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ δήηεζε 

θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο ελαιιαθηηθέο φζνλ αθνξά ηηο πδξαπιηθέο  ππνδνκέο.  Έηζη ζα είλαη δπλαηή ε επηινγή 

ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη ηεο πην βνιηθήο απφ άπνςεο θφζηνπο θαη πεξηβάιινληνο ιχζεο γηα ην δίθηπν. Δ 

εηήζηα έθζεζε κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηε δήηεζε θαη ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο ζα πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα δηφξζσζε ησλ πξνεγνχκελσλ πξνβιέςεσλ θαη έλα ινγηθφ επελδπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο πξνο ηελ πνιηηεία θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Φπζηθά φζν θαιή κειέηε θαη 

επέλδπζε λα γίλεη δελ πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ θαηξηθά θαηλφκελα φπσο μεξαζίεο ή πιεκκχξεο, θαζψο θαη ε 

πηζαλφηεηα ν πδξνινγηθφο θχθινο λα επηθπιάζζεη πνιιέο εθπιήμεηο. Χζηφζν πάιη κε θαηάιιειεο κειέηεο 

δχλαηαη λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο απξφζκελνπ θαηλνκέλνπ.  

 

 

 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ 

 

ΏΝΣΛΕΒ 

Οη αληιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλχςσζε ηνπ λεξνχ ζε ςειφηεξα ζεκεία, δίλνληαο ζην ξεπζηφ ηελ 

απαξαίηεηε ελέξγεηα. Δ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ κπνξεί λα νξηζζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δίλεηαη απιά κηα ζηαζεξή ηζρχο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε θακπχιε. 

 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο κηαο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 

Γηα ηε δηαθίλεζε παξνρήο Q θαηά κήθνο δεδνκέλεο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο  

φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρήκα (κε ηξηβέο θαη γεσδαηηηθφ χςνο αλχςσζεο), ην πγξφ αλά 

κνλάδα κάδαο πξέπεη λα παξαιακβάλεη ελέξγεηα (χςνο Δ) πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε:  

 

 
 

φπνπ, Δ geo ην γεσκεηξηθφ χςνο αλχςσζεο, δειαδή ε δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμχ ηεο δεμακελήο θαηάζιηςεο θαη 

ηεο δεμακελήο αλαξξφθεζεο θαη δΒΏ * Qi ην ζχλνιν ησλ πδξαπιηθψλ απσιεηψλ ηεο ζσιήλσζεο. 
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ρήκα 6-1: Σππηθή αληιηηηθή δηάηαμε 

 

Δ εμίζσζε απηή εθθξάδεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηεο ζσιήλσζεο, δειαδή ηελ αλά κνλάδα κάδαο 

ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξνζδίδεηαη ζην πγξφ έηζη ψζηε απηφ λα δηαθηλείηαη κέζσ ηεο ζσιήλσζεο κε παξνρή 

Q. Δ ελέξγεηα απηή Δ  , είλαη ίζε πξνο ην άζξνηζκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο δh fEA  θαηά ηελ νπνία απμάλεηαη 

ε αλά κνλάδα κάδαο ελέξγεηα ηνπ πγξνχ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη ζηελ θάιπςε ησλ πδξαπιηθψλ 

απσιεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο ζσιήλσζεο.  

   Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, δειαδή ε δηαθηλνχκελε παξνρή Q, ην χςνο Δ θαη ν 

βαζκφο απφδνζεο ηεο αληιίαο, κε δεδνκέλε ηε ραξαθηεξηζηηθή (H, Q) ηεο αληιίαο ζα είλαη απηφ γηα ηελ νπνία 

ε ελέξγεηα H= f(Q) πνπ πξνζδίδεη ε αληιία είλαη ίζε κε απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαθίλεζε ηεο παξνρήο 

ζηελ αληιεηηθή εγθαηάζηαζε θαη ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζσιήλσζεο H  = f(Q). 

Άξα ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο δεδνκέλεο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηε  

δεδνκέλε αληιία ζα πξνθχπηεη σο ην ζεκείν ηνκήο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο (H, Q) ηεο  

αληιίαο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή (H  , Q) ηεο ζσιήλσζεο (πην θάησ ζρήκα ) Δ απαηηνχκελε ηζρχο απφ ηελ 

αληιία ππνινγίδεηαη θαηά ηα γλσζηά απφ ηε ζρέζε  

 
 

ζηελ νπνία είλαη,  

ξ, ε ππθλφηεηα ηνπ δηαθηλνχκελνπ πγξνχ  

g, ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο, g= 9,81 m/ s 2 

H, ην πξνζδηδφκελν χςνο ζην πγξφ απφ ηελ αληιία  

Q, ε δηαθηλνχκελε παξνρή θαη  

ε, ν βαζκφο απφδνζεο ηεο αληιίαο 
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ρήκα 6-2: Πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

 

  

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο κηαο αληιίαο ε νπνία δηαθηλεί λεξφ ζε έλα δίθηπν, πξέπεη 

λα ππνινγίζνπκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηελ ζσιήλσζεο δηακέζνπ ηεο νπνίαο δηαθηλείηαη ην λεξφ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θακπχιε ε νπνία εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδνζεί ζην ξεπζηφ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλεζεί δηακέζνπ ηεο ζσιήλσζεο. Έπεηηα, ζα πξέπεη γξαθηθά λα βξνχκε ηελ ηνκή ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο ηεο ζσιήλσζεο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο αληιίαο, ε νπνία έρεη ηελ κνξθή ηνπ αλψηεξνπ 

ζρήκαηνο αληιίεο ζπληζηνχλ έλα απφ ηα πην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα αληηθείκελα ηεο κεραλνινγίαο θαη 

απνηεινχλ ηελ θαξδηά ελφο κεγάινπ ηνκέα βηνκεραληθψλ αιιά θαη δεκνζίσλ δηθηχσλ, ησλ δηθηχσλ 

ζσιελψζεσλ. Τπάξρεη έλα κεγάιν θάζκα ηχπσλ αληιηψλ αξθεηά δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηε δνκή θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ θαιχπηνπλ. Ώλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο, ηηο 

παιηλδξνκηθέο, ηηο πεξηζηξνθηθέο, ηηο αληιίεο θελνχ, ηα ηδηθάξηα, αιιά θαη εηδηθέο αληιίεο φπσο αηκνχ θαη 

αεξίσλ. Οη δχν πην βαζηθέο θαηεγνξίεο σζηφζν είλαη νη θπγνθεληξηθέο αληιίεο θαη νη αληιίεο ζεηηθνχ 

εθηνπίζκαηνο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη νη παιηλδξνκηθέο θαη νη πεξηζηξνθηθέο αληιίεο. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ.  
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ρήκα 6-3:. Σππηθή δηάηαμε γηα ηνλ ππνινγηζκφ αληιίαο 

 

 

 

Καηεγνξίεο Ώληιηψλ  

Δ πνηθηιία ησλ κνξθψλ πνπ έρνπλ νη αληιίεο ζήκεξα νθείιεηαη ζηελ αλάγθε δηαθνξεηηθήο ζρεδίαζεο πνπ 

θαιείηαη θάζε θνξά λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο, φπσο: ηχπνο πγξνχ, ζεξκνθξαζία, πίεζε, 

παξνρή, ζέζε ιεηηνπξγίαο, δηαζέζηκε ελέξγεηα θιπ. Βίλαη φκσο θαλεξφ, φηη θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ αληιηψλ κε ηαπηφρξνλε  

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ θαη ηχπσλ θαηάιιεισλ γηα θάζε 

εηδηθή εθαξκνγή. Κάζε θαηαζθεπαζηήο αληηκεησπίδεη κηα δεδνκέλε απαίηεζε κε ιίγν δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

θάπνηνλ αληαγσληζηή ηνπ θαη πξνβάιιεη ηελ ππεξνρή  

ηνπ πξντφληνο ηνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αηέιεησηε ζεηξά απφ λένπο ηχπνπο αληιηψλ. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη 

ε ηερλνινγία ησλ πιηθψλ πνπ δίλεη ζπλερψο βειηησκέλα πιηθά θαη ππνεμαξηήκαηα.  

κσο, αο δνχκε πσο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ηηο αληιίεο ζε θαηεγνξίεο γηα επθνιφηεξε κειέηε ηνπο. Δ 

θαηάηαμε ησλ αληιηψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε:  

• Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο  

• Σε κνξθή ηνπο (θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο)  

• Σνλ αξηζκφ ησλ βαζκίδσλ ηνπο  

• Σε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαξξφθεζεο  

• Σνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο  

• Σνλ ηξφπν θίλεζεο  

• Σν είδνο ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ  

• Σε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπο  

Γηα θάζε θαηάηαμε αληιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο πξνθχπηνπλ δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο φηαλ 

ζπλδπαζζνχλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη ηξφπνη θαηάηαμεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κία αληιία ραξαθηεξίδεηαη  

κε φιν θαη κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα: π.ρ. Ώληιία θπγνθεληξηθή, κνλήο εηζφδνπ/θιεηζηήο πηεξσηήο, 

κνλνβάζκηα, φρη απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, θαηαθφξπθε/επηθαλείαο, ειεθηξνθίλεηε, γηα ζαιαζζηλφ λεξφ, 

ςχμεο. Οη ραξαθηεξηζκνί απηνί πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε φισλ ησλ πην πάλσ ηξφπσλ θαηάηαμεο (α) έσο (ζ) 

φπσο ζα δνχκε ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. Πάλησο ν ζεκειηψδεο ηξφπνο θαηάηαμεο ζηνλ νπνίν 

ζηεξίδνληαη φινη νη άιινη ηξφπνη είλαη ν ηξφπνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο. 

 

Καηάηαμε κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο 

 

Δ ιεηηνπξγία ησλ δπλακηθψλ αληιηψλ ζηεξίδεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγξνχ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζε ζηαηηθή πίεζε. Οη αληιίεο απηέο έρνπλ κεγάιε δηάδνζε γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο:  

• Έρνπλ θαιή απφδνζε κηθξφ φγθν θαη βάξνο θαη ζπλδένληαη εχθνια κε δηάθνξνπο ηχπνπο θηλεηήξσλ.  

• Έρνπλ ζπλερή θαη νκνηφκνξθε θίλεζε (πεξηζηξνθηθή).  

• Δ πίεζε θαη ε παξνρή ηνπο δελ παξνπζηάδεη πεξηνδηθή δηαθχκαλζε.  

• Έρνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπο.  

• Σν θφζηνο αγνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ρακειφ.  

• Παξνπζηάδνπλ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο γηαηί έρνπλ κηθξφ αξηζκφ θηλνχκελσλ ζηνηρείσλ. 
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Πίλαθαο 6-1: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηνλ ηξφπν θίλεζεο 

 
 

Πίλαθαο 6-2: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηνλ ηξφπν θίλεζεο 

 

 

Καηάηαμε αληιηψλ αλάινγν κε ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο  
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Δ εγθαηάζηαζε κηαο αληιίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα ζηε ζέζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο καδί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο ησλ ζσιελψζεσλ. Δ εγθαηάζηαζε πξνυπνζέηεη φηη 

φιεο νη δπλάκεηο θαη νη ξνπέο κεηαθέξνληαη κε αζθάιεηα ζηελ έδξαζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ή ζηελ 

ίδηα ηε ζσιήλσζε. Δ θαηάηαμε ησλ αληιηψλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα γίλεη θαηά δχν 

έλλνηεο: α) σο πξνο ηελ έδξαζε θαη β) σο πξνο ηε ζέζε ιεηηνπξγίαο . 

  
  (α)       (β) 

Πίλαθαο 6-3: Καηάηαμε αληιηψλ κε βάζε ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο α) σο πξνο ηελ έδξαζε θαη β) σο πξνο ηε 

ζέζε ιεηηνπξγίαο 

 

 

Βλδεηθηηθά ζα δνχκε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ αληιηψλ 

Φπγνθεληξηθέο αληιίεο  

Σν θαησηέξσ ρήκα (α) παξνπζηάδεη ζρεκαηηθά κηα θπγνθεληξηθή αληιία. Δ πηεξσηή (1) θέξεη πηεξχγηα θαη 

πεξηθιείεηαη κέζα ζ έλα πεξίβιεκα (θέιπθνο) (2). Καζψο ε πηεξσηή πεξηζηξέθεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα, ην πγξφ 

κεηαθηλείηαη απφ ηε θπγφθεληξε δχλακε απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη εθηηλάζζεηαη  

ζην ζπεηξνεηδέο πεξίβιεκα γηα λα νδεγεζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ζσιήλα θαηάζιηςεο (4). Βπεηδή ηα πγξφ 

κεηαθηλείηαη απφ ην θέληξν ηεο πηεξσηήο πξνο ηελ πεξηθέξεηα, ε πίεζε ζην Κέληξν ειαηηψλεηαη. Νέα πνζφηεηα 

πγξνχ θηλείηαη κέζα απφ ηνλ ζσιήλα αλαξξφθεζεο (3) πξνο ην ζεκείν ρακειήο πίεζεο δειαδή ην θέληξν ηεο 

πηεξσηήο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα ζηαζεξή ξνή  

απφ ηελ αλαξξφθεζε πξνο ηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο. Σν ζπεηξνεηδέο θέιπθνο έρεη κηα ζηαζεξά απμαλφκελε 

δηαηνκή, έηζη ψζηε θαζψο ην πγξφ πξνρσξεί θαηά κήθνο ηνπ ζπεηξνεηδνχο αγσγνχ ε ηαρχηεηά  

ηνπ λα ειαηηψλεηαη θαη αθνχ ζχκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, ε ελέξγεηα ηνπ πγξνχ δελ 

ράλεηαη, ε ειάηησζε ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ελέξγεηαο (ελέξγεηα 

πίεζεο), δειαδή έρνπκε αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ πγξνχ.  

Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο νλνκάδνληαη κνλνβάζκίεο φηαλ έρνπλ κφλν κία πηεξσηή, δηβάζκηεο φηαλ έρνπλ δχν 

πηεξσηέο θνθ. Τπάξρνπλ αληιίεο πνπ έρνπλ 30 ή θαη πεξηζζφηεξεο βαζκίδεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ηηο 

πνιπβάζκηεο αληιίεο ην πγξφ ξέεη δηαδνρηθά κέζα απφ ηηο βαζκίδεο. Κάζε πηεξσηή ζηε ζεηξά απμάλεη ηελ πίεζε 

ηνπ πγξνχ ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο. Πην θάησ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο κηα 

θαη είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο αληιίεο ζηα δίθηπα χδξεπζε. 

 

 

Ώληιίεο αμνληθήο ξνήο  

ην ίδην ρήκα (β) θαίλεηαη ζρεκαηηθά κία αληιία αμνληθήο ξνήο. Σα πηεξχγηα ηεο πηεξσηήο (1) είλαη 

ζηεξεσκέλα ζηελ πιήκλε (2) ππφ γσλία σο πξνο ην επίπεδν πνπ πεξλάεη απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα. Σα 

πεξηζηξεθφκελα πηεξχγηα εμαζθνχλ ψζεζε ζην πγξά πνπ θηλείηαη αμνληθά, δειαδή θαηά κήθνο ηνπ  

άμνλα ηεο αληιίαο. Βπεηδή ε πηεξσηή έρεη ρήκα έιηθαο νη αληιίεο απηέο νλνκάδνληαη θαη ειηθνθφξεο 
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ρήκα 6-4: Αηαηάμεηο θπγνθεληξηθήο (α) θαη αμνληθήο (β) αληιίαο 

 

Ώληιίεο κηθηήο ξνήο  

Δ κνξθή (θαη ε ιεηηνπξγία) απηψλ ησλ αληιηψλ είλαη ελδηάκεζε αλάκεζα ζηηο θπγνθεληξηθέο θαη ηηο αληιίεο 

αμνληθήο ξνήο (βι. πην θάησ ρήκα ).  απηέο ε αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ πγξνχ δεκηνπξγείηαη θαηά έλα κέξνο 

απφ ηε θπγφθεληξε δχλακε θαη θαηά ην άιιν κέξνο απφ ηελ ψζεζε ησλ πηεξπγίσλ (1). Σα πηεξχγηα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ππφ γσλία σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο (2). Σν πγξφ εηζέξρεηαη αμνληθά θαη εμέξρεηαη απφ 

πηεξσηή ηαπηφρξνλα αμνληθά θαη αθηηληθά. ηαλ ε έμνδνο ηνπ πγξνχ απφ ηελ αληιία γίλεηαη αμνληθά κέζα απφ 

θαηάιιεια ζηαζεξά πηεξχγηα (4) ε αληιία ιέγεηαη δηαγψληα (ζρ. β). ηαλ  

ππάξρεη ζπεηξνεηδέο θέιπθνο (3) φπσο ζηηο θπγφθεληξεο αληιίεο θαη ε έμνδνο ηνπ πγξνχ απφ ηελ αληιία γίλεηαη 

αθηηληθά, ε αληιία ιέγεηαη ειηθνεηδήο (ζρ.) 

 
ρήκα 6-5: Ώληιίεο κηθηήο ξνήο (α) ειηθνεηδή (β) δηαγψληα 

 

Ώληιίεο αλαγελλεηηθέο ή ζηξνβηιαληιίεο ή πεξηθεξηθέο (peripheral) ή δηλναληιίεο (vortex pumps) 

 

 
ρήκα 6-6: Ώλαγελλεηηθή αληιία (ζηξνβηιαληιία) 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηξνβηιαληιηψλ είλαη φηη ην πγξφ θηλείηαη ζπλερψο απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο πηεξσηήο πξνο 

ην πεξίβιεκα θαη απφ ην πεξίβιεκα πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηεο πηεξσηήο. Ώπηφ θαίλεηαη θαιχηεξα ζην πην θάησ 

ζρήκα πνπ δείρλεη θαη κηα ηνκή ηεο αληιίαο θάζεηε πξνο ην επίπεδν ηεο πηεξσηήο. Σν πγξφ δηαγξάθεη 

ηαπηφρξνλα δχν πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο: ηελ θίλεζε b↔d απφ θαη πξνο ηα πηεξχγηα ηεο πηεξσηήο θαη ηελ 

θίλεζε e→f θαηά κήθνο ηνπ δαθηπιηνεηδνχο θειχθνπο απφ ηελ είζνδν πξνο ηελ έμνδν ηεο αληιίαο.  
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ρήκα 6-7: Κίλεζε ηνπ λεξνχ ζε ζηξνβηιναληία 

Ώληιίεο ζχλζεηεο θαη εηδηθέο Οη ζχλζεηεο αληιίεο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ δχν ηχπσλ δπλακηθψλ αληιηψλ ζε  

κία αληιία, γηα λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα. Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην πην θάησ ρήκα 

πνπ δείρλεη κηα ζχλζεηε αληιία πνπ είλαη ζπλδπαζκφο θπγνθεληξηθήο θαη αλαγελλεηηθήο αληιίαο. Σν πγξφ ξέεη 

απφ ηελ είζνδν ηνπ θειχθνπο (3) πξνο ηε θπγνθεληξηθή πηεξσηή (1) φπσο δείρλεη ην βέινο. Βμεξρφκελν απφ ηε 

θπγνθεληξηθή πηεξσηή νδεγείηαη κέζα απφ θνριηνεηδή αγσγφ ηνπ θειχθνπο ζηελ αλαξξφθεζε ηεο 

αλαγελλεηηθήο πηεξσηήο (2) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζιίβεηαη κέζα απφ ην ζηφκην εμφδνπ (4). 

 
 

ρήκα 6-8: χλζεηε Φπγνθεληξηθή – αλαγελλεηηθή αληιία 

 

Ώληιίεο ζεηηθήο κεηαηφπηζεο 

Δ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία είλαη νη αληιίεο ζεηηθήο κεηαηφπηζεο. Οη αληιίεο απηέο παξαιακβάλνπλ ην πγξά 

απφ ηνλ ζσιήλα αλαξξφθεζεο θαη ην κεηαηνπίδνπλ ην εθηνπίδνπλ πξνο ηνλ ζσιήλα θαηάζιηςεο κε θάπνην 

θηλνχκελν ζηεξεφ ζψκα (έκβνιν, ζχξηε, νδφλησζε, δηάθξαγκα θιπ.), πνπ θηλείηαη κέζα ζε εηδηθφ πεξίβιεκα. 

Σν πγξφ εμαλαγθάδεηαη λα κεηαηνπηζηεί αλεμάξηεηα απφ ηελ πδξαπιηθή αληίζηαζε ησλ ζσιήλσλ κεηαθνξάο 

ηνπ. Γη‟ απηφ θαη νη αληιίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο νλνκάδνληαη ζεηηθήο κεηαηφπηζεο. Αηαθξίλνληαη ζε δχν 

βαζηθνχο ηχπνπο: Σηο παιηλδξνκηθέο θαη πεξηζηξνθηθέο αλάινγα κε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ θηλνχκελνπ 

ζηνηρείνπ. 

Παιηλδξνκηθέο αληιίεο  

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε βαζηθή ζρεδίαζε κηαο παιηλδξνκηθήο αληιίαο. Ο θχιηλδξνο (1) ζπλδέεηαη κε 

ηνλ βαιβηδνζάιακν (2) ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε βαιβίδα εηζαγσγήο (3) θαη ε βαιβίδα εμαγσγήο (4). Καζψο ην 

έκβνιν (5) Κηλείηαη πξνο ηα δεμηά κέζα ζηνλ θχιηλδξν, θιείλεη ε βαιβίδα θαηάζιηςεο (4) θαη ν ζάιακνο (2) 

γεκίδεη κε πγξά κέζα απφ ηελ αλνηρηή βαιβίδα  

αλαξξφθεζεο (3). ηαλ ην έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά θιείλεη ε βαιβίδα αλαξξφθεζεο αλνίγεη ε 

βαιβίδα θαηάζιηςεο θαη ην πγξφ εθηνπίδεηαη πξνο ην ζηφκην εμφδνπ (θαηάζιηςεο) (7). Σν έκβνιν θηλείηαη 

παιηλδξνκηθφ απφ ηνλ δησζηήξα (8), πνπ παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ θηλεηήξα κέζσ ζηξνθάινπ. ηηο αληιίεο 

απηέο ε ηαρχηεηα ηνπ εκβφινπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αδξάλεηα θαη γη‟ απηφ δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα 

κε πνιχζηξνθνπο ειεθηξνθηλεηήξεο. Βπίζεο ε παξνρή ηνπο 
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ρήκα 6-9: Παιηλδξνκηθή αληιία (ζρεκαηηθά) 

 

Φςγοκενηπικέρ ανηλίερ 

Απσή λειηοςπγίαρ  
Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θπγφθεληξν δχλακε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ πεξηζηξεθφκελν 

δίζθν πάλσ ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ πηεξχγηα εηδηθήο κνξθήο θαη ν νπνίνο είλαη γλσζηφο σο ζηξνθείνλ ή 

πηεξσηή. Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο απνηεινχληαη απφ πεξηζηξεθφκελεο κνλάδεο πςειήο ηαρχηεηαο θαη 

κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο θηλνχληαη είηε απφ κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεσο, είηε απφ ειεθηξηθνχο 

θηλεηήξεο είηε απφ αηκνζηξνβίινπο. Δ ξνή ηνπ πγξνχ ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

θπγφθεληξε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγεί ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ ζηξνθείνπ. Σν αλαξξνθνχκελν πγξφ 

θηάλεη ζην άλνηγκα αλαξξφθεζεο θαη παξαζχξεηαη ζηελ πεξηζηξνθή νδεγνχκελν απφ ηα πηεξχγηα. Δ 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο πηεξσηήο πξνζδίδεη πεξηζηξνθή ζηε κάδα ηνπ πγξνχ ε νπνία νδεγείηαη απφ ηα 

πηεξχγηα κεηαδίδνληαο θπγφθεληξε δχλακε ζην πγξφ. Σν πγξφ ππνρξεψλεηαη λα δηαηξέρεη θαηά κήθνο ησλ 

πηεξπγίσλ θαη λα πεηάγεηαη έμσ απφ ηελ πηεξσηή. Σν πγξφ κφιηο δηαθχγεη απφ ηελ πηεξσηή ζπιιέγεηαη ζε έλαλ 

εζσηεξηθφ ρψξν ηεο αληιίαο, ν νπνίνο έρεη ζπεηξνεηδή κνξθή κε ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή θαη ηειηθά 

θεχγεη απφ ηελ έμνδν ηεο αληιίαο.  

 

 
 

 

ρήκα 6-10: Αηβάζκηα θπγνθεληξηθή αληιία γηα ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 
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Γομή και ζσεδιαζμόρ  
Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο εμαξηεκάησλ. Σα βαζηθφηεξα κέξε ηνπο είλαη 

ηα παξαθάησ.  

• Σν ζψκα ηεο αληιίαο.  

• Σν ζηξνθείν ή πηεξσηή.  

• Σνπο δαθηπιίνπο θζνξάο  

• Σελ άηξαθην ηε αληιίαο θαη ηα παξειθφκελα εμαξηήκαηα.  

 

Σο ζώμα ηηρ ανηλίαρ  
Σν ζψκα ηεο αληιίαο είλαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν κνληάξνληαη φια ηα άιια κέξε ηεο αληιίαο. Σν ζψκα 

ηεο αληιίαο θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά αλζεθηηθά θαη ζηα πγξά πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ θαη ζηηο 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο. Σν θέιπθνο ηεο αληιίαο είλαη δηαηξνχκελν, είηε νξηδφληηα, είηε θάζεηα, 

είηε δηαγψληα ζε κηα γσλία δηαθνξεηηθή απφ 90 κνίξεο. Σα θειχθε πνπ δηαηξνχληαη νξηδφληηα ιέγνληαη θαη 

αμνληθά δηαηξνχκελα θειχθε, ελψ ηα θάζεηα δηαηξνχκελα ιέγνληαη θαη αθηηληθά δηαηξνχκελα. Οη ιαηκνί 

(nozzles) γηα ηηο θιάληδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη θαη νη δχν ζην θάησ ηκήκα ηνπ δηαηξνχκελνπ θειχθνπο. 

Ώλαθνξηθά κε ην ζψκα ηεο αληιίαο ζεκεηψλνπκε πσο ππάξρεη θαη ν ζρεδηαζκφο ηχπνπ βαξειηνχ (barrel 

type),πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε αληιίεο πνιχ πςειψλ πηέζεσλ. ην ζρεδηαζκφ απηφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θειχθνπο πξνζαξκφδεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ «βαξειηνχ» Σν ζψκα έρεη πνδαξηθά κε ηα νπνία αγθπξψλεηαη είηε 

ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ είηε ζην έδαθνο, πξάγκα πνπ απνηειεί θαη ηε ζπλεζέζηεξε 

πεξίπησζε. Σν ζψκα ηεο αληιίαο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κέξε ην 

ηκήκα εηζφδνπ θαη ην ηκήκα εμφδνπ.  

 

Σμήμα ειζόδος  
Δ βαζηθή απαίηεζε γηα λα επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζηελ αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο είλαη ην 

ηκήκα εηζφδνπ λα είλαη έηζη δηακνξθσκέλν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ζηελ 

ζπκκεηξηθή σο πξνο ηνλ άμνλα επηθάλεηα εηζφδνπ ηεο πηεξσηήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη φια ηα 

πηεξχγηα ηεο πηεξσηήο λα ιεηηνπξγνχλ νκνηφκνξθα. Βπθνιφηεξνο είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηκήκαηνο 

εηζφδνπ ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο αληιηψλ, φπσο ζηηο κνλνβάζκηεο αληιίεο κε ηελ πηεξσηή ζε πξφβνιν θαη ζηηο 

θαηαθφξπθεο αληιίεο αμνληθήο ή κηθηήο ξνήο. ε απηνχο ηνπο ηχπνπο αληιηψλ ην ηκήκα εηζφδνπ έρεη κνξθή, 

είηε θσληθή ζπγθιίλνπζα πξνο ηελ είζνδν ηεο πηεξσηήο, είηε θπιηλδξηθή κε θπθιηθή δηαηνκή. Χζηφζν ην 

ηκήκα εηζφδνπ δελ κπνξεί λα έρεη θσληθή ή θπιηλδξηθή κνξθή ζηηο πνιπβάζκηεο αληιίεο θαη ζηηο αληιίεο 

δηπιήο αλαξξφθεζεο γηαηί ζε απηνχο ηνπο ηχπνπο αληιηψλ ε δηεχζπλζε ηνπ ξεπζηνχ ζηε δηαηνκή εηζφδνπ είλαη 

θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο πηεξσηήο. Γηα λα εμαιεηθζεί ινηπφλ ε ζπζηξνθή ηνπ ξεπζηνχ ζηε 

δηαηνκή εηζφδνπ, αιιά παξάιιεια θαη γηα λα αιιάμεη ε δηεχζπλζε ηνπ ξεπζηνχ κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ 

αληιία ζρεδηάζηεθε ην ηκήκα εηζφδνπ κε ηε κνξθή εκηζπεηξνεηδνχο θειχθνπο. ρεδηάδνληαο ηε δηαηνκή ηνπ 

εκηζπεηξνεηδνχο απηνχ θειχθνπο ππνπνιιαπιάζηα ηεο δηαηνκήο εηζφδνπ επηηπγράλνπκε ηελ επηζπκεηή 

επηηαρπλφκελε ξνή ζην ηκήκα εηζφδνπ. ηηο αληιίεο πνπ έρνπλ πηεξσηή δηπιήο αλαξξφθεζεο ην ηκήκα εηζφδνπ 

είλαη ζπκκεηξηθφ θαη δηακνηξάδεη ηε ξνή ζε δχν ίζα κέξε κε ζπλέπεηα ε ηξνθνδνζία θάζε κηαο εηζφδνπ ηεο 

πηεξσηήο λα γίλεηαη απφ έλα εκηζπεηξνεηδέο θέιπθνο φπσο θαη ζηηο πνιπβάζκηεο αληιίεο.  

 

Σμήμα εξόδος  
Σν ηκήκα εμφδνπ κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν φγθν ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζψκαηνο (θειχθνπο) ηεο αληιίαο θαη είλαη απηφ πνπ ζπιιέγεη ην αληιεζέλ ξεπζηφ θαη ην θαζνδεγεί ζηε 

δηαηνκή εμφδνπ ηεο αληιίαο. ηελ έμνδν ηεο πηεξσηήο (πνπ εληάζζεηαη ζην ηκήκα εηζφδνπ) ην ξεπζηφ έρεη κηα 

αξθεηά κεγάιε ηαρχηεηα πνπ είλαη ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ (ηχπνο πηεξσηήο, κνξθή ηκήκαηνο 

εηζφδνπ, πίεζε ξεπζηνχ ζηελ αλαξξφθεζε θιπ.), ε νπνία φκσο πξέπεη λα κεησζεί φηαλ ην ξεπζηφ ζα θηάζεη 

ζηελ θπθιηθή δηαηνκή εμφδνπ κέρξη κηα ηαρχηεηα ηεο ηάμεσο 4-6 κέηξσλ ην δεπηεξφιεπην. Δ πηψζε ηεο 

ηαρχηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ κηα κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζηαηηθή πίεζε. ηα θειχθε ησλ 

θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ ζπλαληψληαη δχν βαζηθνί ηχπνη ηκεκάησλ εμφδνπ, ην ζπεηξνεηδέο θέιπθνο θαη ν 

δηαρχηεο (diffuser).  

 

• πεηξνεηδέο θέιπθνο.  

Βίλαη ν ζπρλφηεξα ζπλαληψκελνο ηχπνο θειχθνπο εμφδνπ κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο. Γηα λα ζρεδηαζηεί ην 

ζπεηξνεηδέο θέιπθνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δχν κέζνδνη πνπ θάζε κηα έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Δ πξψηε κέζνδνο πνπ είλαη θαη ε πην παξαδνζηαθή θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελε βαζίδεηαη 

ζε δχν βαζηθέο αξρέο ηεο κεραληθήο ησλ ξεπζηψλ, ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπζηξνθήο θαη ηελ αξρή ηεο 
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ζπλέρεηαο θαη ππνινγίδεη ηελ θιίζε ηεο γξακκήο ξνήο ηνπ αληιεζέληνο ξεπζηνχ ζηε δηαδξνκή εμφδνπ 

ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ φγθνπ ειέγρνπ (κνλάδα αλαθνξάο ηνπ ξεπζηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζεσξεηηθνχο ππνινγηζκνχο ζηε κεραληθή ησλ ξεπζηψλ) ηνπ πξνσζνχκελνπ ξεπζηνχ απφ ην θέληξν ηεο 

θπθιηθήο δηαηνκήο εηζφδνπ. Ώπφ ηε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη δηαπηζηψλεηαη φηη ε γξακκή ξνήο - ζηνλ 

αμνλνκεηξηθφ ρψξν πνπ απνηειεί λνεηή πξνέθηαζε ησλ αμνλνκεηξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ δίζθσλ ηεο πηεξσηήο – 

είλαη ζπεηξνεηδήο θακπχιε. Ώλ νη πξνεθηάζεηο ησλ αμνλνκεηξηθψλ επηθαλεηψλ είλαη επίπεδα θάζεηα πξνο ηνλ 

άμνλα ζπκκεηξίαο ηφηε νη γξακκέο ξνήο είλαη ινγαξηζκηθέο ζπείξεο. Δ γεσκεηξία ινηπφλ ηνπ θειχθνπο 

θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ηε γξακκή ξνήο πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο, σζηφζν είλαη 

πξνζεγγηζηηθή γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Καηά πξψηνλ γηαηί νη ππνινγηζκνί ηεο γξακκήο ξνήο γίλνληαη κε ηελ 

παξαδνρή ηδαληθήο θαη φρη ζπλεθηηθήο ξνήο θαη θαηά δεχηεξν γηαηί γηα πξαθηηθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο 

ην ζπεηξνεηδέο θέιπθνο αθνινπζεί ηελ ππνινγηζζείζα γεσκεηξία ηεο ζπεηξνεηδνχο θακπχιεο κφλν γηα κηα 

πεξηζηξνθή θαη κεηά δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηαδηαθά ζηελ θπθιηθή δηαηνκή εμφδνπ. Δ 

δεχηεξε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο είλαη ε 

κέζνδνο ηεο ζηαζεξήο κέζεο ηαρχηεηαο. Δ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ζηαζεξήο κέζεο ηαρχηεηαο 

ηεο ξνήο ζηηο δηάθνξεο δηαηνκέο θαη ππνινγίδεη ηε δηαηνκή ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο 

πεξηζηξνθήο ηνπ κνλάδαο αλαθνξάο ηνπ πξνσζνχκελνπ ξεπζηνχ (φγθνο ειέγρνπ φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ). Δ αθνξκή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηή ηεο κεζφδνπ δφζεθε απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ζην ηκήκα εμφδνπ ζε ζπεηξνεηδή θειχθε πνπ ππνινγίδνληαλ 

κε ηε κέζνδν ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπζηξνθήο. Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζην ζπεηξνεηδέο θέιπθνο 

ζεκεηψλνπκε φηη κέζνδνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπζηξνθήο δίλεη αληιίεο κε ιίγν κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο, 

ελψ ε κέζνδνο ηεο ζηαζεξήο κέζεο ηαρχηεηαο δίλεη πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ζην 

ζπεηξνεηδέο θέιπθνο.  

 

• Αηαρχηεο.  

Σν ηκήκα εμφδνπ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηαρχηε, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ή ρσξίο 

πηεξχγηα. Ο δηαρχηεο ρσξίο πηεξχγηα δελ είλαη παξά έλα αμνλνζπκκεηξηθφ θέιπθνο νδήγεζεο ηεο ξνήο, εληφο 

ηνπ νπνίνπ ε πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα αλάινγα πξνο ηελ αθηίλα ελψ ε αθηηληθή 

ηαρχηεηα ηθαλνπνηεί ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο. Αελ απνηειεί θαιή ιχζε γηαηί ε δηαδξνκή ηνπ ξεπζηνχ κέρξη ηε 

θιάληδα εμφδνπ είλαη κεγάιε φπσο επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο απψιεηεο ηξηβήο. Ο δηαρχηεο κε πηεξχγηα δελ 

είλαη παξά κηα αθίλεηε αθηηληθή ζηεθάλε πηεξπγίσλ δηαηεηαγκέλε γχξσ απφ ηελ πηεξσηή. Σα πηεξχγηα ηεο 

ζηεθάλεο επηηπγράλνπλ ζε κηθξή ζρεηηθά αθηηληθή απφζηαζε ηελ επηζπκεηή επηβξάδπλζε ηεο ηαρχηεηαο πνπ 

έρεη ην ξεπζηφ ζηελ έμνδν ηεο πηεξσηήο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδηαζκφο ηχπνπ δηαρχηε κε πηεξχγηα ζε 

κηθξνχ κεγέζνπο αληιίεο πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα κεγάιεο απψιεηεο ηξηβήο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ζε αληιίεο κε 

κηθξφ εηδηθφ αξηζκφ ζηξνθψλ ζπρλά κηα ζηεθάλε δηαρχηε κε πηεξχγηα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ πηεξσηήο θαη 

ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο. Ο δηαρχηεο ζηελ πεξίπησζε απηή επηηπγράλεη κηα θαηαξρήλ επηβξάδπλζε ηεο ξνήο 

πξηλ ην ξεπζηφ πξνρσξήζεη ζην ζπεηξνεηδέο θέιπθνο θαη παξάιιεια κηα κείσζε ησλ πδξαπιηθψλ απσιεηψλ.  

 

Η πηεπωηή  
 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πηεξσηήο δχν είλαη ηα θαζνξηζηηθά ζεκεία. Σν πξψην είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο γσλίαο 

θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ ζηε δηαηνκή εμφδνπ ηεο πηεξσηήο θαη ην δεχηεξν είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πηεξπγίσλ ηεο πηεξσηήο. Ώλαθνξηθά κε ηε γσλία θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ είλαη γλσζηφ απφ ηε κεραληθή ησλ 

ξεπζηψλ φηη απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θιίζε ηεο ηδεαηήο αιιά θαη πξαγκαηηθήο ραξαθηεξηζηηθήο H-V κηαο 

θπγνθεληξηθήο αληιίαο. εκεηψλνπκε πσο φζν κεηψλεηαη ε γσλία θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ, ηφζν απμάλεηαη ε 

απφιπηε ηηκή ηεο θιίζεο ηεο πξαγκαηηθήο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο H-V. Ώπηφ επλνεί ηελ 

επζηάζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο κε ζεηηθφ καλνκεηξηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ 

απνηεινχλ θαη ηε κεγάιε πιεηνςεθία ε γσλία θιίζεο θπκαίλεηαη κέζα ζε έλα εχξνο 17-35 κνηξψλ θαη ζπλήζσο 

επηιέγεηαη λα είλαη 20–25 κνίξεο. ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαηηεηφ έλα ζεηηθφ καλνκεηξηθφ, 

φπσο ζηνπο θπθινθνξεηέο ησλ θηηξηαθψλ δηθηχσλ, δελ ηίζεηαη πξφβιεκα επζηάζεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπλνιηθήο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε ε γσλία θιίζεο παίξλεη κεγαιχηεξε ηηκή (κέρξη ηηο 90 κνίξεο), 

δεδνκέλνπ άιισζηε φηη κε κεγαιχηεξε γσλία θιίζεο επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο κε 

κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο πηεξσηήο αιιά θαη ηεο αληιίαο ζπλνιηθά. Σν πιήζνο ησλ πηεξπγίσλ ηεο πηεξσηήο κε 

βάζε ηε ζεσξία ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην βαζκφ απφδνζεο ηεο πηεξσηήο θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ηεο αληιίαο θαζψο φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα πηεξχγηα ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο 

απφδνζεο. Χζηφζν ν ηδεαηφο βαζκφο απφδνζεο ηεο πηεξσηήο είλαη αληίζηξνθα αλάινγνο κε ηε γσλία θιίζεο 

ησλ πηεξπγίσλ θαη απφ απηφλ επίζεο εμαξηάηαη ην κέζν πξαγκαηηθφ ηξίγσλν ησλ ηαρπηήησλ εμφδνπ. Ώπφ ηελ 
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άιιε πιεπξά ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πηεξπγίσλ επηθέξεη αχμεζε ησλ απσιεηψλ ηξηβήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

κείσζε ηνπ πδξαπιηθνχ βαζκνχ απφδνζεο ηεο αληιίαο. Έηζη ηειηθά έρνπκε γηα θάζε πεξηνρή ηηκψλ ηεο γσλίαο 

θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ λα ππνινγίδεηαη έλαο βέιηηζηνο αξηζκφο πηεξπγίσλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ην 

γηλφκελν ε1 * ε2, φπνπ ε1 είλαη ν ηδεαηφο βαζκφο απφδνζεο ηεο πηεξσηήο θαη ε2 ν πδξαπιηθφ βαζκφο 

απφδνζεο ηεο αληιίαο.  

 

Γακηύλιοι θθοπάρ (Wear Rings)  
 

Έλα άιιν δνκηθφ ζηνηρείν ησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ είλαη νη δαθηχιηνη θζνξάο. Ώπηνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 

δηακφξθσζε ψζηε λα επηηπγράλνπλ κηα δαθηπιηνεηδή ζρηζκή κεηαμχ ηνπ αθίλεηνπ θειχθνπο θαη ηεο πηεξσηήο. 

Δ ζρηζκή αθήλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηά πεξίπησζε αθηηληθφ δηάθελν θαη έρεη έλα επίζεο ζπγθεθξηκέλν κήθνο. 

θνπφο ηεο δηακφξθσζεο ιαβπξίλζσλ κε ηε ρξήζε ησλ δαθηπιίσλ θζνξάο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ 

νγθνκεηξηθψλ απσιεηψλ ζηελ επηζπκεηή ρακειή ηηκή νπφηε ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ νγθνκεηξηθνχ βαζκνχ 

απφδνζεο λα έρεη ηελ ηηκή πνπ πξνδηαγξάθεηαη. Οη δαθηχιηνη θζνξάο είλαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθαηξεηνί θαη 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ φηαλ έρνπλ θζαξεί αξθεηά κε ρακειφ θφζηνο, πνιχ ρακειφηεξν θπζηθά απφ 

απηφ πνπ ζα απαηηείην γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, είηε ηνπ θειχθνπο, είηε ηεο πηεξσηήο.  

 

Άηπακηορ  
 

Δ άηξαθηνο κεηαθέξεη ηε ξνπή ζηξέςεο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνο ηελ πηεξσηή ή ηηο πηεξσηέο. ε κηα κφληκε 

ιεηηνπξγία κηαο θπγνθεληξηθήο αληιίαο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ε ξνπή απηή ηζνχηαη κε ηε ξνπή 

αληηζηάζκηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κεραληθέο απψιεηεο θαηά ηε ιεηηνπξγία. Πάλησο θαζψο ε άηξαθηνο είλαη 

πξνζδεδεκέλε ζηελ πηεξσηή παξαιακβάλεη επίζεο εθηφο απφ ηε κεραληθή ξνπή αληίζηαζεο θαη αληηζηάζεηο 

«πδξαπιηθήο πξνέιεπζεο» πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αμνληθέο θαη αθηηληθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ/ζηηο πηεξσηέο θαζψο απηή/απηέο κεηαθηλνχλ ην ξεπζηφ. Σν ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζηελ άηξαθην δπλάκεσλ θαη ξνπψλ επηβάιιεη θαηαξρήλ έλα ζηαηηθφ ππνινγηζκφ ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο. Αεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ θαηά θαλφλα κήθνπο ηεο αηξάθηνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

ειαζηηθφηεηά ηεο. ηφρνο καο είλαη λα έρνπκε θαηά ηε ιεηηνπξγία κηθξή θιίζε θαη βέινο θάκςεο ηεο αηξάθηνπ 

γηα λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πιήζνπο ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηήλ εμαξηεκάησλ. Παξάιιεια 

πξέπεη λα κειεηεζεί ε ηδηνζπρλφηεηα ηνπ κεραληθνχ ππνζπζηήκαηνο άηξαθηνο-πηεξσηή ψζηε λα κελ ζπκπέζεη 

κε ηελ ηδηνζπρλφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζηξεθνκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνθιεζνχλ έηζη απμεκέλεο θαηαπνλήζεηο 

θαη ζπλεπψο αλεπηζχκεηα κεγάιεο παξακνξθψζεηο ζηελ άηξαθην θαηά ηε ιεηηνπξγία.  

 

Παπελκόμενα εξαπηήμαηα  
 

Ώπφ θαηαζθεπαζηηθή ζθνπηά ε άηξαθηνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο αλνρέο γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά 

έλα πιήζνο θαζνξηζηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο παξειθφκελσλ εμαξηεκάησλ ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ 

είλαη νη ζαιακάζηξεο θαη ηα έδξαλα ζηήξημεο. Γχξσ απφ ηνλ άμνλα ησλ αληιηψλ ηνπνζεηνχκε ζαιακάζηξεο γηα 

λα επηηχρνπκε ζηεγαλφηεηα. Σν πξφβιεκα ηεο ζηεγαλφηεηαο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηε ιεηηνπξγία κηαο αληιίαο. Ώληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε ζηππηνζιηπηψλ ησλ νπνίσλ ζθνπφο είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο αληιίαο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην ζεκείν φπνπ ε άηξαθηνο δηαπεξλά 

ην ζηαζεξφ θέιπθνο ηεο αληιίαο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην χςνο ηεο αληιίαο είλαη ζεκαληηθφ νπφηε θαηά ηελ 

εθθίλεζή ηεο, ε ζηαηηθή πίεζε ζην ζεκείν εμφδνπ ηεο αηξάθηνπ πέζεη θάησ απφ ηελ αηκνζθαηξηθή, ζθνπφο ηνπ 

ζηππηνζιίπηε είλαη λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα απφ ην πεξηβάιινλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θίλεζε ηεο 

αληιίαο γίλεηαη πξνβιεκαηηθή. Αηαθξίλνπκε δχν εηδψλ ζηππηνζιίπηεο:  

1)Σνπο ζπκβαηηθνχο κε ζηππία (ζαιακάζηξα) ζηνπο νπνίνπο ε ζηεγαλφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηε ζπκπίεζε 

ησλ ζηππίσλ κέζσ ηνπ ζηππηνζιίπηνπ.  

2)Σνπο κεραληθνχο ζηνπο νπνίνπο ε ζηεγαλφηεηα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επαθή δχν ιείσλ δίζθσλ, ελφο 

ζηξεθφκελνπ κε ηελ άηξαθην θαη ελφο κε ζηξεθφκελνπ.  

 

Έδπανα  
 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκφ ησλ αληιηψλ είλαη ε ζηήξημε ηεο αηξάθηνπ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα εδξάλσλ. θνπφο ησλ εδξάλσλ είλαη ε ζηήξημε ηεο αηξάθηνπ ηφζν θαηά ηελ 

αμνληθή φζν θαη θαηά ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πηεξσηήο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ηα έδξαλα λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζην ζηεξεφ ζψκα ηεο 
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αληιίαο ηηο αμνληθέο θαη αθηηληθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πηεξσηή, ζην ζεκείν κεηάδνζεο ηεο 

θίλεζεο, θαζψο θαη ην ίδην βάξνο ηεο αηξάθηνπ. ηε γεληθή πεξίπησζε ε άηξαθηνο ησλ αληιηψλ έρεη δχν 

έδξαλα, νπφηε νη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ‟ απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηε κεραληθή ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο. ηηο ηππνπνηεκέλεο αληιίεο ή αληιίεο γεληθήο 

ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχληαη έδξαλα θχιηζεο (ξνπιεκάλ), παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα έδξαλα 

νιίζζεζεο, δηφηη έρνπλ κηα ζεηξά άιισλ πιενλεθηεκάησλ. ΐξίζθνληαη εχθνια ζην εκπφξην ζε φια ηα κεγέζε 

θαη ηνπο ηχπνπο, έρνπλ 25-50% κηθξφηεξεο απψιεηεο, απαηηνχλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θαη εμαζθαιίδνπλ 

ιεηηνπξγία κε κηθξφηεξεο αλνρέο.  

 

Σύποι και εθαπμογέρ  
 

Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο δηαθξίλνληαη ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δηεχζπλζεο ηεο 

γξακκήο αλαξξφθεζεο, ζε αθηηληθήο θαη αμνληθήο ξνήο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο ηνπ 

θαηαζιηβφκελνπ ξεπζηνχ, ζε απιήο θαη δηπιήο αλαξξφθεζεο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο κνξθήο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πηεξσηήο θαη ζε κνλνβάζκηεο θαη πνιπβάζκηεο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζηξνθείσλ ή πηεξσηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μνινλφηη φπσο θαηαδεηθλχεηαη παξαπάλσ ππάξρεη κηα κεγάιε 

γθάκα θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ ππάξρνπλ θνηλά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά φισλ ησλ ηχπσλ ησλ 

θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο αληιηψλ. Ώπηά είλαη ε ζηξσηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο (αλ ηηο ζπγθξίλνπκε πρ κε ηηο παιηλδξνκηθέο) αιιά θπξίσο ε επθακςία ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο 

δπλαηφηεηαο επηινγήο ηνπ επηζπκεηνχ εχξνπο ιεηηνπξγίαο θαηά ην δηάγξακκα H-V, (ε επηινγή απηή γίλεηαη κε 

βάζε θαηαζθεπαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο, πρ δηάκεηξν ζηξνθείνπ, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, θιπ). 

Παξάιιεια νη θπγνθεληξηθέο αληιίεο απαηηνχλ θαηά θαλφλα κηθξφ ρψξν ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο αληιηψλ 

γηα ην ίδην καλνκεηξηθφ ή παξνρή. Οη θπγνθεληξηθέο αληιίεο πάλησο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ 

ηχπνπο αληιηψλ κε πνιχ κεγάιεο παξνρέο πνπ νη άιινη ηχπνη αληιηψλ αδπλαηνχλ λα επηηχρνπλ (κε κηα εχινγε 

ηερλννηθνλνκηθά θαηαζθεπή) θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο πξνηηκψληαη ζε γξακκέο κεγάισλ παξνρψλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα θαηαζθεπαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

ηχπσλ αληιηψλ θαζψο θαη νη ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο ηνπο.  

 

 

Μονοβάθμιερ ανηλίερ απλήρ αναππόθηζηρ  
Οη κνλνβάζκηεο αληιίεο απιήο αλαξξφθεζεο έρνπλ κεγάιε ρξήζε γηαηί θαιχπηνπλ εθηεηακέλεο ηερληθέο 

εθαξκνγέο (χδξεπζε, άξδεπζε, θπθινθνξία πγξψλ ζε βηνκεραλίεο θιπ.). ινη ζρεδφλ νη θαηαζθεπαζηέο 

αληιηψλ θαηαζθεπάδνπλ πιήξεηο ζεηξέο ηππνπνηεκέλσλ αληιηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

1450 θαη 2900 RPM, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή παξνρψλ απφ V = 6,0-500,0 m3/h θαη νιηθψλ πςψλ Δ = 15-

80 mΤ. Μηα πνιχ πξαθηηθή δηακφξθσζε ησλ κνλνβάζκησλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε 

ρεκηθή βηνκεραλία θαη είλαη νη ιεγφκελεο in-line αληιίεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο κε θαηαθφξπθν ηνλ 

άμνλα. ‟ απηέο ε δηαηνκή εηζφδνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηε δηαηνκή εμφδνπ κε απνηέιεζκα ε αληιία 

λα παξεκβάιιεηαη ζηε ζσιελνγξακκή ρσξίο ηελ παξέκβαζε θακππιψλ. Μηα άιιε ζπλεζηζκέλε δηακφξθσζε 

ησλ κνλνβάζκησλ αληιηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο γηα ηε δηαθίλεζε πγξψλ ή ζε δίθηπα ζέξκαλζεο – ςχμεο 

(θπθινθνξεηέο), είλαη απηή ζηελ νπνία ν ειεθηξνθηλεηήξαο πξνζαξκφδεηαη κε θιάληδα πάλσ ζην ζψκα ηεο 

αληιίαο θαη έρεη θνηλή άηξαθην κε απηήλ. Ώπηέο νη αληιίεο νλνκάδνληαη monoblock θαη θαηαζθεπάδνληαη γηα 

παξνρέο απφ 10-80 m3/h θαη καλνκεηξηθά χςε 8-50 mΤ.  

 

Ανηλίερ διπλήρ αναππόθηζηρ  
Ώλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ησλ πηεξσηψλ έρνπκε ηηο απιέο θαη ηηο δηπιέο πηεξσηέο θαζψο επίζεο ηηο αλνηθηέο 

θαη ηηο θιεηζηέο πηεξσηέο. Οη αληιίεο απινχ ζηξνθείνπ ή απιήο πηεξσηήο έρνπλ δχν αλνίγκαηα, έλα απφ θάζε 

πιεπξά. Σν πξψην είλαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πγξνχ, ελψ ην δεχηεξν ρξεζηκεχεη γηα ηελ είζνδν ηνπ άμνλα απφ 

ηνλ θηλεηήξα ή ηε κεραλή πνπ καο πξνζδίδεη ηελ θίλεζε. Έλα ηξίην αθηηληθφ άλνηγκα απνηειεί ηνλ αγσγφ 

εμφδνπ. Βθηφο φκσο απφ ηηο «κνλέο» πηεξσηέο ππάξρνπλ θαη νη δηπιέο πηεξσηέο πνπ είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο 

επίπεδν θάζεην ζνλ άμνλά ηνπο. Υξεζηκνπνηνχκε αληιίεο δηπιήο αλαξξφθεζεο φηαλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ηε 

ξνή. ηηο αληιίεο δηπιήο αλαξξφθεζεο θάζε κηα πηεξσηή δηαθηλεί ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο δειαδή V‟= 

V/2, νπφηε ν εηδηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ ηεο πηεξσηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή V‟. Οη αληιίεο δηπιήο 

αλαξξφθεζεο θαηαζθεπάδνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ εηδηθνχ αξηζκνχ ζηξνθψλ (ν νπνίνο είλαη πιένλ 

ζπλάξηεζε ηνπ V‟ αληί ηνπ V) ψζηε απηφο λα έρεη ηηκέο κεηαμχ 2.000 θαη 4.000 (V ζε m3/h), νπφηε ε πηεξσηή 

έρεη έμνδν αθηηληθήο ξνήο θαη ν βαζκφο απφδνζεο ηεο αληιίαο είλαη πςειφο. Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο αληιίαο δηπιήο αλαξξφθεζεο (δηακπεξήο άηξαθηνο, ηκήκα εηζφδνπ θιπ), νη αληιίεο δηπιήο 
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αλαξξφθεζεο θαηαζθεπάδνληαη κφλν γηα κεγάια κεγέζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα παξνρέο V = 500-8.000 m3/h 

θαη νιηθά καλνκεηξηθά χςε 42-128 mΤ. Οη αληιίεο δηπιήο αλαξξφθεζεο είλαη ζπλήζσο αληιίεο νξηδφληηνπ 

άμνλα.  

 

 

ΧΛΔΝΧΒΕ 

Αηαθίλεζε Ρεπζηψλ κε αγσγνχο  

• Οη αγσγνί θπθιηθήο δηαηνκήο νλνκάδνληαη ζσιήλεο  

• Οη ζσιήλεο κε ιεπηά θαη ιεία ηνηρψκαηα νλνκάδνληαη απινί  

• Οη αγσγνί κεηαθνξάο αέξα νλνκάδνληαη αεξαγσγνί θαη είλαη ζπλήζσο νξζνγσληθήο δηαηνκήο  

• Σα απιάθηα (αλνηθηνί πδξαγσγνί) είλαη ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο 

 

Τιηθά ζσιήλσλ  

• Μέηαιια  

• Κξάκαηα  

• Πιαζηηθά  

• Κεξακηθά  

• Σζηκέλην  

• Γπαιί  

 

Παξάγνληεο επηινγήο πιηθνχ γηα ζσιελψζεηο  

• Αηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ξεπζηνχ  

• Θεξκνθξαζία θαη Πίεζε ηνπ ξεπζηνχ  

• Κφζηνο  

• Όπαξμε πεξηνξηζηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηε ρξήζε  

 
  

Πίλαθαο 6-4: Σππνπνίεζε Καηά DIN ρξσκαηηζκνχ ζσιελψζεσλ 

  

Γηα κεηαθνξά δηαβξσηηθψλ ξεπζηψλ κε πίεζε Υξεζηκνπνηνχληαη ραιπβδνζσιήλεο κε εζσηεξηθή πιαζηηθή 

επέλδπζε  

  

 

 

 

 

 

ΤΛΕΚΏ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΏΓΧΓΧΝ ΚΏΕ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΤΛΕΚΟ ΚΏΣΏΚΒΤΔ -ΒΦΏΡΜΟΓΒ  

  

Ώλζξαθνχρνο ράιπβαο  Νεξφ, αηκφο θαη πηεζκέλνο αέξαο  

Ώλνμείδσηνο ράιπβαο   Ομεηδσηηθά ξεπζηά  

 Υπηνζίδεξνο   Κεληξηθνί ζσιήλεο κεηαθνξάο λεξνχ θαη ζσιήλεο απνρέηεπζεο  

 Υαιθφο-νξείραιθνο  σιήλεο ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο – εζσηεξηθά δίθηπα ζεξκνχ θαη  

    ςπρξνχ λεξνχ  
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 Κεξακηθφ - κπεηφλ   Τπφγεηνη αγσγνί χδξεπζεο θαη δίθηπα απνρέηεπζεο  

 Οπιηζκέλν κπεηφλ   Κεληξηθνί απνρεηεπηηθνί αγσγνί θαη πδξαγσγνί κεγάιεο δηακέηξνπ  

 PVC-PET    σιήλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη άξδεπζεο  

 PET- πνιππξνππιέλην  σιήλεο απνρέηεπζεο φμηλσλ θαη αιθαιηθψλ – ζσιήλεο δηαθίλεζεο  

    λεξνχ ζέξκαλζεο  

  

 

Αντοχή ςε  ΜΒΣΏΛΛΕΚΟΕ  ΜΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ  

θαηαπφλεζε  Μεγάιε (+) 
Μηθξή ζε πηέζεηο (-

)  

Υεκηθή 

δηάβξσζε 
Βππαζείο (-) Ώλζεθηηθνί (+)  

 Κφζηνο  Τςειφ (-) Υακειφ (+)  

 

Πίλαθαο 6-5: Ώληνρή ζσιήλσλ 

 

ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ζσιελψζεσλ, ζπλήζσο θαζνξίδνπκε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηνλ αξηζκφ 

ζεηξάο  

 

• Φ :νλνκαζηηθή δηάκεηξνο: ζπκπίπηεη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν γηα κεγάινπο ζσιήλεο, ελψ δελ 

αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δηάζηαζε γηα ηνπο κηθξνχο. Αχν ζσιήλεο κε ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

έρνπλ ίδηα εμσηεξηθή δηάκεηξν αλεμαξηήησο πάρνπο  

• B :πάρνο ηνηρψκαηνο (επηιέγεηαη κε βάζε ηελ πίεζε θαη ηελ επηηξεπφκελε ηάζε)  

• Ν :αξηζκφο ζεηξάο (αθνξά ζην πάρνο) κεγάιν Ν ν ζπλεπάγεηαη κεγάιν πάρνο γηα ηνπο 

ραιπβδνζσιήλεο  

• L :Υαξαθηεξηζηηθφ κήθνο  

• E :απφιπηε ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο. Βίλαη ε κέζε ζηαηηζηηθή ηηκή εζνρψλ θαη πξνεμνρψλ θαη 

εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ  

  

 
Βηθφλα 6-7: Βπηθάλεηεο ζσιελψζεσλ 
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Πίλαθαο 6-6: Σαρχηεηεο πγξψλ ζε δίθηπα 

 

Βμαξηήκαηα  

• Σν ζχλνιν ησλ αγσγψλ νλνκάδεηαη ζσιήλσζε (ή ζσιελνγξακκή)  

• Σα εμαξηήκαηα ρξεηάδνληαη γηα πξνζαξκνγή:  

o χλδεζε δχν ηκεκάησλ ίδηαο δηακέηξνπ  

o χλδεζε δχν ηκεκάησλ δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ  

o Ώιιαγή θαηεχζπλζεο  

o χλδεζε δχν ξεπκάησλ γηα ζρεκαηηζκφ ηξίηνπ  

o Αηαθιάδσζε γηα δηαλνκή ζε δηάθνξεο ρξήζεηο  

o Σεξκαηηζκφο ζσιήλσζεο  

o Ρχζκηζε ηεο παξνρήο  

 

  

Βηθφλα 6-8: Βμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ 

 

 

 

Φιαληδσηά εμαξηήκαηα : είλαη ραιχβδηλνη δίζθνη ή δαθηχιηνη κε πεξηθεξεηαθέο νπέο γηα θνριίεο ζηήξημεο  

βάδνπκε παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ ή εδηθφ ραξηί κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ γηα ζηεγαλνπνίεζε)  
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ΐΏΛΐΕΑΒ (ή ΐάλεο)  

 

Οη ΐάλεο είλαη εμάξηεκα πνπ ξπζκίδεη ηε ξνή ζηε ζσιήλσζε θαη είλαη ηξηψλ εηδψλ:  

• Αηαθνπήο (ρξήζε: ε δηαθνπή ηεο ξνήο)  

 ηππηθά ζπξηαξσηή  

ηαλ είλαη αλνηθηή έρνπκε κηθξή πηψζε πίεζεο  

• Ρχζκηζεο (ρξήζε: ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο)  

 θαηξηθή, γσληαθή, ζθαηξνεηδήο, κε πεηαινχδα ή κε δηάθξαγκα)  

• Ώληεπηζηξνθήο (ρξήζε: ξνή κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε π.ρ. ζηηο εμφδνπο ησλ αληιηψλ γηα πξνζηαζία)  

 αλνίγνπλ κε ηελ πίεζε  

 φηαλ ε ξνή είλαη αληίζηξνθε θιείλνπλ κε βαξχηεηα ή ειαηήξην  

 

 

 

 

 

  
 

 

Βηθφλα 6-9: Ώξρή ιεηηνπξγίαο ΐαλψλ 
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Βηθφλα 6-10: Ώξρή ιεηηνπξγίαο ΐαλψλ ΕΕ 

 

 

ΓΙΚΛΔΙΓΔ – ΒΑΛΒΙΓΔ 

 

Δ δηθιίδα είλαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα αλνίμεη θαη λα θιείζεη ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο (ξχζκηζε), 

γηα λα κεηαβιεζεί ε αληίζηαζή ηεο ζηε ξνή θαη λα ειεγρζεί, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ε θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζε 

έλα ζσιήλα. Οη δηθιίδεο ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο λεξνχ δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπο, 

ηνλ ξφιν ηνπο ζην ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ. Γεληθά , νη δηθιίδεο έρνπλ ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο :  

– ξχζκηζε ηεο ξνήο θαη/ή ηεο πίεζεο (δηθιίδεο ειέγρνπ ξνήο, βαιβίδεο κείσζεο- ή βαιβίδεο δηαηήξεζεο ηεο 

πίεζεο θιπ.)  

– απνθιεηζκφο κέξνπο ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο (δηθιίδεο 

απνκφλσζεο ξνήο)  

– πξνζηαζία ηακηεπηήξσλ θαη αληιηψλ (π.ρ. βαιβίδα ειέγρνπ ηξνθνδνζίαο αγσγνχ κέζσ ζηάζκεο δεμακελήο, 

βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο). Οη δηθιίδεο θαηαηάζζνληαη ζηηο πέληε αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 Αηθιίδεο απνκφλσζεο  

 ΐαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

 ΐαιβίδεο ειέγρνπ πςνκέηξνπ  

 ΐαιβίδεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο αέξα  

 Αηθιίδεο ειέγρνπ  

 

ΐαιβίδεο 

ΐαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

Οη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη επίζεο βαιβίδεο θαηεχζπλζεο, βαιβίδεο ζπγθξάηεζεο θαη 

βαιβίδεο κηαο θαηεχζπλζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ξνή ηνπ λεξνχ πξνο κηα θαηεχζπλζε κέζα 

ζην ζσιήλα θαη λα παξεκπνδηζηεί ε ξνή πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε (αληίζηξνθε ξνή). 

ΐαιβίδεο ειέγρνπ ζηάζκεο Πνιιέο εηαηξίεο πδάησλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη βαιβίδεο  

ειέγρνπ ζηάζκεο ή βαιβίδεο κε πισηήξα 

Ώεξνβαιβίδεο  

Σν θαηλφκελν ηνπ παγηδεπκέλνπ αέξα ζε κηα ζσιήλσζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Καζψο νη Θχιαθεο αέξνο ζπγθεληξψλνληαη ζηα ςειφηεξα ζεκεία, 

δεκηνπξγείηαη κηα παξεκπφδηζε ηεο ξνήο, ε νπνία πξνθαιεί πεξηηηφ χςνο απσιεηψλ ελέξγεηαο. ε κηα 

ζσιήλσζε κε αξθεηνχο αεξνζχιαθεο κπνξεί λα πξνθιεζεί ηθαλή παξεκπφδηζε,  

ψζηε λα ζηακαηήζεη νιφθιεξε ε ξνή. Δ θίλεζε ησλ αεξνζπιάθσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη μαθληθέο κεηαβνιέο 

ζηελ ηαρχηεηα. ηαλ δηέιζνπλ απφ έλα εκπφδην ζηε ζσιήλσζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα βαιβίδα ειέγρνπ, 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θχκαηα ή πδξαπιηθφ πιήγκα. Σν πδξαπιηθφ πιήγκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο  

ζηνλ εμνπιηζκφ ή λα ραιαξψζεη εμαξηήκαηα θαη λα πξνθαιέζεη δηαξξνή. 

ΐαιβίδεο ειέγρνπ  

Γηα νπνηαδήπνηε βαιβίδα ειέγρνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη ξπζκηζηηθή βαιβίδα, ε ξχζκηζε έρεη πξσηαξρηθή 

ζεκαζία. Γηα ηηο βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο, ε ξχζκηζε αθνξά ηε ξχζκηζε ηεο παξνρήο θαη γηα κηα βαιβίδα 

ειέγρνπ πίεζεο εηζαγσγήο, αθνξά έλα ζπληειεζηή δεπηεξεπνπζψλ απσιεηψλ 
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ΐαιβίδεο κείσζεο πίεζεο (PRVs).  

Οη βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο ξπζκίδνληαη απηφκαηα, γηα λα απνηξέςνπλ ηελ πίεζε εμφδνπ απφ ην λα ππεξβεί 

κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηπηψζεηο ζε φπνπ πςειέο θαηάληε πηέζεηο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ δεκηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θφκβν κεηαμχ δχν πηεδνκεηξηθψλ δσλψλ, αλ δελ ππάξρεη βαιβίδα 

κείσζεο ηεο πίεζεο, ε πίεζε εμφδνπ ζηελ ςειφηεξε δψλε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πηέζεηο ζηελ θαηψηεξε 

δψλε αξθεηά πςειέο, ψζηε λα ζπάζνπλ ζσιήλεο θαη λα αλνίμνπλ νη βαιβίδεο αλαθνχθηζεο. ε αληίζεζε κε ηηο 

βαιβίδεο απνκφλσζεο, νη βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο δε ζρεηίδνληαη κε ηηο ζσιελψζεηο, αιιά παξνπζηάδνληαη 

μεθάζαξα ζε έλα πδξαπιηθφ κνληέιν 

ΐαιβίδεο δηαηήξεζεο πίεζεο (PSVs). Μηα βαιβίδα δηαηήξεζεο πίεζεο ξπζκίδεη απηφκαηα ηε ξνή, γηα λα 

απνηξέςεη ηελ πηψζε ηεο αλάληε πδξαπιηθήο πίεζεο θάησ απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

απηή ε βαιβίδα είλαη κηα βαιβίδα κείσζεο ηεο πίεζεο, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία έρεη αληηζηξαθεί. ε απηή ηελ  

πεξίπησζε, ην απνκνλσκέλν κέξνο ηνπ δηθηχνπ βξίζθεηαη αλάληε ηεο βαιβίδαο, φπνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε πίεζε. 

ΐαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο (FCVs). Οη βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο (FCVs) ξπζκίδνληαη απηφκαηα, γηα λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ παξνρή δηακέζνπ κηαο βαιβίδαο ζε κηα ηηκή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. Ώπηφο ν ηχπνο βαιβίδαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο κε βάζε ηε ξνή, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλαο δηαλεκεηήο λεξνχ έρεη ζπκθσλία κε έλα ζπλδξνκεηή φζνλ αθνξά κέγηζηεο παξνρέο θαηαλάισζεο. 

ΐαιβίδεο ειέγρνπ πίεζεο εηζαγσγήο (TCVs). ε αληίζεζε κε ηηο βαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο, φπνπ ε ξνή 

θαζνξίδεηαη άκεζα, κηα βαιβίδα ειέγρνπ πίεζεο εηζαγσγήο, ξπζκίδεηαη, γηα λα πξνζαξκφζεη ην ζπληειεζηή 

ηνπηθψλ απσιεηψλ κε βάζε ηελ ηηκή θάπνηνπ άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ε πίεζε  

ζε έλα θξίζηκν θφκβν ή ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζε κηα δεμακελή). 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΑ ΜΔΓΔΘΗ Δ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Ώξρέο Λεηηνπξγηάο Οξγάλσλ 

Μεηξεηέο ηαρχηεηαο  

 Οη κεηξεηέο ηαρχηεηαο ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηεο αξρήο φηη, ην λεξφ πνπ πεξλά κέζσ κηαο δηαηνκήο γλσζηήο 

επηθάλεηαο κε κεηξεκέλε ηαρχηεηα, κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηνλ φγθν ηεο ξνήο. Οη κεηξεηέο ηαρχηεηαο είλαη 

θαηάιιεινη γηα πεξηπηψζεηο κεγάιεο παξνρήο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη κεηξεηψλ ηαρχηεηαο,  

φπσο ζηξνβηινκεηξηθνί, πνιιαπιήο ξηπήο, κεηξεηέο πξνσζηήξσλ, ππεξερεηηθνί, κεηξεηέο ΐεληνχξη θαη 

κεηξεηέο ζηνκίνπ 

Οη ζηξνβηινκεηξηθνί κεηξεηέο (Ρννκεηξα Vortman) 

έρνπλ έλαπεξηζηξεθφκελν ζηνηρείν, ην νπνίν γπξίδεη κε ηε ξνή ηνπ λεξνχ. Ο φγθνο ηνπ λεξνχ ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ ζηξνβίινπ.  

Οη κεηξεηέο ΐεληνχξη 

έρνπλ έλα ηκήκα κε κηθξφηεξε δηάκεηξν απφ ηελ αλάληε πιεπξά ηνπ ζσιήλα. Με βάζε κηα αξρή ηεο 

πδξαπιηθήο, θαζψο ην λεξφ ξέεη ζε έλαλ ζσιήλα, ε ηαρχηεηά ηνπ απμάλεηαη, φηαλ πεξλά απφ κηα δηαηνκή 

κηθξφηεξεο επηθάλεηαο. Μεηξάηαη ε δηαθνξά ζηελ πίεζε, πξηλ θαη ζηελ πεξηνρή κε ηελ κηθξφηεξε δηάκεηξν. Δ 

κεηαβνιή ζηελ πίεζε είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηαρχηεηαο. Δ παξνρή κπνξεί λα θαζνξηζηεί κεηξψληαο 

ηε δηαθνξά ζηελ πίεζε. 

Σα πδξαπιηθά ξνφκεηξα απνηεινχλ εκπφδην ζηε ξνή, δεκηνπξγψληαο απψιεηεο ελέξγεηαο θαη πεξηνξίδνληαο 

ηελ απαίηεζε γηα ζπληήξεζε ησλ ζσιελψζεσλ 

Σα ππεξερεηηθά ξνφκεηξα (Ultrasonic Flowmeters) 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξερεηηθά θχκαηα, γηα λα δεηγκαηνινγήζνπλ ηελ θαηαηνκή ηεο ηαρχηεηαο κέζα ζε έλα 

ζσιήλα. Οη κεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζηκν λεξφ, βαζίδνπλ, ζπλήζσο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 

αξρή κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζην λεξφ. 

Αχν αηζζεηήξεο ερεηηθνχ ζήκαηνο εγθαζίζηαληαη ζηνλ ζσιήλα κε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ δηαγψληα ερεηηθά θχκαηα ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ερεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ ησλ δχν ζεκάησλ, ε νπνία είλαη αλάινγε παξνρήο, θαηαγξάθεηαη, επεηδή ν ήρνο πνπ ηαμηδεχεη 

αληίζεηα κε ηε ξνή, ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν λα θηάζεη ζην δέθηε, απφ φηη ν ήρνο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε κε ηε ξνή. 
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Οη ειεθηξνκαγλεηηθνί κεηξεηέο  

δεκηνπξγνχλ έλα καγλεηηθφ πεδίν ζπλερνχο ξεχκαηνο, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηε ξνή ηνπ λεξνχ. αλ 

απνηέιεζκα, ζα δεκηνπξγεζεί έλα κηθξφ ειεθηξηθφ ξεχκα, αλάινγν ηεο ηαρχηεηαο ξνήο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο 

θαηαηνκέο ηεο ηαρχηεηαο κέζα ζηε δηαηνκή ηνπ ζσιήλα. Έλαο αηζζεηήξαο, ν νπνίνο εθπέκπεη παικνχο ζηνλ 

πνκπφ κέηξεζεο, ιακβάλεη ηα ζήκαηα, ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνρή. ζνλ αθνξά ηε καδηθή εθαξκνγή, 

νη ειεθηξνκαγλεηηθνί κεηξεηέο είλαη πνιχ αθξηβείο, αιιά κάιινλ πνιχπινθεο θαη αθξηβέο ζπζθεπέο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα κέηξεζε ξνψλ κεγάινπ φγθνπ ζε αληιηνζηάζηα θαη θχξηνπο αγσγνχο. 

Οη επαγσγηθνί κεηξεηέο  

είλαη κεραληθνί κεηξεηέο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κέηξεζε ξνήο ζε ζσιήλεο δηαλνκήο κηθξνχ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο. Ώπηνί νη κεηξεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ πεξλά, κε ηελ πεξηζηξνθηθή  

ηαρχηεηα ελφο θάζεηνπ ή νξηδφληηνπ ξφηνξα ή κηαο βάλαο, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα κεηξεηή ή 

θαηαρσξεηή. 

Οη κεηξεηέο πξνσζηήξσλ  

έρνπλ έλα ξφηνξα ζε ζρήκα βεληάιηαο, ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη κε ηε ξνή ηνπ λεξνχ. Πάλσ ζην ξφηνξα είλαη 

ζπλδεδεκέλνο έλαο θαηαγξαθέαο, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο κεηξήζεηο.  

 Οη κεηξεηέο πνιιαπιήο ξηπήο 

έρνπλ αλνίγκαηα εθαπηφκελα ζε έλα ζάιακν, γηα λα θαζνδεγνχλ ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζε έλα ξφηνξα κε πνιιά 

πηεξχγηα. Δ ξνή κεηξάηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα 

 

ΟΡΓΏΝΏ ΜΒΣΡΔΔ  

 

Σππηθα ραξαθηεξηζηηθα εκπνξηθσλ νξγαλσλ κεηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνπληαη ζηα δηθηπα πδξεπζεο.  

Σα ζηνηρεηα γηα ηελ παξνπζηαζε ησλ ηππηθσλ ραξαθηεξηζηηθσλ ζπιιεγρζεθαλ απν ην Instrumentation 

Department ηεο εηαηξηαο SIEMENS. Ώληηζηνηρα ηερληθα ραξαθηεξηζηηθα ερνπλ θαη νη ππνινηπεο εηαηξηεο πνπ 

θαηαζθεπαδνπλ αηζζεηεξεο νπσο ε Endress& Houser, ABB, Miltronics θ.ι.π.. 

 

Μεηξεηήο ζηάζκεο Τπεξήρσλ 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Tχπνο     :PROBE LU 

Kαηαζθεπαζηήο    :SIEMENS MILLTRONICS 

Ώξρή ιεηηνπξγίαο    :Τπέξερνη  

πρλφηεηα εθπνκπήο ππεξήρσλ : 54 kHz 

Γσλία εθπνκπήο ππέξερσλ  :10  

Eχξνο κέηξεζεο   :0,25 -6 m ή 0,25 -12 m 

Aθξίβεηα κέηξεζεο   :0,15% full scale 

Ώλάιπζε    : Καιχηεξε ησλ 3 mm 

Βπαλαιεςεκφηεηα    : Καιχηεξε ησλ 3 mm 

Ώληζηάζκηζε  ζεξκνθξαζίαο  :Βλζσκαησκέλε  

Σνπηθή έλδεημε    :Βλζσκαησκέλε 

Υεηξηζηήξην παξακεηξνπνίεζεο  :Τπεξήζξσλ   

Ώλαινγηθή έμνδνο   :1 (4-20 mA) 

Παξακεηξνπνίεζε αλαι. Βμφδνπ :απφζηαζε, ζηάζκε, φγθνο 

Πξνζηαζία νξγάλνπ   :IP68 NEMA 

Yιηθφ θαηαζθεπήο αηζζεηεξίνπ  :PBT 

Τιηθφ πεξηβιήκαηνο    :PVDF 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  :-40 - +80 νC 

Σάζε ηξνθνδνζίαο   :18-30 VDC  

πείξσκα ζχλδεζεο   : 2‟‟ BSP 

Πεξηγξαθή 

Ο κεηξεηήο ζηάζκεο Probe LU xξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ζηάζκεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζε θιεηζηέο θαη 

αλνηθηέο δεμακελέο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αηζζεηεξίνπ απφ PBT (Polybutylene terephthalate (PBT) is a 

thermoplastic engineering polymer that is used as an insulator in the electrical and electronics industries) 

επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεηξεηή ζε πιεζψξα βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ. 

Δ ηνπνζέηεζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη εχθνια κέζσ ζπεηξψκαηνο ζχλδεζεο. Σν φξγαλν πξνγξακκαηίδεηαη ηνπηθά 

απφ κηθξή απφζηαζε κέζσ ρεηξεζηεξίνπ πιεθηξνινγίνπ ππεξήζξσλ γηα παξακέηξνπο φπσο: 

 Ώξρή κέηξεζεο 4 mA (Zero) 
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 Βχξνο κέηξεζεο 20 mA (Span) 

 Υαξηνγξάθηζε δεμακελήο 

 Πεξηνρή αγλφεζεο παξαζηηηθψλ αλαθιάζεσλ ζε απφζηαζε 0,25-6 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

αηζζεηεξίνπ  

 Μέγηζηε ηαρχηεηα κεηαβνιήο ζηάζκεο 0,1 / 1 / 10 m/min (Speed of Response) 

 Υξνληθή θαζπζηέξεζε (min ) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ελαιιαθηηθήο ηηκήο ηεο αλαινγηθήο εμφδνπ (3,85 

mA, 20,15 mA ή hold) ζε πεξίπησζε ρακεινχ ιφγνπ ζήκαηνο σο πξνο ζφξπβν.  

 Μνλάδα κέηξεζεο m , cm, mm, feet, m3 (Unit) 

 Παξακεηξνπνίεζε θσδηθνχ πξφζβαζεο 

 Παξακεηξνπνίεζε ησλ δηζηάζεσλ ηππνπνηεκέλσλ δεμακελψλ ( θπιηλδξηθή, ηεηξάγσλε, θσληθή θιπ) ζε 

πεξίπησζε νγθνκέηξεζεο 

 Παξακεηξνπνίεζε εσο θαη 11 ζπληεηαγκέλσλ ζηάζκεο, φγθνπ ζε πεξίπησζε νγθνκέηξεζεο κε 

ηππνπνηεκέλσλ δεμακελψλ  

 Καηαγξαθή ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ην ζεξκφκεηξν ηνπ αηζζεηεξίνπ θαζψο θαη θαη θαηαγξαθή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εθθηλήζεσλ (Power On ) ηνπ νξγάλνπ 

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο απνζεθεχνληαη ζηελ EEPROM ηνπ νξγάλνπ θαη δηαηεξνχληαη αλαιίσηεο ζε πεξίπησζε 

ηεο απψιεηαο ηεο ηξνθνθνζίαο. 

Δ αμηφπηζηε θαη αθξηβήο κέηξεζε (0,15 %), έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηνχ, επηηπγράλεηαη 

αθελφο κελ κε ην δηεζλψο παηεληαξηζκέλν ινγηζκηθφ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ππέξερσλ Sonic Intelligence 

θαη αθεηέξνπ κε ηελ ελζσκαησκέλε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Με ηελ επηινγή εηδηθψλ αιγφξηζκσλ θαη 

θίιηξσλ αλαιχεηαη ην αθνπζηηθφ απνηχπσκα ηεο δεμακελήο θαη νη αλαθιάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 

πξαγκαηηθέο θαη παξαζηηηθέο. Οη παξαζηηηθέο αλαθιάζεηο αγλννχληαη θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ αθνπζηηθνχ απνηππψκαηνο ηεο δεμακελήο. ηαζεξά εκπφδηα εληφο ησλ δεμακελψλ 

φπσο εληζρχζεηο θ.α. κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ραξηνγξάθηζεο ηεο δεμακελήο.  

Βλδεηθηηθφ ηάζκεο 

Γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ ζπλεζσο xξεζηκνπνηνπληαη ςεθηαθά ελδεηθηηθά 4 ςεθίσλ ηα 

νπνία ηνπνζεηνπληαη ζηελ πξφζνςε ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ.  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σχπνο   MP 40 P6 

-Καηαζθεπαζηήο Mect S.r.I Εηαιίαο 

-ήκα εηζφδνπ  4-20 mΏ απφ ην αηζζεηήξην  

-Σξνθνδνζία  230 Vac +/-10%  

-ΈλδεημεΟζφλεο 4 ςεθίσλ, χςνπο 13 mm κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ κεδελφο θαη ηεο θιίκαθαο 

-Πξνζηαζία  ΕΡ 55,ζηήξημε ζε πίλαθα  

-Αηαζηάζεηο  48Υ96Υ75 mm 

-Πιεθηξνιφγην  Πιήθηξα κεκβξάλεο ζηελ πξφζνςε 

-Σάζε εμφδνπ  15 Vdc γηα ηξνθνδνζία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε παζεηηθή ζπλδεζκνινγία 

Μεηξεηήο ζηάζκεο Γεψηξεζεσλ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηηο γεσηξήζεηο, xξεζηκνπνηνπληαη αηζζεηήξην πδξνζηαηηθήο πίεζεο 

(transmitter) θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ζσιήλα δηαηνκήο 1΄ , ηχπνπ LMΡ-305, ηνπ νίθνπ BD-SENSORS 

GmbH Γεξκαλίαο, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Μεηξνχκελε πίεζε (ζηάζκε) :0-50 mH2O 

-Μέγηζηε ππεξπίεζε  :Ρ=20 bar ( 200 m H2O ) 

-Πξνζηαζία   :IP 68 

-ψκα αηζζεηεξίνπ  :Ώλνμείδνην SS 316 Σi ( 1.4571 ) 

-Αηάθξαγκα (κεκβξάλε)  :Ώλνμείδνηε SS 316L ( 1.4571 ) 

-ήκα εμφδνπ   :4-20 mA , πξνξπζκηζκέλν ζηελ αλσηέξσ θιίκαθα (0-50 mH2O )γηα θνξηίν 

 < 600 Χ ( ζηα 24 Vdc ) 

-Σξνθνδνζία :12-36 Vdc κε πξνζηαζία πνιηθφηεηαοθαηά ηελ ζπλδεζκνινγία θαη κφληκε 

πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππέξηαζεο 

-Ώληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο :Πηεδνειεθηξηθή γέθπξα Wheatstone κε αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  

-Αηαζηάζεηο αηζζεηεξίνπ :19Υ135 mm  

-Ώθξίβεηα κέηξεζεο  :0.35% FSO κε βάζε ηελ κέζνδν ξχζκηζεο νξηαθνχ ζεκείνπ ( terminal point  

    method ) ή < 0,175% FSO κε βάζε ηελ κέζνδν BFSL ( Best fit straight line ) 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο κε γξακκηθφηεηαο,ηεο 

πζηέξεζεο ( <0,1% ) θαη ηεο επαλαιεςηκφηεηαο ( <0,1% )θαη γηα ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. 

-Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγία  :-10 εψο 70 oC 

-Ώληηζηάζκηζε    : 0 έσο 80 oC 

-θάικα κεηαβνιψλ ζεξκνθξαζίαο  :< 0,75% ηεο κέγηζηεο ηηκήο ζεξκνθξαζίαοαληηζηάζκηζεο ( ή < 

0,007% αλα oC ) 

-Διεθηξηθή ζχλδεζε Αηα κέζσ ελζσκαησκέλνπ εηδηθνχ θαισδίνπ απφ PVC κε ζσιελάθη γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κήθνπο=60 m  

Αηαθφπηεο ζηάζκεο  

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ζηάζκεο ζηηο δεμακελέο xξεζηκνπνηνπληαη ρσξεηηθνί δηαθφπηεο 

ζηάζκεο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Σχπνο CLS 100 

-Καηαζθεπαζηήο  :Siemens 

-Ώξρή ιεηηνπξγίαο   :Υσξεηηθή 

-Σξνθνδνζία    :10-33 V DC 

-ήκα αλαινγηθήο εμφδνπ  :4 ή 20 mΏ loop powered  

-Φεθηαθή έμνδνο  :1 ξειέ 30 V DC 2A 

-Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  :-40 έσο + 100 ◦ C 

-Πξνζηαζία   :ΕΡ 68  

-Ρχζκηζε επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο :κέζσ πνληεζηφκεηξνπ 

-Έλδεημε ζθάικαηνο    :κέζσ Led ζην ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπ νξγάλνπ 

-Έλδεημε θαηάζηαζεο ξειέ (νξίνπ) :κέζσ Led ζην ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπ νξγάλνπ 

-πέηξσκα ζχλδεζεο    :¾ „‟ ΝPT ή 1 ΄΄ ΐSP 

Ο δηαθφπηεο ζηάζκεο CLS 100 , ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ζηάζκεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζε θιεηζηέο θαη 

αλνηθηέο δεμακελέο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αηζζεηεξίνπ απφ PPS (Polyphenylene sulfide (PPS) is an 

organic polymer consisting of aromatic rings linked with sulfides) επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεηξεηή ζε 

πιεζψξα βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ. 

Δ ηνπνζέηεζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη εχθνια κέζσ ζπεηξψκαηνο ζχλδεζεο 3/4΄ NPT. Δ επαηζζεζία ηεο 

αληρλεπφκελεο ζηάζκεο ξπζκίδεηαη ηνπηθά κέζσ πνληεζηφκεηξνπ. Δ παξνπζία λεξνχ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε 

ππεξθείκελα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ κέζσ ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο κε ζήκα 4 ή 20 mA (loop powered) 

ή κέζσ ηεο επαθήο ξειέ.  

Μεηξεηήο Παξνρήο  

Υαξαθηεξηζηηθά Ώηζζεηεξίνπ 

Tχπνο     :SITRANS FM MAGFLO MAG 5100W 

Kαηαζθεπαζηήο    :SIEMENS 

Αηαηνκέο    :DN25 –DN1200 

Φιάληδεο    :EN ή DIN 2501 

Βζσηεξηθή επέλδπζε αηζζεηεξίνπ :Hard Rubber 

Τιηθφ ειεθηξφδησλ    :AISI 316 Ti 

Διεθηξφδηα γείσζεο   :Βλζσκαησκέλα απφ AISI 316 Ti 

Ολνκαζηηθή πίεζε   :PN 40 (DN25-DN50) PN16 (DN65-DN1200) 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  : -5 έσο +90° C 

Aθξίβεηα κέηξεζεο   :0,25% γηα ηαρχηεηεο ξνήο απφ 0,5 -10 m/s 

Πξνζηαζία αηζζεηεξίνπ   : IP68 

Γηα δηαηνκεο αγσγσλ   : Φ65, Φ80, Φ100, Φ125, Φ150, Φ200, Φ250, Φ300, Φ500, Φ600  

Κηη ζηεγαλνπνίεζεο    :IP68  

Υαξαθηεξηζηηθά Μεηαηξνπέα 

Tχπνο      :SITRANS FM MAGFLO  MAG 6000 

Kαηαζθεπαζηήο     :SIEMENS 

Σξνθνδνζία      : 230 V AC / 24 V DC 

Ώλαινγηθή έμνδνο    :0-20 mA / 4-20 mA + Alarm 

Μέγηζην θνξηίν αλαινγηθήο εμφδνπ  : 800 Χ 

ηαζεξά Υξφλνπ αλαινγηθήο εμφδνπ  : 0,1-30 s πξνγξακκαηηδφκελε 

Φεθηαθέο έμνδνη    : 2 ( 1 passive & 1 active ) 

Παξακεηξνπνίεζε ςεθηαθψλ εμφδσλ  : πρλφηεηα , ρξφλνο παικνχ, κνλάδα κέηξεζεο αλά παικφ 
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Έμνδνο Ρειέ     : 1 κεηαγσγηθή επαθή 42 V AC /2A, 24 V DC / 1A 

Φεθηαθή είζνδνη    : 1 (11 VDC / 2,5 mA, 30 VDC / 7mA) 

Γαιβαληθή απνκφλσζε    : ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο  

Ώπαξηζκεηέο ( Totalizers )   :2 απαξηζκεηέο 8 ςεθίσλ γηα κέηξεζε ξνήο θαη πξνο ηηο δχν  

θαηεπζχλζεηο ξνήο ή ηεο δηαθνξάο απηψλ ( forward, reverse 

and net flow totalizers) 

Οζφλε ελδείμεσλ  :θσηηδφκελε αιθαξηζκεηηθή νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ 3 

ζεηξψλ θαη 20 ραξαθηήξσλ αλά ζεηξά γηα ηελ έλδεημε ξνήο 

απαξηζκεκέλσλ κεγεζψλ, παξακέηξσλ θαη ζθαικάησλ  

Ρχζκηζε κεδεληθήο ξνήο   : απηφκαηε 

Σνπνζέηεζε  :επί ηνπ αηζζεηεξίνπ (compact) ή απνκαθξπζκέλα (remote) 

Μέγηζηε απφζηαζε απνκαθξπζκέλεο  : 500 m ζηα 50 κS/cm κέζσ εηδηθνχ εγθαηάζηαζεο θαισδίνπ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο   : -20 έσο + 50  C 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο     : IP 67  

Απλαηέο επηθνηλσλίεο     :Hart, Profibus PA, Profibus DP, CANopen, DeviceNet κέζσ  

      Plug-In Module  

Πεξηγξαθή 

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα ηεο ζεηξάο SITRANS FM MAGFLO απνηεινχληαη απφ ην θπξίσο 

αηζζεηήξην (Sensor), κε θιάληδεο ζχλδεζεο θαηά EN ή DIN 2501 απφ ράιπβα (Carbon Steel), θαη ηνλ 

κεηαηξνπέα (Converter) ν νπνίνο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε επί ηνπ αηζζεηεξίνπ είηε απνκαθξπζκέλα. Δ 

κέγηζηε απφζηαζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηαηξνπέα απφ ην αηζζεηήξην αλέξρεηαη ζηα 500 m κε 

ηελ ρξήζε θαισδίνπ δηπιήο ζσξάθηζεο. Σα παξνρφκεηξα ηεο ζεηξάο SITRANS FM MAGFLO ιεηηνπξγνχλ κε 

ηνλ λφκν ηνπ Faraday.Σν ζψκα ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα (Carbon Steel) θαη έρεη 

εμσηεξηθά επηθάιπςε αληηδηαβξσηηθήο επνμεηθήο βαθήο ηνπιάρηζηνλ 150 micron. Γηα ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε 

ηνπ αηζζεηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζθιεξφ ειαζηνκεξέο πιηθφ (Hard Rubber) κε κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη 

γεσκεηξηθή ζηαζεξφηεηα. Δ επέλδπζε ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο πφζηκνπ λεξνχ (WRC 

approved ).Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνδίσλ κέηξεζεο θαη γείσζεο είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο (AISI 316 

Ti). ηελ ζπκπαγή ηνπο έθδνζε ( κεηαηξνπέαο ηνπνζεηεκέλνο επί ηνπ αηζζεηεξίνπ compact version) ηα 

παξνρφκεηξα SITRANS FM MAGFLO παξέρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο IP67. ε πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηαηξνπέα ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ αηζζεηεξίνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε IP 68. 

Ο κεηαηξνπέαο ηξνθνδνηεί ηα πελία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε ζπλερέο παικηθφ ξεχκα ( κεηαηξνπέαο παικηθνχ 

ζπλερνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ).Αηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχζεη εάλ ν αγσγφο είλαη άδεηνο (empty pipe 

detection) θαη λα δψζεη ηελ πιεξνθνξία απηή ζε ςεθηαθή έμνδν.Δ κέηξεζε ηεο ξνήο είλαη δπλαηή θαη πξνο ηηο 

δχν θαηεπζχλζεηο (forward and reverse flow) Ο κεηαηξνπέαο θέξεη ελζσκαησκέλε αιθαξηζκεηηθή θσηηδφκελε 

νζφλε 3 γξακκψλ θαη 60 ραξαθηήξσλ ( 20 ραξαθηήξσλ αλά ζεηξά). Οη γξακκέο ηεο νζφλεο πξνγξακκαηίδνληαη 

ειεχζεξα γηα ηελ έλδεημε κεγεζψλ φπσο ηεο ζηηγκηαίαο ή ζπλνιηθήο παξνρήο , κελπκάησλ θαη ζθαικάησλ. 

ηελ ηνπηθή νζφλε απεηθνλίδνληαη: 

 ηηγκηαία ξνή  

 Ώζξνηζηηθή ξνή 

 Πξαγκαηηθή ξνή ( net flow = forward – reverse flow) 

 Αηαγλσζηηθά θαη 

 πλζήθε θελνχ αγσγνχ 

Δ παξακεηξνπνίεζε ηνπ κεηαηξνπέα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπηθά κε ηελ βνήζεηα ελζσκαησκέλνπ ηνπηθνχ 

ρεηξηζηεξίνπ 6 πιήθηξσλ ή απνκαθξπζκέλα κέζσ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο (πρ Profibus DP ) θαη ινγηζκηθνχ 

PDM ( Process Device Manager) ηνλ κεηαηξνπέα ελζσκαηψλεηαη κνλάδα κλήκεο ζηελ νπνία έρνπλ 

απνζεθεπζεί απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο φια ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα βαζκνλφκεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ. Σα 

δεδνκέλα απηά κεηαθέξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο εθθίλεζεο ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ ελζσκαησκέλε 

EΒPROM ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε γξήγνξε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηνπ. 

Με ηελ πξνζζήθε εηδηθψλ Plug-In Modules επηηπγράλνληαη νη παξαθάησ επηθνηλσλίεο 

 Hart 

 Profibus PA 

 Profibus DP 

 CANopen 

 DeviceNet  
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Βπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαηξνπέα είλαη: 

 Πξνγξακκαηηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο (Password) 

 Λεηηνπξγία ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εμφδσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ Plug-In Module 

επηθνηλσλίαο 

 Όπαξμε δχν αλεμάξηεησλ αζξνηζηηθψλ απαξηζκεηψλ 

 Απλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ δνζνκέηξεζεο (Batch) 

 Πξνγξακκαηηδφκελν φξην ξνήο 

 Μελνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 10 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

 Ώπηνδηάγλσζε ζθαικάησλ θαη έλδεημε κέζσ νζφλεο ή δηθηχνπ Profibus 

 Καηεγνξηνπνίεζε ζθαικάησλ (Fatal, Permanent, Warning) 

ηα παξνρφκεηξα κπνξνπλ λα πξνζηεζνπλ θηη ζηεγαλνπνίεζεο αηζζεηεξίνπ IP 68, θαιψδην 40κ θαη βάζε γηα 

ηελ απνκαθξπζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαηξνπέα ζήκαηνο απφ ην αηζζεηήξην.  

 

Βλδεηθηηθφ ζηηγκηαίαο παξνρήο 

Γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο ζηνπο επί κέξνπο ζηαζκνχο χδξεπζεο xξεζηκνπνηνπληαη ςεθηαθά 

ελδεηθηηθά 4 ςεθίσλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πξφζνςε ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ.  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σχπνο   :MP 40 P6 

-Καηαζθεπαζηήο :Mect S.r.I Εηαιίαο 

-ήκα εηζφδνπ  :4-20 mΏ απφ ην αηζζεηήξην  

-Σξνθνδνζία  :230 Vac +/-10%  

-Έλδεημε :Οζφλε 4 ςεθίσλ, χςνπο 13 mm κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ κεδελφο θαη ηεο 

θιίκαθαο 

-Πξνζηαζία  :ΕΡ 55,ζηήξημε ζε πίλαθα  

-Αηαζηάζεηο  :48Υ96Υ75 mm 

-Πιεθηξνιφγην  :Πιήθηξα κεκβξάλεο ζηελ πξφζνςε 

-Σάζε εμφδνπ  :15 Vdc γηα ηξνθνδνζία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε παζεηηθή ζπλδεζκνινγία 

Καζνδηθή Πξνζηαζία Παξνρνκέηξσλ 

Σα παξαρφκεηξα ζπλδένληαη ζηνπο αγσγνχο ηνπ δηθηχνπ κέζσ κνλσηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζχλδεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηαηξνπέα απφ ην αηζζεηήξην ( Remote Installation ) 

ζπλδέεηαη ε ζσξάθηζε ηνπ θαισδίνπ κέζσ ππθλσηή 1,5 κF ζην ζψκα ηνπ αηζζεηεξίνπ. Δ ζσξάθηζε ηνπ 

θαισδίνπ ζηελ άιιε άθξε (κεηαηξνπέαο) κνλψλεηαη. ε πεξίπησζε ζπκπαγνχο ηνπνζέηεζεο ( Compact 

Installation ) ν κεηαηξνπέαο ζπλδέεηαη κέζσ Μ/ απνκφλσζεο.  

Ώληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηξνθνδνζίαο κεηαηξνπέα 230 V AC 

 

 

 

Μεηξεηήο πίεζεο  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Tχπνο     :SITRANS P SERIES Z 

Kαηαζθεπαζηήο    :SIEMENS 

Eχξνο κέηξεζεο   :0-16 bar  

Πίεζε δηάηξεζεο κεκβξάλεο  :50 bar   : 

Aθξίβεηα κέηξεζεο   :0,25% 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο    :IP 65 

ήκα εμφδνπ    :4-20 mA 

Yιηθφ θαηαζθεπήο    :Ώλνμείδσηνο ράιπβαο 

Τιηθφ κεκβξάλεο   :Κεξακηθφ (Al2O3 - 96%) 

πείξσκα ζχλδεζεο   :G ½ A αλνμείδσηνο ράιπβαο 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  :-30+120  C 

Σάζε ηξνθνδνζίαο   :10-36 V DC 

Κσδηθφο     :7MF1564-3CB00-1AA1 (0-16 bar)  

 Πεξηγξαθή 

Οη κεηξεηέο πίεζεο ηεο ζεηξάο SITRANS P SERIES Z ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε πίεζεο πγξψλ θαη 

αεξίσλ θαη δηαηίζεληαη ζε πξνεπηιεγκέλα εχξνη πίεζεο. Βίλαη ζχκθσλνη κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία PED 
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(PRESSURE EQUIPMENT DIREKTIVE FOR GAS 1/LIQUIDS 1 ART. 3.3 SEP). Δ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο 

είλαη ε πηεδνειεθηξηθή. Σν δηάθξαγκα κεηάδνζεο πίεζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ θεξακηθφ πιηθφ (Al2O3 - 96%). 

(Aluminium oxide is a chemical compound of aluminium and oxygen with the chemical formula Al2O3) 

Ώηζζεηήξην θαη κεηαηξνπέαο ζήκαηνο είλαη ηνπνζεηεκέλνη εληφο αλνμείδσηνπ πεξηβιήκαηνο ζπκπαγψλ 

δηαζηάζεσλ θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο ζε αγσγνχο πξνβιέπεηαη ζπείξσκα ζχλδεζεο 

G ½ A. ε θάζε κεηξεηή πίεζεο πξνβιέπεηαη θαηάιιειε βάλα εμαεξηζκνχ θαη απνκφλσζεο.  

Ώληηθεξαπληθή πξνζηαζία κεηξεηψλ πίεζεο 

Βλδεηθηηθφ Πίεζεο 

Γηα ηελ έλδεημε ηεο πίεζεο ζηνπο επί κέξνπο ζηαζκνχο χδξεπζεο πξνβιέπνληαη ςεθηαθά ελδεηθηηθά 4 ςεθίσλ 

ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πξφζνςε ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ.  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σχπνο MP 40 P6 

-Καηαζθεπαζηήο :Mect S.r.I Εηαιίαο 

-ήκα εηζφδνπ  :4-20 mΏ απφ ην αηζζεηήξην  

-Σξνθνδνζία  :230 Vac +/-10%  

-Έλδεημε  :Οζφλε 4 ςεθίσλ, χςνπο 13 mm κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ κεδελφο θαη ηεο 

θιίκαθαο 

-Πξνζηαζία  :ΕΡ 55,ζηήξημε ζε πίλαθα  

-Αηαζηάζεηο  :48Υ96Υ75 mm 

-Πιεθηξνιφγην  :Πιήθηξα κεκβξάλεο ζηελ πξφζνςε 

-Σάζε εμφδνπ  :15 Vdc γηα ηξνθνδνζία ηνπ αηζζεηεξίνπ κε παζεηηθή ζπλδεζκνινγία 

 

Βπηηεξεηέο αγσγηκφηεηαο / ειεθηξφδηα ζηάζκεο  

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο χπαξμεο θαη εηζξνήο λεξνχ ζην πάησκα πξνβιέπνληαη ζηα απαηηνχκελα ζεκεία ηνπ 

έξγνπ επηηεξεηέο αγσγηκφηεηαο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε δχν αλνμείδσηα ειεθηξφδηα ζηάζκεο. Σα ειεθηξφδηα 

ζηάζκεο ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θνληά ζην πάησκα θαη ζπλδένληαη κέζσ θαισδίνπ κε ηνλ παξαπάλσ 

αληρλεπηή αγσγηκφηεηαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ειεθηξνδίσλ 

Σχπνο 5ΣG8223 

-Καηαζθεπαζηήο  :SIEMENS 

-Τιηθφ ειεθηξνδίσλ  :Ώλνμείδσηνο ράιπβαο 

-ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :0 – 90 º C 

- Tχπνο θαισδίνπ   :Δ07- RN-F 1,5 mm2 

Υαξαθηεξηζηηθά επηηεξεηή ζηάζκεο 

-Καηαζθεπαζηήο  :SIEMENS 

-Σξνθνδνζία   :230 VΏC  

-ξηα ζηάζκεο   :Min / Μax 

-Βπαηζζεζία ξχζκηζεο   :2-450 kΧ 

-Μέγηζηε ηάζε ειεθηξνδίσλ  :10 V AC 

-Μέγηζην ξεχκα ειεθηξνδίσλ  :1,5 mA 

-Έμνδνη ξειέ    :2 

-Υξνληθή θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο ξειέ :0,2-20 s ξπζκηδφκελε μερσξηζηά γηα θάζε ξειέ 

-Βλδείμεηο   :2 LED γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 2 ξειέ, 1 LED γηα ηελ παξνπζία ηάζεο  

    ιεηηνπξγίαο 

-Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο :-20- +60 º C 

-ηεξέσζε   :ε ξάγα  

 

Διεθηξνληθνί δηαθφπηεο ξνήο 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ φπσο επίζεο θαη θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ μεξή 

ιεηηνπξγία xξεζηκνπνηνπληαη ειεθηξνληθνί δηαθφπηεο ξνήο ρσξίο κεραληθά κέξε.  

Υαξαθηεξηζηηθά  

Σχπνο   :SN 450/3 GR 

Καηαζθεπαζηήο  :EGE ELECTRONIK GmbH Γεξκαλίαο 

Σξνθνδνζία  :24 Vdc +/- 20% 

Πξνζηαζία  :α) ΕΡ 67  

Βλδείμεηο  :Έμη ( 6 ) ελδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED) ζηνθέιπθνο ηνπ νξγάλνπ γηα νπηηθή έλδεημε ηεο  
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ελεξγνπνίεζεο ή κε ηεο ςεθηαθήο εμφδνπ 

ήκα εμφδνπ  :Φεθηαθή έμνδνο , ξειέ κε κεηαγσγηθή επαθή 250 V ac/ 4 A ac. 

Πεξηνρή ιεηηνπξγίαο :ε ηαρχηεηεο ξεπζηνχ απφ 1-150 cm/s ( 0,01-1,5 m/s) 

Ρχζκηζε ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο :Αηα κέζνπ πνηελζηνκέηξνπ εμσηεξηθνχ πάλσ ζην θέιπθνο ηνπ δηαθφπηνπ 

Άιιεο ξπζκίζεηο  :Ρχζκηζε ρξνλνθαζπζηέξηζεο ηεο ελεξ-γνπνίεζεο ( 1-13 sec ) ή ηεο απελεξγν- 

πνίεζεο ( 1-15 sec ) ηεο κεηαγσγηθήο επαθήο ηεο ςεθηαθήο εμφδνπ 

Τιηθφ θαηαζθεπήο δηαθφπηνπ :ΐξερφκελα κέξε αλνμείδνηα AISI 316 Ti 

Κέιπθφο απφ ΡΏ 

Μήθνο ζηειέρνπο εκβχζηζεο :L= 120 mm θαηάιιειν γηα κεγάινπο ζσιήλεο ( > DN 200 ) 

Τδξαπιηθή ζχλδεζε  :Ώξζεληθφ ζπείξσκα G 1/2 ( 1/2" ) γηα άκεζε ζηήξημε ζην ζσιήλα 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο  :Έσο 100 Bar 

Θεξκνθξαζία ξεπζηνχ  :-20 έσο 80 0C 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο :-20 έσο 70 0C 

Διεθηξηθή ζχλδεζε  :Αηακέζνπ ελζσκαησκέλνπ θαισδίνπ 5*0,5 mm2 απφ PVC, κήθνπο 2 κέηξσλ 

Πεξηγξαθή 

Ο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο ξνήο ηχπνπ SN 450/3 GR ( compact type ) ηνπ νίθνπ EGE ELECTRONIK GmbH 

Γεξκαλίαο ιεηηνπξγεί κε ηελ ζεξκνδπλακηθή αξρή. Βληφο ηνπ ζηειέρνπο εκβχζηζεο είλαη ηνπνζεηεκέλα 2 

αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο θαη 1 αληίζηαζε ζέξκαλζεο. Δ ζεξκνθξαζία ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ αληίζηαζε 

ζέξκαλζεο θαηαγξάθεηαη απφ ην έλα αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο. Σν δεχηεξν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο 

βξίζθεηαη αληηδηακεηξηθά ηνπ πξψηνπ θαη θαηαγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. Μεηαμχ ησλ δχν 

αηζζεηεξίσλ ζεξκνθξαζίαο δεκηνπξγείηαη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ 

ηαρχηεηα ξνήο ηνπ πγξνχ. Οη xξεζηκνπνηνπκελνη δηαθφπηεο ξνήο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηαρχηεηεο ξνήο απφ 

0,01-1,5 m/s. Δ ξχζκηζε ηνπ επηζπκεηνχ νξίνπ ηαρχηεηαο ξνήο γίλεηαη κέζσ πνηελζηφκεηξνπ ζην θέιπθνο ηνπ 

νξγάλνπ. Σν κήθνο ηνπ ζηειέρνπο εκβχζηζεο (120 mm) παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαθφπηε 

ξνήο ζε δηαηνκέο > DN 200 . Γηα δηαηνκέο αγσγψλ κηθξφηεξεο ησλ 200 mm ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο ηχπνο 

δηαθφπηε ξνήο ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ αγσγνχ κέζσ καζηνχ πξνέθηαζεο.  

Γηα ηα αλσηεξσ νξγαλα ρξεζηκνπνηεηηαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία κεηξεηψλ.  

Γηα θάζε κεηξεηή πξνβιέπεηαη ζην θχθισκα ζήκαηνο / ηξνθνδνζίαο (αηζζεηήξην 2 αγσγψλ ) ε παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία : 

Tχπνο     DM-024/1RDJ 

Καηαζθεπαζηήο    :SALTEK 

Ολνκαζηηθή ηάζε    : 24 V DC 

Μέγηζηε ηάζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο : 31,4 V DC 

Aηρκή θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο  :10ΚΏ 8/20 κs 

Ρέπκα ιεηηνπξγίαο    :60 mA 

Μεγίζηε παξακέλνπζα ηάζε  :< 36V 

Xξφλνο απφθξηζεο   :<1 ns 

 

 

 

ΔΛΒΚΣΡΟΚΕΝΔΣΒ ΑΕΚΛΒΕΑΒ  

 

Βλδεηθηηθα ζα παξνπζηαζνπκε ηα ηερληθα ραξαθηεξηζηηθα ειεθηξνθίλεηεο ξπζκηζηηθήο δηθιείδαο νλακαζηηθήο 

δηαηνκήο Φ 500  

ΑΕΚΛΒΕΑΏ ΣΤΠΟΤ ΠΒΣΏΛΟΤΑΏ  ΣΟΤ ΟΕΚΟΤ “ΏΜRI- KSB ”  DN 500 PN 16  

ΚΧΑΕΚΟ  :Σ2  3G-6Κ-2-XC 

TYΠΟ  ΑΕΚΛΒΕΑΏ :ΏQUISORIA  Σ2 Semi  Lug type   

ΤΛΕΚΏ ΑΕΚΛΒΕΑΏ : ΧΜΏ : (3G) ΒΛΏΣΟ  ΥΤΣΟΕΑΔΡΟ GGG 40  

ΏΞΟΝΏ   : (6K) 13 % Cr ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΟ ΥΏΛΤΐΏ  

ΑΕΚΟ   : (2) Aluminium Bronze    

ΒΑΡΏ    : (ΥC)  E.P.D.M. κε πηζηνπνηεηηθφ γηα πφζηκν λεξφ  

 

ΔΛΒΚΣΡΕΚΏ  ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ  ΐΏΝΝΧΝ    

XEIΡΕΜΟ   : MEΧ Διεθηξνθηλεηήξα  Regulating Service γηα DN 500  

ΚΧΑΕΚΟ  :200+SAR 07.5 Regulating  + TAM 4-20 mA  

ΣΤΠΟ   :ACTELEC ηνπ νίθνπ Bernard   
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ΣΡΟΦΟΑΟΕA  :380 V / 50 Hz / AC  / Σξηθαζηθφ  ΠΡΟΣΏΕΏ  : IP 67  

Κάζε θηλεηήξαο απνηειείηαη απφ: 

Γξαλαδνθηβψηην  ηχπνπ  MR , κε πξφβιεςε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ,εξβνκεραληζκφ ν νπνίνο δηαζέηεη:  

2 δηαθφπηεο  ξνπήο 1/Ο – 1/C , /  2  ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο 1/Ο – 1/C , /  Θεξκηθφ ,θαη αλαινγηθή έμνδν ζέζεο 

4-20 mA 

ΣΟΠΕΚΟ XEIΡΕΜΟ: ΜΒΧ ηνπηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηχπνπ AUMA MATIC 0.1.1 ε PLC  

 

Διεθηξνθίλεηε δηθιείδα ΟΝ / OFF  

νλακαζηηθήο δηαηνκήο Φ 200 κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά  

ΑΕΚΛΒΕΑΏ ΣΤΠΟΤ ΠΒΣΏΛΟΤΑΏ  ΣΟΤ ΟΕΚΟΤ “ΏΜRI- KSB ”  DN 200 PN 16  

ΚΧΑΕΚΟ  : Σ2  3Σ-6Κ-2-XC 

TYΠΟ  ΑΕΚΛΒΕΑΏ : ΏQUISORIA  Σ2 Semi  Lug type   

ΤΛΕΚΏ ΑΕΚΛΒΕΑΏ : ΧΜΏ : (3G) ΒΛΏΣΟ  ΥΤΣΟΕΑΔΡΟ GGG 40  

ΏΞΟΝΏ : (6K) 13 % Cr ΏΝΟΞΒΕΑΧΣΟ ΥΏΛΤΐΏ  

ΑΕΚΟ : (2) Aluminium Bronze    

ΒΑΡΏ  : (ΥC)  E.P.D.M. κε πηζηνπνηεηηθφ γηα πφζηκν λεξφ  

 

ΔΛΒΚΣΡΕΚΏ  ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ  ΐΏΝΝΧΝ    

XEIΡΕΜΟ   : MEΧ Διεθηξνθηλεηήξα  Regulating Service γηα DN 200  

ΚΧΑΕΚΟ  :Actelec AS 50 On- Off   

ΣΤΠΟ  :ACTELEC ηνπ νίθνπ Bernard   

ΣΡΟΦΟΑΟΕA  : 380 V / 50 Hz / AC  / Σξηθαζηθφ  ΠΡΟΣΏΕΏ  : IP 67  

Κάζε θηλεηήξαο απνηειείηαη απφ: 

Γξαλαδνθηβψηην  ηχπνπ  MR , κε πξφβιεςε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ,εξβνκεραληζκφ ν νπνίνο δηαζέηεη:  

2 δηαθφπηεο  ξνπήο 1/Ο – 1/C , /  2  ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο 1/Ο – 1/C , θαη  Θεξκηθφ  

 

ΣΟΠΕΚΟ XEIΡΕΜΟ: ΜΒΧ ηνπηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηχπνπ ε PLC  

 

ΏΝΣΛΕΒ ΝΒΡΟΤ 

Οη αληιηεο αλαινγα κε ηελ ιεηηνπξγηθνηεηα ηνπο θαη ηελ ηερλνινγηα πνπ ρξεζηκνπνηνπλ εηλαη : 

 Φπγφθεληξεο αληιίεο : πεξηθεξηαθέο, αλνμείδσηεο,κνλνκπιφθ,κνλνβάζκηεο, πςειήο πίεζεο, 

πεξηθεξηαθέο,  

 Αηβάζκηεο 

 Ώληιίεο απηφκαηεο αλαξξφθεζεο 

 Ώληιίεο πνιπβάζκηεο αζφξπβεο ,απηνκάηνπ αλαξξνθήζεσο 

 Ώληιίεο πεηξειαηνθίλεηεο 

 Ώληιίεο LDP,Ώληιίεο LDF πςειήο πίεζεο 

 Ώληιίεο βελδηλνθίλεηεο 

 Ώληιίεο θάζεηεο πνιπβάζκηεο 

 Πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα  

 Πηεζηηθά κε δνρείν δηαζηνιήο, Πηεζηηθά κε ειεθηξνληθφ θηη, Πηεζηηθά κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ 

θηη, Πηεζηηθά κε INVERTER, Πηεζηηθά κε δχν ή πεξηζζφηεξεο αληιίεο 

 Τπνβξχρηεο αληιίεο γεσηξήζεσλ - πεγαδηψλ 

 Τπνβξχρηνη θηλεηήξεο γεσηξήζεσλ 

 Πηεζηηθά δνρεία λεξνχ & εμαξηήκαηα αληιηψλ 

 Πηεζηηθά δνρεία δηαζηνιήο λεξνχ 

 Κπθινθνξεηέο 

 

 

 

ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ ΠΛΔΓΜΏ - ΏΒΡΟΦΤΛΏΚΕΟ 

 

 

Οη πδξαπιηθέο αζπλέρεηεο (πιήγκα θξηνχ ε Τδξαπιηθφ πιήγκα) εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ ην λεξφ επηηαρχλεη ή επηβξαδχλεη. ηαλ π.ρ. δηαθφπηεηαη απφηνκα ε ξνή ηνπ λεξνχ ζην 
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δίθηπν χδξεπζεο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο θαη ζην κέζν ηνπ αγσγνχ θαηάζιηςεο κηαο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, εμαηηίαο ηνπ 

κεηαβαηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε π.ρ. χζηεξα απφ ηελ αηθλίδηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα ηεο αληιίαο. Ώπηφ είλαη ην πδξαπιηθφ πιήγκα. Σε ζηηγκή ηνπ πιήγκαηνο αλαπηχζζεηαη απφηνκε 

ζηηγκηαία πςειή πίεζε ε νπνία είλαη πνιχ επηθίλδπλε αθνχ θηάλεη λα είλαη έσο θαη 8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ 

ηελ θαλνληθή πίεζε ηνπ δηθηχνπ. Δ πςειή απηή πίεζε ιεηηνπξγεί ζαλ ζηηγκηαία έθξεμε κέζα ζην δίθηπν, ε 

νπνία αλαδεηάεη εθηφλσζε ζε φιν ην δίθηπν θαη δελ ηε βξίζθεη επεηδή ην λεξφ είλαη αζπκπίεζην. Αειαδή, αλ ε 

πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ είλαη 5bar, ηε ζηηγκή ηνπ πιήγκαηνο ε πίεζε κπνξεί ζηηγκηαία λα θηάζεη κέρξη 

θαη 40bar (αχμεζε 800%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αηάγξακκα 6-1 : Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζηνλ ρξφλν (ζην Τδξαπιηθφ πιήγκα) 

 

Δ κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ δηαθηλνχκελνπ ξεπζηνχ πξνθαιεί θχκαηα ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ κε 

ζπλέπεηα ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα θιεηζηνχο αγσγνχο) ή 

ηεο ζηάζκεο ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο (γηα αλνηρηνχο αγσγνχο). Δ αλάπηπμε ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

νθείιεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αδξάλεηα ηεο κάδαο ηνπ ξεπζηνχ πνπ βξίζθεηαη ελ θηλήζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο απνζεθεπφκελεο ελέξγεηαο ζε απηφ ππφ κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Ώλάινγα κε ηνλ 

ξπζκφ αιιαγήο ηεο αξρηθήο κφληκεο θαηάζηαζεο ηα κε κφληκα θαηλφκελα ρσξίδνληαη ζηηο δχν παξαθάησ 

θαηεγνξίεο:  

• ηα θαηλφκελα φπνπ ε κεηαβνιή γίλεηαη κε αξγφ ξπζκφ (surging), νπφηε ε ζπκπηεζηφηεηα ηνπ ξεπζηνχ 

θαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ αγσγνχ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θχκαηα πίεζεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ κηθξά κεγέζε θαη ε κεηαβνιή ηεο θηλεκαηηθήο θαηάζηαζεο γίλεηαη ζηηγκηαία 

αληηιεπηή ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Σα θαηλφκελα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κειεηψληαη κε ηε ζεσξία ηεο 

ζπκπαγνχο ζηήιεο πγξνχ (rigid column theory).  

• ηα θαηλφκελν φπνπ ε κεηαβνιή γίλεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ, νπφηε ε ζπκπηεζηφηεηα ηνπ ξεπζηνχ θαη ε 

ειαζηηθφηεηα ηνπ αγσγνχ δελ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θχκαηα πίεζεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ κεγάια κεγέζε θαη ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο έρεη ηε κνξθή 

δηαηαξαρήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ζέζε ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ πξνθιήζεθε ε κεηαβνιή 

θαη νδεχεη κε πεπεξαζκέλε ηαρχηεηα (αληίζηνηρε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ) θαηά κήθνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δ θαηεγνξία απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ νλνκάδεηαη πδξαπιηθφ πιήγκα (water hammer) θαη 

κειεηάηαη κε ηε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο ζηήιεο πγξνχ (elastic column theory). 

 

Σα κε κφληκα θαηλφκελα ζηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιν πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ, ζπρλά πνιχ κεγαιχηεξεο ηάμεο απφ ηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ηεο εγθαηαζηάζεσο φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. Σν κέγεζνο ησλ ππεξπηέζεσλ θαη 

ππνπηέζεσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:  
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 Σν πξνθίι ηνπ αγσγνχ  

 Σν κήθνο ηνπ αγσγνχ  

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ  

 Πιήζνο αληιηψλ ελ ιεηηνπξγία  

 Βηδηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ ησλ ελ ιεηηνπξγία αληιηψλ  

 Πιήξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ ελ ιεηηνπξγία αληιηψλ 

 Ώδξάλεηα ζηξεθνκέλσλ καδψλ ζπζηήκαηνο θηλεηήξα – αληιίαο.  

 Σελ αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ δηαθηλνχκελνπ ξεπζηνχ  

 Σν κέγεζνο ηεο επηηάρπλζεο ή ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ δηαθηλνχκελνπ ξεπζηνχ  

 Σελ ππθλφηεηα ηνπ δηαθηλνχκελνπ ξεπζηνχ  

 Σηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπο κεγάινπο θεληξηθνχο αγσγνχο θαη ζηα αληιηνζηάζηα, κε ηηο πςειέο ηαρχηεηεο ξνήο νη επηπηψζεηο ησλ 

πδξαπιηθψλ αζπλερεηψλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο, θαζψο κπνξεί λα πξνθιεζεί ζξαχζε ησλ αγσγψλ. Βπνκέλσο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αλάιπζε θαη ν έιεγρνο ησλ πδξαπιηθψλ αζπλερεηψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε 

αληηπιεγκαηηθψλ βαιβίδσλ, είλαη απαξαίηεηα.  

Σα κε κφληκα θαηλφκελα (δει. Σνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο) ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αληνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ:  

 Κφπσζε  

 Ρήμε ησλ αγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Καηαζηξνθή ησλ ζηεξίμεσλ ηνπ αγσγνχ  

 Καηαζηξνθή ησλ βαιβίδσλ ηεο αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο  

 Ώλάπηπμε θξαδαζκψλ θαη ζνξχβνπ  

 Βηζαγσγή αέξα δηακέζσλ ησλ θιαληδψλ ησλ βαιβίδσλ ή δηακέζσλ ησλ ελψζεσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αγσγψλ.  

 πειαίσζε  

 Ώπνθφιιεζε ηεο ζηήιεο ηνπ ξεπζηνχ (column separation) 

 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη αλάπηπμεο ησλ κε κφληκσλ θαηλνκέλσλ (δει. Σνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο) είλαη:  

 Υεηξηζκνί ζηε βάλα (άλνηγκα ή θιείζηκν)  

 Ώιιαγέο ζηελ απαίηεζε ξνήο απφ ην ζχζηεκα  

 Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο  

 Βιεγρφκελε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο  

 Ώζηνρία ηεο αληιίαο  

 Πηψζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ή αζηνρία ηνπ θηλεηήξα  

 Ώζηνρία ησλ ξπζκηζηψλ πίεζεο  

 Βηζαγσγή αέξα ζηνπο αγσγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Ρήμε αγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Μεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ δηαθηλνχκελνπ λεξνχ 

 

Σν πδξαπιηθφ πιήγκα είλαη ε βαζηθή αηηία ησλ δεκηψλ ζηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αλ δελ 

αληηκεησπηζζεί θαηάιιεια, εθηφο απφ ηνλ ελνριεηηθφ ζφξπβν, ζα πξνθιεζεί βιάβε ζην δίθηπν, πξφσξε θζνξά 

ζηηο πδξαπιηθέο ζπζθεπέο θαη ζηα εμαξηήκαηα. 

ε κεγάια δίθηπα χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο πφιεσλ ή ζε δίθηπα δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, έρνπκε δχν θπξίσο 

πεξηπηψζεηο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο: 

• Ξαθληθφ ζηακάηεκα ηεο ξνήο εμαηηίαο ηνπ απφηνκνπ θιεηζίκαηνο κηαο βάλαο: Λφγσ ηεο νξκήο 

κεγάιεο κάδαο πγξνχ θαη ηνπ απφηνκνπ ζηακαηήκαηφο ηεο, δεκηνπξγείηαη ππνπίεζε ζηελ αξρή ηνπ 

αγσγνχ, ε νπνία πξνθαιεί νξκεηηθή επηζηξνθή ηνπ πγξνχ, πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζεκαληηθή δεκηά 

ζηελ αληιία. 

• Ώπφηνκν ζηακάηεκα ή μεθίλεκα ηεο αληιίαο, πνπ πξνμελεί θαηλφκελα ζπειαίσζεο «Δ ζπειαίσζε 

είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κε ηελ άληιεζε δεκηνπξγνχληαη πεξηνρέο ππνπίεζεο, πνπ πξνθαινχλ 

φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα νξκεηηθή πξφζθξνπζε ηνπ πγξνχ επάλσ ζηελ αληιία». 

 

 

Πψο αληηκεησπίδεηαη ην πδξαπιηθφ πιήγκα 
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Δ αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία αληιεηηθήο εγθαηάζηαζεο κε ρξήζε αεξνθπιαθίνπ πξνζθέξεη απφιπηε αζθάιεηα 

θαη αμηνπηζηία θαη αληηκεησπίδεη ηηο ππεξπηέζεηο, ηηο ππνπηέζεηο θαζψο θαη ηηο αξλεηηθέο πηέζεηο . Σν 

αεξνθπιάθην είλαη έλα θιεηζηφ δνρείν πνπ ζην πάλσ κέξνο ηνπ ππάξρεη αέξην (π.ρ. αέξαο) ππφ πίεζε θαη  

ζην θάησ κέξνο ηνπ ππάξρεη λεξφ πνπ δηαηεξεί ζηαζεξή ζηάζκε. Δ κάδα ηνπ αεξίνπ πνπ είλαη εγθισβηζκέλε 

ζην πάλσ κέξνο ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη άξα φηαλ ε πίεζε ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ 

αεξνθπιαθίνπ κε ηνλ αγσγφ απμάλεηαη, ηφηε απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ, ην αέξην ζπκπηέδεηαη θαη κεηψλεηαη 

ν φγθνο ηνπ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ κεηψλεηαη ε πίεζε ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηνλ αγσγφ. 

 

Καηά ηε παχζε ηνπ θηλεηήξα ηεο αληιίαο, εμαηηίαο ηεο αηθλίδηαο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, ην 

χςνο θαη ε παξνρή πνπ παξέρνληαη απφ ηελ αληιία κεηψλνληαη απφηνκα. Σν ζπκπηεζκέλν αέξην ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ αεξνθπιαθίνπ εθηνλψλεηαη, αλαγθάδεη ην λεξφ λα εμέιζεη απφ ην αεξνθπιάθην, κέζα απφ έλα εηδηθά  

δηακνξθσκέλν ζηφκην εηζφδνπ, θαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγσγφ θαηάζιηςεο κε ζθνπφ λα απνθαηαζηήζεη ελ κέξεη 

ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηεο ξνήο θαη έηζη λα κεηψζεη ηελ έληαζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο. 

ηαλ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο κεησζεί ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδψζεη άιιε ελέξγεηα ζην 

λεξφ ηφηε ε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηε θαηάζιηςε ηεο αληιίαο,  

θιείλεη απφηνκα θαη ε αληιία εηζέξρεηαη ζε δηαδηθαζία αδξαλνπνίεζεο. Μεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε 

ξνή ηνπ λεξνχ ζηνλ αγσγφ θαηάζιηςεο ζηακαηά, αληηζηξέθεηαη θαη επηζηξέθεη πξνο ην αεξνθπιάθην. Καζψο 

ην λεξφ εηζέξρεηαη ζην αεξνθπιάθην, κέζα απφ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ζηφκην εηζφδνπ, ν φγθνο ηνπ  

αεξίνπ κεηψλεηαη θαη δεκηνπξγείηαη κία λέα δηαθνξά πίεζεο, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζηνκίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηνλ αξρηθφ φγθν ηνπ αεξίνπ ζην αεξνθπιάθην θαη ηε 

ζεξκνδπλακηθή κεηαβνιή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνθπιαθίνπ. Σα ζηφκηα εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε ε πηψζε πίεζεο θαηά ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ ζην αεξνθπιάθην λα είλαη  

κεγαιχηεξε απφ ηελ πηψζε πίεζεο θαηά ηελ έμνδν ηνπ λεξνχ (αεξνθπιάθην ηχπνπ πεπηεζκέλνπ δνρείνπ). Σν 

παξαπάλσ έρεη δηαπηζησζεί πσο νδεγεί γξεγνξφηεξα ζηελ απφζβεζε ηνπ κεηαβαηηθνχ θαηλνκέλνπ.  

 Αηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπνη αεξνθπιαθίνπ:  

• αεξνθπιάθην ηχπνπ πεπηεζκέλνπ δνρείνπ (air chamber),  

• αεξνθπιάθην ηχπνπ απνηακηεπηή (accumulator).  

Καη νη δχν ηχπνη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ε επηινγή ελφο απφ ηνπο δχν βαζίδεηαη ζε 

ηερληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Βπίζεο έλα αεξνθπιάθην κπνξεί λα έρεη δηεχζπλζε θαηαθφξπθε, νξηδφληηα ή 

επηθιηλή. Σν αεξνθπιάθην ηχπνπ πεπηεζκέλνπ δνρείνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε αεξνζπκπηεζηή θαη κε αηζζεηήξεο 

νη νπνίνη ελεξγνπνηνχλ ή απελεξγνπνηνχλ ηνλ αεξνζπκπηεζηή έηζη ψζηε ην αεξνθπιάθην λα είλαη γεκηζκέλν 

κέρξη ηελ επηζπκεηή ζηάζκε. Δ ζηάζκε πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ αεξνζπκπηεζηή βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ηε 

ζηάζκε πνπ ηνλ απελεξγνπνηεί. κσο δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απφζηαζε ησλ δχν 

ζηαζκψλ. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απφζηαζε απηή, φπσο αλαθέξνπλ νη Evans θαη Crawford, είλαη:  

• ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπκπηεζηή,  

• ην κέγεζνο ηνπ αεξνθπιαθίνπ,  

• πφζν ζπρλά ν αεξνζπκπηεζηήο ελεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη,  

• νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,  

• πφζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο έπεηηα απφ παξαηεηακέλε 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  
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ρήκα 6-11: Ώεξνθπιάθην ηχπνπ πεπηεζκέλνπ δνρείνπ. 

 

 

 
 

 

ρήκα 6-12: Ώεξνθπιάθην ηχπνπ απνηακηεπηή 

 

Ο ηχπνο απηφο αεξνθπιαθίνπ ξπζκίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ πξνζπκπίεζε ηνπ αεξίνπ κέζα ζην αεξνθπιάθην 

κέρξη κηαο αξρηθήο πηέζεσο θαη πξέπεη λα δηαζέηνπλ γπάιηλε επηθάλεηα κέζσ ηεο νπνίαο λα κπνξεί λα θαλεί ε 

ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην αεξνθπιάθην. Σν αεξνθπιάθην ηχπνπ απνηακηεπηή, εμαηηίαο ηεο ζρεδίαζήο ηνπ, είλαη 

θαηάιιειν κφλν γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ κηθξνχο φγθνπο αεξνθπιαθίνπ (π.ρ. πεηξνρεκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο). ην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη κηα εχθακπηε κεκβξάλε ε νπνία δηαρσξίδεη ηνλ πγξφ απφ ηνλ 

αέξην φγθν. Σν αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη άδσην ή θάπνην άιιν αδξαλέο αέξην. Δ εχθακπηε 

κεκβξάλε εκπνδίδεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ αεξίνπ απφ ην πγξφ. Ώπηφο ν ηχπνο αεξνθπιαθίνπ έρεη ην  

πιενλέθηεκα ηεο επθνιφηεξεο ζπληήξεζεο ζε ζχγθξηζή κε ηνλ ηχπν πεπηεζκέλνπ δνρείνπ. 

Σα αεξνθπιάθηα δελ ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηε θαηάζιηςε ηεο αληιίαο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 

απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε αληιία, αιιά κπνξνχλ 

επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άιιεο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κεγάινπο 

αγσγνχο αλαξξφθεζεο, έλα επηπξφζζεην αεξνθπιάθην ζηελ αλαξξφθεζε  

ηεο αληιίαο παξέρεη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ. ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο αληιίαο 

ή δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, έλα αλάληε αεξνθπιάθην ζα απνξξνθήζεη ηελ ελέξγεηα, ελψ έλα 

θαηάληε αεξνθπιάθην ζα ηελ θαηαλαιψζεη. Σα αεξνθπιάθηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα  

δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

• φηαλ έλα ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη απφβιεηα δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί ε επηζπκεηή ζηάζκε ηνπ λεξνχ 

γηα ηε ξχζκηζε ηνπ αεξνζπκπηεζηή,  

• ην εζσηεξηθφ θέιπθνο ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζα ηξππεζεί απφ ηα αηρκεξά αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηα απφβιεηα,  
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• ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο θξνχζηαο, ηδεκάησλ θαη δηαθφξσλ εκπνδίσλ.  

Σα αεξνθπιάθηα παξνπζηάδνπλ πςειή αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο, αξθεί λα είλαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηα παξαθάησ:  

• παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζην αεξνθπιάθην,  

• γηα ιφγνπο πγηεηλήο, ζπλερήο ή ηνπιάρηζηνλ ζπρλή αληηθαηάζηαζε ηνπ πγξνχ φγθνπ,  

• ην ζπκπηεζκέλν αέξην δελ πξέπεη λα πεξηέρεη θαλέλα έιαην,  

• κε ζθνπφ ηελ επηζεψξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ αεξνθπιαθίνπ απαηηείηαη ε χπαξμε εθεδξηθνχ 

αεξνθπιαθίνπ,  

• ζπληήξεζε ηνπ αεξνζπκπηεζηή.  

 Σν αεξνθπιάθην αληηκεησπίδεη ζπλήζσο ην πξφβιεκα ησλ αξλεηηθψλ πηέζεσλ θαιχηεξα απφ ηηο ππφινηπεο 

αληηπιεγκαηηθέο δηαηάμεηο. Χο κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πςειφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο αλαθέξεη ν Fox (1977), ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ αεξνθπιαθίνπ θαη ε 

αλάγθε εμππεξέηεζήο ηνπ απφ αεξνζπκπηεζηή. Γηα απηφ ην ιφγν ε εγθαηάζηαζε αεξνθπιαθίνπ δηθαηνινγείηαη 

κφλν ζηηο κεγάινπ κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ νη άιιεο κέζνδνη κάιινλ είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηεο ή ην ίδην 

δαπαλεξέο. Σν αεξνθπιάθην πξέπεη λα απνθεχγεηαη σο αληηπιεγκαηηθή ιχζε ζηε πεξίπησζε αληιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δεμακελψλ αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο είλαη κηθξή ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πδξαπιηθέο απψιεηεο ηνπ αγσγνχ (δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ κήθνπο κεηαθνξάο 

αγσγψλ θαη νξηδφληησλ δηθηχσλ φπσο ηα ππξνζβεζηηθά δίθηπα). πλήζσο αλάκεζα ζην αεξνθπιάθην θαη ηελ 

αληιία ρξεζηκνπνηείηαη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Βπεηδή ε απφζηαζε αληιίαο – αεξνθπιαθίνπ είλαη ζπλήζσο 

κηθξή ελδέρεηαη λα εθδεισζεί πιήγκα ζηε βαιβίδα (check valve slam) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη  

ζχζηεκα εμαζζέληζεο ηεο κεραληθήο θίλεζεο. Ο φγθνο ηνπ αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζην αεξνθπιάθην εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην κήθνο ηνπ αγσγνχ, ηε δηαηνκή ηνπ, ηελ αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηε 

κεθνηνκή ηνπ αγσγνχ. Δ εγγπεκέλε δηαηήξεζε ηνπ αέξα κέζα ζην αεξνθπιάθην είλαη νπζηαζηηθή γηα ηε  

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, αθνχ γηα πιήξσζε κε αέξα θάησ απφ ην 50% ηνπ φγθνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα αεξνθπιάθηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα ζε 

πδξνειεθηξηθά έξγα φπνπ πξνηηκψληαη νη πχξγνη αλάπιαζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπλδπαζκέλε ηνπνζέηεζε  

βαιβίδσλ εηζαγσγήο αέξα κε ηελ εγθαηάζηαζε αεξνθπιαθίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ φγθνπ ηνπ. Δ κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπνζέηεζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλσλ ζηνκίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηε βάζε ηνπ. Σέινο, ηα αεξνθπιάθηα πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά 

κνλσκέλα γηαηί πεξηέρνπλ ζηάζηκν λεξφ κε ηε πηζαλφηεηα λα παγψζεη.  

ρεηηθά κε ηηο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή αλεξνθπιαθηνπ: 

ηηο αξρέο ηνπ 1970 άξρηζε ε εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε Δ/Τ γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο. Σν 1974 νη Graze θαη Forrest επέιπζαλ ηηο εμηζψζεηο ηεο κεζφδνπ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βνήζεηα Δ/Τ ιακβαλνκέλσλ ησλ πδξαπιηθψλ απσιεηψλ θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη  

αλαπαξήγαγαλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ Evans θαη Crawford. Σα λέα δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ κέγηζησλ ππεξπηέζεσλ θαη κηθξή αχμεζε ησλ κέγηζησλ ππνπηέζεσλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο 

ησλ γξακκηθψλ απσιεηψλ θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ. Σν 1977 ν Ruus χζηεξα απφ δηεμνδηθή κειέηε ησλ 

δηαγξακκάησλ απηψλ έδεημε ηελ αλάπηπμε πςειψλ πηέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 

αγσγνχ θαηάζιηςεο. Σν 1978 ν Fok ζπλέηαμε δηαγξάκκαηα πνπ έδεηρλαλ πςειέο  

πηέζεηο ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγσγνχ θαη αλέθεξε φηη ε ζεψξεζε ελφο ελδηάκεζνπ ηνπ αγσγνχ θαηάζιηςεο. Σν 

1978 ν Fok ζπλέηαμε δηαγξάκκαηα πνπ έδεηρλαλ πςειέο πηέζεηο ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγσγνχ θαη αλέθεξε φηη ε 

ζεψξεζε ελφο ελδηάκεζνπ πνιπηξνπηθνχ εθζέηε n=1,2 είλαη πην ξεαιηζηηθή. Βπίζεο αλαθέξεη φηη ηα  

δηαγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε δίθηπα ζσιελψζεσλ αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ζηε κφληκε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ηζνδχλακε ξνή ζε απιφ αγσγφ.  

Σν 1982 νη Graze θαη Horlacher απνκάθξπλαλ ηελ αληίζηαζε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ απφ ηελ αλάιπζή 

ηνπο θαη ζεσξψληαο κεηαβιεηφ πνιπηξνπηθφ εθζέηε ζπλέηαμαλ δηαγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηε κέζνδν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ “ζεξκνδπλακηθή εμίζσζε” πνπ δηαηχπσζε ν Graze ην 

1968. Δ εμίζσζε απηή ζπκπεξηιάβαλε ηνλ πνιπηξνπηθφ εθζέηε σο κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Σα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπκθσλνχζαλ ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Παξφια απηά ηα δηαγξάκκαηα δελ πηνζεηήζεθαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο εμαηηίαο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Σα δηαγξάκκαηα απηά παξνπζίαδαλ πςειέο 

πηέζεηο θαηά κήθνο φινπ ηνπ αγσγνχ θαηάζιηςεο. Σν 1986 νη ίδηνη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ ηελ αληίζηαζε ηνπ 

ζηνκίνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζηελ αλάιπζή ηνπο, αιιά μερσξηζηά απφ ηηο γξακκηθέο απψιεηεο ηνπ αγσγνχ. Δ 

αλάιπζε έδεημε φηη ν ιφγνο ησλ απσιεηψλ ηεο ξνήο ζην ζηφκην εηζφδνπ πξνο ηηο απψιεηεο ηεο ξνήο ζην ζηφκην 

εμφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10†30 δηεπξχλνληαο ηελ ηηκή ηνπ 2,5 πνπ είρε σο ηφηε 
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πηνζεηεζεί γηα νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αεξνθπιαθίνπ. Παξφκνηεο πςειέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ απηνχ 

παξνπζίαζαλ ην 1984 νη Thorley θαη Enever. 

Σν 1985 νη Thorley θαη Lastowiecki παξνπζίαζαλ ηελ πξψηε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ γηα ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε αεξνθπιαθίσλ ζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα.  Σν 1989 νη Graze θαη Horlacher αλέπηπμαλ 

παξφκνηα δηαγξάκκαηα κε απηά 1982, γηα πεξηπηψζεηο θιεηζίκαηνο βαλψλ. Σα δηαγξάκκαηα ρσξίδνληαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε αγλννχζε αληίζηαζε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ θαη ε δεχηεξε ηελ 

ιάκβαλε ππφςε.  

Σν 2002 ν Stephenson ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηεο αζπκπίεζηεο ξνήο γηα ηελ αλάπηπμε λνκνγξαθεκάησλ 

δηαζηαζηνιφγεζεο αεξνθπιαθίσλ γηα πεξηπηψζεηο αζηνρίαο ηεο αληιίαο θαη ζπλέθξηλε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ εθαξκνγή ηεο πιήξνπο ειαζηηθήο αλάιπζεο. Σφληζε ηνλ  

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ε αληίζηαζε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θαη 

θαηέιεμε ζην φηη ε αληίζηαζε ηνπ ζηνκίνπ είλαη πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

αεξνθπιαθίνπ απφ φηη είλαη ν πνιπηξνπηθφο εθζέηεο.  

Σν 2002 ν Di Santo αλέπηπμε δηαγξάκκαηα ζρεδίαζεο γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ αεξνθπιαθίνπ γηα 

πεξηπηψζεηο αζηνρίαο ηεο αληιίαο φηαλ ε θαηάληε νξηαθή ζπλζήθε είλαη έλαο θαηαθφξπθνο αγσγφο (vertical 

shaft) πνπ θαηαζιίβεη απεπζείαο ζηελ αηκφζθαηξα αληί ηεο θιαζζηθήο ππνζέζεσο πεξί ζηαζεξήο ζηάζκεο ηεο 

δεμακελήο θαηάζιηςεο ε νπνία πηνζεηήζεθε ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Υξεζηκνπνίεζε ηε ζεσξία ηεο 

ζπκπαγνχο ζηήιεο πγξνχ θαη δηεμήγαγε κεηξήζεηο γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ζρεδίαζεο πνπ αλαθέξακε σο ηψξα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν θαηά ην ζηάδην 

ηνπ πξνζρεδηαζκνχ θπξίσο ιφγσ ησλ απινπνηεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ εηζάγνπλ (π.ρ. ακειεηέεο πδξαπιηθέο 

απψιεηεο), ηελ επηινγή θαη δηαθχκαλζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε  

αθξίβεηα ησλ ιχζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Ο Thorley ην 1991 ηφληζε φηη ηα δηαγξάκκαηα απηά πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηελ εμαγσγή εθηηκήζεσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο βαζηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε θαη πσο έλαο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ηεο ηάμεο ηνπ 1,2†1,25 πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη.  

Αηβάζκηεο βειηηζηνπνηήζεηο βαζηζκέλεο ζε γελεηηθνχο αιγνξίζκνπο αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ ζρεδίαζε αλνηρηψλ 

πχξγσλ αλάπιαζεο (surge shafts) θαη βαιβίδσλ αέξνο ζε δίθηπα δηαλνκήο χδαηνο απφ ηνλ Wang (1997) θαη 

απφ ηνλ Lingireddy (2000). Μνληέια βειηηζηνπνίεζεο (Wang (1997), Nash θαη Karney (1999), Vitkowsky 

(2000), Kapelan (2003), θαη Bong θαη Karney (2006)) ηξέρνπλ κνληέια πξνζνκνίσζεο κε κφληκσλ θαηλνκέλσλ 

εθαηνληάδεο θνξέο έηζη ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηε βέιηηζηε ιχζε. Σν 2006 νη Bong θαη Karney κειέηεζαλ ην 

πξφβιεκα ηεο βέιηηζηεο ηνπνζέηεζεο ησλ αλνηρηψλ πχξγσλ αλάπαιζεο θαη ησλ αλαθνπθηζηηθψλ βαιβίδσλ θαη 

ην κέγεζνο ησλ ηειεπηαίσλ γηα έλα δίθηπν δηαλνκήο χδαηνο απνηεινχκελν απφ 29 αγσγνχο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία απφ ηα κε κφληκα θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ απφηνκνπο ρεηξηζκνχο ηεο βάλαο. 

Αελ δηλφηαλ φκσο δηαζηαζηνιφγεζε ησλ πχξγσλ αλάπιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  πλνπηηθά κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηε ζρεδίαζε αεξνθπιαθίσλ απφ ην 1934 έσο ην 

2002 εμάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:  

  

1. Κάζε κέζνδνο ήηαλ νπζηαζηηθά κηα βειηίσζε απφ ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο “αληιία-

αεξνθπιάθην-δεμακελή θαηάζιηςεο”. 

2. Δ βαζηθή ηδέα κε ηελ νπνία πξνζεγγηδφηαλ ην πξφβιεκα ήηαλ ε ελεξγεηαθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ζηε κφληκε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ελέξγεηαο ζην αεξνθπιάθην.  

3. Μειέηεο έρνπλ εηζάγεη δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αλαιχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο φπσο 

γξαθηθέο κεζφδνπο, πξνζεγγίζεηο κε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ζπκπαγνχο ζηήιεο πγξνχ, πξνγξάκκαηα Δ/Τ 

βαζηζκέλα ζηε κέζνδν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ κέγηζησλ πηέζεσλ θαηά  

κήθνο ηνπ αγσγνχ.  

4. ιεο νη κειέηεο ζπκθσλνχζαλ ζην γεγνλφο φηη ε αληίζηαζε ηεο ξνήο ζην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ 

είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αεξνθπιαθίνπ. Δ αληίζηαζε ηεο ξνήο ζην 

ζηφκην εμφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ απνδείρζεθε πσο είλαη επλντθή ππέξ ηεο κείσζεο ησλ ππνπηέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγσγφ εμαηηίαο ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εμαηηίαο απφηνκσλ 

ρεηξηζκψλ ζηε βάλα.  

5. Μνινλφηη ε επίδξαζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ εθζέηε ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξπηέζεσλ ήηαλ γλσζηή, ην 2002 ν 

Stephenson ακθηζβήηεζε ηελ νξζφηεηα απηήο ηεο άπνςεο εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαγξακκάησλ ζρεδίαζεο. Τπνζηήξημε φηη ε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ αεξνθπιαθίνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αληίζηαζε ηεο ξνήο ζηα ζηφκηα εηζφδνπ θαη  

εμφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ παξά απφ ηνλ πνιπηξνπηθφ εθζέηε. εκεηψλεηαη φηη ν Wood ην 1970 αλέθεξε φηη γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο αδηαβαηηθήο ζπκπίεζεο ηνπ αέξα νη πηέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη θαηά 10% πςειφηεξεο 
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απφ απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ ηζνζεξκνθξαζηαθή ζπκπίεζε, ελψ ν Martino ην 2002 αλέθεξε φηη ε 

αχμεζε είλαη 10†20%.  

6. Παξφιν πνπ ε κέζνδνο ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο γηα ηε ζεξκνδπλακηθή αλάιπζε ησλ αεξνθπιαθίσλ είλαη 

αθξηβήο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φπσο αλαθέξεη ν Graze (1968), νη πεξηζζφηεξεο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο 

ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξηθέο ζρέζεηο. Ώπηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εξεπλεηέο έδηλαλ βαξχηεηα ζε άιια πην θξίζηκα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

7. Δ αδηαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνθπιαθίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρακειή 

αληίζηαζε ηεο ξνήο ζην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ θαη ζπλεπψο ηε δεκηνπξγία πςειψλ ηαιαληψζεσλ 

ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη αεξνθπιάθηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ έρνπλ παξαηεξεζεί λα 

ζπκπεξηθέξνληαη αδηαβαηηθά.  

8. Δ ηζνζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνθπιαθίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πςειή 

αληίζηαζε ηεο ξνήο ζην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ αεξνθπιαθίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηθξψλ πηέζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη αεξνθπιάθηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ έρνπλ παξαηεξεζεί λα ζπκπεξηθέξνληαη 

αδηαβαηηθά.  

9. Δ αληίζηαζε ηεο ξνήο ζην ζηφκην εηζφδνπ βξέζεθε πσο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

αεξνθπιαθίνπ ζηα ζπζηήκαηα ρακειψλ πδξαπιηθψλ απσιεηψλ απφ φηη ζηα ζπζηήκαηα πςειψλ πδξαπιηθψλ  

απσιεηψλ.  

10. Σα δηαγξάκκαηα ζρεδίαζεο ήηαλ νπζηαζηηθά πεξηνξηζκέλα ζε πεξηπηψζεηο απιψλ πδξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ο Fok ην 1978 ππνζηήξημε φηη ε εθαξκνγή ηνπο ζε δίθηπα ζσιελψζεσλ είλαη δπλαηή, αιιά πφηε 

δελ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξάμε. Δ εθαξκνγή ηνπο απαηηεί ηνλ νξηζκφ ελφο αγσγνχ πνπ ζηε κφληκε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο έρεη ηζνδχλακε θηλεηηθή ελέξγεηα κε απηή ηνπ δηθηχνπ.  

11. ΐειηηζηνπνηήζεηο βαζηζκέλεο ζε δηβάζκηνπο γελεηηθνχο αιγφξηζκνπο, κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ζεσξία 

ηεο ειαζηηθήο ζηήιεο πγξνχ θαη απαηηνχλ πςειή ππνινγηζηηθή ηζρχ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε  

δηαζηαζηνιφγεζε αεξνθπιαθίσλ απιψλ αγσγψλ θαη κηθξψλ δηθηχσλ δηαλνκήο, πξνζθέξνληαο έηζη κηα πην 

αθξηβή θαη ιεπηνκεξή κέζνδν απφ απηή ησλ δηαγξακκάησλ ζρεδίαζεο.  

12. Μνινλφηη ε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ρξήζε βειηηζηνπνηήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε δηβάζκηνπο 

γελεηηθνχο αιγφξηζκνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεγάια δίθηπα δηαλνκήο χδαηνο, πξνθχπηεη ην παξαθάησ 

πξαθηηθφ πξφβιεκα:  

Δ αλάγθε γηα αξθεηέο εθαηνληάδεο πξνζνκνηψζεηο ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο, πξνθαιεί απαγνξεπηηθά πςειφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο, θαζηζηψληαο ηε ιχζε απηή πξαθηηθά 

αλέθηθηε. 

ε δίθηπα χδξεπζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, tν πδξαπιηθφ πιήγκα αληηκεησπίδεηαη κφληκα κε ηελ επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζε φγθν αεξνζαιάκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο 

πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο (πάληα πξηλ απφ ην δηαθφπηε). Ώλάινγα κε ηε δηάηαμε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ 

ζεκείσλ θαηαλάισζεο επηιέγνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα ηεκάρηα γηα ηνπνζέηεζε ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηεο 

εγθαηάζηαζεο.  

 
 

ρήκα 6-13: Ώξρή ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο 

 

Μέζσ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γίλεηαη ζηα εμσηεξηθά πδξαγσγεία ν έιεγρνο θαη 

ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Ο ελ ιφγν εμνπιηζκφο ηνπνζεηείηαη ζηνπο ζηαζκνχο δηαρεηξίζεηο ελφο εμσηεξηθνχ 

δειαδή ζε Γεσηξήζεηο, Τδξνκαζηεχζεηο, Ώληιηνζηάζηα, Φξεάηηα θαη δεμακελέο  
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ΓΕΩΣΡΗΕΙ 
Γεσηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ άληιεζε λεξνχ θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα ε γηα γεσζεξκία. 

Δ γεψηξεζε είλαη κέζνδνο δηαηξήζεσο ηνπ εδάθνπο ζε ζεκαληηθφ βάζνο κε ηε δηάλνημε νπψλ θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ππεδάθνπο, δειαδή ηελ απεπζείαο άληιεζε λεξνχ 

ή ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο. Δ γεψηξεζε εθηειείηαη κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη 

γεσηξχπαλα. 

Αηαδηθαζία Γεψηξεζεο 

Οη γεσιφγνη θαη κεραλνιφγνη, αξρηθά εθπνλνχλ κειέηε ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε γεψηξεζε, ελψ παξάιιεια πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο. Μειέηε ηνπ ρψξνπ 

θαη εληνπηζκφο ηεο αθξηβήο ζέζε ηεο δηάηξεζεο. Βμαζθάιηζε νκαιήο πξφζβαζεο ζην ρψξν δηάηξεζεο φπνπ ζα 

ζηεζνχλ ηα γεσηξχπαλα θαη ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο ηεο πδξνγεψηξεζεο. Γηα δπζπξφζηηεο πεξηνρέο 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε πξφζβαζε γηα αλεθνδηαζκφ ζε θαχζηκα θαη λεξφ πνπ απαηηνχλ ηα κεραλήκαηα 

γεψηξεζεο. Ώπηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε γεψηξεζεο ζε ππφγεηα. Πξαγκαηνπνηείηαη πξνυπνινγηζκφο 

δαπάλεο θαη ζπκθσλίαο ηνπ έξγνπ. Δ θαζαπηφ δηαδηθαζία δηαξθεί απφ 1 σο 3 κέξεο αλάινγα ηε δπζθνιία 

έξγνπ. Δ δηάξθεηα εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ππεδάθνπο (ζθιεξφηεηα πεηξσκάησλ, ζαζξφηεηα 

εδάθνπο θ.ά.), ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο, θαζψο επίζεο απφ ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο. ηα πιαίζηα 

κηαο γεψηξεζεο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζηκεληελέζεηο ζηεγαλνπνίεζεο θη ελίζρπζεο εδαθψλ. 

Αηαζσιήλσζε γεσηξήζεσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο πδξνγεψηξεζεο απαηηείηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

παξνρήο λεξνχ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηεθπεξαίσζε δηαζσιήλσζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δίθηπα 

ζσιελψζεσλ. Σν πξψην δίθηπν έρεη λα θάλεη κε ηε ζσιήλσζε άξδεπζεο γηα ηελ παξνρή λεξνχ. Σν δεχηεξν 

δίθηπν είλαη έλα ζχζηεκα αλζεθηηθήο ζσιήλσζεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο γεψηξεζεο. 

Ώλάινγα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεψηξεζεο θαη ηνπ εδάθνπο πνηθίινπλ θαη oη ζσιήλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα δχα 

απηά δίθηπα. πλήζσο είλαη αλνμείδσηνη, γαιβαληζκέλνη ή πιαζηηθνί. θνπφο ηεο δηαζσιήλσζεο είλαη ε 

δπλακηθή ζπγθξάηεζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο δηάηξεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε γεψηξεζε. Σαπηφρξνλα 

ζηεγαλνπνηνχληαη νη ξσγκέο πνπ επηηξέπνπλ αλεπηζχκεηε εηζξνή ξεπζηψλ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

Υαιίθσζε γεψηξεζεο Μεηά ηε δηαζσιήλσζε έξρεηαη ην ζηάδην ηεο ραιίθσζεο ζηα ηνηρψκαηα ηεο γεψηξεζεο 

λεξνχ. Με πξψηε χιε ην ππνβαζκηζκέλν πνηακίζην ραιίθη θαιχπηνπκε ην θελφ πνπ παξνπζηάδεη ν εμσηεξηθφο 

πξνζηαηεπηηθφο ζσιήλαο κε ηα άθξα ηεο δηάηξεζεο. 

Με ην ραιίθσκα επηηπγράλεηαη κία πξνζηαηεπηηθή αζπίδα ελάληηα ζηα αθαηάιιεια χδαηα θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα θπζηθφ θίιηξν λεξνχ.  
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ρήκα 6-14: Ώληιεηηθφ ζπγθξφηεκα γεσηξήζεσο 

 

Ώληιίεο γεσηξήζεσλ  

Δ άληιεζε ηνπ λεξνχ απφ κεγάιν βάζνο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθήο αληιίαο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη 

ζηε γεψηξεζε ζε εκθαλή ή ππνβξχρηα ζέζε θαη δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε ή ηζρχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

άληιεζεο. Δ εηδηθή απηή αληιία δηαζέηεη απηφκαηε ιεηηνπξγία, εηδηθφ πίλαθα πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

ρξνλνδηαθφπηε γηα πεξηνξηζκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία (έλαξμε-ηεξκαηηζκφο άληιεζεο ηνπ λεξνχ). 

ηνηρεία ππνινγηζκνχ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζε έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζηεζεί ελέξγεηα γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ νη 

δηαθνξέο ζην πςφκεηξν, νη απψιεηεο ηξηβήο θαη νη δεπηεξεχνπζεο απψιεηεο. Δ αληιία είλαη κηα ζπζθεπή ζηελ 

νπνία εθαξκφδεηαη κεραληθή ελέξγεηα ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζην λεξφ ζε νιηθή ελέξγεηα. Ώπηή ε ελέξγεηα, ε 

νπνία παξάγεηαη απφ ηελ πηεξσηή ηεο αληιίαο, εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο ην χςνο κηαο ζηήιεο λεξνχ θαη 

νλνκάδεηαη χςνο αληιίαο hp. Σν πξνζηηζέκελν χςνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο παξνρήο δηακέζνπ ηεο αληιίαο θαη 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά ησλ επηπέδσλ ελέξγεηαο κεηαμχ ηεο εηζφδνπ ηεο αληιίαο, δειαδή, ζην ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο θαη ηεο εμφδνπ ηεο αληιίαο, δειαδή, ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο (ή πίεζεο).  

 

ρήκα. Κακπχιε αληιίαο 

 

ηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο κε κία αληιία, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο hp ηεο αληιίαο, ηφζν κηθξφηεξε ζα 

είλαη ε αληιεκέλε ξνή Q. Γηα έλα ζπλδπαζκφ ηηκψλ Q-hp, ε ηζρχο N (W) πνπ ρξεηάδεηαη γηα αλχςσζε ηνπ 

λεξνχ ππνινγίδεηαη σο: 

N = ξgQhp  φπνπ Q (m3/s) είλαη ε αληινχκελε παξνρή.  

 Δ απαηηνχκελε ηζρχο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζα είλαη κεγαιχηεξε, ιφγσ ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο κέζα 

ζηελ αληιία:   

Np = (ξgQhp)/εp  
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 φπνπ εp είλαη ν βαζκφο απφδνζεο ηεο αληιίαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληιίαο θαη ην 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο.  

 Δ απαξαίηεηα ηζρχο γηα ηνλ θηλεηήξα ηεο αληιίαο ζα είλαη:  

    Nm = Np / εm  

φπνπ εm ππνδεηθλχεη ηελ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα.  

 Δ πδξαπιηθή απφδνζε ησλ αληιηψλ, δειαδή, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ απνδηδφκελνπ χςνπο ηεο αληιίαο θαη ηεο 

παξνρήο ηεο αληιίαο, δίλεηαη κε ηε κνξθή κηαο θακπχιεο  

χςνπο-παξνρήο (νλνκάδεηαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε). Δ ζρέζε κεηαμχ χςνπο αληιίαο θαη εθθφξηεζεο 

είλαη κε γξακκηθή θαη φπσο αλακέλεηαη, φζν πεξηζζφηεξν λεξφ δίλεη ε αληιία, ηφζν ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ χςνο 

κπνξεί λα πξνζζέζεη. Ώπηή ε θακπχιε πξέπεη λα πεξηγξαθεί ζαλ κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε γηα ρξήζε ζε 

πδξαπιηθή πξνζνκνίσζε. Μεξηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ κηα  

πνιπσλπκηθή θακπχιε ζε επηιεγκέλα ζεκεία δεδνκέλσλ, αιιά κηα πην θνηλή πξνζέγγηζε είλαη ε πεξηγξαθή ηεο 

θακπχιεο κε ηε ρξήζε εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο.  

Γηα θπγνθεληξηθέο αληιίεο, κηα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε ηεο θακπχιεο ηεο αληιίαο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε:  

  Hp = aQ2 c  

 + bQ+  

 πνπ νη ζπληειεζηέο a, bθαη c εμαξηψληαη απφ ην κνληέιν ηεο αληιίαο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κνλάδεο.  

Βλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθφινπζε εμίζσζε: Hp = c - aQb 

 

 

Ώπφ ειεθηξνινγηθήο άπνςεο ε κειέηε θαη εγθαηάζηαζε ελφο αληιηνζηαζίνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην 
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ΤΔΡΟΜΑΣΕΤΗ 
 

ηαλ ην λεξφ βγεη απφ ηελ «πεγή» ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, (αλαβξχδεη) γηα λα είλαη εθκεηαιιεχζηκν (λα κπνξεί 

λα αληιεζεί) δεκηνπξγείηαη κηα απνζηξαγγηζηηθή ζηνά ή απνζηξαγγηζηηθή ζήξαγγα θαη έλα δίθηπν θαλαιηψλ 

πξνθεηκέλνπ ην λεξφ λα δηνρεηεχεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα πδξνδνηεζεί ή λα αξδεπηεί. ηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε ζαλ «πεγή» ζεσξνχληαη 

 Αηαλνίγκαηα κέζα ζε επηθαλεηαθέο (αιινπβηαθέο) απνζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο 

πξφπνδεο ιφθσλ, εθεί δειαδή φπνπ εμνξχζζνληαη ηα "κεηξηθά πεγάδηα", πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηεί ην βάζνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Βίλαη απηά κε ηε κεγαιχηεξε θαη κνληκφηεξε 

παξνρή λεξνχ, θαζψο επίζεο θαη κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο.  

 Αηήζεζεο. Σν λεξφ πνπ ζπιιέγνπλ πξνέξρεηαη απφ ξήγκαηα ή γεληθά ζπαζίκαηα ησλ 

πεηξσκάησλ. Οη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ παξέρνπλ είλαη ρακειέο, ελψ έρνπλ θαη κηθξή  

δηάξθεηα δσήο.  

 ΐξνρφπησζεο. Σξνθνδνηνχληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Δ ξνή ηνπο αξρίδεη κε ηε  

βξνρφπησζε θαη ιήγεη κεξηθέο εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο.  

 Πεγήο. ε απηά ην λεξφ θάπνηαο πεγήο δηνρεηεχεηαη ζηε ζηνά.   

ε απηά ηα ζεκεία δεκηνπξγνχληαη νη πδξνκαζηεπηηθεο ζηνέο. 

Τδξνκαζηεπηηθή ζηνά (ή απνζηξαγγηζηηθή ζηνά ή απνζηξαγγηζηηθή ζήξαγγα) ζεσξείηαη ε "νπνηαζδήπνηε 

πεξαηφηεηαο, νξηδφληηα ή θεθιηκέλε ζήξαγγα κέζα ζηελ νπνία ην λεξφ ζα κπνξεί λα ξέεη ειεχζεξα ή λα 

δηεζείηαη απφ κία ππεξθείκελε ή παξαθείκελε πεγή". 

ΐειηησκέλνο ινηπφλ νξηζκφο ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ζηνάο είλαη ν παξαθάησ:  

Οη απνζηξαγγηζηηθέο ζηνέο είλαη πδξνπεξαηέο, νξηδφληηεο ή θεθιηκέλεο ζήξαγγεο κέζα ζηηο νπνίεο ην 

λεξφ κπνξεί λα δηεζείηαη απφ κία ππεξθείκελε ή παξαθείκελε πεγή. Καηαζθεπάδνληαη θάησ απφ ηελ 

πηεδνκεηξηθή επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ζε κηα πεξηνρή φπνπ ππάξρεη επαξθήο αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία θαιχπηεη ην 

ξπζκφ άληιεζεο θαη φπνπ ε πδξνπεξαηφηεηα είλαη επαξθήο γηα λα κεηαθεξζνχλ πνζφηεηεο λεξνχ κέζα ζηε 

ζηνά, θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο πηεδνκεηξίαο. Βληνηε έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ππνζαιάζζηεο ηέηνηεο 

ζπξαγγεο. Πξνθαλψο δελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζρεδηαζκνχ γηα έλα ηφζν επξχ θάζκα κνξθψλ 

ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζεηξά παξαδεηγκάησλ ζηνψλ απνζηξάγγηζεο θαη κεηαθνξάο λεξνχ αλά ηνλ 

θφζκν. 

Οη πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο θαηέρνπλ ζέζε κεηαμχ ησλ παιαηνηέξσλ ηξφπσλ ζπιινγήο λεξνχ. κσο, 

πηζαλφλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηλνκεληθά απιήο θαη ζπλεζηζκέλεο εκθάληζήο ηνπο, ιίγεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο 
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είλαη δεκνζηεπκέλεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζήο 

ηνπο. Δ ηδέα ηεο πδξνκαζηεπηηθήο ζηνάο γελλήζεθε απφ ηελ αλάγθε θάιπςεο πδξεπηηθψλ αλαγθψλ πεξηνρψλ 

πνπ ππέθεξαλ απφ έιιεηςε λεξνχ. Δ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο ζηνάο πεξηιακβάλεη ηελ "παγίδεπζε" ηνπ λεξνχ θαη 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, κε κφλε θηλεηήξηα  δχλακε απηή ηεο 0βαξχηεηαο, ζηηο (θαηνηθεκέλεο) πδξεπφκελεο ή  

αξδεπφκελεο πεξηνρέο.  

Πιενλέθηεκα  ησλ  πδξνκαζηεπηηθψλ  ζηνψλ,  έλαληη  άιισλ  κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

είλαη αλαγθαία ε νπνηαδήπνηε θαηαλάισζε αλζξψπηλεο ή κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ, 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Ώληίζεηα, κεηνλέθηεκα είλαη ε κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ επηζπκεηψλ 

παξνρψλ.  

Παξαδνζηαθέο πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο  

Qanat  

 ηηο αζηαηηθέο ρψξεο ζπλαληψληαη εθαηνληάδεο πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο πνπ ε αξρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 

ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Μία ηέηνηα ρψξα είλαη ην Εξάθ, φπνπ ζπλαληά θαλείο δίθηπν απνζηξαγγηζηηθψλ 

ζηνψλ ηα νπνία νλνκάδνληαη "qanats". Δ παξνρή ησλ ζηνψλ απηψλ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ.  

Σα qanats δηαλνίγνληαλ θπξίσο κέζα ζε κε ζπκπαγνπνηεκέλνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο (αιινχβηα ). Ώπηφ 

επηβαιιφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε φιε δηαδηθαζία δηάλνημήο ηνπο γηλφηαλ ρεηξσλαθηηθά, επνκέλσο ήηαλ 

αδχλαην λα δηαλνηρηνχλ ζε βξάρν. Δ ηερληθή δηάλνημεο ηνπο είλαη απιή    

Καηαξρήλ εμνξχζζεηαη πεγάδη, ην νπνίν νλνκάδεηαη "κεηξηθφ" θαη έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ην βάζνο ηεο 

πηεδνκεηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Σν κεηξηθφ πεγάδη εμνξχζζεηαη ζε πεξηνρή ηνπνγξαθηθά 

πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ επηζπκείηαη λα πδξεπηεί ή λα αξδεπηεί. Σν πεγάδη απηφ απνηειεί θαη ηελ αξρή ηνπ 

qanat. Δ πδξνκαζηεπηηθή ζηνά "θφβεη" ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη θαηεβάδεη ην λεξφ ζε ρακειφηεξα 

ηνπνγξαθηθά ζεκεία. Δ δηάλνημε ηνπ qanat μεθηλά απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ λεξνχ θαη αηεπζχλεηαη πξνο ην 

κεηξηθφ πεγάδη. Βίλαη κηα εξγαζία εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη επηθίλδπλε, θαζψο νη εξγάηεο κπνξεί λα βξεζνχλ 

αλά πάζα ζηηγκή αληηκέησπνη κε ην λεξφ. Καηά ηε γξακκή δηάλνημεο ηεο ζηνάο εμνξχζζεηαη, θάζε 15 – 30 m, 

θάζεηα θαλάιηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ επηθάλεηα κε ηελ ζηνά.  

Οη ελ ιφγσ θάζεηεο δίνδνη ρξεηάδνληαη, αθελφο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ ηεο ζηνάο θαη 

ησλ εξγαηψλ, αθεηέξνπ γηαηί κέζσ απηψλ γίλεηαη ε ελαπφζεζε ζηελ επηθάλεηα ησλ φγθσλ ρψκαηνο πνπ 

εμνξχζζνληαη. Οη θάζεηεο δίνδνη ρξεζηκεχνπλ αθφκε θαη ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζηνάο, γηα λα θάλνπλ πην 

εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ζηνάο, αλ παξαζηεί αλάγθε.  

Δ κεηαμχ απηψλ ησλ θαλαιηψλ απφζηαζε πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. ζν 

ιηγφηεξν ζπκπαγήο είλαη έλαο πδξνθφξνο νξίδνληαο, ηφζν κηθξαίλεη ε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάζεησλ 

θαλαιηψλ.  

Karez  

Ο φξνο "karez" είλαη πεξζηθή ιέμε πνπ ελλνεί ζρεδφλ αθξηβψο φηη θαη ην qanat, ελψ ζηελ Ώθξηθή (ζηελ ΐφξεηα 

θπξίσο) ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "foggaras". Σα karez ζηελ Ώζία απνηεινχλ ζπλήζσο ην θέληξν γχξσ απφ ην 

νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σα ζπίηηα ρηίδνληαη θνληά ζηε ζηνά, ελψ θαηνρπξσκέλν κεξίδην 

ζην λεξφ ηνπ karez απνηειεί ιφγν θνηλσληθήο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο. Σν karez επηβιέπεη έλα άηνκν ην 

νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζηνάο. Ώπηφ ην άηνκν είλαη ζπλήζσο ην ίδην ζην νπνίν αλήθεη ε ηδέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

θαζψο επίζεο εθείλν πνπ έδσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. ε αληακνηβή ησλ  

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη σο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη επηπιένλ 12 ψξεο λεξφ ρσξίο ρξέσζε, φπσο 

επίζεο θαη κεγαιχηεξε έθηαζε γεο γηα θαιιηέξγεηα. Δ ηδηφηεηα ηνπ επηζηάηε" ηνπ karez θιεξνλνκείηαη 

θαη ζπλήζσο ηελ θιεξνλνκεί ν πξσηφηνθνο "γηνο ηεο νηθνγέλεηαο  [65].  

Οη παξνρέο πνπ δίλεη έλα karez θπκαίλνληαη επνρηαθά, φκνηα κε ην qanat. Οη κεγαιχηεξεο παξνρέο 

ζεκεηψλνληαη ηελ άλνημε, ηελ επνρή δειαδή πνπ ιηψλνπλ ηα ρηφληα. Βπίζεο, αχμεζε παξνρψλ ησλ karez 

ζεκεηψλεηαη θαη κεηά απφ βξνρνπηψζεηο.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε karez    

  

• Ώιινπβηαθά. Αηαλνίγνληαη κέζα ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο πξφπνδεο 

ιφθσλ, εθεί δειαδή φπνπ εμνξχζζνληαη ηα "κεηξηθά πεγάδηα", πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ην βάζνο 

ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Βίλαη απηά κε ηε κεγαιχηεξε θαη κνληκφηεξε παξνρή λεξνχ, θαζψο επίζεο θαη 

κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο.  

• Αηήζεζεο. Σν λεξφ πνπ ζπιιέγνπλ πξνέξρεηαη απφ ξήγκαηα ή γεληθά ζπαζίκαηα ησλ πεηξσκάησλ. Οη 

πνζφηεηεο λεξνχ πνπ παξέρνπλ είλαη ρακειέο, ελψ έρνπλ θαη κηθξή δηάξθεηα δσήο.  

• ΐξνρφπησζεο. Σξνθνδνηνχληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Δ ξνή ηνπο αξρίδεη κε ηε βξνρφπησζε θαη 

ιήγεη κεξηθέο εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο.  
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• Πεγήο. ε απηά ην λεξφ θάπνηαο πεγήο δηνρεηεχεηαη ζηε ζηνά.   

 

Δ δηάξθεηα δσήο ησλ karez πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο. Μπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ δεθάδεο κέρξη 

κεξηθέο εθαηνληάδεο ρξφληα. Σα karez δηήζεζεο θαη πεγήο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο, ελψ απηά πνπ 

ζπλδένληαη κε ειεχζεξν πδξνθφξν νξίδνληα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Άιινο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη ε ζπληήξεζή ηνπο. Θα πξέπεη αλά πεξηφδνπο ην karez 

λα θαζαξίδεηαη απφ ηα ρψκαηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί κέζα ζε απηφ, εμαηηίαο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ. ηαλ ην 

λεξφ βγεη απφ ηελ ζηνά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ηφηε κε έλα δίθηπν θαλαιηψλ δηνρεηεχεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ 

πξφθεηηαη λα πδξνδνηεζεί ή λα αξδεπηεί. Σα πεξηζζφηεξα karez δηαλνίγνληαλ απφ ηδηψηεο – γαηνθηήκνλεο κηαο 

θπιήο, νη νπνίνη ρξεηαδφληνπζαλ λεξφ γηα λα πνηίζνπλ ηηο εθηάζεηο ηνπο. ηε δηάλνημε βνεζνχζαλ φινη νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη νη απνιαβέο ηνπο ζε λεξφ ήηαλ επζέσο αλάινγεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, απηά ηα νθέιε θιεξνλνκνχληαλ ζηα παηδηά ηνπο θ.ν.θ.  

Βπεηδή ην  karez δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη αληηθείκελν κνηξάζκαηνο, νη θιεξνλφκνη αξθνχληαλ ζηελ απφ 

θνηλνχ εθκεηάιιεπζή ηνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ, κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ γελεψλ, λα απνηειεί ηδηνθηεζία 

νιφθιεξσλ ρσξηψλ. Οη κεξηδηνχρνη ηνπ λεξνχ ηεο ζηνάο πηέδνληαλ απφ ηελ θνηλσλία λα κελ πνπιήζνπλ γε θαη  

επνκέλσο θαη ην αληίζηνηρν λεξφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνπλ ζηελ θνηλσλία μελφθεξηα άηνκα].  

Σν λεξφ δηνρεηεχεηαη ζε θάζε κεξηδηνχρν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ θηηάρηεθαλ εηδηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα hangam (= 

12 h), neem hangam (= 6 h), tassu (= 3 h), abba (= 1,5 h) θαη tas (= 30 min). Παιαηφηεξα, γηα λα κπνξνχλ νη 

κεξηδηνχρνη λα ππνινγίδνπλ ηνλ ρξφλν πνηίζκαηνο, ρξεζηκνπνηνχζαλ κία κπάια δηακέηξνπ 3 in, κε κηα 

κηθξνζθνπηθή ηξχπα ζε έλα ζεκείν ηεο. Δ κπάια απηή αθελφηαλ λα επηπιέεη ζε κηα δεμακελή λεξνχ. Σν λεξφ 

ζηγά – ζηγά έκπαηλε απφ ηελ ηξχπα θαη γέκηδε ηελ κπάια, ε νπνία θάπνηα ζηηγκή βνχιηαδε. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηνχληαλ γηα λα πιεξσζεί κε λεξφ ε κπάια θαη λα βνπιηάμεη νξηδφηαλ σο 1 tas.  

Καλέλαο κεξηδηνχρνο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πάξεη λεξφ γηα ιηγφηεξν απφ 30 min εβδνκαδηαίσο (1 tas). 

ηαλ έξρεηαη ε ζεηξά ηνπ, πνηίδεη ηα ρσξάθηα γηα φζν ρξφλν ηνπ αλαινγεί. Βπεηδή θάπνηνη ζηα πιαίζηα απηνχ 

ηνπ θχθινπ αλαγθάδνληαη λα πνηίδνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο πάληα λχρηα, θάζε θνξά κεηά ην ηέινο ηεο ζπγθνκηδήο 

ν θχθινο αιιάδεη. Πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά karez πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. Δ 

επζπγξάκκηζε ησλ ζηνψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη απψιεηεο ιφγσ θαηείζδπζεο, ην ζθέπαζκα ησλ πεγαδηψλ 

πξφζβαζεο, ψζηε λα κεησζνχλ φια ηα κπάδα πνπ πέθηνπλ κέζσ απηψλ ζηηο ζηνέο θαη ν ζπζηεκαηηθφο 

θαζαξηζκφο ησλ ζηνψλ, κπνξεί λα απμήζεη ζεακαηηθά ηηο παξνρέο. Σα  karez ζίγνπξα απνηεινχλ παξαδνζηαθή 

κέζνδν, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη αλαγθαίν λα αληηθαηαζηαζεί απφ γεσηξήζεηο. Παξφια απηά, 

ζε επίζεο πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη ρξήζηκν λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ, κε νξηζκέλεο βειηηψζεηο, αθνχ 

είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ πνζφηεηεο λεξνχ ηέηνηεο πνπ ε παξαγσγή ηνπο κε ηε κέζνδν ησλ γεσηξήζεσλ ζα 

πξνθαινχζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.  

  

χγρξνλεο πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο  

Γεληθά  

Τδξνκαζηεπηηθή ζηνά (ή απνζηξαγγηζηηθή ζηνά ή απνζηξαγγηζηηθή ζήξαγγα) ζεσξείηαη ε "νπνηαζδήπνηε 

πεξαηφηεηαο, νξηδφληηα ή θεθιηκέλε ζήξαγγα κέζα ζηελ νπνία ην λεξφ ζα κπνξεί λα ξέεη ειεχζεξα ή λα 

δηεζείηαη απφ κία ππεξθείκελε ή παξαθείκελε πεγή". Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ, ηα "rock-lined πδξαγσγεία" 

θαη νη "αγσγνί ηχπνπ  Maui" είλαη πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο.  

ΐειηησκέλνο ινηπφλ νξηζκφο ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ζηνάο είλαη ν παξαθάησ:  

Οη απνζηξαγγηζηηθέο ζηνέο είλαη πδξνπεξαηέο, νξηδφληηεο ή θεθιηκέλεο ζήξαγγεο κέζα ζηηο νπνίεο ην λεξφ 

κπνξεί λα δηεζείηαη απφ κία ππεξθείκελε ή παξαθείκελε πεγή. Καηαζθεπάδνληαη θάησ απφ ηελ πηεδνκεηξηθή 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ζε κηα πεξηνρή φπνπ ππάξρεη επαξθήο αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία θαιχπηεη ην ξπζκφ 

άληιεζεο θαη φπνπ ε πδξνπεξαηφηεηα είλαη επαξθήο γηα λα κεηαθεξζνχλ πνζφηεηεο λεξνχ κέζα ζηε ζηνά, 

θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο πηεδνκεηξίαο. Πξνθαλψο δελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

ζρεδηαζκνχ γηα έλα ηφζν επξχ θάζκα κνξθψλ ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζεηξά παξαδεηγκάησλ 

ζηνψλ απνζηξάγγηζεο θαη κεηαθνξάο λεξνχ αλά ηνλ θφζκν.  

ρεδηαζκφο πδξνκαζηεπηηθήο ζηνάο θάησ απφ επηθαλεηαθφ ξεχκα  

Κάησ απφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο ξνήο  (steady flow), ε παξνρή κηαο ζηνάο εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ 

πδξνθνξέα θαη ηελ πεξαηφηεηα (k), ην πνζφ ηεο δηήζεζεο κέζσ ηνπ ζηξψκαηνο εδάθνπο θαη ηεο επηθαλεηαθήο 

πεγήο λεξνχ, ηελ δηαζέζηκε πηψζε ζηάζκεο, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ην κήθνο ηεο ζηνάο, ηελ "ελεξγή" 

αθηίλα ηεο ζηνάο θαη ηελ απφζηαζε απφ ηα ζεσξεηηθά φξηα επαλαθφξηηζεο. ια απηά ηα δεδνκέλα  

 κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ κία θαη κφλν δνθηκαζηηθή άληιεζε Οη απνζηξαγγηζηηθέο ζηνέο κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ, είηε παξάιιεια, είηε απεπζείαο θάησ απφ έλα επηθαλεηαθφ ξεχκα ή άιιν ζψκα, απφ ην νπνίν 
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ζα γίλεηαη ε επαλαθφξηηζε  (αλαηξνθνδφηεζε). Δ επηινγή πνπ γίλεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη θαη απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Μία ζηνά απεπζείαο θάησ απφ κία 

επηθαλεηαθή πεγή ζα θνξηίδεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θαη γη‟ απηφ ζα παξάγεη πεξηζζφηεξν λεξφ απφ κία 

πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε κία πιεπξά, παξάιιεια ζηελ επαλαθφξηηζε 

 

Ώγσγνί ηχπνπ «Maui» ζηελ Hawaii  

Οη  κεγαιχηεξεο  πεγέο  λεξνχ  ζηελ  πνιηηεία  ηεο  Hawaii είλαη θαθνί θαηεηζδπφκελεο βξνρήο πνπ πιένπλ 

πάλσ ζην ζαιάζζην λεξφ, εληφο ησλ θελψλ ηεο ιάβαο ησλ εθαηζηεηαθψλ δνκψλ ησλ λεζηψλ. Σν θαηλφκελν 

απηφ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηα λεζηά Oahu θαη Maui    

 Δ θαηαλφεζε θαη εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ κεγάισλ πεγψλ λεξνχ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο Υαβαλέδνπο 

επηρεηξεκαηίεο ησλ δαραξνθπηεηψλ, ηελ πεξίνδν 1889 – 1900, ήηαλ ηαπηφρξνλε κε ηελ επξσπατθή έξεπλα ζηελ 

νπνία βαζίζηεθαλ ηα γξαπηά ησλ Badon-Ghyben (1889) θαη Herzberg (1901). Οη εξγαζίεο θάζε εξεπλεηηθήο 

νκάδαο ζπκπιήξσζαλ ε κία ηελ άιιε, παξά ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο.  

Δ εξεπλεηηθή νκάδα ζηελ Hawaii ζπλέιαβε θαη ηειεηνπνίεζε ηερληθέο, ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

λεξνχ, ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο πνιηηείαο. Οη ηερληθέο απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο αλάινγν επηζηεκνληθφ φθεινο θαη απφ ην πξφγξακκα πνπ γηλφηαλ ζηελ Βπξψπε.          

 Οη  "θαθνί ησλ  Ghyben – Herzberg" εμεγνχλ πσο είλαη δπλαηφ λεζηά πνπ απέρνπλ πεξίπνπ 2.200 κίιηα απφ 

κία ήπεηξν λα έρνπλ ηφζν κεγάιεο πεγέο γιπθνχ λεξνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κεγάιεο θπηείεο 

δάραξεο, ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα έρνπλ έλαλ ηαρέσο απμαλφκελν πιεζπζκφ.  

Ο Todd είρε αληαιιάμεη εκπεηξίεο κε απηνχο πνπ ππεξέηεζαλ σο κεραληθνί ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ Ναπηηθνχ ησλ 

Δ.Π.Ώ. θαηά ηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπζνχλ πεγέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Βηξεληθνχ σθεαλνχ. Πνιινί απφ  απηνχο  απέθηεζαλ  κεγάιε  νηθεηφηεηα  κε  ηνπο  θαθνχο " γιπθνχ"  ή  

ρξεζηκνπνηήζηκνπ "πθάικπξνπ" λεξνχ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ.  

ηελ ΐάζε ηνπ Ναπηηθνχ ησλ Δ.Π.Ώ. ζηελ  Hawaii, ην πθάικπξν λεξφ απνδείρζεθε επαξθέο γηα λα θαιχςεη 

ηηο κε πδξεπηηθέο αλάγθεο αξθεηψλ ρηιηάδσλ αληξψλ. Σν λεξφ ζπιιέρζεθε απφ αηζάιηλνπο πδαηνζηεγείο 

θπιίλδξνπο δηακέηξνπ 6 ft, νη νπνίνη βπζίζηεθαλ ζηελ άκκν, πεξίπνπ 2 ft πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. 

ην λεζί Maui, αθνινπζψληαο ην ηνπηθφ κνληέιν, ην Ναπηηθφ βχζηζε έλαλ ζσιήλα ζην εθαηζηεηαθφ πέηξσκα, 

ψζηε λα "ηξαβήμεη" ην λεξφ απφ ηνπο θαθνχο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ναπηηθήο βάζεο  Puunene. ην  Oahu, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2 παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ν Οξγαληζκφο Νεξνχ ηεο Honolulu θαη ην Ναπηηθφ ησλ Δ.Π.Ώ. 

νινθιήξσζαλ ηξία πξνγξάκκαηα κε αγσγνχο ηχπνπ Maui":  

 ηνλ άμνλα "Navy "Barber Point",   

 ηνλ άμνλα "Red Hill", θαη 

 ηνλ άμνλα ηνπ Οξγαληζκνχ Όδξεπζεο ηεο Hawaii.  

Οη  Badon-Ghyben θαη  Herzberg αλαθάιπςαλ, κεηά απφ έξεπλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1889 – 1901, φηη φηαλ ην 

γιπθφ λεξφ εληνπίδεηαη θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ε ζπγθέληξσζή ηνπ, θαζψο θαη ην κίγκα γιπθνχ – 

ζαιάζζηνπ λεξνχ εθηείλεηαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, πεξίπνπ  40 θνξέο ην χςνο πάλσ απφ ην 

επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Ώδηαπέξαζηνη παξάθηηνη ζρεκαηηζκνί  (caprock), φπσο ζηηο πεξηνρέο Honolulu – Pearl 

Harbor, παξεκπνδίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ λεξνχ πξνο ηε ζάιαζζα θαη κεγαιψλνπλ ηνλ θαθφ  "γιπθνχ" λεξνχ, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εηπσζεί φηη απηφο επηπιέεη πάλσ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ, εληφο ησλ δνκψλ ηεο ιάβαο.  

Έηζη, νη γεσηξήζεηο πνπ δηαλνίγνληαη ζηε Honolulu ζηα 20 ή 30 ft πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη 

εθηείλνληαη κέρξη ην βάζνο ησλ 600 ft ή θαη πεξηζζφηεξν, θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, παξάγνπλ λεξφ 

θαηάιιειν γηα νηθηαθή ρξήζε. Βπίζεο, αθφκα βαζχηεξεο γεσηξήζεηο, ζην  Oahu, παξάγνπλ λεξφ θαηάιιειν 

γηα πφηηζκα θαιακηψλ .  

  

χγρξνλεο πδξνκαζηεπηηθέο ζηνέο ζηελ Βιιάδα  

ηελ Βιιάδα, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα, αλαπηχρζεθε ζχζηεκα πδξνκαζηεπηηθψλ ζηνψλ, 

νη νπνίεο θαηαζθεπάζζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηνπ qanat. Πνιιά απφ απηά ηα qanat, παξά ηα εθαηνληάδεο ρξφληα 

πνπ έρνπλ πεξάζεη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ γηα χδξεπζε ή άξδεπζε πνιιέο  

πεξηνρέο. Ώθφκα θαη κεγάιεο πφιεηο (Ώζήλα, Θεζζαινλίθε) ηξνθνδνηνχληαη, ελ κέξεη, απφ λεξφ πνπ 

θπθινθνξεί κέζσ qanat.  

Σα qanat, σο κέζνδνο ζπιινγήο λεξνχ, ππεξίζρπζαλ γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη κπνξνχλ θαη θέξλνπλ λεξφ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ρσξίο δαπάλε θαλελφο είδνπο ελέξγεηαο. Βπίζεο, έρνπλ απνδεηρζεί σο ηελ πιένλ 

καθξνβηφηεξε ιχζε. Πνιιά βέβαηα είλαη απηά, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί γηαηί έρνπλ ζηεξέςεη. Ώπηφ φκσο, 

θαηά θχξην ιφγν, πξνέθπςε απφ ηελ άλαξρε δηάλνημε ζηνψλ, κε απνηέιεζκα ε θάζε κία απφ απηέο λα 

απνζηξαγγίδεη ην λεξφ ηεο άιιεο. Δ ιεηηνπξγία ησλ qanat ήηαλ βαζηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. 
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Οη νηθηζκνί αλαπηχζζνληαλ γχξσ απφ ηα  qanat, φπσο θαη φιεο νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θαηνίθσλ. Πνιιέο πεξηνρέο εγθαηαιείθζεθαλ φηαλ έπαςε ε ιεηηνπξγία ηνπο γηα θάπνην ιφγν (π.ρ. ζεηζκφο).  

ήκεξα βέβαηα, ε κέζνδνο κνηάδεη λα έρεη εγθαηαιεηθζεί. Βάλ φκσο ζθεθηεί θαλείο φηη απηή ηε ζηηγκή 

ιεηηνπξγνχλ δεθάδεο qanat αλά ηελ Βιιάδα, ησλ νπνίσλ ε ειηθία μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηνλ αηψλα θαη φηη απηά 

ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ λεξφ φια απηά ηα ρξφληα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα έρεη γίλεη ηίπνηα γηα ηελ ζπληήξεζή 

ηνπο, ζπκπεξαίλεηαη φηη πηζαλφλ ε εθαξκνγή παιαηψλ κεζφδσλ κε λέεο ηερληθέο λα δψζεη έλα  

 αλέιπηζηα θαιφ απνηέιεζκα.  

 ηελ επαξρία Φπιιίδαο εξξψλ έγηλε εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα qanat ηεο πεξηνρήο, κε 

ηδηαίηεξα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Σα qanat πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο ελ ιφγσ 

επαξρίαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, είλαη απηά ηεο Νέαο Γίρλεο, ηεο Μεζνξάρεο, ηεο Αήκεηξαο, ηεο Λεπθνζέαο, 

ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ Ώγγίζηαο, ηεο Ώγγίζηαο, ηεο Κξελίδαο, ηεο Διηνθψκεο, ηεο Κνξκίζηαο, ηεο 

Πξψηεο, ηoπ Ρνδνιείβνπο, ηεο Παιαηνθψκεο, ηνπ Αξαβείζθνπ, ηεο Μπξίλεο, ηνπ Μηθξνχ νπιίνπ, ηεο Μνλήο 

Βηθνζηθνηλίζζεο, ηεο Μνλήο Ώγίαο Κπξηαθήο θαη ηεο Μνλήο Ώγίαο Παξαζθεπήο.  

Σα κήθε ησλ ζηνψλ πνπ ραξηνγξαθήζεθαλ θπκαίλνληαη απφ 35 m κέρξη θαη 4 km.  Ώλάινγα  κε  ηελ  

επηθαλεηαθή  κνξθνινγία  θαη  ηελ  πδξνγεσινγηθή-πδξνιηζνινγηθή θαηάζηαζε ηεο δψλεο πδξνκάζηεπζεο, 

δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ηχπνη qanat:  

 Qanat Νέαο Γίρλεο.  

 Qanat Ρνδνιείβνπο.  

 Qanat ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ Ώγγίζηαο. 

 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Τδξνκαζηεπζε έλαληη άιισλ κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο (νπσο νη 

γεσηξήζεηο), έρνπλ σο εμήο    

 Σν λεξφ ζα εηζέξρεηαη ζηε ζηνά κε ειεχζεξε ξνή θαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα πξνθαιείηαη 

αλαζηάησζε" ζηνλ πδξνθνξέα, φπσο γίλεηαη π.ρ. κε ηηο γεσηξήζεηο. "Βπίζεο, ιφγσ δηακέηξνπ, 

ε ζηνά ζα έρεη πνιιαπιάζηα απφδνζε, ζε ζχγθξηζε κε γεσηξήζεηο αζξνηζηηθνχ πάρνπο 

πδξνθνξέα ίζνπ κε ην κήθνο ηεο ζηνάο.  

 Μεησκέλν  θφζηνο  ιεηηνπξγίαο  θαη  ζπληήξεζεο   (πξνζσπηθφ,  αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηεο, 

νδνηπνξηθά θιπ.). Σν θφζηνο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πδξνκαζηεπηηθή ζηνά είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο ελφο ηζνδχλακνπ ζε απφδνζε 

δηθηχνπ γεσηξήζεσλ.  

 Άκεζνο θαη πιένλ απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, θαζψο ηφζν ην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, φζν θαη ηα έξγα ππνδνκήο (δίθηπα κεηαθνξάο 

παξνρψλ θαη νδηθφ δίθηπν), ζα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζ' έλα εληαίν ρψξν.  

 Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή απνδεηθλχνπλ φηη ν ρξφλνο δσήο ελφο ηέηνηνπ 

έξγνπ είλαη πξαθηηθά απεξηφξηζηνο, ελψ αληίζεηα νη γεσηξήζεηο, ππφ ηηο θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο, είλαη έξγα ιεμηπξφζεζκα.  

 Σν πδξνκαζηεπηηθφ έξγν, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο  κειινληηθέο 

πδξεπηηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζηαδηαθά (δηαθιάδσζε ηεο ζηνάο), ρσξίο πξαθηηθά 

λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη λα πξνθαινχληαη αλεπηζχκεηεο επηβαξχλζεηο ζηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα ηεο πεγήο.  

 Μείσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζαιάησζεο ζην δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ πδξεπηηθνχ 

λεξνχ. Θα ειαηησζνχλ ζεκαληηθά νη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζηηο κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο 

αιάησλ.  

 Μεησκέλνο θίλδπλνο πθαικχξηλζεο ζε ζρέζε κε γεσηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή 

επίδξαζεο ηεο ζηνάο (φπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθ. 1).  

 Ώπνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηεο αλζξσπνγελνχο ξχπαλζεο.  

 Αελ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απφδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφ ηηο θαηά θαηξνχο 

πξνηαζείζεο ιχζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ πδξνθνξέα (ξπζκηζηηθφ θξάγκα ζηελ πεγή Ώικπξνχ, 

γεσηξήζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο θ.ιπ.).  

Ώπν ηερληθήο ζθνπηάο θαη απφ ηελ πιεπξά ελφο ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ αθνχ νξίζακε «Πιενλέθηεκα  ησλ  

πδξνκαζηεπηηθώλ  ζηνώλ,  έλαληη  άιισλ  κεζόδσλ εθκεηάιιεπζεο, είλαη ην γεγνλόο όηη δελ είλαη αλαγθαία ε 

νπνηαδήπνηε θαηαλάισζε αλζξώπηλεο ή κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, κεηνλέθηεκα είλαη ε κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ επηζπκεηώλ παξνρώλ. »,νη 

πδξνκαζηεχζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ «δίθηπν δηαλνκήο» ε θαη ζαλ γεψηξεζε κε φια ηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζε απηφ ην θεθάιαην.. 
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Φπεάηια και δεξαμενέρ 

ΑΒΞΏΜΒΝΒ 

Αεμακελέο θαηαζθεπάδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ρξεζηκεχνπλ θπξίσο ζηελ απνζήθεπζε πγξψλ φπσο λεξφ, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα χδξεπζε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, πεηξέιαην, θαη άιια θαχζηκα. δεμακελέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ζπκπηεζκέλσλ αεξίσλ (θπζηθνχ αεξίνπ). Τπάξρνπλ ππφγεηεο, 

επίγεηεο θαη ππεξπςσκέλεο δεμακελέο. Οη δεμακελέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζην πιηθφ θαηαζθεπήο, ζην ζρήκα 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχληαη (νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα).  

Γηα ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν ράιπβαο θαη ην ζθπξφδεκα, φκσο δελ είλαη ζπάληα θαη 

ε ρξήζε άιισλ πιηθψλ φπσο ην πιαζηηθφ. Οη πξψηεο ππεξπςσκέλεο δεμακελέο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

μχιν ζε ππνζηπιψκαηα απφ πέηξα ή ηνχβια. Ώξγφηεξα πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο, ηελ αλζεθηηθφηεηα αιιά θαη 

ιφγνη πγηεηλήο νδήγεζαλ ζην λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν ράιπβαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππεξπςσκέλσλ 

δεμακελψλ λεξνχ. Υάιπβαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζθπξφδεκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πιάθαο έδξαζεο ηνπ 

ραιχβδηλνπ θειχθνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαη ζηηο δεμακελέο πνπ εδξάδνληαη ζην έδαθνο. 

Οη δεμακελέο πνπ εδξάδνληαη ζην έδαθνο είλαη θπιηλδξηθέο, ελψ νη ππεξπςσκέλεο δεμακελέο κπνξεί λα 

είλαη ζθαηξηθέο, θπιηλδξηθέο ή θσληθέο. Δ ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ θπκαίλεηαη απφ θάπνηεο δεθάδεο κέρξη 

κεξηθέο ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα. Δ κεγαιχηεξε επίγεηα δεμακελή βξίζθεηαη ζηελ Οζάθα ηεο Εαπσλίαο, έρεη 

ρσξεηηθφηεηα 180000 m3 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Δ νξνθή ησλ δεμακελψλ κπνξεί λα είλαη νξηδφληηα, θσληθή, ζε ζρήκα νκπξέιαο ή λα έρεη ηε κνξθή 

ζφινπ. Τπάξρνπλ δεμακελέο κε δηπιή νξνθή, απφ ηηο νπνίεο ε κία κπνξεί λα θηλείηαη. ζνλ αθνξά ηε ζηήξημή 

ηεο κπνξεί λα είλαη απηνζηεξηδφκελε, ή λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ. Οη 

απηνζηεξηδφκελεο νξνθέο είλαη ζπγθνιιεκέλεο ζην θέιπθνο θαη θαηαζθεπάδνληαη φηαλ είλαη επηζπκεηφ λα 

είλαη ειεχζεξν ην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο.  

 
 

 

ρήκα 6-15: Αεμακελή απφ ζθπξφδεκα κε νξηδφληηα νξνθή ζηεξηδφκελε ζε ππνζηπιψκαηα 

 

Δ βάζε ησλ δεμακελψλ κπνξεί λα είλαη νξηδφληηα γηα δεμακελέο κε ζρεηηθά κηθξέο δηακέηξνπο. Ώθφκε, κπνξεί 

λα είλαη θσληθή κε ην θέληξν λα είλαη ην ςειφηεξν ή ην ρακειφηεξν ζεκείν (φηαλ ζα γίλεηαη άδεηαζκα ηεο 

δεμακελήο απφ ην θέληξν κε ππφγεηνπο αγσγνχο) ή επίπεδε αιιά ειαθξψο ππεξπςσκέλε πξνο ηε κία πιεπξά. 

Ώπηφο ν ζρεδηαζκφο πεξηνξίδεηαη ζε δεμακελέο κε δηακέηξνπο κηθξφηεξεο απφ 30 m θαζψο ε πςνκεηξηθή 

δηαθνξά κεηαμχ δχν αληηδηακεηξηθψλ ζεκείσλ κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθή ζε δεμακελέο κεγάιεο 

δηακέηξνπ. 

 

 

ΦΡΒΏΣΕΏ 

Σα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ εμεξρνκέλνπ απφ ην 

θξεάηην θπξίνπ αγσγνχ απφ ην βάζνο ηνπ θξεαηίνπ θαη απφ ην αλ νη δηαθνξέο ζηα πςφκεηξα  ησλ ππζκέλσλ 

ησλ αγσγψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην επηβάιινπλ ηελ δηακφξθσζε εηδηθνχ έξγνπ πηψζεο ζην θξεάηην ή 

επηβάιινπλ ηελ δηακφξθσζε εηδηθνχ έξγνπ ππεξρείιηζεο ή εθηξνπήο ζην θξεάηην.  Έηζη νη ηχπνη ησλ θξεαηίσλ 

είλαη : 
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• θξεάηηα επηζθέςεσο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θξεάηηα αιιαγήο θαηεπζχλζεσο, αιιαγήο 

θιίζεσο , ζπκβνιήο ( απιά θξεάηηα ) . 

• θξεάηηα πηψζεο 

• θξεάηηα ππεξρείιηζεο - εθηξνπήο 

• θξεάηηα πδξνζπιινγήο. 

• Φξεάηηα εθηξνπήο 

 

ΑΥΑΛΑΣΩΗ 
 

Βίλαη γλσζηφ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πφζηκνπ λεξνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πεξηνρέο  

ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν. πγθεθξηκέλα ζηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, φπνπ ζπλαληάηαη ην ηππηθφ μεξφ κεζνγεηαθφ 

θιίκα, ην πξφβιεκα είλαη πνιχ έληνλν αθνχ νη πδάηηλνη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη. Βπηπιένλ ε είζνδνο ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμεχξεζε πφζηκνπ λεξνχ. Σα 

παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα απνζέκαηα πδάηηλσλ πφξσλ λα κελ επαξθνχλ γηα ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη εληνλφηεξν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο,  

φηαλ ε αλάγθε γηα πφζηκν λεξφ απμάλεηαη έσο θαη πέληε θνξέο απφ ην θαλνληθφ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ηε κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζε απηέο ηηο  

πεξηνρέο κε πδξνθφξα πινία. Ώπηή ε δηαδηθαζία έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Ώηγαίνπ ην 2006 ην θφζηνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ λεξνχ 

θπκαηλφηαλ 6-10 επξψ/m3 θαη ην θφζηνο γηα ηηο ζπλνιηθά κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο λεξνχ ζε Κπθιάδεο θαη 

Ασδεθάλεζα ήηαλ 9,5 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2006.  

 
 

Πίλαθαο 6-7: Ααπάλεο κεηαθεξφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ αλά έηνο ζηηο Ν.Ώ Κπθιάδεο 

& ζηα Ασδεθάλεζα 

 

 

Μία ελαιιαθηηθή ιχζε ηε κεηαθνξά λεξνχ είλαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ αθαιάησζεο. 

ήκεξα, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα πεξίπνπ 50 

κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ χδξεπζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 35000 

m3/εκέξα ελψ ππάξρνπλ θαη εθαηνληάδεο κηθξφηεξεο ηδησηηθήο ρξήζεηο( μελνδνρεία, βηνκεραλίεο, θαηνηθίεο 

θ.η.ι.). Οη ζεκαληηθφηεξεο κνλάδεο αθαιάησζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζηε χξν, 

ζηε Μχθνλν θαη ζηε Υίν. 

 

Ώξρέο Λεηηνπξγίαο  

Ώλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη αθαιάησζεο, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, ε βαζηθή 

δηαδηθαζία θαη ηα επί κέξνπο ζηάδηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο παξακέλνπλ ίδηα. ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί έλα ηππηθφ ζχζηεκα αθαιάησζεο (ρήκα ).  
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ρήκα 6-16: Ώλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο 

  

Ώξρηθά, ινηπφλ, ην ζαιαζζηλφ λεξφ ζπιιέγεηαη κέζσ ζσιελψζεσλ, ελψ ζπγρξφλσο αθαηξνχληαη ζσκαηίδηα 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη θαιχηεξε απφδνζε ε δηαδηθαζία αιιά θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ (Water 

intake). ηε ζπλέρεηα, ην ξεχκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ δηέξρεηαη απφ κηα δηαδηθαζία, ν νπνία πξνεγείηαη ηεο 

αθαιάησζεο, φπνπ θηιηξάξεηαη ή θαη επεμεξγάδεηαη ρεκηθά αλαιφγσο ηε κέζνδν αθαιάησζεο (Pretreatment). 

Σν λεξφ κεηά απφ απηφ ην ζηάδην είλαη έηνηκν γηα λα «πεξάζεη» απφ ην θχξην κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

(Desalination).  

Βδψ, ην ζχζηεκα αθαιάησζεο δηαρσξίδεη ην ξεχκα εηζφδνπ ζε έλα ξεχκα κε αθαιαησκέλν λεξφ θαη ζε έλα 

ξεχκα κε ζπκππθλσκέλε άικε. Δ κέζνδνο κε ηελ νπνία δηαρσξίδεηαη ην ξεχκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνηθίιεη..  

Ώμίδεη λα αλαθέξνπκε επίζεο, φηη ε απφξξηςε απηήο ηεο άικεο ζηε ζάιαζζα, είλαη πηζαλφλ λα έρεη επηπηψζεηο 

ζηε ζαιάζζηα παλίδα. πλεπψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο είλαη αλαγθαία (παξαγσγή άιαηνο). Βπαλεξρφκελνο ζηε 

δηαδηθαζία, ην αθαιαησκέλν λεξφ επεμεξγάδεηαη εθ λένπ, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ θάπνηεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε (Post Treatment). Σέινο, πνιιέο θνξέο, ην παξαγφκελν λεξφ 

απνζεθεχεηαη ζε δεμακελέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ δελ απαηηείηαη λα είλαη άκεζε (Water 

Storage).  

Μέζνδνη αθαιάησζεο  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ θαη ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο κέζνδνη 

αθαιάησζεο άιιεο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη άιιεο εθαξκφζηκεο ζηελ πξάμε. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

παξνπζηάζνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ.  

 Οη κέζνδνη αθαιάησζεο κπνξνχλ ηα ηαμηλνκεζνχλ, αλάινγα ηνλ κεραληζκφ δηαρσξηζκνχ , ζε απηέο φπνπ ην 

κέζν αιιάδεη θάζε εθκεηαιιεπφκελν θάπνηα πεγή ζεξκφηεηαο θαη ζε απηέο πνπ κέζσ κεκβξαλψλ, χζηεξα απφ 

επηβνιή πίεζεο, γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Ώλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο κεζφδνπο 

αθαιάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη:  

  

 Ώιιαγήο θάζεο (Phase-change processes)  

 Άκεζε απφζηαμε πνιιαπιψλ βαζκίδσλ (MSF)  

 Ώπφζηαμε πνιιαπιήο επίδξαζεο (ΜΒ)  

 Ώπφζηαμε κε ζπκπίεζε αηκψλ (VC)  

 Διηαθή απφζηαμε (Solar Distillation)  

 Πάγσκα  

 Όγξαλζε/Ώθχγξαλζε  
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 Αηεξγαζίεο Μεκβξαλψλ (Membrane based desalination technologies)  

 Ώληίζηξνθε ζκσζε (RO)  

 Διεθηξνδηάιπζε (ED)  

 Ναλφθηιηξα (NF)  

  

Ώπφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, απηέο πνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο ηεο Βπξψπεο γηα ζαιαζζηλφ 

λεξφ, είλαη νη ζεξκηθέο MSF θαη MED θαζψο θαη απφ ηηο δηεξγαζίεο κεκβξαλψλ, ε αληίζηξνθε ψζκσζε (RO), 

ελψ γηα πθάικπξν λεξφ, ε αληίζηξνθε ψζκσζε (RO) θαη ε ειεθηξνδηάιπζε (ED). ηηο ελφηεηεο πνπ έπνληαη,  

δίλνληαη θάπνηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία γηα ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εκπνξηθά.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεζη απόζηαξη πολλαπλών βαθμίδων - MSF  

 

 

  

ρήκα 6-17: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ MSF  
 

  Δ άκεζε απφζηαμε πνιιαπιψλ βαζκίδσλ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία αηκνχ απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ, ε 

νπνία νθείιεηαη ζε κηα απφηνκε κείσζε ηεο πίεζεο φηαλ ην ξεχκα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ εηζέξρεηαη ζε έλαλ 

ζάιακν θελνχ (Kalogirou, 2005). Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη, έρνληαο ρακειφηεξε πίεζε απφ ζάιακν ζε 

ζάιακν. Δ κέζνδνο απαηηεί εμσηεξηθή ηξνθνδνζία ζεξκνθξαζίαο 100 νC πεξίπνπ ηνπ αηκνχ. Δ απφδνζε 

πεξηνξίδεηαη, ιφγσ κέγηζηνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηηξέπεηαη, εμ‟ αηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο άιαηνο. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ .Ώλαιπηηθά, ε άκεζε απφζηαμε πνιιαπιψλ βαζκίδσλ απνηειεί 

κηα κέζνδν αθαιάησζεο κε επί κέξνπο ζηάδηα επεμεξγαζίαο (ζπλήζσο 10-30 ζηάδηα). ε θάζε ζηάδην, 

ζπκπχθλσκα αηκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζεξκάλεη ην ηξνθνδνηνχκελν ζαιαζζηλφ λεξφ. Με ηνλ 

«δηαρσξηζκφ» ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηε ζεξκή πεγή θαη ζην ζαιαζζηλφ λεξφ, ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ απφ ζηάδηα (2 νC πηψζε αλά ζηάδην), ην ζχζηεκα απνθηά ηελ ηδαληθή νιηθή ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα.  

Σν ζχζηεκα, πξαθηηθά, δηαηξείηαη ζε έλα ηκήκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο θαη ζε έλα ηκήκα απφξξηςεο 

ζεξκφηεηαο (Kalogirou, 2005). Σν ζαιαζζηλφ λεξφ ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο απφξξηςεο ζεξκφηεηαο, 

ην νπνίν απνξξίπηεη ζεξκφηεηα απφ ηελ κνλάδα θαη απνβάιιεη ην παξαγφκελν ξεχκα θαη ην ξεχκα ηεο άικεο 

ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ αλακηγλχεηαη κε κεγάιεο κάδαο λεξφ, ην νπνίν 

αλαθπθινθνξεί ζπλερψο κέζα ζηελ κνλάδα. Σν αλακεκηγκέλν ξεχκα ,ζηε ζπλέρεηα, δηέξρεηαη κέζα απφ κηα 
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ζεηξά ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο γηα λα απμήζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. Μεηά ηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, ην 

ξεχκα δηέξρεηαη απφ ηνλ ζεξκαληή ηεο άικεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ηφζν ψζηε λα 

πιεζηάζεη ηελ ζεξκνθξαζία θνξεζκνχ ζηε κέγηζηε γηα ην ζχζηεκα πίεζε. Έπεηηα, εηζάγεηαη ζην πξψην ζηάδην 

κέζσ κηαο νπήο (orifice) φπνπ έρνπκε πηψζε πίεζεο. Έηζη , απφ ηε ζηηγκή πνπ βξηζθφηαλ ζε ζεξκνθξαζία 

θνξεζκνχ γηα πςειφηεξε πίεζε, ηψξα ππεξζεξκαίλεηαη θαη κεηαπίπηεη ζε αηκφ. Ο παξαγφκελνο αηκφο πεξλά 

κέζα απφ έλα δηάηξεην δίζθν (demister) γηα λα αθαηξεζνχλ ππνιείκκαηα άιαηνο, θαη απφ εθεί ζηνλ ελαιιάθηε 

(1ν) ζηάδην 

  Πνζφηεηα ζεξκφηεηαο φπνπ δελ ζπκππθλψλεηαη θαη ζπιιέγεηαη, πνπ αηκνπνηείηαη, πεξλά ζην δεχηεξν 

ζηάδην φπνπ επηθξαηεί ρακειφηεξε πίεζε, κεηψλνληαο ,έηζη, ην ζεκείν βξαζκνχ. Δ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη, ζηα επφκελα ζηάδηα. Ο αηκφο πνπ ζπκππθλψλεηαη ζε θάζε ζηάδην ζπιιέγεηαη, ελψ κεηά ην 

ηειεπηαίν ζηάδην, έρνπκε ηελ απφξξηςεο ηεο άικεο.  

 Δ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη φηαλ ππάξρεη απαίηεζε γηα κεγάιε εκεξήζηα παξαγσγή λεξνχ, 

πςειήο πνηφηεηαο θαη είλαη δηαζέζηκε θάπνηα πεγή ζεξκφηεηαο. Βθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ειηαθνί ζπιιέθηεο σο πεγή ζεξκφηεηαο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε αηκνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ξεχκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ ηξνθνδνζίαο θαη φρη απφ ηηο 

ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο ε εμάηκηζε πξνθαιεί ζρεκαηηζκφ ζηξσκάησλ επηθάιπςεο θαη επνκέλσο 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο (ηακαηφπνπινο, 2007). Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

ε αξγή εθθίλεζε, θαη ε απμεκέλε εηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.   

  

Απόζηαξη πολλαπλήρ επίδπαζηρ – ΜΔ  

 

ρήκα 6-18: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνιπβάζκηαο εμάηκηζεο (MSF) 

 

 Δ απφζηαμε πνιιαπιήο επίδξαζεο είλαη ε παιαηφηεξε κέζνδνο αθαιάησζεο θαη κε κεγάιν ζεξκηθφ 

βαζκφ απφδνζεο. Δ κέζνδνο, ινηπφλ, ιακβάλεη ρψξα ζε κηα ζεηξά απφ αηκνπνηεηέο, απνθαινχκελα σο ζηάδηα 

(effects), θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή κεηνχκελεο πίεζεο πεξηβάιινληνο ζηα δηάθνξα ζηάδηα (Khawaji θιπ, 

2007). Ώπηή ε δηαδηθαζία, επηηξέπεη ζην ξεχκα ηξνθνδνζίαο λα «ππνβιεζεί» ζε πνιιαπιή αηκνπνίεζε ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη πξφζδσζε ζεξκφηεηαο κεηά ην πξψην ζηάδην. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ εηζέξρεηαη ζην πξψην ζηάδην 

θαη θηάλεη ζην ζεκείν βξαζκνχ κεηά ηελ πξνζέξκαλζε ηνπ ζηνπο ζσιήλεο. Μάιηζηα ςεθάδεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ ηνπ αηκνπνηεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε αηκνπνίεζε. Οη ζσιήλεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ κεηαθέξεηαη ν αηκφο, απνξξνθνχλ ζεξκφηεηα απφ ηνλ αηκφ πνπ θπθινθνξεί. Ο αηκφο (πεξίπνπ 70 νC) 

ζπλήζσο παξέρεηαη απφ ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ. ην εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ ν αηκφο ζπκππθλψλεηαη, ελψ ην 

ζπκπχθλσκα αηκνχ επηζηξέθεη ζηνλ ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ. Μφλν έλα κέξνο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ 

ςεθάδεηαη ζην πξψην ζηάδην αηκνπνηείηαη. Σν ππφινηπν δηνρεηεχεηαη ζην δεχηεξν ζηάδην θαη ςεθάδεηαη ζηε 

ζπζηνηρία ζσιήλσλ. Ώπηνί νη ζσιήλεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζεξκαίλνληαη απφ ηνλ αηκφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζην πξψην ζηάδην. Ο αηκφο ζπκππθλψλεηαη ζε θαζαξφ λεξφ ην νπνίν ζπιιέγεηαη, ελψ πξνζδίδεη ζεξκφηεηα γηα 

λα αηκνπνηεζεί ην ππφινηπν ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζην επφκελν ζηάδην. Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ 

ζηάδην ζε ζηάδην ζε νινέλα ρακειφηεξε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία.  
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πσο θαη ζηε κέζνδν MSF, απαηηείηαη πνζφηεηα αηκνχ, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη γεηηνληθή θαηαλάισζε 

ηζρχνο ή ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Έρεη ζεξκνειεθηξηθή κνλάδα κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ MSF θαη ζπγρξφλσο 

πςειφηεξν ιφγν απφδνζεο. Χο κεηνλέθηεκα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, ηελ εμάηκηζε πνπ γίλεηαη ζηηο 

επηθάλεηεο ζπλαιιαγήο ζεξκφηεηαο θαη θαζηζηά ηελ δηεξγαζία επηξξεπή ζην ζρεκαηηζκφ ζηξσκάησλ 

επηθάιπςεο (ηακαηφπνπινο, 2007).  

 Απόζηαξη με ζςμπίεζη αημών - VC  

 

 

ρήκα 6-19: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ VC 

 ηελ απφζηαμε κε ζπκπίεζε αηκψλ, ε ζεξκφηεηα γηα ηελ αηκνπνίεζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκπίεζε ηνπ αηκνχ. Δ κέζνδνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία , ε κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζεκείνπ βξαζκνχ επηηπγράλεηαη κεηψλνληαο ηελ πίεζε (Khawaji θιπ, 2007). Γηα ηελ 

ζπκπχθλσζε ηνπ αηκνχ, πνπ ζα πξνζδψζεη ζεξκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αηκνπνηεζεί ην ζαιαζζηλφ λεξφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπκπηεζηήο. Ο ζπκπηεζηήο δεκηνπξγεί θελφ ζηνλ αηκνπνηεηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπηέδεη 

ηνλ αηκφ, πξνεξρφκελν απφ ηνλ αηκνπνηεηή, θαη ηνλ ζπκππθλψλεη κέζα ζηε ζπζηνηρία ζσιήλσλ. Σν 

ζαιαζζηλφ λεξφ ςεθάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ θαη αηκνπνηείηαη κεξηθψο, παξάγνληαο πεξηζζφηεξν 

αηκφ. Ώπνηειεί κηα κέζνδν απιή, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ε νπνία απαηηεί κφλν ηζρχ. Έρνληαο κεγάιεο ηζρχνο 

ζπκπηεζηή, ε δηαδηθαζία ζε γίλεηαη ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 70 νC , νπφηε απνθεχγεηαη ζ έλα βαζκφ ε 

δηάβξσζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεζαίνπ κεγέζνπο κνλάδεο αθαιάησζεο, ελψ έρεη ρακειφηεξε εηδηθή 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο.  

 Ηλιακή απόζηαξη - SD  

 

ρήκα 6-20: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ SD 
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 Δ κέζνδνο απνηειεί θνκκάηη ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ, δηνρεηεχεηαη κέζσ ζσιήλσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε, φπνπ ζεξκαίλεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη παξάγεηαη αηκφο (Khawaji 

θιπ, 2007). ηε ζπλέρεηα, ν αηκφο ζπκππθλψλεηαη ζε κηα ςπρξή επηθάλεηα θαη ην ζπκπχθλσκα ζπιιέγεηαη σο 

πφζηκν λεξφ.  

 Δ ειηαθή απφζηαμε εθαξκφδεηαη ζε πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά ειηνθάλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

αιιά κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη πςειέο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη ε ρακειή απφδνζε ηεο.  

 

Ηλεκηποδιάλςζη - ED  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-21: Ώξρή ιεηηνπξγίαο κεζφδνπ ED 

 

Δ ειεθηξνδηάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηψλνληαο ηελ αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ κε κεηαθνξά ηφλησλ. Ώπηφ 

γίλεηαη κέζσ κεκβξαλψλ, ππφ ηελ επηξξνή ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Σν αικπξφ λεξφ ηξνθνδνζίαο πεξηέρεη 

δηαιπκέλα άιαηα κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηφληα. Σα ηφληα ζα κεηαθηλεζνχλ πξνο ην αληίζεην θνξηηζκέλν 

ειεθηξφδην πεξλψληαο κέζα απφ κεκβξάλεο. Δ θίλεζε ησλ ηφλησλ κεηψλεη ηε ζπγθέληξσζε άιαηνο ζην λεξφ 

ηξνθνδνζίαο ηνπ ζαιάκνπ ζην νπνίν πξνυπήξραλ ελψ απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ζηνπο γεηηνληθνχο ζαιάκνπο. 

Αεθάδεο ηέηνηνη ζάιακνη ζπλαπνηεινχλ κηα κνλάδα ειεθηξνδηάιπζεο θαη δεκηνπξγνχλ ελαιιαζζφκελα 

ηκήκαηα θαζαξνχ λεξνχ θαη άικεο.  

Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηξσκάησλ επηθάιπςεο, αληηζηξέθεηαη ε θνξά ηεο δηεξγαζίαο, αληηζηξέθνληαο 

ηε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θάζε 20 min. Έηζη πξνιακβάλεηαη ε ζπζζψξεπζε πνζφηεηαο άιαηνο ζηηο 

κεκβξάλεο (Kalogirou, 2005).  

Δ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα πθάικπξν λεξφ, ελψ ε απαίηεζε γηα ζπλερέο ξεχκα θαζηζηά ηα 

θσηνβνιηατθά ηδαληθή ιχζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ  

  

Ώληίζηξνθεο ψζκσζεο - RO  

ρήκα 6-22: ρήκα Σν θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο θαη ε επίηεπμε ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο 
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Δ κέζνδνο αληίζηξνθεο ψζκσζεο απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε δηεξγαζία αθαιάησζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κεκβξάλεο. Δ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ επηιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα νξηζκέλσλ πνιπκεξψλ. Βλψ, 

ινηπφλ, είλαη πνιχ δηαπεξαηά ζην λεξφ, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηέιεπζε δηαθφξσλ νπζηψλ. Βθαξκφδνληαο 

δηαθνξά πίεζεο δηα κέζνπ ηεο κεκβξάλεο, ην ξεχκα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ αλαγθάδεηαη λα δηέιζεη απφ ηε 

κεκβξάλε. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εθαξκνδφκελε πίεζε είλαη αλαγθαίν λα ππεξβαίλεη ηελ 

σζκσηηθή πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη εθαηέξσζελ ηεο κεκβξάλεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δηέιεπζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ηξνθνδνζίαο. ε εθαξκνγέο, ζαιαζζηλνχ λεξνχ ε απαηηνχκελε πίεζε ζπλήζσο θπκαίλεηαη 

απφ 55 έσο 68 bar (Fritzmann θιπ, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-23: Σν θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο θαη ε επίηεπμε ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο εκθαλίδεηαη φηαλ κηα εκη-πεξαηή κεκβξάλε ρσξίδεη δχν πδάηηλα ξεχκαηα 

δηαθνξεηηθήο ζπγθέληξσζεο. ε κεδεληθή δηαθνξά πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο, ε 

θνξά ξνήο είλαη απφ απηή ηεο κηθξφηεξεο ζε απηή ηεο κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο, κέρξη λα ηζνζηαζκηζηνχλ νη 

ζπγθεληξψζεηο ηνπο. Ώπηή ε δηαδηθαζία, ζπλερίδεηαη κέρξη ε δηαθνξά πίεζεο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο λα 

πάξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δηαθνξά ζπγθεληξψζεσλ θαη νλνκάδεηαη 

σζκσηηθή πίεζε. ηε κέζνδν απηή, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζεί» ην θαηλφκελν, εθαξκφδνληαο δηαθνξά 

«πίεζεο κεγαιχηεξε ηεο σζκσηηθήο, έηζη ψζηε λα αληηζηξαθεί ε ξνή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεγαιχηεξεο 

ζπγθέληξσζεο πξνο απηή ηεο κηθξφηεξεο. Δ πίεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηε πιεπξά ηξνθνδνζίαο είλαη ζπλερψο 

απμαλφκελε, θαιχπηνληαο ηελ σζκσηηθή. Έηζη πξνθχπηεη ξεχκα εμφδνπ ακειεηέαο ζπγθέληξσζεο ζε ζρέζε κε 

ην ξεχκα εηζφδνπ. Δ κνλάδα απνηειείηαη απφ ζπζηνηρία κεκβξαλψλ γηα ηελ παξαγσγή θαιχηεξνπ πνηνηηθά 

πξντφληνο. Σν ξεχκα ζαιαζζηλνχ λεξνχ αθνχ πξνεπεμεξγάδεηαη (πρ αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ), αληιείηαη ζε 

πςειή πίεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπεξάζεη ηελ ζπζηνηρία ησλ κεκβξαλψλ. Έηζη, πξνθχπηνπλ δχν 

ξεχκαηα. Σν ξεχκα ηεο άικεο πνπ απνξξίπηεηαη, αλ δελ ππάξρεη κέζν εθκεηάιιεπζεο ηνπ, θαη ην ξεχκα ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ ην νπνίν αθνχ επεμεξγαζηεί ηειηθψο, είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε.  

Σελ επηηπρία ηεο ε κέζνδνο ηελ νθείιεη, θαηά πνιχ, ζην ρακειφ ζρεηηθά θφζηνο αιιά θαη ζηηο ρακειέο 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. Ώπηφ επηηεχρζεθε, κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο 

ελέξγεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά, γεληθά, εθκεηαιιεχνληαη, ηελ απνκέλνπζα ελέξγεηα ηνπ ξεχκαηνο ηεο άικεο, 

πνπ εηδάιισο απνξξίπηεηαη, θαη ζπκβάιεη ζηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πίεζεο απφ ηελ αληιία. Έηζη, 

κεηψλεηαη ε ηζρχο ηεο αληιίαο αλχςσζεο ηεο πίεζεο ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη ζπγρξφλσο ε ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο.  Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ελέξγεηαο (energy recovery systems - ER) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθαξκνγέο αληίζηξνθεο ψζκσζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο (Fritzmann 

θιπ, 2006):  

• «Βλαιιάθηεο πίεζεο» (Pressure exchangers), νη νπνίνη κεηαθέξνπλ άκεζα πίεζε απφ ηελ άικε ζε κέξνο 

ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο .  

• πζηήκαηα ζηξνβίισλ (Turbine systems), νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ελέξγεηα ηεο ξεχκαηνο ηεο άικεο 

ζε κεραληθή, είηε ηξνθνδνηψληαο ηελ αληιία ζαλ ζπκπιήξσκα, είηε άκεζα ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο.  

Δ γεληθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ελαιιαθηψλ πίεζεο έρεη σο εμήο: Σν ζαιαζζηλφ λεξφ νδεγείηαη ζε έλαλ αγσγφ 

πνπ ζηε ζπλέρεηα θιείλεη απφ κηα βάλα. Μηα άιιε βάλα αλνίγεη, θαη επηηξέπεη ην πςειήο πίεζεο ξεχκα άικεο 

λα εηζαρζεί ζηνλ αγσγφ. Με απηφ ην ηξφπν, ην ηξφπν ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ. ηελ 

ζπλέρεηα, αλακηγλχεηαη κε ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο απφ ηελ αληιία πςειήο πίεζεο θαη νδεγνχληαη ζηηο 

κεκβξάλεο. Υξεζηκνπνηψληαο ελαιιάθηεο πίεζεο, κφλν έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηξνθνδνζίαο ρξεηάδεηαη 

αλχςσζε ηεο πίεζεο ηνπ απφ ηελ αληιία. Να αλαθέξνπκε φηη, έλαο ελαιιάθηεο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ είλαη ν Clark pump ηεο εηαηξείαο Spectra Watermakers. Οη κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ ζπζηεκάησλ αληίζηξνθεο ψζκσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα νθείιεηαη, θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ, ζηελ ελζσκάησζε Clark pump.  

 Ο ελαιιάθηεο Clark pump ρξεζηκνπνηεί δχν αληίζεηα ηνπνζεηεκέλνπο θπιίλδξνπο θαη έκβνια πνπ ελψλνληαη 

κε κία ξάβδν. Δ πίεζε ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην έλα θχιηλδξν γηα λα εμαλαγθάζεη ηνλ 
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άιινλ λα δψζεη πίεζε θαη λα θπθινθνξήζεη ην πθάικπξν λεξφ πξνο ηελ κεκβξάλε. Δ πξφζδνζε πίεζεο 

επηηπγράλεηαη φηαλ ε ξάβδνο, φπσο «ζπξψρλεηαη» κέζα ζηνλ θχιηλδξν, νδεγεί ην λεξφ ζην θιεηζηφ βξφγρν. Δ 

πίεζε, ζηηγκηαία, απμάλεη ζε ζεκείν πνπ ν εθηνπηδφκελνο φγθνο λεξνχ απνξξίπηεηαη απφ ηε κεκβξάλε σο 

αθαιαησκέλν λεξφ. ηαλ ην έκβνιν ελφο θπιίλδξνπ αθνπκπά ζηε βάζε, ε δηαδηθαζία αληηζηξέθεηαη.  

 Ώπφ ηελ άιιε, ζηα ζπζηήκαηα ζηξνβίισλ, ε αληιία πςειήο πίεζεο έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ηνπ ξεχκαηνο 

ηξνθνδνζίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη είηε έλα ζηξφβηινο Pelton είηε έλα ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο αληιίαο-

ζηξνβίινπ (turbocharger). ην ζχζηεκα αλάθηεζεο ελέξγεηαο κε ζηξφβηιν Pelton, ην απνξξηπηφκελν ξεχκα  

 άικεο πςειήο πίεζεο εηζέξρεηαη ζην ζηξφβηιν κέζσ ελφο αθξνθχζηνπ. Δ πίεζε ηνπ ξεχκαηνο κεηαθέξεηαη 

ζηνλ ξφηνξα ηνπ ζηξνβίινπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαθέξεη ηζρχ ζηελ αληιία πςειήο πίεζεο κέζσ ηεο θνηλήο 

ηνπο αηξάθηνπ. Δ άικε απνξξίπηεηαη ζε πίεζε ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή.  

 Οη turbochargers απνηεινχληαη απφ κηα αληιία θαη έλα ζηξφβηιν ζπλδεδεκέλα ζε έλα θηβψηην. Σφζν ε αληιία 

φζν θαη ν ζηξφβηινο πεξηέρνπλ κία απιή βαζκίδα ξφηνξα. Δ πδξαπιηθή ελέξγεηα ηνπ ξεχκαηνο ηεο άικεο 

κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή απφ ηνλ ξφηνξα ηνπ ζηξνβίινπ. ηε ζπλέρεηα, ε αληιία μαλακεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα 

ζε πίεζε κε ηελ νπνία ηξνθνδνηεί ην ξεχκα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Δ δηεξγαζία παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 

2.17, φπνπ ε αληιία πςειήο πίεζεο απμάλεη ηελ πίεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζε κηα κέζε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα 

απμάλεηαη πεξαηηέξσ απφ ην ζχζηεκα αλάθηεζεο ελέξγεηαο(turbocharger).  

 πγθξηηηθά, νη turbochargers απνηεινχλ ηελ επηθξαηνχζα ηερλνινγία ζην ρψξν απηφ, παξφιν πνπ νη 

ελαιιάθηεο πίεζεο έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα φζσλ αθνξά ηελ απφδνζε ηεο κνλάδαο.  

Οη ελαιιάθηεο πίεζεο δηαηεξνχλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπο αλεμάξηεηα απφ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ ιφγσ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζπληήξεζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηξνβίινπο πνπ κε κηα 

ηέηνηα αιιαγή, κπνξεί λα κεηαβάιεη ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε κεησκέλε απφδνζε 

(εθηφο ηνπ θαλνληθνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο). κσο, νη ελαιιάθηεο πίεζεο απαηηνχλ θάπνην πξφζζεην 

εμνπιηζκφ, φπσο θπθινθνξεηέο. Έηζη απμάλνληαη ηα θφζηε εμνπιηζκνχ θαη ζπληήξεζεο. Βπίζεο, ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο απμάλεη ηελ αιαηφηεηα ηνπ ξεχκαηνο κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε σζκσηηθή πίεζε.  

 πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο πίεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε εηδηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο. ε κνλάδεο εθνδηαζκέλεο κε ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ελέξγεηαο ε 

ελεξγεηαθή απαίηεζε θπκαίλεηαη ζηηο αξθεηά ρακειέο ηηκέο ησλ 2-4 kWh/m γηα ζαιαζζηλφ λεξφ(Fritzmann, 

2006).  

Παξάκεηξνη επηινγήο κεζφδνπ αθαιάησζεο  

Καηά ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο αθαιάησζεο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη δηαθνξέο παξάκεηξνη, γηα λα 

επηιεγεί ε θαηάιιειε κέζνδνο. Οη παξάκεηξνη απηέο είλαη (Kalogirou, 2005):  

 Πεγή ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο κνλάδαο  

 Βλεξγεηαθέο απαηηήζεηο  

 Σν κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ  

 Ώπαηηήζεηο επεμεξγαζίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ  

 Σν θφζηνο εμνπιηζκνχ  

 Δ επηθάλεηα γεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ  

 

 ΔΙΤΛΗΣΙΡΟ ΝΕΡΟΤ 
 

Σν αθαηέξγαζην λεξφ πξνέξρεηαη απφ επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο πεγέο θαη κεηαθέξεηαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, φπνπ κεηαηξέπεηαη ζε πφζηκν κε ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Μεηά ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ, νη επφκελνη θξαγκνί ελάληηα ζηε κφιπλζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πφζηκνπ λεξνχ, είλαη νη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο λεξνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνιχκαλζεο θαη ηεο θπζηθήο αθαίξεζεο ησλ πξνζκείμεσλ. Ο βαζκφο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη 

πφζηκν ην λεξφ, εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ, ηα ζρεηηθά πξφηππα γηα ην πφζηκν 

λεξφ, ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. 

Σν λεξφ δελ πξέπεη λα έρεη γεχζε ή νζκή, ε νπνία λα ελνριεί ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα λα δηαπηζηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, νη θαηαλαισηέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο αηζζήζεηο ηνπο. Μηθξνβηαθά, ρεκηθά 

θαη θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ λεξνχ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ εκθάληζε, ηε κπξσδηά ή ηε γεχζε ηνπ λεξνχ 

θαη ν θαηαλαισηήο ζα εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα θαη ην θαηά πφζν ην λεξφ είλαη απνδεθηφ, ζηε βάζε απηψλ ησλ 

θξηηεξίσλ. Παξφιν πνπ απηέο νη νπζίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ  
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θακηά άκεζε επίπησζε ζηελ πγεία, λεξφ ην νπνίν είλαη ζνιφ, έρεη ρξψκα ή έρεη θάπνηα δπζάξεζηε νζκή ή 

γεχζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί κε αζθαιέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα απνξξηθζεί. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, νη 

θαηαλαισηέο κπνξεί λα απνθχγνπλ ην αηζζεηηθά κε απνδεθηφ, αιιά θαηά ηα άιια αζθαιέο πφζηκν λεξφ  

θαη λα πξνηηκήζνπλ πην επράξηζηεο αιιά δπλεηηθά επηθίλδπλεο πεγέο. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη θαιφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αληηιήςεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα ηθαλνπνηνχληαη θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

πγεία, φζν θαη ηελ αηζζεηηθή, φηαλ εμεηάδνληαη νη πεγέο πφζηκνπ λεξνχ θαη δεκηνπξγνχληαη θαλνληζκνί θαη 

πξφηππα. Ώιιαγέο ζηε ζπλήζε εκθάληζε, νζκή ή γεχζε ηνπ λεξνχ, κπνξεί λα ζεκαηνδνηνχλ αιιαγέο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο πεγήο ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ή αλεπάξθεηεο ζηηο  

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. Σν θξχν λεξφ είλαη, γεληθά, πην εχγεπζην απφ ην 

δεζηφ λεξφ θαη ε ζεξκνθξαζία ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ απνδνρή άιισλ αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ θαη ρεκηθψλ 

πξνζκείμεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε γεχζε. Δ πςειή ζεξκνθξαζία ζην λεξφ επλνεί ηελ  

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη κπνξεί λα επηδεηλψζεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεχζε, ηελ νζκή, ην 

ρξψκα θαη ηε δηάβξσζε. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Β.Β) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ Τγείαο 

(Π.Ο.Τ), αθνινπζνχληαη γεληθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζαλ θξηηήξηα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ. Βθηφο απφ απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θάζε ρψξα ή πεξηνρή ή ππεξεζία παξνρήο λεξνχ 

κπνξεί λα έρεη ηηο δηθέο ηνπ επηπιένλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ φηη νη ρξήζηεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Οη πην θνηλέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαζηεί ην λεξφ θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε είλαη:  

  

• Ώξρηθή εζράξσζε  

• Ώπνζήθεπζε  

• Βζράξσζε ή κηθξνεζράξσζε  

• Ώεξηζκφο  

• Κξνθίδσζε  

• πζζσκάησζε  

• Καζίδεζε  

• Αηήζεζε  

• Ρχζκηζε pH  

• Ώπνιχκαλζε  

• Ώπνζθιήξπλζε  

• Ώπνκάθξπλζε ηεο ηιχνο 

 

 
 

ρήκα 6-24: Βγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνχ 
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ΑΕΤΛΕΣΔΡΕΏ ΝΒΡΟΤ  

ΓΒΝΕΚΒ ΏΡΥΒ ΚΏΕ ΣΏΑΕΏ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ  

ηα δηπιηζηήξηα λεξνχ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ησλ θξαγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα, επεμεξγάδνληαη 400 

ιίηξα /δεπηεξφιεπην. Σν αθαηέξγαζην λεξφ φηαλ θηάλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ πεξηέρεη φιεο ηηο 

ζπλεζηζκέλεο νπζίεο ελφο επηθαλεηαθνχ λεξνχ, φπσο αέξηα, κηθξφβηα, ζηεξεέο νπζίεο (ρψκαηα θαη θχιια), 

αησξνχκελα θαη θνιινεηδή ζσκαηίδηα, πξσηφδσα, άιγεο θιπ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αθαίξεζε φισλ απηψλ 

ησλ νπζηψλ νχησο ψζηε ην λεξφ λα γίλεη πφζηκν, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία (Μήηξαθαο,1996):  

 Ώθαίξεζε ησλ ζηεξεψλ νπζηψλ  

 Ώπνρξσκαηηζκφο θαη νμείδσζε ηεο αλφξγαλεο θαη νξγαληθήο χιεο θαη αδξαλνπνίεζε  

 φισλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ, πξσηφδσσλ θαη άιισλ, κε ριψξην (πξνρισξίσζε)  

 Ώεξηζκφο ηνπ λεξνχ  

 Κξνθίδσζε ησλ θνιινεηδψλ/νξγαληθψλ ζσκαηηδίσλ κε ζεηηθφ αξγίιην θαη αληνληθφ  

 πνιπειεθηξνιχηε  

 Καζίδεζε  

 Φηιηξάξηζκα ηνπ λεξνχ  

 Πξνζζήθε αζβέζηε  

 Μεηαρισξίσζε  

  

Ώθαίξεζε ζηεξεψλ νπζηψλ  

ηε δεμακελή αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ηνπ δηπιηζηεξίνπ θαηαθξαηνχληαη δηάθνξεο ζηεξεέο νπζίεο φπσο θχιια, 

πδξφβηα θπηά, ρψκαηα θαη άιιεο ζηεξεέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα θξάγκαηα, ζηηο ζσιήλεο κεηαθνξάο ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ λεξνχ θαη ζηηο δεμακελέο απνπίεζεο.  

Πξνρισξίσζε  

Σν ριψξην έρεη νμεηδσηηθή θαη απνιπκαληηθή ηθαλφηεηα. Με ηελ πξνζζήθε ρισξίνπ, αθελφο νμεηδψλνληαη 

δηάθνξεο νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο νπζίεο φπσο ζίδεξνο, πδξφζεην, ακκσλία, θπηηθέο θαη άιιεο νξγαληθέο 

νπζίεο θαη αθεηέξνπ αδξαλνπνηνχληαη ή θαη ζθνηψλνληαη φινη νη παζνγφλνη θαη άιινη κηθξννξγαληζκνί, φπσο 

βαθηεξίδηα, άιγεο, πξσηφδσα, ηνί θιπ. ε φια ηα ζηάδηα δηχιηζεο, έρνπκε πιεφλαζκα ρισξίνπ γηα λα κελ  

 ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ή πνιιαπιαζηαζκνχ νπνησλδήπνηε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Δ 

πνζφηεηα ρισξίνπ πνπ πξνζηίζεηαη, κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ, αιιά ηνπ θαη κε ηηο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. Σν θαινθαίξη γηα παξάδεηγκα ην ριψξην εμαηκίδεηαη επθνιφηεξα θη έηζη παξέρεηαη ζε 

κεγαιχηεξεο  

πνζφηεηεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή ρισξίνπ, απηφκαηα, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ, 

εηζέξρεηαη ζην ρψξν θαπζηηθή ζφδα θη έηζη παξάγεηαη αιάηη, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αηπρήκαηα. Ώθφκε, 

επεηδή ην ριψξην είλαη αθξηβφ θαη επηθίλδπλν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ.  

Ώεξηζκφο λεξνχ  

Ο αεξηζκφο ηνπ λεξνχ γίλεηαη γηα λα αδξαλνπνηεζνχλ νη αλαεξφβηνη κηθξννξγαληζκνί θαη λα νμεηδσζνχλ νη 

νξγαληθέο νπζίεο νχησο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη πην απνδνηηθή ε δηχιηζε ηνπ λεξνχ.  

Κξνθίδσζε  

Κξνθίδσζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζεηηθνχ αξγηιίνπ. Δ πξνζζήθε ηνπ 

ζεηηθνχ αξγηιίνπ γίλεηαη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ θνιινεηδψλ (νξγαληθψλ) ζσκαηηδίσλ απφ ην αθαηέξγαζην λεξφ 

ψζηε ην λεξφ λα γίλεη απφ θηηξηλνπξάζηλν, δηαπγέο. Σν δξαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ είλαη ην αξγίιην 

πνπ αληηδξά κε ηα αξλεηηθά θνξηία ησλ θνιινεηδψλ ζσκαηηδίσλ. Σα ζσκαηίδηα παχνπλ λα αησξνχληαη θαη 

ζπζζσκαηψλνληαη, ζρεκαηίδνληαο νξγαληθέο νπζίεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ (θαηλφκελν θξνθίδσζεο). Οη νπζίεο 

απηέο έρνπλ κεγαιχηεξν κνξηαθφ βάξνο απφ ην λεξφ θαη ζηαδηαθά θαηαθάζνληαη ζηε δεμακελή θαζίδεζεο σο 

ιάζπε.  

Πξνζζήθε αληνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε  

Δ πξνζζήθε ηνπ αληνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε εληζρχεη ηε δξάζε ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ. Δ ρξήζε ηνπ δεκηνπξγεί 

κεγάιεο θαη βαξηέο νξγαληθέο νπζίεο πνπ θαηαθάζνληαη πνιχ πην εχθνια, δειαδή ζε 2-3 ψξεο αληί ζε 6-8 ψξεο 

κε ηε ρξήζε κφλν ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ. Δ πξνζζήθε ηνπ αληνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε γίλεηαη φηαλ ε πξνζζήθε 

ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ δελ επηηπγράλεη ηελ επηζπκεηή ζπλέλσζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

ππάξρνπλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα, φηαλ ην αθαηέξγαζην λεξφ πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο αιγψλ 

ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν θαη φηαλ ππάξρεη κεγάιε ζνιφηεηα ζην λεξφ, ηδηαίηεξα κεηά απφ βαξηέο 

βξνρνπηψζεηο.  

Καζίδεζε  
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Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηνπ αληνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε, 

επηηπγράλεηαη θξνθίδσζε θαη θαζίδεζε ηεο ιάζπεο ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο. Οη δεμακελέο θαζίδεζεο ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο νλνκάδνληαη δεμακελέο δηαχγεζεο γηαηί εδψ ην λεξφ γίλεηαη δηαπγέο. Δ αθαίξεζε ηεο 

ιάζπεο απφ ηηο πην πάλσ δεμακελέο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δ ιάζπε απνζηέιιεηαη ζηηο δεμακελέο 

απνμήξαλζεο θη έπεηηα ζην ζθπβαιφηνπν, ην δε επεμεξγαζκέλν λεξφ πξνρσξεί πξνο ηα θίιηξα.  

Φηιηξάξηζκα λεξνχ  

Μεηά ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο, ην λεξφ πεξλά κέζα απφ εηδηθά θίιηξα άκκνπ φπνπ θηιηξάξεηαη γηα λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ απηφ θαη νη ηειεπηαίνη θξφθνη ή ζξφκβνη πνπ ηπρφλ απέκεηλαλ. ε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηα θίιηξα μεπιέλνληαη, κε αληίζηξνθε ξνή ηνπ λεξνχ, γηα λα θαζαξίζνπλ θαη λα κελ θιείζνπλ κε 

ηηο αθαζαξζίεο πνπ καδεχνληαη. Σν αθάζαξην λεξφ δηνρεηεχεηαη ζε άιιε δεμακελή φπνπ ε κελ ιάζπε 

θαηαθάζεηαη ζην ρακειφ κέξνο ηεο, ελψ ην λεξφ μαλακπαίλεη ζην ζχζηεκα δηχιηζεο γηα επεμεξγαζία. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε απψιεηα λεξνχ απφ ηε δηχιηζε κεηψλεηαη απφ 3-4% ζηα 0,5-1%.  

Πξνζζήθε αζβέζηε 

Μεηά ηε δηχιηζε γίλεηαη ε πξνζζήθε ηνπ εηδηθά επεμεξγαζκέλνπ αζβέζηε γηα ηε δηφξζσζε ηεο νμχηεηαο ηνπ 

λεξνχ (pH). Δ πξνζζήθε ηνπ αζβέζηε γίλεηαη κφλν φηαλ απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην, ζπλήζσο θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σν αθαηέξγαζην λεξφ ησλ θξαγκάησλ είλαη αιθαιηθφ (pH 8.0-8.5), κε ηελ πξνζζήθε φκσο 

ηνπ ζεηηθνχ αξγηιίνπ θαη ρισξίνπ, ην λεξφ απηφ κεηαηξέπεηαη ζε φμηλν κέρξη νπδέηεξν (pH 7,0-7,5) θαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ αζβέζηε ην λεξφ γίλεηαη ιηγφηεξν αιθαιηθφ (pH 7.4-7.8).  

Μεηαρισξίσζε  

ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ή δηχιηζεο ηνπ λεξνχ, γίλεηαη ε κεηαρισξίσζή ηνπ (δεχηεξε πξνζζήθε ρισξίνπ) 

γηα λα κελ επαλεκθαληζηνχλ νπνηνηδήπνηε κηθξννξγαληζκνί κέρξη λα παξαιεθζεί ην λεξφ απφ ηα δηάθνξα 

πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο, Αήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. Οη πνζφηεηεο ρισξίνπ πνπ πξνζηίζεληαη είλαη πνιχ 

κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο πξνρισξίσζεο.  

 

Αηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία πφζηκνπ λεξνχ  

Ώξρηθή εζράξσζε – Ώπνζήθεπζε  

Γηα λα πξνζηαηεπηεί ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ην λεξφ πεξλά πξψηα απφ κηα ζεηξά ζραξψλ, νη νπνίεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα λα αθαηξνχλ θχιια, ραξηί, πέηξεο, μχια θαη άιια αησξνχκελα θαη επηπιένληα ζηεξεά. Οη 

εζράξεο αθαηξνχληαη ζπρλά γηα λα θαζαξηζηνχλ ή πιέλνληαη κε αληιίεο πςειήο πίεζεο γηα λα πξνιεθζεί ην 

θξάμηκν. Μεηά, ην λεξφ απνζεθεχεηαη ζε δεμακελεο, φπνπ ε πνηφηεηά ηνπβειηηψλεηαη.  

Βζράξσζε  

Πξηλ απφ ηελ θχξηα επεμεξγαζία, ην λεξφ πεξλά μαλά κέζα απφ ζράξεο κε κηθξάδηάθελα, νη νπνίεο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα αθαηξνχλ ζηεξεά ζσκαηίδηα.  

Ώεξηζκφο  

Οη δηεξγαζίεο αεξηζκνχ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα αθαηξνχλ αέξηα θαη πηεηηθέο ελψζεηο κέζσ 

αεξνδηαρσξηζκνχ. Δ κεηαθνξά νμπγφλνπ, ζπλήζσο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε κηαο απιήο δηάρπζεο 

αέξα ζην λεξφ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξίπινθν εμνπιηζκφ. Ο αεξνδηαρσξηζκφο βειηηψλεη ην ξπζκφ ηεο 

θπζηθήο δηαδηθαζίαο ηεο εμάηκηζεο, απμάλνληαο ηελ επηθάλεηα επαθήο κεηαμχ αέξα θαη λεξνχ, γηα λα 

αθαηξεζνχλ νη πηεηηθέο ελψζεηο απφ ην λεξφ. Δ αθαίξεζε αεξίσλ ή πηεηηθψλ ελψζεσλ φκσο, κπνξεί λα απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο  

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο λα πξνζθέξνπλ ςειφ βαζκφ καδηθήο κεηαθνξάο απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα θάζε. Γηα 

ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ, νη θπζεηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ξνή ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη 

κέζσ κηαο ιεπηήο κεκβξάλεο γηα λα επηηπγράλεηαη απνδνηηθή κεηαθνξά κάδαο. Βλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

δηαρπζεί ζπκπηεζκέλνο αέξαο δηακέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο δηάηξεησλ ζσιήλσλ. Ώπηνί νη ηχπνη θπζεηήξσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νμείδσζε θαη θαζίδεζε ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ. Ο αεξνδηαρσξηζκφο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αθαίξεζε πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (π.ρ. δηαιχηεο), κεξηθψλ ελψζεσλ πνπ  

πξνθαινχλ γεχζε θαη νζκή θαηξαδνλίνπ.  

Υεκηθή θαηαθξήκληζε  

Δ ζπζζσκάησζε θαη ε θξνθίδσζε είλαη κφλν δχν απφ ηα πνιιά ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη, γηα λα θηάζεη ην 

αθαηέξγαζην λεξφ ηα απνδεθηά πξφηππα.  

(α) Κξνθίδσζε  

 Δ δηεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε ρεκηθή θξνθίδσζε, είλαη ε πην θνηλή πξνζέγγηζε γηα επεμεξγαζία 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ζηεξίδεηαη ζρεδφλ πάληα ζηηο αθφινπζεο κνλάδεο δηεξγαζίαο. Υεκηθά θξνθηδσηηθά, 

ζπλήζσο άιαηα αινπκηλίνπ ή ζηδήξνπ, πξνζηίζεληαη ζην αθαηέξγαζην λεξφ θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, 

γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα ζηεξεφ, ημψδεο κεηαιιηθφ πδξνμείδην. Σα ζπζζσκαηψκαηα, πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

απνκαθξχλνπλ επηπιένληεο θαη δηαιπκέλεο πξνζκείμεηο κε κεραληζκνχο εμνπδεηέξσζεο θνξηίσλ, 
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απνξξφθεζεο θαη παγίδεπζεο. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θξνθίδσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ, ην θξνθηδσηηθφ ή ηα θξνθηδσηηθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο φπσο, ηηο ζπλζήθεο αλάκημεο, ηε δφζε θξνθηδσηηθνχ θαη ην pH .ηε ζπλέρεηα, ηα 

ζπζζσκαηψκαηα αθαηξνχληαη απφ ην επεμεξγαζκέλν λεξφ κε δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνχ πγξνχ – ζηεξενχ, φπσο 

θαζίδεζε ή επίπιεπζε θαη/ή δηήζεζε κε θίιηξα άκκνπ ή θίιηξα πίεζεο. Δ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθαζίαο θξνθίδσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο δφζεο θξνθηδσηηθνχ θαη επίζεο, απφ ηελ 

ηηκή ηνπ pH . Δ απαηηνχκελε δφζε θαη ην pH κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ θξνθίδσζεο 

κηθξήο θιίκαθαο, νη νπνίνη ζπρλά νλνκάδνληαη Jar tests . Ώπμαλφκελεο δφζεηο θξνθηδσηηθψλ πξνζηίζεληαη ζε 

δείγκαηα αθαηέξγαζηνπ λεξνχ, ηα νπνία αλαδεχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλνληαη λα θαζηδάλνπλ. Δ βέιηηζηε 

δφζε είλαη απηή πνπ αθαηξεί επαξθψο ην ρξψκα θαη ηε ζνιφηεηα, ην βέιηηζην pH κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε 

παξφκνην ηξφπν. Ώπηνί νη έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε επαξθή ζπρλφηεηα γηα λα δηαπηζηψλνληαη νη 

αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ θαη ζπλεπψο ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θξνθηδσηηθνχ. 

Καηά ηελ θξνθίδσζε, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζην λεξφ θνληνξηνπνηεκέλνο ελεξγφο άλζξαθαο (PAC), γηα λα 

απνξξνθήζεη νξγαληθέο ελψζεηο, φπσο κεξηθά πδξφθνβα παξαζηηνθηφλα. Ο ελεξγφο άλζξαθαο ζα αθαηξεζεί 

ζαλ κέξνο ησλ ζπζζσκαησκάησλ θαη ζα απνξξηθζεί κε ηε ιάζπε (ηιχο). Σα ζπζζσκαηψκαηα κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ κε θαζίδεζε, γηα λα κεησζεί ν φγθνο ησλ ζηεξεψλ πνπ θαηαιήγεη ζηα θίιηξα άκκνπ. Δ θαζίδεζε, 

ζπλήζσο, επηηπγράλεηαη ζε δεμακελέο νξηδφληηαο ξνήο ή αληηδξαζηήξεο ζηηβάδαο. Βλαιιαθηηθά, νη ηνιχπεο 

κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο επίπιεπζε κε δηαιπκέλν αέξα, θαηά ηελ νπνία, ηα ζηεξεά έξρνληαη 

ζε επαθή κε θπζαιίδεο αέξα, νη νπνίεο πξνζθνιιψληαη ζηνπο ηνιχπεο, νδεγψληαο ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο 

δεμακελήο, απφ φπνπ ζπιιέγνληαη πεξηνδηθά, ππφ κνξθή ζηξψκαηνο ιάζπεο. Σν επεμεξγαζκέλν λεξφ πεξλά 

κέζα απφ θίιηξα άκκνπ, γηα λα αθαηξεζνχλ ηα ελαπνκείλαληα ζηεξεά. Σν δηεζεκέλν λεξφ κπνξεί λα πεξάζεη 

απφ αθφκα έλα ζηάδην επεμεξγαζίαο, φπσο επηπιένλ νμείδσζε θαη δηήζεζε (γηα ηελ αθαίξεζε καγγαλίνπ), 

νδνλνπνίεζε θαη/ή πξνζξφθεζε θνθθψδε ελεξγνχ άλζξαθα (γηα αθαίξεζε παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ), πξηλ ηελ ηειηθή απνιχκαλζε θαη ηελ είζνδν ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ζην δίθηπν 

δηαλνκήο. Δ θξνθίδσζε είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ βαξηψλ κεηάιισλ θαη ρακειήο 

δηαιπηφηεηαο νξγαληθψλ ρεκηθψλ, φπσο παξαζηηνθηφλα κε νξγαλνρισξίλεο. ζνλ αθνξά άιια νξγαληθά 

ρεκηθά, ε θξνθίδσζε είλαη γεληθά αλαπνηειεζκαηηθή, εθηφο θαη αλ ην ρεκηθφ είλαη  

πξνζθνιιεκέλν ζε ρνπκηθά πιηθά ή απνξξνθεκέλν ζε ζσκαηίδηα.  

 (β) πζζσκάησζε  

 Σα πιηθά θαη ηα ζσκαηίδηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην πφζηκν λεξφ (πειφο, νξγαληθά πιηθά, κέηαιια, 

κηθξννξγαληζκνί), ζπλήζσο είλαη πνιχ κηθξά θαη έηζη δε ζα θαζηδάλνπλ ρσξίο βνήζεηα. Γηα λα βνεζεζεί ε 

δηαδηθαζία θαζίδεζεο, πξνζηίζεληαη ζην λεξφ θαηάιιειεο ελψζεηο, κε απνηέιεζκα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

λα πξνζθνιινχληαη ζε απηέο ηηο ελψζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ κεγάια θαη βαξχηεξα ζσκαηίδηα. Σν λεξφ 

αλαδεχεηαη απαιά, κε κεγάια θνππηά, γηα λα δηαλεκεζεί ην θξνθηδσηηθφ. Δ δηαδηθαζία απηή δηαξθεί πεξίπνπ 25 

ιεπηά. Δ ζπζζσκάησζε είλαη ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ην λεξφ αλαδεχεηαη αξγά θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηε δηαλνκή ηνπ θξνθηδσηηθνχ, ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζζσκαησκάησλ θαη ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζε 

άζσκαηίδηα γηα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ζσκαηηδίσλ, ηα νπνία ζα θαζηδάλνπλ εχθνια. Ο ζθνπφο είλαη ε 

δεκηνπξγία ζπζζσκάησλ κε θαηάιιειν κέγεζνο, ππθλφηεηα θαη ζθιεξφηεηα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ απνηειεζκαηηθά κε θαζίδεζε θαη δηήζεζε. Δ δεκηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπο κεηά ηηο ζπγθξνχζεηο.  

Καζίδεζε  

ηαλ ην λεξφ είλαη αθίλεην ή θηλείηαη κε κηθξή ηαρχηεηα,ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηαζηαιάδνπλ ζηνλ 

ππζκέλα. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο δηεξγαζίεο θαζίδεζεο, ε θαζίδεζε νξηδφληηαο ξνήο θαη ε 

θαζίδεζε αλνδηθήο ξνήο. Δ απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ κεγαιχηεξσλ ζπζζσκαησκάησλ κε θαζίδεζε 

βνεζά ζηελ παξαγσγή θαιχηεξεο πνηφηεηαο δηεζεκέλνπ λεξνχ θαη ππνβνεζά ηε ιεηηνπξγία ησλ θίιηξσλ. Ο 

ρξφλνο παξαθξάηεζεο είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα πεξάζεη ην λεξφ απφ ηε δεμακελή 

θαζίδεζεο. Ώλ ε δεμακελή είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε, επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ελφο κεγάινπ  

πνζνζηνχ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ.  

Αηχιηζε  

Σα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ ην αθαηέξγαζην λεξφ κε ηε ρξήζε θίιηξσλ βαξχηεηαο, νξηδφληησλ 

θίιηξσλ, θίιηξσλ πίεζεο ή θίιηξσλ άκκνπ. Σν λεξφ πεξλά απφκηα ζεηξά θίιηξσλ, ηα νπνία παγηδεχνπλ θαη 

αθαηξνχλ ηα ζσκαηίδηα πνπ παξέκεηλαλ ζην λεξφ. Γηα λα ζπκπιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ζηξψκαηα άκκνπ ή μπιάλζξαθα. Δ δηήζεζε κε θίιηξα  

άκκνπ είλαη κηα βηνινγηθή επεμεξγαζία, ελψ νη ππφινηπεο κέζνδνη δηήζεζεο είλαη θπζηθέο επεμεξγαζίεο. Σα 

θίιηξα βαξχηεηαο, ηα νξηδφληηα θίιηξα θαη ηα θίιηξα πίεζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άκεζε δηήζεζε 

ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ, ρσξίο πξνεπεμεξγαζία. Σα θίιηξα βαξχηεηαο θαη ηα θίιηξα πίεζεο, ξεζηκνπνηνχληαη 
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ζπλήζσο γηα λα δηεζήζνπλ λεξφ, ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζίεο θξνθίδσζεο θαη θαζίδεζεο. Μηα 

ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία είλαη ε άκεζε δηήζεζε, θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεηαη ζην λεξφ θξνθηδσηηθφ θαη κεηά 

πεξλά θαηεπζείαλ απφ ηα θίιηξα, φπνπ αθαηξνχληαη ηα ζπζζσκαηψκαηα (καδί κε ηηοπξνζκείμεηο) ε ρξήζε ηεο 

άκεζεο δηήζεζεο πεξηνξίδεηαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θίιηξνπ γηα απνζήθεπζε ζηεξεψλ.  

α) Φίιηξα βαξχηεηαο  

 Σα θίιηξα βαξχηεηαο απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ κηα αλνηθηή, νξζνγψληα δεμακελή, ε νπνία πεξηέρεη ππξηηηθή 

άκκν (εχξνο κεγέζνπο 0.5-1.0 mm ) ζε βάζνο κεηαμχ 0.6 θαη 2 κέηξσλ. Σν λεξφ έρεη θάζεηε ξνή θαη ηα ζηεξεά 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο άκκνπ. Ο ξπζκφο ξνήο είλαη γεληθά 4–20 m / m  Σν 

επεμεξγαζκέλν λεξφ ζπιιέγεηαη απφ ζηφκηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θίιηξνπ. Σα ζηεξεά πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη, απνκαθξχλνληαη πεξηνδηθά κε ηε ρξήζε θαηεξγαζκέλνπ λεξνχ, ελψ, κεξηθέο θνξέο, 

πξνεγείηαη πιχζηκν ηεο άκκνπ κε αέξα. Παξάγεηαη αξαησκέλε ηιχο, ε νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζεί. Βθηφο 

απφ ηα θίιηξα άκκνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα δηπινχ ζηξψκαηνο ή θίιηξα πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ. Ώπηά ηα 

θίιηξα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά πιηθά, κε απνηέιεζκα ε  

θαηαζθεπή ηνπο λα κεηαηξέπεηαη απφ ρνλδξνεηδήο ζε ιεπηή, θαζψο ην λεξφ πεξλά κέζα απφ ην θίιηξν. 

Υξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε θαηάιιειε ππθλφηεηα, γηα λα επηηεπρζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ δηάθνξσλ ζηξσκάησλ 

κεηά απφ αλάζηξνθε πιχζε. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα θίιηξνπ δηπινχ ζηξψκαηνο είλαη ην θίιηξν αλζξαθίηε –  

άκκνπ, ην νπνίν απνηειείηαη, ζπλήζσο, απφ έλα ζηξψκα αλζξαθίηε κε θφθθνπο κεγέζνπο 1.5 mm θαη βάζνπο 

0.2 m , πάλσ απφ έλα ζηξψκα ππξηηηθήο άκκνπ, βάζνπο 0.6 m . Ο αλζξαθίηεο, ε άκκνο θαη ν ιπρλίηεο, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θίιηξα πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ. 

Σν πιενλέθηεκα ησλ θίιηξσλ δηπινχ ζηξψκαηνο είλαη φηη, ππάξρεη πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε νιφθιεξνπ ηνπ 

βάζνπο ηεο θιίλεο γηα ηε ζπγθξάηεζε ζσκαηηδίσλ – ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ χςνπο ηξηβψλ, κπνξεί λα είλαη 

κέρξη θαη ν κηζφο ζε ζχγθξηζε κε ηα θίιηξα ελφο ζηξψκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη κεγαιχηεξνπο 

ξπζκνχο ξνήο ρσξίο λα ππάξρεη αχμεζε ηνπ χςνπο απσιεηψλ.  

 Σα θίιηξα βαξχηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ αθαίξεζε ζπζζσκαησκάησλ απφ θξνθηδσκέλν λεξφ. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, επίζεο, γηα λα κεηψζνπλ ηε ζνιφηεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

απνξξνθεκέλσλ ρεκηθψλ) θαη ην νμεηδσκέλν ζίδεξν θαη καγγάλην απφ ην αθαηέξγαζην λεξφ.  

β) Υαιηθφθηιηξα  

 Σα ραιηθφθηιηξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ θίιηξα πξνεπεμεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ 

επεμεξγαζηψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δηήζεζε κε θίιηξα άκκνπ. Σα ραιηθφθηιηξα κε κέζν δηήζεζεο ην 

ρνληξφ ραιίθη ή ζξαπζηφ πιηθφ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ επηηπρψο, λεξφ κε απμεκέλε ζνιφηεηα. Σν θχξην  

πιενλέθηεκα ηεο δηήζεζεο κε ηα θίιηξα απηά είλαη φηη, ελψ ην λεξφ πεξλά απφ ην θίιηξν, ηα ζσκαηίδηα 

απνκαθξχλνληαη ηφζν κέζσ ηεο δηήζεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο θαζίδεζεο ιφγσ βαξχηεηαο. Σα νξηδφληηα θίιηξα 

κπνξνχλ λα έρνπλ κήθνο κέρξη θαη 10 m θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ξπζκνχο δηήζεζεο 0.3–1.0 m / m  

γ) Φίιηξα πίεζεο  

 Σα θίιηξα πίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο θνξέο, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ε πίεζε θαη λα 

απνθεπρζεί ε ρξήζε αληιηψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο. Δ θιίλε ηνπ θίιηξνπ βξίζθεηαη ζε θπιηλδξηθφ θέιπθνο. 

Μηθξά θίιηξα πίεζεο, κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο πεξίπνπ 15 m 3 /ψξα, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ  

 πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε γπαιί. Μεγαιχηεξα θίιηξα πίεζεο, κε δηάκεηξν κέρξη θαη 4 m , θαηαζθεπάδνληαη απφ 

εηδηθά επηθαιπκκέλν αηζάιη. Δ ιεηηνπξγία θαη ε  

απνδνηηθφηεηά ηνπο είλαη, γεληθά, ε ίδηα κε ησλ θίιηξσλ βαξχηεηαο θαη παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο.  

δ) Φίιηξα άκκνπ βξαδείαο δηχιηζεο  

 Σα θίιηξα άκκνπ βξαδείαο δηχιηζεο απνηεινχληαη, ζπλήζσο, απφ δεμακελέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ άκκν (εχξνο 

απνηειεζκαηηθνχ κεγέζνπο 0.15– 0.3 mm ), ζε  

βάζνο κεηαμχ 0.5 θαη1.5 m . Σν αθαηέξγαζην λεξφ ξέεη πξνο ηα θάησ θαη ε ζνιφηεηα θαη νη κηθξννξγαληζκνί 

αθαηξνχληαη, αξρηθά, ζηα πξψηα εθαηνζηά ηεο άκκνπ. ηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ αλαπηχζζεηαη έλα 

βηνινγηθφ πκέλαην, γλσζηφ ζαλ « schmutzdecke » («ζηξψκα βξσκηάο» ζηα γεξκαληθά), ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αθαίξεζε κηθξννξγαληζκψλ. Σν επεμεξγαζκέλν λεξφ ζπιιέγεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θίιηξνπ κε 

ζηξαγγηζηήξηα ή ζσιελψζεηο. Σν αλψηεξν ζηξψκα άκκνπ  

(κεξηθά εθαηνζηά), ην νπνίν πεξηέρεη ηα ζπζζσξεπκέλα ζηεξεά, πεξηνδηθά αθαηξείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη. Σα 

θίιηξα άκκνπ ιεηηνπξγνχλ κε ξπζκνχο ξνήο λεξνχ κεηαμχ0.1 θαη 0.3 m 3 / m 2 /ψξα. Σα θίιηξα άκκνπ είλαη 

θαηάιιεια κφλν γηα ρακειήο ζνιφηεηαο ή πξν-δηεζεκέλν λεξφ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αθαίξεζε  

θπθηψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξσηφδσσλ θαη, αλ έρεη πξνεγεζεί εζράξσζε ή δηήζεζε 

κε ραιηθφθηιηξν, γηα κείσζε ηεο ζνιφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνξξνθεκέλσλ ρεκηθψλ). Δ δηήζεζε κε 

θίιηξα άκκνπ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αθαίξεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ 

παξαζηηνθηφλσλ θαη ηεο ακκσλίαο.  
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Ρχζκηζε pH  

Σν λεξφ ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε δηαβξσηηθφ ( pH <7, φμηλν λεξφ), νχηε αιθαιηθφ ( 

pH>7).Νεξφ κε pH<7 κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάβξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα δαπαλεξή ζπληήξεζε ή κεηαθνξά δηαβξσηηθψλ πιηθψλ ηνπο θαηαλαισηέο. ηελ πεξίπησζε  

απηή, ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηα θαηάιιεια πιηθά (π.ρ. 

PVC , πνιπαηζπιέλην). Νεξφ κε pH >7 πξνθαιεί απφζεζε αιάησλ θαη κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη δπζιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ, κεηξεηψλ θιπ.  

 Ώπνιχκαλζε  

Δ ζεκαληηθφηεηα ηεο απνιχκαλζεο είλαη αδηακθηζβήηεηε γηα ηελ παξνρή αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ. Δ 

θαηαζηξνθή κηθξνβηαθψλ παζνγφλσλ είλαη απαξαίηεηε θαη ζπρλά ζπκπεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αληηδξαζηηθψλ 

ρεκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην ριψξην. Δ απνιχκαλζε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν πξνζηαζίαο ελάληηα ζε 

πνιιά παζνγφλα (εηδηθά βαθηήξηα) θαηά ηελ επεμεξγαζία  

πφζηκνπ λεξνχ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε 

θφπξαλα. Δ ππνιεηκκαηηθή απνιχκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζθέξεη κεξηθή πξνζηαζία ελάληηα ζε 

ρακεινχ επηπέδνπ κφιπλζε θαη αλάπηπμε κέζα ζην ζχζηεκα δηαλνκήο. Δ ρεκηθή απνιχκαλζε πφζηκνπ λεξνχ, 

ην νπνίν έρεη κνιπλζεί απφ θφπξαλα, ζα κεηψζεη γεληθά ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ, αιιά δε ζα θάλεη απαξαίηεηα 

ην λεξφ αζθαιέο γηα θαηαλάισζε. Δ απνιχκαλζε κπνξεί  

επίζεο, λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ελάληηα ζε παζνγφλα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε ζπζζσκαηψκαηα ή 

ζσκαηίδηα, ηα νπνία ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηε δξάζε ηνπ απνιπκαληηθνχ. Τςειά επίπεδα ζνιφηεηαο κπνξνχλ 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο απφ ηελ απνιχκαλζε, λα ππνβνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

βαθηεξίσλ θαη λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάγθε γηα ριψξην. Μηα απνηειεζκαηηθή νιηθή ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ελζσκαηψλεη πνιιαπιά επίπεδα πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πξνζηαζίαο ηεο πεγήο ηνπ 

λεξνχ θαη θαηάιιειεο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη πξνζηαζία θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή, ζε  

ζπλδπαζκφ κε απνιχκαλζε, γηα λα πξνιεθζεί ή λα θαηαπνιεκεζεί ε κηθξνβηαθή κφιπλζε. Δ ρξήζε ρεκηθψλ 

απνιπκαληηθψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ έρεη, ζπλήζσο, ζαλ απνηέιεζκα, ηε δεκηνπξγία ρεκηθψλ 

παξαπξντφλησλ. Παξφια απηά, νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία απφ απηά ηα παξαπξντφληα είλαη πνιχ κηθξνί, ζε 

ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη απφ ηελ αλεπαξθή απνιχκαλζε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κε 

δηαθπβεχεηαη ε απνιχκαλζε ζηελ πξνζπάζεηα λα ειεγρζνχλ απηά  

ηα παξαπξντφληα. Μεξηθά απνιπκαληηθά, φπσο ην ριψξην, κπνξνχλ εχθνια λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα 

ειέγρνληαη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ απνιπκαληηθά πφζηκνπ λεξνχ θαη ε ζπρλή παξαθνινχζεζε 

επηβάιιεηαη φηαλ γίλεηαη ρισξίσζε. Δ απνιχκαλζε δελ πξέπεη λα δηαθπβεχεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ειεγρζνχλ 

ηα παξαπξντφληα απφ ηελ απνιχκαλζε. Οη πην θνηλέο κέζνδνη απνιχκαλζεο είλαη: ε ρισξίσζε, ε 

ρισξακίλσζε, ε ρξήζε δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ, ε πξνζζήθε φδνληνο, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θαη νη  

πξνρσξεκέλεο δηεξγαζίεο νμείδσζεο.  

 (α) Υισξίσζε  

Δ ρισξίσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ ρισξίνπ, δηάιπκα ππνρισξηψδνπο 

λαηξίνπ ή θφθθνπο ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ θαη επί ηφπνπ γελλεηξηψλ ρισξίνπ. Σν πγξνπνηεκέλν αέξην 

ρισξίνπ πεξηέρεηαη ζε δνρεία ππφ πίεζε. Σν αέξην απνζχξεηαη απφ ηνλ θχιηλδξν θαη εηζάγεηαη ζην λεξφ απφ 

έλα ρισξησηή, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηαπηφρξνλα κεηξά ην ξπζκφ ξνήο ηνπ αεξίνπ. Σν δηάιπκα ππνρισξηψδνπο 

λαηξίνπ πξνζηίζεηαη ζην λεξφ κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο αληιίαο ζεηηθήο εθηφπηζεο ή βαξπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηξνθνδνζίαο. Σν ππνρισξηψδεο αζβέζηην πξέπεη λα δηαιπζεί ζην λεξφ θαη κεηά λα πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα 

δηαλνκήο. Σν ριψξην, είηε είλαη ζηε κνξθή αεξίνπ ζε θχιηλδξν, είηε ππνρισξηψδεο λάηξην ή ππνρισξηψδεο 

αζβέζηην, δηαιχεηαη ζην λεξφ θαη ζρεκαηίδεη ππνρισξηψδεο νμχ ( HOCI ) θαη ππνρισξηψδε ηφληα ( OCl -). 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο ηερληθέο ρισξίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξνπο νμείδσζεο, 

ηεο νξηαθήο ρισξίσζεο θαη ηεο ππεξρισξίσζεο/απνρισξίσζεο. Δ πιήξεο νμείδσζε είλαη κηα κέζνδνο, θαηά  

ηελ νπνία ε δφζε ρισξίνπ είλαη αξθεηή γηα λα νμεηδψζεη γξήγνξα φιν ην ακκσληαθφ άδσην ζην λεξφ θαη λα 

αθήζεη αξθεηφ ειεχζεξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην, γηα λα πξνζηαηεχζεη ην λεξφ ελάληηα ζηελ επηκφιπλζε, απφ ηε 

ρισξίσζε κέρξη ηε ρξήζε. Δ ππεξρισξίσζε/απνρισξίσζε είλαη ε πξνζζήθε κεγάιεο δφζεο ρισξίνπ  

γηα λα πξνθιεζεί γξήγνξα απνιχκαλζε θαη ρεκηθή αληίδξαζε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ επηπιένλ 

ειεχζεξνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ. Δ αθαίξεζε ηνπ επηπιένλ ρισξίνπ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα πξνιεθζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηε γεχζε. Υξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, φηαλ ην βαθηεξηαθφ θνξηίν είλαη επκεηάβιεην ή φηαλ ν  

ρξφλνο παξακνλήο ζηε δεμακελή δελ είλαη αξθεηφο. Δ νξηαθή ρισξίσζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην λεξφ είλαη 

πςειήο πνηφηεηαο θαη είλαη ε απιή πξνζζήθε ρισξίνπ, γηα λα παξαρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν ειεχζεξνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ. Δ αλάγθε γηα ριψξην ζε ηέηνην λεξφ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη κπνξεί  

λα κε γίλεη θαλ πιήξεο νμείδσζε. Δ ρισξίσζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα απνιχκαλζε κηθξνβίσλ. Σν ριψξην, 

φκσο, δξα επίζεο ζαλ νμεηδσηηθφ θαη κπνξεί λα: αθαηξέζεη ή λα βνεζήζεη ζηελ αθαίξεζε κεξηθψλ ρεκηθψλ, 
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φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηελ απνζχλζεζε παξαζηηνθηφλσλ πνπ νμεηδψλνληαη εχθνια, λα νμεηδψζεη δηαιπκέλεο 

ελψζεηο (π.ρ. καγγάλην ( II ))γηα λα δεκηνπξγεζνχλ αδηάιπηα πξντφληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κεηά 

κε δηήζεζε θαη λα νμεηδψζεη δηαιπκέλεο ελψζεηο, ζε κνξθέο πνπ αθαηξνχληαη πην εχθνια. Έλα κεηνλέθηεκα 

ηνπ ρισξίνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηδξά κε θπζηθέο νξγαληθέο ελψζεηο. Δ δεκηνπξγία παξαπξντφλησλ, 

φκσο, κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο.  

(β) Υισξακίλσζε  

 Οη ρισξακίλεο (κνλνρισξακίλε, δηρισξακίλε θαη «ηξηρισξακίλε» ή ηξηρισξίδην ηνπ πδξνγφλνπ), παξάγνληαη 

απφ ηελ αληίδξαζε πδαηηθνχ ρισξίνπ κε ακκσλία. Δ κνλνρισξακίλε είλαη ην κφλν ρξήζηκν απνιπκαληηθφ απφ 

ηηο ρισξακίλεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρισξακίλσζε είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα παξάγνπλ 

κφλν κνλνρισξακίλε. Δ κνλνρισξακίλε δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ απνιπκαληηθφ φζν ην ειεχζεξν 

ριψξην, αιιά είλαη επίκνλε θαη γηα απηφ ην ιφγν, απνηειεί έλα ειθπζηηθφ δεπηεξεχνλ απνιπκαληηθφ γηα ηε 

ζπληήξεζε ελφο ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο.  

 (γ) Αηνμείδην ηνπ ρισξίνπ  

Εζηνξηθά, ην δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ηελ απνιχκαλζε πφζηκνπ λεξνχ, παξφια 

απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ αλεζπρίαο γηα ηελ παξαγσγή 

ηξηαινγνλνκεζαλίσλ ( THM ) απφ ηελ απνιχκαλζε κε ριψξην. Σππηθά, ην δηνμείδηνηνπ ρισξίνπ παξάγεηαη  

ακέζσο πξηλ ηε ρξήζε, κε ηελ πξνζζήθε αέξηνπ ρισξίνπ ή ελφο δηαιχκαηνο πδαηηθνχ ρισξίνπ ζε πδαηηθφ 

ρισξηψδεο λάηξην. Σν δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ απνζπληίζεηαη ζην λεξφ θαη παξάγεη ρισξηψδε θαη ρισξηθά ηφληα. 

Καζψο ην ριψξην δελ νμεηδψλεη ηα βξσκηνχρα (θαηά ηελ απνπζία ειηαθνχ θσηφο), ε επεμεξγαζία λεξνχ κε ην 

δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ δε ζα παξάγεη βξσκνθφξκην ή βξσκηθά ηφληα.  

 (δ) Πξνζζήθε φδνληνο  

Σν φδνλ είλαη έλα ηζρπξφ νμεηδσηηθφ θαη έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νμείδσζεο νξγαληθψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. Σν φδνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

πξσηεχνλ απνιπκαληηθφ. Σν φδνλ ( O 3 ), δεκηνπξγείηαη κε ην πέξαζκα μεξνχ αέξα ή νμπγφλνπ δηακέζνπ ελφο 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ πςειήο ηάζεο. Ο πινχζηνο ζε φδνλ αέξαο πνπ δεκηνπξγείηαη, δηνρεηεχεηαη απεπζείαο ζην 

λεξφ κε πνξψδεηο δηαρχηεο ζηε βάζε δεμακελψλ επαθήο κε δηάθξαγκα. Δ δεμακελή επαθήο πξνζθέξεη ρξφλν 

επαθήο 10-20 ιεπηά. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θαηαζηξνθή ηνπιάρηζηνλ 80% ηνπ φδνληνο πνπ πξνζηίζεηαη, 

ελψ ην ππφινηπν πεξηέρεηαη ζηα απαέξηα, ηα νπνία πεξλνχλ απφ θαηαζηξνθέα φδνληνο θαη απειεπζεξψλνληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νδφλσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

ζπγθέληξσζεο, κεηά απφ έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα επαθήο. Γηα ηελ νμείδσζε νξγαληθψλ ρεκηθψλ 

ελψζεσλ, φπσο κεξηθψλ δπλάκελσλ λα νμεηδσζνχλ παξαζηηνθηφλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, έλα 

ππφιεηκκα 0.5 mg /ιίηξν, κεηά απφ δηάζηεκα επαθήο 20 ιεπηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε απαξαίηεηε δφζε 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ λεξνχ, αιιά γεληθά, είλαη ζην εχξνο 2-5 mg /ιίηξν. Γηα αθαηέξγαζην 

λεξφ είλαη απαξαίηεηεο κεγαιχηεξεο δφζεηο, εμαηηίαο ηνπ φδνληνο πνπ ρξεηάδνληαη νη θπζηθέο νξγαληθέο 

ελψζεηο. Σν φδνλ αληηδξά κε ηηο θπζηθέο νξγαληθέο ελψζεηο θαη απμάλεη ηε βηνδηαζπαζηκφηεηά ηνπο, ε νπνία 

κεηξηέηαη ζαλ αθνκνηψζηκνο νξγαληθφο άλζξαθαο. Γηα λα απνθεπρζεί ε αλεπηζχκεηε αλάπηπμε βαθηεξίσλ ζην 

ζχζηεκα δηαλνκήο, ε νδφλσζε αθνινπζείηαη ζπλήζσο απφ επεμεξγαζία, φπσο δηήζεζε ή θνθθψδε ελεξγφ 

άλζξαθα, γηα λα αθαηξεζνχλ νη βηνδηαζπψκελεο νξγαληθέο ελψζεηο θαη απφ ππνιεηκκαηηθή ρισξίσζε, θαζψο 

δελ πξνζθέξεη ππνιεηκκαηηθφ απνιπκαληηθφ. Σν φδνλ είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ 

θάζκαηνο παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ νξγαληθψλ ρεκηθψλ.  

(ε) Τπεξηψδεο αθηηλνβνιία (UV)  

 Δ ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ επεμεξγαζία πφζηκνπ λεξνχ πεξηνξίδεηαη γεληθά ζηηο κηθξέο 

εγθαηαζηάζεηο. Δ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, ε νπνία εθπέκπεηαη απφ κηα ιάκπα πδξαξγχξνπ ρακειήο πίεζεο, 

είλαη βηνθηφλα ζε κήθε θχκαηνο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 180 θαη 320 λαλνκέηξσλ ( nm ). Μπνξεί λα  

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζηξνθή πξσηφδσσλ, βαθηεξίσλ, βαθηεξηνθάγσλ, βιαζηνκπθήησλ, ηψλ, κπθήησλ 

θαη κηθξνθπθηψλ. Δ ζνιφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνιχκαλζε κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Δ ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία, κπνξεί λα δξάζεη ζαλ ηζρπξφο θαηαιχηεο ζε αληηδξάζεηο νμείδσζεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε  

ζπλδπαζκφ κε ην φδνλ.  

Ώπνζθιήξπλζε  

Δ ζθιεξφηεηα, ε παξνπζία δειαδή, πνιπδχλακσλ θαηηφλησλ, εηδηθά αζβεζηίνπ ( Ca +2 ) θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ καγλεζίνπ ( Mg+2 ), δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πγεία. Πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο, ζαλ ε αληίζηνηρε 

πνζφηεηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ( mg / L CaCO 3 ), ε νπνία θαηαηάζζεη ην λεξφ απφ «καιαθφ» ζε «πνιχ 

ζθιεξφ». Ώλάινγα κε ην pH θαη ηελ αιθαιηθφηεηα, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη άιαηα ζηνπο ζσιήλεο θαη εηδηθά 

ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Σν καιαθφ λεξφ, κε ζθιεξφηεηα κηθξφηεξε απφ πεξίπνπ100 mg /ιίηξν, έρεη κηθξή 

ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα θαη κπνξεί λα είλαη πην δηαβξσηηθφ γηα ηνπο ζσιήλεο λεξνχ. Ο βαζκφο ζθιεξφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, παξφια απηά, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, εμαηηίαο ηεο γεχζεο θαη ηεο 
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παξνπζίαο αιάησλ. Δ ζθιεξφηεηα, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην, ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

ηδεκαηνπνίεζε ησλ θαηαινίπσλ ζαπνπληνχ θαη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε πεξηζζφηεξνπ ζαπνπληνχ γηα λα 

επηηεπρζεί θαζαξηφηεηα. Δ απνδνρή ηνπ βαζκνχ ζθιεξφηεηαο απφ ην θνηλφ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

θνηλφηεηα ζε θνηλφηεηα, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, είλαη πηζαλφλ νη θαηαλαισηέο λα 

πξνζέμνπλ αιιαγέο ζηε ζθιεξφηεηα. Σν θαηψηεξν φξην γεχζεο γηα ηα ηφληα αζβεζηίνπ είλαη κεηαμχ 100-300 

mg /ιίηξν θαη εμαξηάηαη απφ ην ζρεηηθφ αληφλ θαη ην θαηψηεξν φξην γεχζεο γηα ην καγλήζην είλαη πηζαλφηαηα 

πην ρακειφ απφ απηφ ηνπ αζβεζηίνπ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη θαηαλαισηέο αλέρνληαη ζθιεξφηεηα λεξνχ 

κεγαιχηεξε απφ 500 mg /ιίηξν. Σα ππφγεηα χδαηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ πςειά επίπεδα ζθιεξφηεηαο, εηδηθά ζε 

δψλεο δνινκίηε. Σν ζθιεξφ λεξφ κπνξεί λα ηχρεη επεμεξγαζίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δ αθαίξεζε ηεο 

ζθιεξφηεηαο απφ ην λεξφ, ε νπνία νλνκάδεηαη απνζθιήξπλζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε: απνζθιήξπλζε κε 

αζβέζηε, ηνληναληαιιαγή, πξνζζήθε νμέσο θαη πξνζζήθε ρεκηθψλ ελψζεσλ θσζθνξηθνχ άιαηνο. Οη δχν 

ηειεπηαίεο κέζνδνη δελ αθαηξνχλ ηε ζθιεξφηεηα, αιιά κεηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ζθιεξνχ λεξνχ.  Δ επεμεξγαζία κε αζβέζηε γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζζήθε έλπδξνπ αζβέζηε [ Ca ( OH )2] ζε ζθιεξφ λεξφ, γηα λα αθαηξεζεί ε αλζξαθηθή ζθιεξφηεηα κε 

ηδεκαηνπνίεζε, ελψ ην ίδεκα αθαηξείηαη κε δηήζεζε. Δ κε αλζξαθηθή ζθιεξφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

κεηψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε αλζξαθηθνχ λαηξίνπ ( Na 2 CO 3 ), ην νπνίν δεκηνπξγεί κε δηαιπηφ ίδεκα, πνπ 

αθαηξείηαη θαη πάιη κε δηήζεζε. Ώπηή ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο γηα κείσζε ηεο ζθιεξφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

κεξηθέο θνξέο απφ ηα δεκφζηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, γηα λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα αζβεζηίνπ θαη 

καγλεζίνπ ζην λεξφ. Παξφιν πνπ ε κέζνδνο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξφηεηαο, δελ 

απνηειεί δηεξγαζία πιήξνπο αθαίξεζεο. Δ επεμεξγαζία κε αλζξαθηθφ λάηξην είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, 

αλ ην λεξφ πεξηέρεη δηηηαλζξαθηθή (πξνζσξηλή) ζθιεξφηεηα. ηαλ ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην βξίζθνληαη 

θπξίσο ζε ελψζεηο ρισξίνπ θαη θσζθνξηθέο ελψζεηο, ε δηεξγαζία απηή δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή. Ο 

έλπδξνο αζβέζηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθαηξέζεη ην δηηηαλζξαθηθφ αζβέζηην απφ ην λεξφ. ην λεξφ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ηχρεη επεμεξγαζίαο, ηα ηφληα ηνπ έλπδξνπ αζβέζηε αληηδξνχλ κε ην δηηηαλζξαθηθφ αζβέζηην 

θαη δεκηνπξγνχλ ην πνιχ ρακειήο δηαιπηφηεηαο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Ώπηφ ην ηδεκαηνπνηεκέλν πιηθφ 

αθαηξείηαη πξψηα κε θαζίδεζε θαη κεηά κε δηήζεζε. Γηα λα αθαηξεζεί ην επηπιένλ καγλήζην, ρξεζηκνπνηείηαη 

αζβέζηεο. Ώπηή ε δηεξγαζία έρεη απιά αληηθαηαζηήζεη ην καγλήζην κε αζβέζηην. Ώλ κεηά πξνζηεζεί 

Ώλζξαθηθφ λάηξην ζην λεξφ, ην αζβέζηην ζα ηδεκαηνπνηεζεί ζαλ αλζξαθηθφ αζβέζηην. Δ ηνληναληαιιαγή είλαη 

ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηφληα κε ην ίδην θνξηίν, αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηεο θάζεσο ηνπ λεξνχ θαη ηεο 

θάζεσο ηεο ζηεξεάο ξεηίλεο. Δ απνζθιήξπλζε ηνπ λεξνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ αληαιιαγή θαηηφλησλ. Σν  

λεξφ πεξλά απφ κηα θιίλε κε θαηηνληθή ξεηίλε θαη ηα ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ ζην λεξφ αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηφληα λαηξίνπ. ηαλ ε ξεηίλε ηνληναληαιιαγήο εμαληιείηαη (δειαδή, εμαληινχληαη ηα ηφληα λαηξίνπ),  

αλαγελληέηαη κε ηε ρξήζε ελφο δηαιχκαηνο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Δ δηαδηθαζία ηεο απαιθαιίσζεο κπνξεί 

επίζεο λα απνζθιεξχλεη ην λεξφ. Σν λεξφ πεξλά απφ κηα θιίλε ειαθξψο φμηλεο ξεηίλεο θαη ηα ηφληα αζβεζηίνπ 

θαη καγλεζίνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ηφληα πδξνγφλνπ. Σν ηφληα πδξνγφλνπ αληηδξνχλ κε ηα αλζξαθηθά θαη 

δηηηαλζξαθηθά ηφληα θαη παξάγνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε ζθιεξφηεηα ηνπ 

λεξνχ, ρσξίο θακηά αχμεζε ζηα επίπεδα λαηξίνπ. Δ αληαιιαγή αληφλησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αθαίξεζε πξνζκείμεσλ, φπσο ηα ληηξηθά, ηα νπνία αληαιιάζζνληαη κε ριψξην. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ππάξρνπλ 

εηδηθέο ξεηίλεο γηα ληηξηθά. Δ αληαιιαγή θαηηφλησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ 

βαξηψλ κεηάιισλ. Απλεηηθέο εθαξκνγέο ησλ αληνληθψλ ξεηηλψλ, εθηφο απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ληηξηθψλ, είλαη 

γηα αθαίξεζε πξντφλησλ αξζεληθνχ θαη ζειελίνπ.  

Ώπνκάθξπλζε ηεο ηιχνο  

Δ επεμεξγαζία λεξνχ παξάγεη θαηάινηπα, θπξίσο ιάζπε απφ ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο θαη λεξφ απφ ην πιχζηκν 

ησλ θίιηξσλ. Δ κέζνδνο απνκάθξπλζεο ησλ θαηάινηπσλ είλαη κνλαδηθή γηα θάζε εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο, 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγφκελσλ θαηάινηπσλ. Δ ηιχο απνμεξαίλεηαη ζε θιίλεο 

απνμήξαλζεο ή αθπδαηψλεηαη κε θπγνθέληξεζε ή δηήζεζε κε πίεζε θαη αθνινχζσο απνξξίπηεηαη ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ. 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΙΚΣΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

αλ εζσηεξηθφ πδξαγσγείν ζεσξείηε ε δηαλνκή ηνπ λεξνχ απφ ηηο δεμακελέο εηζφδνπ ζηα δίθηπα δηαλνκήο ελφο 

ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 

Σξφπνη δηαλνκήο  

Ώλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ παξέρεηαη ην λεξφ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζνη ηξφπνη δηαλνκήο:  

 ΐαξχηεηα (ΐαξπηηθα δίθηπα δηαλνκήο),  
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 Άκεζε άληιεζε (Ώληιηνζηάζηα Booster),  

 πλδπαζκνί ησλ δχν.  

Δ επηινγή κηαο απφ ηηο πην πάλσ ελαιιαθηηθέο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ππάξρνπζεο ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο. Δ 

δηαλνκή κε βαξχηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ππάξρνπζα ηνπνγξαθία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δεμακελή βξίζθεηαη 

ζε ςειφηεξν πςφκεηξν απφ ηελ πεξηνρή δηαλνκήο. Δ δηαλνκή ηνπ λεξνχ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο αληιίεο θαη 

παξφια απηά λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πίεζε. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη :  

 δελ ππάξρνπλ ελεξγεηαθά θφζηε  

 απιή ιεηηνπξγία (ιηγφηεξα κεραληθά ζηνηρεία, δε ρξεηάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα) 

 ρακειά θφζηε ζπληήξεζεο 

 πην αξγέο κεηαβνιέο ζηελ πίεζε 

 ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα γηα κε ηππηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ζν θαη λα βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία πηέζεσλ ζην ζχζηεκα, νη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα 

παξεκπνδίζνπλ κειινληηθέο παξνρέο. Σα ζπζηήκαηα βαξχηεηαο είλαη ιηγφηεξν επέιηθηα φζνλ αθνξά ηελ 

επέθηαζε, εμαηηίαο ηνπ ζηαζεξνχ εχξνπο πηέζεσλ. Βπηπιένλ, ρξεηάδνληαη ζσιήλεο κε κεγαιχηεξε δηάκεηξν, γηα 

λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο ζηελ πίεζε. Δ θχξηα ιεηηνπξγηθή αλεζπρία είλαη ε κείσζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο αέξα.  

ηελ άκεζε άληιεζε (Ώληιηνζηάζηα Booster), ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξφλνηα απνζήθεπζεο, γηα 

εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο. Οιφθιεξε ε δεηνχκελε πνζφηεηα εηζάγεηαη θαηεπζείαλ ζην δίθηπν. Καζψο ην 

ζχζηεκα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο κεηαβνιέο ζηε δήηεζε, είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή επηινγή ησλ κνλάδσλ, γηα 

λα βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη πξφλνηα γηα εθεδξηθή δπλακηθφηεηα 

άληιεζεο γηα κε ηππηθέο θαηαζηάζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζεο άληιεζεο είλαη αληίζεηα απφ 

απηά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο κε βαξχηεηα. Με θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ιεηηνπξγία κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζην 

ζχζηεκα νπνηεζδήπνηε πηέζεηο. Σα ζπζηήκαηα απηά φκσο, είλαη ζπζηήκαηα κε πνιχπινθε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε θαη εμαξηψληαη απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζηεο πεγήο ελέξγεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεηε ε 

ιήςε επηπιένλ πξνθπιάμεσλ, φπσο, ελαιιαθηηθή πεγή ηξνθνδνζίαο, απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, 

απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θιπ.  

Σα ζπζηήκαηα ζπλδπαζκψλ (ε πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε) ιεηηνπξγνχλ κε αληιηνζηάζηα θαη δεμακελέο, γηα  

εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο. Μέξνο ηεο πεξηνρήο δηαλνκήο κπνξεί λα εμππεξεηείηαη απφ άκεζε άληιεζε θαη έλα 

άιιν κέξνο απφ βαξχηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κεγάινο απνζεθεπηηθφο 

φγθνο, αιιά ε δπλακηθφηεηα άληιεζεο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζεο άληιεζεο. Σα 

ζπζηήκαηα ζπλδπαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλήζσο, ζε ινθψδεηο πεξηνρέο. Δ επηθξαηνχζα ηνπνγξαθία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε πηεδνκεηξηθψλ δσλψλ.  

Με ηε δεκηνπξγία πηεδνκεηξηθψλ δσλψλ, κπνξεί λα γίλεη νηθνλνκία, θαζψο, ζε δηαθνξεηηθά πςφκεηξα, 

παξέρεηαη λεξφ κε ρακειφηεξα θφζηε άληιεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιελψζεηο ρακειφηεξεο αληνρήο, 

ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο πίεζεο. Ώπφ ηερληθήο άπνςεο, νη πηεδνκεηξηθέο δψλεο κπνξεί λα έρνπλ πιενλεθηήκαηα, 

φπσο, ε πξφιεςε πνιχ ςειψλ πηέζεσλ ζηα θαηάληε (κπνξνχλ λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηθιίδεο κείσζεο πίεζεο) ή ζηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ πηέζεσλ ζηα αλάληε (κε αληιίεο), 

φηαλ ε πεγή ηεο παξνρήο βξίζθεηαη ζηε ρακειφηεξε δψλε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηαηάμεηο ζπζηήκαηνο  

 

ΧΛΔΝΧΒΕ 

ΑΕΚΛΒΕΑΒ - ΐΏΛΐΕΑΒ 

• Αηθιίδεο απνκφλσζεο  

• ΐαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

• ΐαιβίδεο ειέγρνπ πςνκέηξνπ  
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• ΐαιβίδεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο αέξα  

• Αηθιίδεο ειέγρνπ  

• Ώεξνβαιβίδεο  

• ΐαιβίδεο ειέγρνπ  

• ΐαιβίδεο κείσζεο  

• ΐαιβίδεο δηαηήξεζεο πίεζεο (PSVs).  

• ΐαιβίδεο ειέγρνπ ξνήο (FCVs).  

• ΐαιβίδεο ειέγρνπ πίεζεο εηζαγσγήο (TCVs).  

ΟΡΓΏΝΏ ΜΒΣΡΔΔ  

• Μεηξεηήο ζηάζκεο Τπεξήρσλ 

• Μεηξεηήο ζηάζκεο Γεσηξήζεσλ 

• Αηαθφπηεο ζηάζκεο  

• ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα 

• Οη κεηξεηέο πίεζεο 

• Βπηηεξεηέο αγσγηκφηεηαο / ειεθηξφδηα ζηάζκεο  

• Διεθηξνληθνί δηαθφπηεο ξνήο 

ΔΛΒΚΣΡΟΚΕΝΔΣΒ ΑΕΚΛΒΕΑΒ  

• Διεθηξνθίλεηε δηθιείδα αλαινγηθή 

• Διεθηξνθίλεηε δηθιείδα ΟΝ / OFF  

ΏΝΣΛΕΒ ΝΒΡΟΤ 

• Φπγφθεληξεο αληιίεο : πεξηθεξεηαθέο, αλνμείδσηεο, κνλνκπιφθ, κνλνβάζκηεο, πςειήο 

πίεζεο, πεξηθεξηαθέο,  

• Αηβάζκηεο 

• Ώληιίεο απηφκαηεο αλαξξφθεζεο 

• Ώληιίεο πνιπβάζκηεο αζφξπβεο ,απηνκάηνπ αλαξξνθήζεσο 

• Ώληιίεο πεηξειαηνθίλεηεο 

• Ώληιίεο LDP, Ώληιίεο LDF πςειήο πίεζεο 

• Ώληιίεο βελδηλνθίλεηεο 

• Ώληιίεο θάζεηεο πνιπβάζκηεο 

• Πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα  

• Πηεζηηθά κε δνρείν δηαζηνιήο, Πηεζηηθά κε ειεθηξνληθφ θηη, Πηεζηηθά κε ελζσκαησκέλν 

ειεθηξνληθφ θηη, Πηεζηηθά κε INVERTER, Πηεζηηθά κε δχν ή πεξηζζφηεξεο αληιίεο 

• Τπνβξχρηεο αληιίεο γεσηξήζεσλ - πεγαδηψλ 

• Τπνβξχρηνη θηλεηήξεο γεσηξήζεσλ 

• Πηεζηηθά δνρεία λεξνχ & εμαξηήκαηα αληιηψλ 

• Πηεζηηθά δνρεία δηαζηνιήο λεξνχ 

• Κπθινθνξεηέο 

 

ΔΙΑΡΡΟΕ 
Οη κηζέο θαη πιένλ πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηα πδξαγσγεία κέρξη ηα ζπίηηα ησλ θαηαλαισηψλ ράλεηαη θαηά κήθνο 

ηεο δηαδξνκή. Oη δηαξξνέο ζην λεξφ είλαη ηηο ηάμεσο ηνπ 60 %!!! Βλψ ε ηππηθή ηηκή (κέζνο φξνο) γηα κηα 

ΑΒΤΏ είλαη ην 45% 

 «Οη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (κε ηηκνινγνχκελν λεξφ) ελφο Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο θζάλνπλ ην 

45%. Οη εκθαλείο θαη νη αθαλείο δηαξξνέο ηνπ δηθηχνπ εθηηκψληαη ζε 25%, ελψ ην ππφινηπν θαηαλέκεηαη ζε 

ιαζξνυδξνιεςία, ιάζνο κέηξεζε ησλ πδξνκέηξσλ, ππξνζβεζηηθή παξνρή θιπ. 

Σν πνζνζηφ ησλ δηαξξνψλ είλαη πςειφ γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα, γη‟ απηφ θαη γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηε κείσζή ηνπ (αληηθαηαζηάζεηο πεπαιαησκέλνπ δηθηχνπ, απηνκαηνπνίεζε θιπ.). 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηνλ Βόιν, ελώ ην 2001 ε παξαγσγή ηνπ λεξνύ ήηαλ 13,7 εθαη. θ.κ. κε 58.000 πδξόκεηξα, ην 

2012 ήηαλ πάιη 13,7 εθαη. θ.κ. κε 70.000 πδξόκεηξα. Φσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαξξνώλ, νη αλάγθεο ζα ήηαλ 

17,5 εθαη. θ.κ. Η εμνηθνλόκεζε 3,8 εθαη. θ.κ. ην ρξόλν νθείιεηαη θαη’ εθηίκεζε:  

α) θαηά ην 1/3, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, θαη 

β) θαηά ηα 2/3, ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαξξνώλ. 

Αλ, δειαδή, ζήκεξα νη δηαξξνέο ππνινγίδνληαη ζε 40%, νη δηαξξνέο ην 2001 ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξεο. 

 Σηα πεξηθεξεηαθά πδξαγσγεία, σζηόζν, ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ ρεηξόηεξε, αθνύ ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο 

(αθξηβείο κεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηέο πξνο ην παξόλ ιόγν ειιείςεσο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθώλ - 
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SCADA), νη δηαξξνέο ησλ δηθηύσλ θαίλεηαη λα θζάλνπλ ην 50 - 60 %. Απηό νθείιεηαη ζηελ παιαηόηεηα ησλ 

δηθηύσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ απνπζία ραξηνγξάθεζεο ηνπο, πνπ θάλεη δύζθνιν έσο αδύλαην ηνλ 

εληνπηζκό ησλ δηαξξνώλ. 

 

Δ  Ώπψιεηα  Όδαηνο  (Water  Loss)  ή Με  Σηκνινγεκέλν Νεξφ (Non-Revenue  Water -  NRW)  

αληηπξνζσπεχεη αλαπνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη κέηξεζεο ηνπ λεξνχ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο θαη, ζε κεξηθά δίθηπα χδξεπζεο, κπνξεί λα απνηειεί έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο χδαηνο. Οη Ώπψιεηεο Όδαηνο γηα έλα νιφθιεξν δίθηπν ή γηα έλα ηκήκα ελφο δηθηχνπ ππνινγίδνληαη 

σο ε δηαθνξά ηνπ γθνπ Βηζφδνπ ζην χζηεκα (Systems lnput Volume) κείνλ ηελ Βμνπζηνδνηεκέλε 

Καηαλάισζε (Authorized Consumption). Οη Ώπψιεηεο Όδαηνο  απνηεινχληαη  απφ  ηηο  Πξαγκαηηθέο  (Real)  

θαη  ηηο  Φαηλνκεληθέο  Ώπψιεηεο (Apparent Losses): 

 • Πξαγκαηηθέο Ώπψιεηεο Βίλαη  νη  θπζηθέο  απψιεηεο  απφ  δηαξξνέο  θαη ππεξρεηιίζεηο ζην ππφ πίεζε  

  ζχζηεκα, κέρξη ηα ζεκεία πνπ ζπλδέεηαη ην δίθηπν κε ηνλ θάζε θαηαλαισηή.  

• Φαηλνκεληθέο Ώπψιεηεο Ώπνηεινχληαη  απφ  φινπο  ηνπο  ηχπνπο  αλαθξηβψλ κεηξεηψλ  (εηζφδνπ,    

 εμφδνπ  θαη  κεηξεηέο  πειαηψλ)  θαη  απφ  κε  εμνπζηνδνηεκέλε θαηαλάισζε (θινπή θαη παξάλνκε 

 ρξήζε). Ολνκάδνληαη επίζεο εκπνξηθέο απψιεηεο.  

Δ νξνινγία απηή αλαπηχρζεθε απφ ην International Water Association (IWA) (Αηεζλήο  Οξγαληζκφο  Όδαηνο)  

θαη  ρξεζηκνπνηείηαη  επξέσο  ζε  φιν  ηνλ  θφζκν.  

Παξαδείγκαηα πξαγκαηηθψλ (θπζηθψλ) απσιεηψλ είλαη:  

• Ώλαθεξζείζεο θαη κε αλαθεξζείζεο δηαξξνέο απφ πίδαθεο λεξνχ (bursts) ζε ζσιήλεο  

• Αηαξξνέο ζε ζσιήλεο θαη ζπλαξκνινγήζεηο  

• Αηαξξνέο θαη ππεξρεηιίζεηο ζε δεμακελέο  

Παξαδείγκαηα θαηλνκεληθψλ (εκπνξηθψλ) απσιεηψλ είλαη:  

• Λάζε ζηνπο κεηξεηέο ζηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ  

• Λάζε ζηνπο κεηξεηέο ησλ πειαηψλ  

• Με εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε δει. παξάλνκεο ζπλδέζεηο θαη θινπή 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ράλεηαη είλαη: 

• Πίεζε ζην ζχζηεκα  

• πρλφηεηα εκθάληζεο δηαξξνψλ κε πίδαθεο λεξνχ θαη ξπζκφο ξνήο ηνπο  

• Υξνληθφ δηάζηεκα χπαξμεο ηεο δηαξξνήο πξηλ εληνπηζηεί θαη επηζθεπαζηεί  

• Βπίπεδν κε αληρλεχζηκσλ κηθξψλ δηαξξνψλ (απψιεηεο ζην ππφβαζξν) 

 

 
 

ρήκα 6-25: Καηαλνκή δηαξξνψλ 

 

 

 

Δ πνζφηεηα ηεο απψιεηαο χδαηνο απφ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαηαζθεπάδνληαο  

κηα  ηζνξξνπία  χδαηνο.  Ώπηή  βαζίδεηαη  ζηε  κέηξεζε  ή  εθηίκεζε  ηεο  πνζφηεηαο  λεξνχ  πνπ  

παξάγεηαη  (ιακβάλνληαο  ππφςε  νπνηνδήπνηε  εηζαγφκελν  θαη/ή  εμαγφκελν  λεξφ), πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη 

πνπ ράλεηαη. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, ε ηζνξξνπία χδαηνο είλαη:  

Απώλειερ = Δίζοδορ ζηο ύζηημα Γιανομήρ – Καηανάλωζη 
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Αηάγξακκα 6-2 : πξφηππεο ηζνξξνπίαο χδαηνο (IWA) 

 

 

Σα ζπζηαηηθά κέξε ηεο IWA πξφηππεο ηζνξξνπίαο χδαηνο είλαη:  

• γθνο Βηζφδνπ ζην χζηεκα (Alex Alex Alex) Βίλαη ν εηήζηνο φγθνο ηνπ εηζεξρφκελνπ  χδαηνο  ζην  

κέξνο  ηνπ  δηθηχνπ  χδξεπζεο  ην  νπνίν  ζρεηίδεηαη  κε  ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ χδαηνο.  

• Βμνπζηνδνηεκέλε  Καηαλάισζε (Authorised Consumption) Βίλαη  ν εηήζηνο φγθνο θαηαγεγξακκέλνπ  

ή/θαη  κε  θαηαγεγξακκέλνπ  λεξνχ  πνπ  ιακβάλεηαη  απφ θαηαρσξεκέλνπο πειάηεο, ηνλ πξνκεζεπηή 

λεξνχ θαη άιινπο πνπ είλαη έκκεζα ή άκεζα εμνπζηνδνηεκέλνη απφ  ηνλ  πξνκεζεπηή  λεξνχ  γηα  

νηθηζηηθνχο,  εκπνξηθνχο  θαη βηνκεραληθνχο ιφγνπο.  

• Ώπψιεηεο Όδαηνο (Water Losses) Βίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ γθνπ Βηζφδνπ ζην χζηεκα θαη ηεο 

Βμνπζηνδνηεκέλεο Καηαλάισζεο. Οη Ώπψιεηεο Όδαηνο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζε νιφθιεξν ην 

ζχζηεκα, ή ζε ππφ-δίθηπα, φπσο ζε δίθηπα κεηαθνξάο ή δηαλνκήο,  ή  ζε  κεκνλσκέλεο  δψλεο.  Οη  

Ώπψιεηεο  Όδαηνο  απνηεινχληαη  απφ  ηηο Πξαγκαηηθέο Ώπψιεηεο θαη απφ ηηο Φαηλνκεληθέο Ώπψιεηεο.  

• Φαηλνκεληθέο Ώπψιεηεο (Apparent Losses) Ώθνξνχλ φια ηα ιάζε ζε κεηξήζεηο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο θαη ησλ κεηξεηψλ ησλ πειαηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα ιάζε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (ζηελ 

θαηαγξαθή ελδείμεσλ ησλ κεηξεηψλ θαζψο θαη ζηελ ηηκνιφγεζε), ζπλ ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε 

θαηαλάισζε (θινπή ή παξάλνκε ρξήζε).  

• Πξαγκαηηθέο Ώπψιεηεο (Real Losses) Ώθνξνχλ ηηο θπζηθέο απψιεηεο λεξνχ ζην ππφ πίεζε ζχζηεκα 

δηαλνκήο, κέρξη ην ζεκείν ηεο ρξήζεο απφ ηνπο πειάηεο. ε δίθηπα χδξεπζεο κε κεηξεηέο, ην ζεκείν απηφ 

είλαη ν κεηξεηήο ησλ πειαηψλ. Ο εηήζηνο φγθνο πνπ ράλεηαη κέζσ φισλ ησλ ηχπσλ δηαξξνψλ θαη 

ππεξρεηιίζεσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπρλφηεηεο, ην ξπζκφ ξνήο, θαη ηε κέζε δηάξθεηα ησλ δηαξξνψλ θαη ησλ 

ππεξρεηιίζεσλ.  

• Με Σηκνινγεκέλν Νεξφ (Non-Revenue Water - NRW) Βίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ γθνπ Βηζφδνπ ζην 

χζηεκα θαη ηεο ηηκνινγεκέλεο Βμνπζηνδνηεκέλεο Καηαλάισζεο. Σν NRW απνηειείηαη απφ ηελ 

Βμνπζηνδνηεκέλε Καηαλάισζε Υσξίο Υξέσζε (θαλνληθά απηή αθνξά κφλν έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ λεξνχ), ηηο Φαηλνκεληθέο θαη ηηο Πξαγκαηηθέο Ώπψιεηεο. 

Ο  έιεγρνο  ηεο πίεζεο ηνπ  δηθηχνπ  δηαλνκήο απνηειεί  ηελ βάζε  ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ησλ  

δηαξξνψλ:  

• Ο ξπζκφο ξνήο ησλ δηαξξνψλ είλαη πεξίπνπ αλάινγνο κε ηελ πίεζε ηνπ δηθηχνπ δει. κηα πίεζε κεησκέλε 

ζην κηζφ ζα θαηαιήμεη ζε κηζή δηαξξνή.  

• Δ ζπρλφηεηα ησλ έληνλσλ δηαξξνψλ κε πίδαθεο λεξνχ δηαθέξεη πεξίπνπ ζχκθσλα κε ηνλ θχβν ηεο πίεζεο 

ηνπ δηθηχνπ δει. ν δηπιαζηαζκφο ηεο πίεζεο εληφο ηνπ δηθηχνπ θαηαιήγεη γεληθά ζε 8 θνξέο κεγαιχηεξν 

ξπζκφ δηαξξνψλ.  

• Ώπψιεηεο ζην ππφβαζξν – Αηάθνξεο πάξα πνιχ κηθξέο ξσγκέο πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ κφλν αλ πεξηνξηζζεί ε πίεζε ηνπ δηθηχνπ.  

• πρλέο ή μαθληθέο αιιαγέο ζηελ πίεζε απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ έληνλσλ δηαξξνψλ ζε έλα ζχζηεκα.  
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• Δ δηαρείξηζε ηεο πίεζεο είλαη ζεκαληηθή αθφκε θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ινγηθέο ρακειέο πηέζεηο 

θαζψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλψλ σξψλ κεησκέλεο ρξήζεο, ε πίεζε κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά 

απμάλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαξξνψλ.  

• Δ ζρεδίαζε θαη ε ιεηηνπξγία άκεζεο άληιεζεο ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα  εμαθαλίδεη ηελ απφηνκε αχμεζε 

ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ εάλ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ έληνλεο δηαξξνέο πςειήο πίεζεο ζε θνληηλή πεξηνρή 

ησλ ζηαζκψλ άληιεζεο.  

Ώθνχ δηαηξεζεί ην δίθηπν δηαλνκήο ζε δψλεο ή πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχλ κεηαμχ 1.000 έσο  

5.000 ζπλδέζεηο, ηδαληθά κε έλα κφλν ζεκείν αλεθνδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ξνή  

θαη ε πίεζε ζε αξρεία θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ή λα κεηξηνχληαη απφ καθξηά. Ώπηφ δηεπθνιχλεη ηνλ  

έιεγρν ηεο λπρηεξηλήο ξνήο, ηεο νπνίαο ε αλάιπζε είλαη ζρεδφλ πάληα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο κείσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαξξνψλ. 

Γίλεηαη ινηπφλ ζαθή ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο δηαξξνψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 

Αελ αλάθζεθαλ νη δηαξξνέο ζην εμσηεξηθφ αληιηνζηάζην γηαηί ν ππνινγηζκφο ηνπο θαζίζηαηαη εχθνινο  

• ην εμσηεξηθφ αληιηνζηάζην ην δίθηπν είλαη ζπλήζσο αθηηλσηφ 

• Οη αγσγνί είλαη ζπλήζσο πξνζδφθηκνη (αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο) 

• Με ην εκεξήζην ηζνδχγην πνπ παξάγεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο (SCADA) κπνξνχκε 

πνπ εχθνια λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Δ πνιππινθφηεηα θαηά θχξην ιφγν ησλ δηθηχσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θάλεη ηελ κέηξεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δηαξξνψλ εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε 

 

ΜΒΣΡΔΒΕ ΑΕΏΡΟΧΝ ΑΕΚΣΤΟΤ 

Γηα λα γίλεη ηθαλή ε κέηξεζε ησλ δηαξξνψλ ζε έλα δίθηπν χδξεπζεο εζσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ είλαη απαξαίηεηα 

• χζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο απηψλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (SCADA) 

• Υαξηνγξάθεζε Αηθηχνπ, Πξνζνκνίσζεο Αηθηχνπ Όδξεπζεο GIS, CAD θαη άιιεο ηερλνινγίεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ην ινγηζκηθφ καζεκαηηθνχ κνληέινπ αλαγλψξηζεο δηαξξνψλ ζην ζπζηήκαηα  

Σα πην θνηλά ινγηζκηθά ηα νπνία βαζίδνληαη ζε GIS θαη CAD θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην «ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία», θαη είλαη: 

• To ArcGIS  

• To WaterMAP 

• To Water GEMS  

• To H2OMAP 

• WaterGem 

Δ βειηίσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο πφιεο κε έλα νξζνινγηθφηεξν ζχζηεκα θαζηζηά αλαγθαία ηελ θαηάξηηζε ελφο 

θαηαιιήινπ πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ λέσλ 

δσλψλ ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ απηφ επηηπγράλεηαη κε:  

• Δ επηθαηξνπνίεζε ησλ πδξαπιηθψλ ζρεδίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πφιεο κε 

εηζαγσγή φισλ ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο. 

• Ο επαλαζρεδηαζκφο ησλ ππνκνληέισλ θαη δσλψλ ειέγρνπ δηαξξνψλ κε ζθνπφ λα είλαη ζπκβαηέο 

κε ηα ζπζηήκαηα ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ. 

• Δ επαιήζεπζε θαη ξχζκηζε ηνπ κνληέινπ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα (πξφζθαηα δεδνκέλα 

θαηαλάισζεο). 

• Βθαξκνγέο πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ: Ώμηνιφγεζε ζελαξίσλ ηξνθνδνζίαο θαη πξνζζήθε 

δηεπηθάλεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε δεδνκέλσλ ησλ πδξαπιηθψλ κνληέισλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

SCADA. 

• Δ εηνηκαζία ζηξαηεγηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ην βαζηθφ ηξνθνδνηηθφ δίθηπν κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πηέζεσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηελ απνθπγή ησλ αζπλερεηψλ ιεηηνπξγίαο πνπ 

θαηαπνλνχλ ην δίθηπν θαη πξνθαινχλ επηδείλσζε ησλ δηαξξνψλ. 
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ρήκα 6-26: Αηαθχκαλζε ξπζκνχ δηαξξνψλ κε κέζν ζεκείν δψλεο γηα ζχζηεκα βαξχηεηαο κε NDF 

< 24 ψξεο 

Σνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

απεηθφληζεο/πξνζνκνίσζεο πνπ πξνζθέξεη ην ζηξαηεγηθφ κνληέιν θαη ε πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ κνληέισλ, ζα 

πεξηέρεη θαη‟ειάρηζηνλ ηα εμήο ηεχρε θαη ζρέδηα: 

• Βπεμεξγαζία Ώξρείσλ Καηαλαιψζεσλ 

• Πξνζνκνίσζε Βμσηεξηθνχ Αηθηχνπ 

• Πίλαθαο Σαρχηεηαο Ώγσγψλ 

• ηνηρεία Καηαλάισζεο 

• Λεπηνκέξεηεο Σξνθνδνηηθνχ Αηθηχνπ 

• Ώληιηνζηάζηα 

• Αεμακελέο 

• Ώξρεία Μνληέινπ 

• Ώπνηειέζκαηα Μνληέινπ – Αηαγξάκκαηα χγθξηζεο 

• Ώπνηειέζκαηα Μνληέινπ – Γξαθηθή Παξνπζίαζε 

• Υάξηεο Βμσηεξηθνχ Τδξαγσγείνπ 

• ρεκαηηθφ Αηάγξακκα Αηθηχνπ Όδξεπζεο 

• Πξνζνκνίσζε Βζσηεξηθνχ Αηθηχνπ αλά Πεξηνρή Τπνκνληέινπ 

• Φφξκεο Καηαγξαθήο Μεηξήζεσλ Πεδίνπ 

• ηνηρεία Καηαλάισζεο 

• Ρπζκίζεηο Λεηηνπξγίαο Μνληέινπ 

• Αηαγξάκκαηα Παξνρήο θαη Πίεζεο 

• Ώξρεία Μνληέινπ 

• Ώπνηειέζκαηα Μνληέινπ 

• Αηάηαμε Τπνκνληέινπ 

• Θέζεηο Καηαγξαθήο Πίεζεο 

• Βθαξκνγέο πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ: Πξνζζήθε δηεπηθάλεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πδξαπιηθνχ κνληέινπ θαη SCADA. 

• Βμέηαζε ελαξίσλ Λεηηνπξγίαο & ΐειηηζηνπνίεζε Βζσηεξηθνχ Αηθηχνπ 

• Ώπνηειέζκαηα ελαξίσλ ππφ κνξθή γξαθεκάησλ θαη Έθζεζεο Ώπφδνζεο Ώληιηψλ 

• ρεδηαζκφο δσλψλ ειέγρνπ δηαξξνψλ 

Σν ζηξαηεγηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο απνηειεί ηελ νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη θαη ην εμσηεξηθφ πδξαγσγείν δειαδή γεσηξήζεηο, θεληξηθφ 

αληιηνζηάζην, θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο θαη δεμακελέο κέρξη ηελ έμνδφ ηνπο. 

 
ρήκα 6-27: . Αηαθχκαλζε δηαξξνψλ κε κέζν ζεκείν δψλεο γηα ζχζηεκα ειεγρφκελεο πίεζεο κε NDF >24 

ψξεο (WSA/WCA, 1994) 
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Δ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ κνληέινπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πδξαγσγείνπ κε βάζε ηα επίπεδα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, κε θχξηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζηθνχ ζθειεηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ πηέζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ πδξεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ πξφηαζε ιεηηνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηερληθφ-νηθνλνκηθά 

εθηθηψλ ιχζεσλ. 

Λεπηνκεξέο κνληέιν δηθηχνπ χδξεπζεο. ην θεθάιαην «ΏΝΏΦΟΡΒ - ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ» ζα γίλεη πιήξεο 

παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειεκεηξίαο (SCADA). Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (SCADA) 

θαηαγξάθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, απφ ηηο δεμακελέο θαη κεηά, γηα ηηο δηάθνξεο 

ζπλζήθεο δήηεζεο, θαη απνζεθεχεη ζε βάζε δεδνκέλσλ RDBMS ηα δεδνκέλα γηα ηηο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ, 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ ησλ δεμακελψλ, ηα επίπεδα πηέζεσλ, πςφκεηξα. Ώπηά ηα δεδνκέλα καδί κε 

ην πιήξεο αξρείν ησλ θαηαλαισηψλ ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, θαη ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ πνπ έρνπκε ηξνθνδνηήζεη ην GIS, γίλνληαη εηζαγσγή 

ζην Μαζεκαηηθνχ Μνληέινπ Ώλαγλψξηζεο Αηαξξνψλ . 

Βθαξκνγέο πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ (ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο):  

• Αηαζχλδεζε ησλ πδξαπιηθψλ κνληέισλ κέζσ δηεπηθάλεηαο κε ην ζχζηεκα SCADA.  

• Ώμηνιφγεζε πηζαλψλ ζελαξίσλ ηξνθνδνζίαο 

• ρεδηαζκφο δσλψλ ειέγρνπ δηαξξνψλ. 

Σα κνληέια ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα δηαζηαζηνιφγεζε αγσγψλ ζε πεξηνρέο κειινληηθψλ 

επεθηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο 

λέεο πεξηνρέο 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνχ 

Σν κνληέιν είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν παθέην πδξαπιηθήο επίιπζεο, δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο δηθηχσλ χδξεπζεο 

θαη πξνζνκνίσζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

• έρεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο  

• έρεη ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ή/θαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ArcMap 

θαη AutoCAD 

• έρεη ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ δηθηχσλ 

• έρεη ηε δπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο δηθηχσλ απφ πθηζηάκελα δεδνκέλα νπνηαζδήπνηε κνξθήο (π.ρ. 

DXF, XLS, ODBC, shapefile, dwg θιπ.) 

• έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζπλδέζεσλ ODBC, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θχιισλ εξγαζίαο 

• έρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε shapefiles, ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη SDE 

 Σν κνληέιν ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο 

: 

Με ηελ ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο (on screen digitizing). Γη‟ απηή ηε ιεηηνπξγία είλαη δπλαηή ε επίδεημε ζηελ 

νζφλε ππνβάζξσλ ππφ ηελ κνξθή raster ή δηαλπζκαηηθψλ (vector) ραξηψλ, κε ηε δεκηνπξγία αξρείσλ, ηα νπνία 

ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (ζπληεηαγκέλεο, παξνρέο, 

κήθε αγσγψλ, θιπ.). 

Σξνπνπνίεζε Αεδνκέλσλ 

ια ηα αξρεία δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ είλαη ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνηήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Βπίζεο ην ινγηζκηθφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απεπζείαο κέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ, κε απεξηφξηζην αξηζκφ αλαίξεζεο ή επαλαθνξάο 

ησλ αιιαγψλ (undo/redo) 

Αηαρείξηζε Αεδνκέλσλ Γήηεζεο 

Σν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαηαλάισζεο ζε θάζε θφκβν θαηαλάισζεο. 

ε θάζε θαηεγνξία θαηαλάισζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο πξνθίι εκεξήζηαο δηαθχκαλζεο.  

Σα δεδνκέλα θαηαλάισζεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζπλνιηθά, αλά θαηεγνξία ή θαηά πεξηνρή ηνπ 

κνληέινπ. 

Απλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο 

Σν ινγηζκηθφ κέζσ ελφο θέληξνπ ειέγρνπ ζελαξίσλ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ζρεδίσλ, απαηηήζεσλ παξνρήο, 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζελαξίσλ ηνπνινγίαο δηθηχσλ, πξνηείλνληαο άκεζεο ιχζεηο θαη ζπγθξίλνληαο απνηειέζκαηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. 

Μέζνδνη επαιήζεπζεο δεδνκέλσλ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο, επίιπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαγλσξίδεη 

κε απνδεθηά ή κε ππάξρνληα δεδνκέλα. 
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Βπηπξφζζεηα παξέρεηαη ε επηινγή ηεο επαιήζεπζεο δεδνκέλσλ φπνπ επηηξέπεηαη ν πξνζδηνξηζκφο - 

θαζνξηζκφο επηηξεπηψλ νξίσλ ζηηο ηηκέο ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξακέηξνπο θιεηδηά ζε έλα κνληέιν. 

Βπαιήζεπζε κνληέινπ 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ελφο κνληέινπ, ην ινγηζκηθφ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ πξνζνκνησκέλσλ 

θαη κεηξεκέλσλ ηηκψλ πίεζεο θαη παξνρήο ππφ ηε κνξθή γξαθεκάησλ, δπλακηθψλ πηλάθσλ θαη ζεκαηηθψλ 

ραξηψλ. 

Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Λνγηζκηθφ Αηαρείξηζεο Βλεξγεηαθψλ Τδξνδπλακηθψλ Μεγεζψλ επηηειεί: 

• Αηαρείξηζε Λεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ 

• Καηαρψξεζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

• Καηαρψξεζε παξακέηξσλ θφζηνπο 

• Παξαθνινχζεζε Καηαλάισζεο 

• Ώλάγλσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ SCADA 

• Real-time ππνινγηζκφο θφζηνπο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο γηα άκεζε ελεκέξσζε θαη 

παξαθνινχζεζε (κέζσ ηνπ SCADA) 

• Αηαρείξηζε Βλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο Διεθηξνινγηθνχ/Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

• Παξαθνινχζεζε κέζσ ηνπ SCADA ειεθηξνκεραλνινγηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ, φπσο: 

o άεξγνο ηζρχο & απψιεηεο ηζρχνο 

o ηθαλφηεηα επίηεπμεο απαηηνχκελεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 

o απφδνζε θαη ζηαζεξφηεηα αληιίαο (κπνξεί ε απφδνζε λα είλαη ε επηζπκεηή θαηά ηελ εθθίλεζε 

αιιά ζχληνκα λα πέθηεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα). 

o θζνξά αληιίαο 

o ππεξζέξκαλζε θηλεηήξα 

o ππεξβνιηθή πίεζε 

o ζφξπβνο θαη θξαδαζκνί 

• Θεξκνθξαζία εηζφδνπ/εμφδνπ λεξνχ 

• πδξαπιηθφ θξνπζηηθφ θχκα (hydraulic shock) 

 

Με ρξήζε ησλ παξειζνληηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην SCADA, ην ζχζηεκα εθηειεί πξνζεκεηψζεηο ιεηηνπξγίαο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αληιηψλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνδείμεη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

εμνπιηζκφ απφ άπνςεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο αιιά θαη Total Cost of Ownership (TCO). 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ φπσο δηθιείδεο, 

δεμακελέο, αληιηνζηάζηα, θιπ., γελεζηνπξγνί παξάγνληεο φπσο θιείζηκν (νιηθφ ή κεξηθφ) δηθιείδσλ ξνήο, 

απφηνκε αχμεζε ή κείσζε θαηαλάισζεο, ειεγρφκελε παχζε/έλαξμε ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ, θιπ., θαζψο 

θαη νη εγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο φπσο αγσγνί εθηφλσζεο, αληηπιεγκαηηθέο δηθιείδεο, θαη ζάιακνη εμαεξηζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο ζεκαηηθνί ράξηεο θαη γξαθήκαηα απεηθφληζεο.   

Με ηελ ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελεξγεηαθψλ πδξνδπλακηθψλ κεγεζψλ ζα δεκηνπξγνχληαη 

αλαθνξέο κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζηάζκεο ON/OFF γηα θάζε δεμακελή κε ζηφρν ηε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

πζρεηηζκφο Παξαγσγήο – Καηαλάισζεο (Τδαηηθφ Εζνδχγην) (Άδεηεο S/W θαη Βθαξκνγή)  

Σν ππνζχζηεκα πζρεηηζκνχ Παξαγσγήο-Καηαλάισζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήο λεξνχ 

• Ώλά πεξίνδν 

• Ώλά δεμακελή 

• Ώλά πεξηνρή 

• Ώλά δψλε 

χγθξηζε ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν φγθν 

• Ώλά πεξίνδν 

• Ώλά δψλε 

• Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ δηθηχνπ θαη πδξνκέηξσλ 

• χλδεζε ζηνηρείσλ παξνρήο θαη θαηαλάισζεο. 

Μέζα απφ ην ζχζηεκα, έρνπκε ζηε δηάζεζε καο φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνρήο λεξνχ (Εζνδχγην Νεξνχ – 

παξαγφκελε & πξνο θαηαλάισζε πνζφηεηα) θαη δχλαηαη ε αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βάζεη θξηηεξίσλ 

φπσο ρξνληθή πεξίνδνο, δεμακελή, δψλε θαη πεξηνρή αθφκα θαη ζπλδπαζηηθά. Με ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ 
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Τδξαπιηθήο πξνζνκνίσζεο ε πξνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηε γεσγξαθηθή 

ηνπο δηάζηαζε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο ζε ςεθηαθφ ράξηε. 

Βθφζνλ ππάξρνπλ ζηνηρεία (απφ SCADA) γηα φια ηα ζεκεία δηαλνκήο λεξνχ πξνο θαηαλάισζε ην ζχζηεκα 

ιακβάλνληαο ηηκέο γηα ηελ ηηκνινγήζηκε θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην αξκφδην ηκήκα (π.ρ. νηθνλνκηθή ππεξεζία) 

κπνξεί λα θάλεη ηηο αλάινγεο ζπγθξίζεηο (ζπγθεληξσηηθνχ φγθνπ παξερφκελνπ λεξνχ κε ηηκνινγεκέλν φγθν) 

θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία αλά πεξίνδν θαη αλά δψλε, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αληίζηνηρε λα 

δήηεζε. Βπίζεο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα θαηάιιεια γεσγξαθηθά ππφβαζξα κε αξίζκεζε νδψλ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα φισλ ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ πδξνκέηξσλ απφ 

ηελ ίδην ηελ Τπεξεζία γηα ηελ απεηθφληζε ηνπο ζε ςεθηαθφ ράξηε θαη ηελ εχθνιε αλαδήηεζε ηνπο. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο δηαξξνψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ρεηξνθίλεηεο 

κεζφδνπο αλίρλεπζεο θαη απηέο είλαη 

Μέζνδνη Ώλίρλεπζεο Αηαξξνψλ  

 Ώθνπζηηθέο Μέζνδνη  

 Υξήζε απιψλ αθνπζηηθψλ ζπζθεπψλ  

 Καηαγξαθείο ήρνπ  

 πζρεηηζκφο ηνπ ήρνπ δηαξξνήο  

 Με Ώθνπζηηθέο Μέζνδνη  

 Υξήζε ελδεηθηηθνχ αεξίνπ  

 Θεξκνγξαθία  

 Γεσδηεηζδπηηθφ ξαληάξ  

 

Ώθνπζηηθέο Μέζνδνη  

Υξήζε απιψλ αθνπζηηθψλ ζπζθεπψλ  

Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηήλ ηελ κέζνδν πεξηιακβάλνπλ αθνπζηηθέο ξάβδνπο θαη κηθξφθσλα 

εδάθνπο (ground microphones) θαη κπνξεί λα είλαη είηε κεραληθέο είηε ειεθηξνληθέο. Υξεζηκνπνηνχλ 

επαίζζεηνπο κεραληζκνχο ή πιηθά, φπσο  

πηεδνειεθηξηθά ζηνηρεία, γηα ηελ αλίρλεπζε ήρνπ ή δνλήζεσλ παξαγφκελνπ απφ ηελ δηαξξνή. Οη ζχγρξνλεο 

αθνπζηηθέο ζπζθεπέο ελζσκαηψλνπλ εληζρπηέο ζήκαηνο θαη θίιηξα ζνξχβνπ, ψζηε λα  

θάλνπλ ην ζήκα ηεο δηαξξνήο λα μερσξίδεη. Ο ρεηξηζηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα γηα δηαξξνέο εμεηάδεη  

ζπζηεκαηηθά ην δίθηπν αγσγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο αθνπζηηθέο ξάβδνπο ζε θαηάιιεια ζεκεία ησλ αγσγψλ, 

ψζηε λα αλαγλσξίζεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ζπξηζηηθφ ήρν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην δηαξξένλ χδσξ.  

Δ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ δηαξξνψλ, ηνλ ζφξπβν ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απφ ηελ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο θαη ηελ θαηαλάισζε, θαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο  

ιεπηνκέξεηαο ηεο έξεπλαο. Γεληθέο έξεπλεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αθνχγνληαο κφλν ζε επθφισο πξνζβάζηκα 

ζεκεία, φπσο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνί θαη / ή  βαιβίδεο, επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε  

θπξίσο κεγάισλ δηαξξνψλ. Ώπ‟ ηελ άιιε, δηεμνδηθέο έξεπλεο πνπ γίλνληαη αθνχγνληαο ζε φια ηα πξνζβάζηκα 

ζεκεία, κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θαη κηθξέο δηαξξνέο. Σα κηθξφθσλα εδάθνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ δηαξξνψλ αθνχγνληαο γηα ήρν δηαξξνήο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο  

αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ αγσγφ ζε κηθξά δηαζηήκαηα. Ώπηή ε δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ε 

επηηπρία ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ρεηξηζηή. 

 

 
 

ρήκα 6-28:  Δ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο ζνξχβνπ δηαξξνήο (Pilcher et al., 2008) 

 

 

 Καηαγξαθείο ήρνπ  
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Οη θαηαγξαθείο ήρνπ είλαη ζπκπαγείο κνλάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ έλα αηζζεηήξην δνλήζεσλ (ή έλα  

πδξφθσλν) θαη έλαλ πξνγξακκαηηδφκελν θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε 

χπαξμεο δηαξξνψλ ζε κεγάιεο πεξηνρέο, αιιά δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εχξεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο. Οη 

θαηαγξαθείο ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο ησλ 6 ή  

παξαπάλσ ζε παξαθείκελεο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ, π.ρ. ππξνζβεζηηθνχο θξνπλνχο ή βαιβίδεο 200 κε 

500 κέηξα καθξηά, θαη αθήλνληαη γηα ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Οη κνλάδεο είλαη ζπλήζσο  

πξνγξακκαηηζκέλεο λα ζπιιέγνπλ ηνλ ήρν ησλ αγσγψλ απφ ηηο 2 κέρξη ηηο 4 πκ. Σελ επφκελε κέξα 

ζπιιέγνληαη θαη ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή πξηλ νη  

θαηαγξαθείο κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε ηνπνζεζία. Σα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά, π.ρ. 

ζπρλνηηθή αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ήρνπ, γηα λα αληρλεπηεί ε χπαξμε δηαξξνψλ (Fourier).  

Πξφζθαηα κνληέια θαηαγξαθέσλ ήρνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφληκα ζην δίθηπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ε αλάιπζε γίλεηαη κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη ε κνλάδα, θαη ην απνηέιεζκα κεηαδίδεηαη 

αζχξκαηα ζε θάπνηνλ πεξηθεξφκελν απνδέθηε. Δ νηθνλνκηθή, φκσο, βησζηκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο  

δηαξξνψλ ησλ θαηαγξαθέσλ ήρνπ είλαη ακθηζβεηνχκελε. Γηα θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ, νη κφληκνη 

θαηαγξαθείο είραλ κηα ειάρηζηε πεξίνδν απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο 25 εηψλ. ηαλ νη θαηαγξαθείο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ήηαλ 3 θνξέο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ αλίρλεπζε 

δηαξξνψλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε απιψλ αθνπζηηθψλ κέζσλ. Βπίζεο αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ δηαξξνψλ 

πνπ αληρλεχηεθαλ κε ηελ ρξήζε θαηαγξαθέσλ ήρνπ θαη απφ γεληθέο έξεπλεο κε απιέο αθνπζηηθέο ζπζθεπέο 

ήηαλ ν ίδηνο. Οη θαηαγξαθείο απέηπραλ, φκσο, λα αληρλεχζνπλ ην 40% ησλ δηαξξνψλ πνπ αληρλεχηεθαλ απφ 

ιεπηνκεξείο αθνπζηηθέο έξεπλεο. Σν πιενλέθηεκα ησλ θαηαγξαθέσλ έλαληη ηεο ρξήζεο απιψλ αθνπζηηθψλ 

κέζσλ εκθαλίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ηειεπηαίεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

εκέξαο ιφγσ πςεινχ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ. 

 

Με Ώθνπζηηθέο Μέζνδνη  

Υξήζε ελδεηθηηθνχ αεξίνπ  

Με απηήλ ηελ κέζνδν, έλα κε ηνμηθφ, αδηάιπην ζην λεξφ θαη ειαθξχηεξν ηνπ αέξα αέξην, φπσο ην ήιην ή ην 

πδξνγφλν, εγρέεηαη ζε έλα απνκνλσκέλν ηκήκα ηνπ αγσγνχ. Σν αέξην ηφηε δηαθεχγεη απφ ην άλνηγκα (αλ 

ππάξρεη) ζηνλ αγσγφ θαη, φληαο  

ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα, δηαθεχγεη πξνο ηελ αηκφζθαηξα πεξλψληαο απφ ην έδαθνο θαη ην νδφζηξσκα. Δ 

δηαξξνή εληνπίδεηαη ζαξψλνληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε έλαλ πςειήο επαηζζεζίαο αληρλεπηή  

αεξίνπ. 

Θεξκνγξαθία  

Δ αξρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ρξήζε ηεο ζεξκνγξαθίαο γηα ηελ αλίρλεπζε δηαξξνψλ ζε αγσγνχο χδξεπζεο 

είλαη, φηη ην λεξφ πνπ δηαξξέεη απφ έλαλ ππφγεην αγσγφ αιιάδεη ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαθείκελνπ 

εδάθνπο, θάλνληαο ην, γηα παξάδεηγκα, έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ απνξξνθεηή ζεξκφηεηαο απφ ην πεξηβάιινλ 

μεξφ έδαθνο. Οη ζεξκηθέο αλσκαιίεο πάλσ απφ ηνπο αγσγνχο αληρλεχνληαη κε κία θάκεξα ππεξχζξσλ 

ηνπνζεηεκέλε ζην έδαθνο ή ζηνλ αέξα. 

Γεσδηεηζδπηηθφ ξαληάξ  

Βλα ξαληάξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληνπίζεη δηαξξνέο ζε ππφγεηνπο αγσγνχο είηε αληρλεχνληαο θελά 

ζην έδαθνο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην δηαξξένλ λεξφ θαζψο θπθινθνξεί θνληά ζηνλ αγσγφ είηε αληρλεχνληαο 

θνκκάηηα ηνπ αγσγνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη βαζχηεξα, απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ηνπ παξαθείκελνπ θνξεζκέλνπ ζε λεξφ εδάθνπο. Σα θχκαηα ηνπ γεσδηεηζδπηηθνχ 

ξαληάξ αληαλαθιψληαη ελ κέξεη πίζσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο φηαλ ζπλαληνχλ κηα αλσκαιία ζηηο 

δηειεθηξηθέο ηδηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαλ θελφ ή έλαλ αγσγφ. Μηα εηθφλα ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ 

ζρήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ρξνληθά ίρλε ηνπ ξαληάξ, ηα νπνία ιακβάλνληαη ζαξψλνληαο 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Δ ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηα εθπεκπφκελα θαη αλαθιψκελα θχκαηα 

θαζνξίδεη ην βάζνο ηνπ αλαθιψληνο αληηθεηκέλνπ. 

 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΝΕΡΟΤ - ΦΛΩΡΙΩΣΕ 
Δ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζρχνπζα Βπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πξνο πφζε (Οδεγία 98/83/ΒΒ, 5-12-98) θαη ηελ αληίζηνηρε Βιιεληθή λνκνζεζία (ΚΤΏ 

Τ2/2600/2001, ΦΒΚ 892/11-7-2001).  

Σν λεξφ, ην πςίζηεο ζεκαζίαο αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν ζεσξείηαη επηθίλδπλν γη' απηφλ φηαλ δελ ιακβάλνληαη 

κέηξα ηα λα πιεξνί νξηζκέλνπο φξνπο Τγηεηλήο.  
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Πίλαθαο 6-8: Σππηθή ρεκηθή ζχζηαζε πφζηκνπ λεξνχ 

 

Δ απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (πνπ ζήκεξα είλαη ππνρξεσηηθή βάζε λνκνζεζίαο ) άξρηζε λα εθαξκφδεηαη 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα (since 1850) κε ηελ ρισξίσζε ηνπ λεξνχ πνπ αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο απνηειεί ηελ 

πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε κέζνδν απνιχκαλζεο. 

 

Σελ επί ζεηξά εηψλ έιιεηςε ηνπ κηθξνβηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, ε αλζξσπφηεηα 

πιήξσζε πνιχ αθξηβά. Βθαηνκκχξηα άλζξσπνη έπεζαλ ζχκαηα ζνβαξψλ πδαηνγελψλ ινηκψμεσλ. Ώθφκα  

θαη ζήκεξα πνπ είλαη γλσζηή ε ζεκαζία ηεο κηθξνβηνινγηθήο θαζαξφηεηαο ηνπ λεξνχ γηα ηελ δεκφζηα Τγεία, ν 

αξηζκφο ησλ πδαηνγελψλ ινηκψμεσλ εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάινο θαη είλαη γλσζηφ φηη ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ ησλ παηδηψλ. Οη πδαηνγελείο απηέο ινηκψμεηο νθείινληαη ζηελ 

παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ νη νπνίνη, εηζεξρφκελνη ζην λεξφ κέζσ ησλ ιπκάησλ, επηβηψλνπλ, παξά 

ην νιηγνηξνθηθφ-αθηιφμελν πδάηηλν πεξηβάιινλ, άιινηε κηθξφ, άιινηε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κεηαδίδνπλ ηα δηάθνξα πδαηνγελή λνζήκαηα κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο κε θαηάπνζε, επαθή θαη εηζπλνή 

πδαηνζηαγνληδίσλ.  

Δ ξχπαλζε (επηβάξπλζε κε χιε ή ελέξγεηα), ή κφιπλζε (επηβάξπλζε κε παζνγφλνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα 

δψα κηθξννξγαληζκνχο) ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα θαη απαζρνιεί ηνπο 

επηζηήκνλεο, ηνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη ηνπο απινχο πνιίηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, γηαηί νη αλάγθεο ζε γιπθφ λεξφ 

απμάλνληαη ζπλέρεηα ελψ νη δηαζέζηκνη πδάηηλνη πφξνη είλαη ιίγνη θαη ε δπλαηφηεηα απηνθαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ 

πνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ είλαη πεξηνξηζκέλε.  

πλεπψο ε επεμεξγαζία/απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ πξηλ ηελ θαηαλάισζή ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία, θπξίσο ζηα 

δίθηπα χδξεπζεο, ηα νπνία πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λεξφ θαηάιιειν γηα πφζε. ηηο κέξεο καο ε 

ηερλνινγία επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

δίθηπα χδξεπζεο, βξίζθνληαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λεξφ 

απαιιαγκέλν απφ κηθξννξγαληζκνχο, παξάζηηα θαη νπζίεο, ζε αξηζκνχο θαη ζπγθεληξψζεηο, πνπ απνηεινχλ 

ελδερφκελν θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Χο πξνο ην πφζηκν λεξφ, νη κεγάιεο πφιεηο ζηε ρψξα καο (κε 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο) πδξεχνληαη κε λεξφ θαιήο πνηφηεηαο, πνπ ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

Ο πξσηνβάζκηνο έιεγρνο ησλ πφζηκσλ λεξψλ γίλεηαη ζην Βξγαζηήξην Βιέγρνπ Πνηφηεηαο Νεξνχ θαη Λπκάησλ 

ηεο Α.Β.Τ.Ώ ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ειέγρνπο ζπλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ηελ 

Β.Τ.Α.Ώ.Π. θ.α. Ο ηαθηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Βξγαζηήξην Βιέγρνπ Πνηφηεηαο 

Νεξνχ θαη Λπκάησλ ηεο Α.Β.Τ.Ώ. γηα ηα πφζηκα λεξά πεξηιακβάλεη :  

• Καζεκεξηλφ έιεγρν ηεο κηθξνβηνινγηθήο θαη ρεκηθήο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ,  

• Καζεκεξηλφ έιεγρν ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζην δίθηπν.  

• Αεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη δηεξεχλεζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζην δίθηπν κεηά 

απφ παξάπνλα θαηαλαισηψλ.  
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• Παξαθνινχζεζε απφ ην ζχζηεκα ηειεκεηξίαο θαη ηαθηηθέο αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ παξαπξντφλησλ ηεο ρισξίσζεο ζην δίθηπν χδξεπζεο (ΣΔΜ).  

• Παξνρή ππεξεζηψλ επ‟ ακνηβή, δειαδή ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο, γηα πνιίηεο ( 

αξηεζηαλά θιπ.). 

Γηα ηελ χδξεπζε κηαο αζηηθήο πεξηνρήο ζρεδφλ πάληα θαηαζθεπάδεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο δεμακελέο πφιεο 

(ΑΠ), φπνπ αληιείηαη ή νδεγείηαη κε βαξχηεηα ην λεξφ απφ ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ χδξεπζεο 

(ΜΒΝΤ) ή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απ' επζείαο απφ ην πεγάδη, φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζην ρήκα 1.2. Δ ΑΠ 

είλαη κηα επηθαλεηαθή δεμακελή ή έλαο πδαηφππξγνο θαη εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή λεξνχ ζε εκεξήζηα βάζε [3] .  

 

 
 

ρήκα 6-29: ρεκαηηθή παξάζηαζε δεμακελήο πφιεο κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηξνθνδνζίεο 

 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο ΑΠ  

 Δ ρξήζε ηεο δεμακελήο ζε έλα δίθηπν χδξεπζεο κηαο πφιεο έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα :  

• Βμηζνξξνπεί ηελ θπκαηλφκελε δήηεζε έλαληη κηαο ζηαζεξήο παξνρήο. Δ έμνδνο απφ ηελ Μνλάδα 

Αηχιηζεο ή ε θαηεπζείαλ άληιεζε απφ έλα πεγάδη έρνπλ ζηαζεξή παξνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

24ψξνπ. Δ θαηαλάισζε θάζε άιιν παξά ζηαζεξή είλαη θαη απαηηείηαη κηα ελδηάκεζε απνζήθεπζε ηνπ 

λεξνχ.  

• Δ ρξήζε ηεο ΑΠ κεηψλεη ηελ απαίηεζε ζε άληιεζε, γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα δηαηίζεηαη ε άληιεζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε δήηεζε λεξνχ. ηαλ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα ηε κέγηζηε παξνρή ε ΑΠ δίλεη ην  

επηπιένλ λεξφ πνπ έρεη απνζεθεπηεί απφ ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο ε δήηεζε είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ άληιεζε.  

• Μεηψλεη ηηο πηέζεηο ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν  

• Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνηνηηθφ έιεγρν θνληά ζηελ θαηαλάισζε θαη επηπιένλ απνιχκαλζε ηνπ 

λεξνχ. ε πνιιέο πφιεηο ηεο Βιιάδαο ε ρισξίσζε ηνπ λεξνχ ησλ πεγαδηψλ γίλεηαη ζηηο ΑΠ.  

• Ώπνηειεί απνζήθε λεξνχ γηα ηελ ππξφζβεζε. 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο χδξεπζεο κηαο πεξηνρήο πξέπεη λα επηιέμνπκε θαη' αξρήλ ηελ πεγή ηνπ λεξνχ κέζα 

απφ ηηο δπλαηέο πεγέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζνπκε ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο. Δ επηινγή ηεο πεγήο ηνπ 

λεξνχ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ζεσξήζεηο καθξνπξφζεζκεο. Δ κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηχνπ θαηαλάισζεο, ηελ πξνζζήθε θζνξηφλησλ θαη ηε κέζνδν απνιχκαλζεο. 

ηελ επηινγή ηεο πεγήο πξνεγείηαη ε ζχληαμε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πδξνινγηθήο  

ιεθάλεο. Καηά ηε κειέηε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ εληνπίδνληαη νη επηθαλεηαθέο θαη νη ππφγεηεο πεγέο, 

θαζνξίδνληαη ηα πδαηηθά απνζέκαηα θαη ε δηαρξνληθή απφδνζε ησλ απνζεκάησλ. Δ χπαξμε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε βξνρφπησζε, ηελ εμάηκηζε, ηελ απνξξνή, ηε δηήζεζε, ηελ παξνρή ησλ πδαηνζηξσκάησλ, ηε 

ζηάζκε ησλ πδξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πεγψλ.  

Σν ζπλνιηθφ δηαρεηξηζηηθφ ρήκα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πεγέο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα θαη 

κειινληηθή δήηεζε, ηα πδξαπιηθά έξγα γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πεγψλ, φπσο ηα θξάγκαηα, νη ηακηεπηήξεο, ηα 

έξγα πδξνιεςίαο θαη κεηαθνξάο, ηα έξγα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο . 
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Βπηινγή πεγήο λεξνχ  

 Δ επηινγή ηεο πεγήο χδξεπζεο πεξηιακβάλεη ηε ζεψξεζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, φηαλ επηιέγεηαη κηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, φηαλ επηιέγεηαη κηα πεγή λεξνχ,είλαη :  

• Ώπφδνζε αζθαιήο (πνζφηεηα) γηα ηηο άκεζεο αιιά θαη ηηο καθξνρξφληεο αλάγθεο.  

• Πνηφηεηα Νεξνχ.  

• Ώπαίηεζε ζπιινγήο (Έξγα εηζφδνπ, πεγάδηα, ηακηεπηήξεο,δεμακελέο θ.ι.π.).  

• Ώπαίηεζε επεμεξγαζίαο (πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ π.ρ. 

ηιχνο, ελεξγνχ άλζξαθα).  

• Ώπαίηεζε κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.  

Ο ζηφρνο θαηά ηελ επηινγή ηεο πεγήο ηνπ λεξνχ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο πνζφηεηαο γηα 

ηε ζπλερή ηξνθνδνζία γηα ηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο. Δ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πεγήο. Δ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πνηφηεηαο 

απνδεθηήο γηα ηελ αζηηθή ή/θαη βηνκεραληθή θαηαλάισζε. Ώλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνηθίιεη πνιχ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα επηθαλεηαθά λεξά έρνπλ νξηζκέλεο νκνηφηεηεο φπσο επίζεο θαη 

φηη ηα ππφγεηα λεξά έρνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

Δ παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην λεξφ επλνείηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη 

ην νπδέηεξν pΔ, ε παξνπζία νξγαληθήο χιεο πνπ είλαη ε ηξνθή ηνπο, θαζψο θαη ε χπαξμε ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ, φπσο ην άδσην θαη ν θσζθφξνο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηε βηνζχλζεζή ηνπο. Βμαηηίαο ηνπ 

πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο νη κηθξννξγαληζκνί είλαη δχζθνιν λα απνκαθξπλζνχλ πιήξσο απφ ην λεξφ κφλν κε 

θπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο, φπσο είλαη ε θαζίδεζε θαη ε δηήζεζε, νπφηε γηα λα δηαζθαιηζζεί ε απνπζία ηνπο 

ζην λεξφ απαηηείηαη ε απνιχκαλζή ηνπ.  

Ώπνιχκαλζε είλαη ε επεμεξγαζία εθείλε ηνπ λεξνχ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ 

αδξαλνπνίεζε ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ηπρφλ πεξηέρεη, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ε δεκφζηα πγεία. 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο απνιχκαλζεο είλαη ε αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο επηβίσζεο θάζε 

παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ κέζα  ζην ζχζηεκα χδξεπζεο. Γεληθφηεξα, σο απνιχκαλζε νξίδεηαη ε 

επεμεξγαζία εθείλε πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ελφο αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ δηθηχνπ 

λεξνχ ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία. Βίλαη νπζηψδεο λα δηεπθξηληζζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

απνζηείξσζεο, ε νπνία ζεκαίλεη πιήξε θαηαζηξνθή φισλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο απνιχκαλζεο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ε εθιεθηηθή ειάηησζε ζε αλεθηά επίπεδα ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

 

Δ ηζηνξία ηεο απνιχκαλζεο 

Δ ρισξίσζε απνηέιεζε ηελ πξψηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνιχκαλζε ηφζν ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ, φζν θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Μηα απφ ηηο πξψηεο γλσζηέο ρξήζεηο ηνπ ρισξίνπ γηα ηελ απνιχκαλζε 

λεξνχ ήηαλ απφ ηνλ John Snow ην 1850, φηαλ πξνζπάζεζε λα απνιπκάλεη ηελ επξεία παξνρή λεξνχ αληιηψλ 

νδψλ ζην Λνλδίλν κεηά απφ έλα μέζπαζκα ρνιέξαο. Σν 1897, εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Sims Woodhead σο 

πξνζσξηλφ κέηξν γηα λα απνζηεηξσζνχλ νη θεληξηθνί αγσγνί δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ ζην Maidstone, Kent ηεο 

Ώγγιίαο κεηά απφ έλα μέζπαζκα ηπθνεηδνχο ππξεηνχ.  

Δ ζπλερήο ρισξίσζε ηνπ πφζκνπ λεξνχ άξρηζε ηα πξψηα έηε απηνχ ηνπ αηψλα ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, φπνπ ε 

εθαξκνγή ηεο κείσζε αηζζεηά ηνπο ηπθνεηδείο ζαλάηνπο. Ώκέζσο κεηά απφ απηήλ ηελ δξακαηηθή επηηπρία, ε 

ρισξίσζε άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ πφιε ηνπ Jersey City, N.J ην1908 θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πηνζέηεζαλ 

πνιιέο πφιεηο θαη αζηηθέο πεξηνρέο ζηηο ΔΠΏ κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη ζηελ εμαθάληζε ησλ 

κεηαδηδφκελσλ απφ ην λεξφ αζζελεηψλ φπσο ε ρνιέξα, ηχθνο, ε δπζεληεξία θαη ε επαηίηηδα Ώ. Πξηλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηεο ρισξίσζεο ζηελ επεμεξγαζία πφζηκνπ λεξνχ, ν ηπθνεηδήο ππξεηφο ζθφησζε πεξίπνπ 25 απφ  

ηνπο 100.000 αλζξψπνπο ζηηο ΔΠΏ εηεζίσο, έλα πνζνζηφ ζαλάηνπ πνπ πξνζεγγίδεη απηνχ πνπ ζπλδέζεθε 

εθείλε ηελ πεξίνδν κε ηα απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα.  

πσο παξαηεξνχκε ζην ρήκα 6.3 απφ ηελ ζηηγκή πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ε ρισξίσζε νη ζάλαηνη απφ 

ηπθνεηδή ππξεηφ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Σα πξψηα πξνβιήκαηα αλέθπςαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1940 ζηηο Δ.Π.Ώ. 

φπνπ ήηαλ έληνλε ε δπζάξεζηε γεχζε θαη νζκή ζην ρισξησκέλν λεξφ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνιχκαλζεο, ηελ ειάηησζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπξντφλησλ απνιχκαλζεο, ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο θαη θπζηθά ηε βειηίσζε ηεο απνιπκαληηθήο δξάζεο, αλαπηχρζεθαλ, παξάιιεια θαη κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, λέεο κέζνδνη απνιχκαλζεο, ή θαη παξαιιαγέο ηεο απνιχκαλζεο κε ριψξην (δηνμείδην 

ηνπ ρισξίνπ).  
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Αηάγξακκα 6-3 : Θάλαηνη απφ ηνλ ηχθν ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1900-1960  

Σαμηλφκεζε απνιπκαληηθψλ κέζσλ  

Σα κέζα απνιχκαλζεο κε βάζε ηε θχζε ηνπο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο,  

• ζηα κε ρεκηθά θαη  

• ζηα ρεκηθά.  

ηα κε ρεκηθά κέζα  απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ αλήθνπλ ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, ε απνζηεηξσηηθή δηήζεζε θαη 

ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ε ζεξκφηεηα θαη ε ξαδηελεξγφο αθηηλνβνιία. Σα. ρεκηθά κέζα  κπνξνχλ επίζεο λα 

δηαηξεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηα νμεηδσηηθά θαη ζηα κε νμεηδσηηθά απνιπκαληηθά. Σα νμεηδσηηθά 

απνιπκαληηθά πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ελψζεηο κε νμεηδσηηθφ  

δπλακηθφ, φπσο είλαη ην αέξην ριψξην, ην ππνρισξηψδεο λάηξην, ην δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ, ην βξψκην, ην ηψδην, 

ην ππεξνμείδην πδξνγφλνπ θαη ην φδνλ. ηα κε νμεηδσηηθά απνιπκαληηθά αλήθνπλ νξγαληθέο θπξίσο ελψζεηο, 

φπσο είλαη ην κεζπιελνδηζεηνθπάλην, ην δηβξσκνληηξηινπξνπηνλακίδην, νη ηζνζεηαδνιφλεο θ.ά 

 

Βπηινγή απνιπκαληηθνχ  

Δ επηινγή ηνπ απνιπκαληηθνχ εμαξηάηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη:  

• Να είλαη δξαζηηθφ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ή αλακέλεηαη λα 

παξνπζηαζζνχλ ζην ζχζηεκα.  

• Να ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε εθαξκνγή ηνπ.  

• Να κελ δεκηνπξγεί παξελέξγεηεο ζην ζχζηεκα θαη λα κε δηεπθνιχλεη ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεησλ εηδψλ.  

• Να κελ δεκηνπξγεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

Βπηινγή νμεηδσηηθνχ  

Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο νμεηδσηηθνχ είλαη ε απφδνζε ζηελ επεμεξγαζία, ην θφζηνο αγνξάο θαη ε 

επθνιία ρεηξηζκνχ. Δ αζπκβαηφηεηα κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνεγνχληαη θαη εθείλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαηηνχκελεο νμείδσζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.  

Τπάξρνπλ κεξηθά κφλν νμεηδσηηθά κέζα  πνπ πιεξνχλ ηνπο αλσηέξσ φξνπο:  

• νμπγφλν ηνπ αέξα  

• φδνλ  

• ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ  

• ππεξκαγγαληθφ θάιην  

• ριψξην ή ππνρισξηψδεο  

• δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ 

 

Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνιχκαλζεο είλαη κηα ζχλζεηε ζπλάξηεζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη :  

• ην είδνο θαη ε δφζε ηνπ κέζνπ απνιχκαλζεο  

• ην είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ  

• ν ρξφλνο επαθήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ  
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Οη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο απνιπκαληηθήο δξάζεο (ζπγθέληξσζε απνιπκαληηθνχ θαη ρξφλνο επαθήο) είλαη 

κεηαβιεηά ζηνηρεία, δηφηη ε ζεξκνθξαζία, ην pH θαη ε ζνιεξφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνιχκαλζεο. 

 

ήκεξα νη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη απνιχκαλζεο είλαη:  

• Υισξίσζε (αέξην ριψξην, ππνρισξηψδεο λάηξην, δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ)  

• Τπεξηψδε Ώθηηλνβνιία (U.V.)  

• Οδφλσζε (κε παξαγσγή φδνληνο απφ αηκνζθαηξηθφ αέξα ή νμπγφλν)  

  Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζηνλ Βιιεληθφ ρψξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

«θαζαξψλ» ηερλνινγηψλ απνιχκαλζεο (πγξψλ απνβιήησλ αιιά θαη πφζηκνπ λεξνχ) θαη εηδηθφηεξα πξνο ηελ 

απνιχκαλζε κε φδνλ. Παξ φια απηά ε Υισξίσζε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδν απνιχκαλζεο. 

 

Υισξίσζε  

Βδψ θαη δεθάδεο ρξφληα ην ριψξην ρξεζηκνπνηείηαη σο απνιπκαληηθφ κέζν ζην πφζηκν λεξφ αθφκα θαη ζηηο 

κέξεο καο παξακέλεη ην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν απνιπκαληηθφ κέζν γηα ην πφζηκν λεξφ. Σν ριψξην 

πξνζηίζεηαη ζην λεξφ ζε αέξηα κνξθή, ζε πγξή κνξθή (ππνρισξηψδεο λάηξην) ή ζε ζθφλε (ππνρισξησδψλ 

αιάησλ) θαη είλαη ην απνιπκαληηθφ γηα ην νπνίν έρνπκε ηελ πεξηζζφηεξε επηζηεκνληθή γλψζε απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν.  

Μία επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνιχκαλζεο είλαη ε ρξήζε ειεχζεξνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, ην νπνίν 

είλαη ηνμηθφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Σν ειεχζεξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην είλαη ην 

ριψξην ζηελ κνξηαθή ηνπ κνξθή (Cl 2 ) θαη ηα παξάγσγα ηνπ : ππνρισξηψδεο νμχ (HOCl) θαη  ππνρισξηψδε 

ηφληα (OCl – ). Σν ριψξην θαηαζηξέθεη δηάθνξνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηα βαθηήξηα Β. 

coli, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο. Δ απνιπκαληηθή ηνπ δξάζε εμαξηάηαη απφ 

ηε ηηκή pΔ, ηε ζεξκνθξαζία, ην πεξηερφκελν ηνπ λεξνχ ζε νξγαληθέο ελψζεηο, θαζψο επίζεο θαη απφ άιια 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ  

 

 

 
Αηάγξακκα 6-4 : Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ΔΟCl θαη OCl– ζε ζρέζε κε ην pH θαη ηε ζεξκνθξαζία 

 

 

Πιενλεθηήκαηα :  

 Δ ρισξίσζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ελάληηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, 

είλαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή, ζηνλ έιεγρν, θαη ζηελ επίβιεςή ηεο.  

Λεηηνπξγηθά είλαη ε πην αμηφπηζηε κέζνδνο απνιχκαλζεο θαη απνηειεί ην απνιπκαληηθφ κε ηελ θαιχηεξν 

ζπληειεζηή απφδνζεο σο πξνο ην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απνιχκαλζεο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πιενλέθηεκα ηεο είλαη φηη παξέρεη έλα ππφιεηκκα ζην δίθηπν χδξεπζεο πνπ 

πξνζηαηεχεη απφ πηζαλή κφιπλζε ζην δίθηπν (παξακέλεη ζαλ πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέζα  ζην λεξφ) –Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην- ην νπνίν κεηξάηε αθ ελφο ζηηο εμφδνπ ησλ δεμακελψλ αθ 

εηαίξνπ δεηγκαηνιεπηηθά απ επζείαο ζην δίθηπν πφιεσο, θαη βνεζάεη ζηε κείσζε ηεο πξνζθφιιεζεο ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζε ηνηρψκαηα ησλ ζσιήλσλ απνηξέπνληαο έηζη ηελ δεκηνπξγία έλα είδνο θξνχζηαο 

(βηνθίικ).  

Μεηνλεθηήκαηα :  

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ρισξίσζεο είλαη ε δεκηνπξγία νξγαληθψλ παξαπξντφλησλ ρισξίσζεο  
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(CBPs, THMs, HAAs, ΔΏΝs) πνπ φπσο δηαπηζηψλεηαη ζην απεηινχλ άκεζα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

 

 

UV  

 Πιενλεθηήκαηα :  

 Καηά ηελ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ κε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία (UV), αληίζεηα κε ηε ρισξίσζε, δελ παξάγεηαη 

θαλέλα γλσζηφ παξαπξντφλ ζε επίπεδα αλεζπρεηηθά γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Δ UV είλαη απνηειεζκαηηθή 

ελάληηα ζην παζνγφλν Cryptosporidium θαη ζηελ αδξαλνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηψλ, ζπφξηα θαη θχζηεο. 

Βπίζεο δελ ρξεηάδεηαη λα παξάγεηαη, λα απνζεθεχεηαη ή λα ειέγρεηαη θαλέλα ρεκηθφ θαηά ηελ απνιχκαλζε, κε 

απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ππεξδνζνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο 

απνιχκαλζεο θαζψο εθαηνληάδεο ιίηξα λεξνχ απνιπκαίλνληαη κε ειάρηζην θφζηνο.    

 Μεηνλεθηήκαηα :  

 Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο απνιχκαλζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ κε UV είλαη φηη δελ παξέρεηαη θακία 

ππνιεηκκαηηθή πξνζηαζία ζην δίθηπν χδξεπζεο. Βμίζνπ ζνβαξφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη ην θαηλφκελν ηεο 

θσηνελεξγνπνίεζεο νξηζκέλσλ κηθξννξγαληζκψλ: ε επίδξαζε ηνπ θσηφο νξηζκέλνπ κήθνπο θχκαηνο είλαη 

δπλαηφλ λα ελεξγνπνηήζεη νξηζκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο κεηά απφ ηελ απνιχκαλζε ηνπο κε UV, νη νπνίνη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα γίλνπλ ινηκνγφλνη. Έρεη ρακειή αδξαλνπνίεζε 

κεξηθψλ ηψλ (reoviruses θαη rotaviruses) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνιχκαλζεο δχζθνια ειέγρεηαη. 

Ώθφκε απαηηείηαη πςειφ θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

δνλ  

Πιενλεθηήκαηα :  

Σν φδνλ είλαη ην ηζρπξφηεξν απνιπκαληηθφ ιφγσ ηεο ηζρπξήο ηνπ νμεηδσηηθήο ηνπ δξάζεο. Βπίζεο θαηά ηελ 

απνιχκαλζε δελ παξάγνληαη ρισξησκέλα παξάγσγα (CBPs) θαη ζε αληίζεζε κε ηε ρισξίσζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ελάληηα ζην Cryptosporidium ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο. πληειεί ζηε απνκάθξπλζε ηνπ 

ρξψκαηνο, ησλ νζκψλ θαη ζηελ θαηαζηξνθή νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νξγαληθψλ νπζηψλ.  

 Μεηνλεθηήκαηα :  

 Σν κεγαιχηεξν ίζσο κεηνλέθηεκα ηεο απνιχκαλζεο κε φδνλ είλαη φηη δελ παξέρεη θακία ππνιεηκκαηηθή δξάζε 

κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θακία πξνζηαζία ζην δίθηπν χδξεπζεο. Ώλ ζην λεξφ ππάξρνπλ βξσκηφληα ηφηε 

θαηά ηελ απνιχκαλζε παξάγνληαη βξσκησκέλα νξγαληθά παξαπξντφληα. Ώθφκε ην φδνλ ζπάεη πεξηζζφηεξα 

ζχκπινθα νξγαληθήο χιεο ζε κηθξφηεξεο ελψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ επαλαλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ κέζα  ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη λα απμήζνπλ ηελ δεκηνπξγία παξαπξντφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα δεπηεξνβάζκησλ δηαδηθαζηψλ απνιχκαλζεο. Μεηνλέθηεκα επίζεο απνηειεί ε δπζθνιία ζηνλ έιεγρν 

θαη ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπ εηδηθά θάησ απφ κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θνξηίνπ θαη φηη απαηηείηαη 

κεγαιχηεξν αξρηθφ θεθάιαην απφ ηε ρισξίσζε. 

 

 

Οη πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο ρισξίσζεο είλαη :  

 

Υισξίσζε λεξνχ γεψηξεζεο  

Βίλαη ε πην απιή θαη δηαδηδφκελε εθαξκνγή ηεο ρισξίσζεο. Σν πφζηκν λεξφ αληιείηαη απφ κηα γεψηξεζε θαη 

απνζεθεχεηαη ζε δεμακελή. Ώπφ ηελ δεμακελή ζπλήζσο κε βαξχηεηα νδεγείηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο.  

 ηελ πεξίπησζε απηή ν εμνπιηζκφο ηεο ρισξίσζεο πεξηιακβάλεη κηα αλαινγηθή δνζνκεηξηθή αληιία. Δ 

δνζνκεηξηθή αληιία ηξνθνδνηείηαη απφ ην  

ίδην ειεθηξηθφ θχθισκα κε ηελ αληιία ηεο γεψηξεζεο. Έηζη νη δχν αληιίεο (γεψηξεζεο – ρισξίσζεο) έρνπλ 

ιεηηνπξγία παξάιιειε (ειεθηξηθή καλδάισζε). ηαλ ε αληιία γεψηξεζεο είλαη ζε θξάηεζε είλαη ζε θξάηεζε 

θαη ε αληιία ρισξίσζεο θαη φηαλ ε γεψηξεζε ιεηηνπξγεί ηφηε ιεηηνπξγεί θαη ε ρισξίσζε. 
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ρήκα 6-30: ρεκαηηθφ δηάγξακκα ρισξίσζεο δεμακελήο 

 

Ώπνζεθεχνληαο ην λεξφ (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δεμακεληζκνχ) κπνξεί ην λεξφ λα έρεη κεγάιν ρξφλν 

παξακνλήο ζηελ δεμακελή, νπφηε ε ζπγθέληξσζε ρισξίνπ ζην λεξφ ειαηηψλεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη, εθηφο απφ ηελ αξρηθή  

ρισξίσζε φπσο παξαπάλσ, θαη ε πξνζζήθε «αλακλεζηηθήο» ζπκπιεξσκαηηθήο δφζεο ρισξίνπ.  

 Ο επηπιένλ εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη επηπιένλ :  

• χζηεκα ζπλερνχο επαλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ ζηελ δεμακελή απνζήθεπζεο  

• Διεθηξνληθφ φξγαλν ζπλερνχο κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ  

(ρισξηφκεηξν), κε έμνδν ζήκαηνο απηνκαηηζκνχ 

 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο εμήο. Σν λεξφ ηεο δεμακελήο επαλαθπθινθνξεί ζπλερψο κε ηελ αληιία 

επαλαθπθινθνξίαο.  Σν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην κεηξάηαη ζπλερψο. Βάλ πέζεη ρακειφηεξα απφ κηα 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή (ξπζκίδεηαη ειεχζεξα) ηφηε μεθηλά λα ιεηηνπξγεί ε δνζνκεηξηθή αληιία,  

πξνζζέηνληαο ζην λεξφ ην απαηηνχκελν επηπιένλ ριψξην. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ ρισξίνπ ζην λεξφ ζα αλέιζεη ζην πξνεπηιεγκέλν φξην, νπφηε ε ιεηηνπξγία ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο ζα 

ζηακαηήζεη απηφκαηα.  

  

Υισξίσζε λεξνχ κε κεηαβαιιφκελε ξνή  

Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη φηαλ έρνπκε ξνή λεξνχ πνπ κεηαβάιιεηαη (ζπλήζσο ζε πεγαία χδαηα κε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνρήο), νπφηε ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη ε πξνζζήθε ρισξίνπ ζην λεξφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηνπνζεηείηαη ζηελ ζσιήλσζε ηνπ λεξνχ, απηφκαηνο κεηξεηήο ηεο παξνρήο πνπ επηθνηλσλεί 

ειεθηξνληθά κε ηελ δνζνκεηξηθή αληιία ρισξίσζεο. Έηζη θαζψο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε ξνή ηνπ λεξνχ 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα θαη ε παξνρή ρισξίνπ απφ ηελ δνζνκεηξηθή αληιία, έηζη ψζηε ε ζπγθέληξσζε ρισξίνπ 

ζην λεξφ λα είλαη ζηαζεξή. 

 

 
ρήκα 6-31:  χζηεκα ρισξίσζεο κε κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ 

 

 

Κεφάλαιο 7 : ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ πεξηιακβάλεη  

(α) ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ (επηινγή δηαηνκήο, πιηθνχ θ.α.) θαη ησλ εηδηθψλ έξγσλ πνπ 

απαηηνχληαη  (θξεάηηα, δεμακελέο, αληιηνζηάζηα θ.α.),  
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(β) ηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηνπ (νξηδνληηνγξαθηθά θαη ζε κεθνηνκή, δει. ε θιίζε ηνπ, νη αιιαγέο πνξείαο ηνπ 

θ.α.) θαη  

(γ) ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ (αξρηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ) . 

Γηα λα ζρεδηαζηεί-κειεηεζεί έλα δίθηπν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αθφινπζε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ πνπ 

απνηειείηαη απφ 5 ζηάδηα. 

ηάδην 1.  Οξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

ηάδην 2.  πιινγή ζηνηρείσλ. 

ηάδην 3.  Τπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ. 

ηάδην 4.  Αηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ. 

ηάδην 5.  Τπνινγηζκφο θφζηνπο. 

πσο αλαθέξζεθα θαη ζηελ γεληθή ζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ  Σν δίθηπν απνρέηεπζεο απνηειείηαη απφ  

• Ώληιηνζηάζηα ιπκάησλ  

• Σν δίθηπν  

• Σνλ ΐηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

Οη αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απφ ηερληθήο πιεπξάο είλαη  

• Διεθηξηθέο παξνρέο ( ΐαζηθφο παξάγνληαο θφζηνπο παξαγσγήο ) 

• χζηεκα ηειεκεηξίαο ( χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο -SCADA θαζψο θαη 

δηαρείξηζεο ) 

ΐαζηθή παξάκεηξνο ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ είλαη ν κειινληηθφο 

πιεζπζκφο  (ζρεδηαζκνχ) ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Ο κειινληηθφο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη 

κε δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο (1) κε ηελ πξνβνιή ζην κέιινλ ζηνηρείσλ απνγξαθήο, (2) εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν 

ηνπ αλαηνθηζκνχ ή  (3) κε δηάθξηζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε δψλεο (αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πιεζπζκνχ), θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (θαη/εθηάξην). Γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ζρεδηαζκνχ αληηζηνηρεί κηα κνλαδηαία θαηαλάισζε λεξνχ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 150 κέρξη 250 

l/θαη day (κέζε ηηκή=200) κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνχληαη ζε κεγάιεο πφιεηο θαη ηηο κηθξφηεξεο ζε 

κηθξνχο νηθηζκνχο.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ε θαηαλάισζε λεξνχ ππνινγίδεηαη απφ ππάξρνληα 

ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (εθφζνλ ππάξρεη) ή απφ ζηνηρεία άιισλ παξφκνησλ νηθηζκψλ. Ώπφ ην ζχλνιν 

ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ λεξνχ, γίλεηαη ζπρλά  ε παξαδνρή φηη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ  80% θαηαιήγεη ζην 

απνρεηεπηηθφ δίθηπν, ελψ ην ππφινηπν απνηειεί ηηο απψιεηεο. ηελ παξνρή πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη εηζξνέο-δηεζήζεηο.  Οη εηζξνέο-δηεζήζεηο νθείινληαη ζηε κε απφιπηε ζηεγαλφηεηα ησλ 

αξκψλ ησλ αγσγψλ ηνπ θαη ζε θζνξέο-θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ηνπ δηθηχνπ. Βμαξηψληαη απφ ηε ζρεηηθή 

ζέζε ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα,  απφ ηηο επηθαλεηαθέο 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πγξψλ απνβιήησλ εθαξκφδνληαη δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηα 

νπνία είλαη ζπλδπαζκφο θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Σα ζηάδηα απηά αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα:  

 

• Πξνεπεμεξγαζία: ζθνπφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ. Γίλεηαη 

απνκάθξπλζε ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ηεο άκκνπ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε 

νκνηφκνξθε θφξηηζε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ.  

• Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία: ζθνπφο εδψ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ ζηεξεψλ. 

Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δηεξγαζηψλ φπσο ε θαζίδεζε, ε επίπιεπζε, ε θξνθίδσζε.  

• Αεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία: ζθνπφο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ κε ηε ρξήζε 

βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (ιάζπε, βηνθίιηξα, δξαζηηθή ραιηθνδηυιηζηήξηα θ.α.).  

• Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία: ζθνπφο είλαη ε απνκάθξπλζε θπξίσο ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ θαζψο 

επίζεο θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ.  

• Βπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο: ζθνπφο είλαη ε ειάηησζε ηνπ φγθνπ ηεο κέζσ ηεο 
απνκάθξπλζεο ηνπ πγξνχ θαη ε απνδφκεζε νξγαληθψλ πνπ πξνθαινχλ δπζνζκία.  
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Βηθφλα 7-1: Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία απνβιήησλ (MILLER T. G., 2000)  
 

 

Έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ ηα 

απφβιεηα είλαη νη Βγθαηαζηάζεηο Βπεμεξγαζίαο Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ (ΒΒΏΏ). Οη ΒΒΏΏ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απφ ηα «βιαβεξά» ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ ψζηε απηά λα δηαηεζνχλ  

αθίλδπλα ζην πεξηβάιινλ. Σα δνκηθά ζηνηρεία ελφο ΒΒΏΏ είλαη: 

 

 

 

 

 

 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟΤ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ  

ΠΡΟΚΏΣΏΠΚΣΕΚΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ  

 Βζράξσζε  

 Βμάκκκσζε – Ληπνζπιινγή  

o Βμακκσηέο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ξνήο  

o ηνηρεία ζρεδηαζκνχ  

o Ώεξηδφκελνη εμακκσηέο  

o Ώεξηζκφο A Φπζεηήξεο  

o Αηαρείξηζε ηεο άκκνπ θαη ζηξαγγηδίσλ  

o Αηαρείξηζε ησλ ιηπψλ  

o Κηίξην θπζεηήξσλ  

 Μέηξεζε παξνρήο  

o Βίδε δηαηάμεσλ κέηξεζεο παξνρήο  

o Αίαπινο Parshall – Τπνινγηζκφο  

o Μεηξηθφο εμνπιηζκφο  

 Τπνδνρή βνζξνιπκάησλ  

o Αηάηαμε ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ  

 ΐΕΟΛΟΓΕΚΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ  

 χζηεκα ελεξγνχ ηιχνο – Παξαηεηακέλνο αεξηζκφο (Π.Ώ)  

 ΐηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο (ΐ.Ώ)  
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 Αεμακαλή θαζίδεζεο (B.Κ)  

 Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγνχ ηιχνο  

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαηεηακέλνπ αεξηζκνχ  

 Αεμακελέο αεξηζκνχ (B.Ώ)  

 Αεμακελέο θαζίδεζεο (B.Κ) A – Ώληιηνζηάζην ιάζπεο (ΏΝ.Λ)  

 Ώλνμηθέο δεμακελέο (ΏΟB) – Ώληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο αλάκηθηνπ πγξνχ  

 Ώλαεξφβηεο δεμακελέο θσζθφξνπ (ΏΝB) –Αηαηάμεηο αλάκημεο  

 Αεμακελέο επηινγήο βαθηεξηδίσλ (BΒΐ)  

 ΏΠΟΛΤΜΏΝΔ  

 Υισξίσζε – Ώπνρισξίσζε  

 Τπνρισξηψδεο λάηξην – Ώπνιπκαληηθή δξάζε  

 Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην  

 Ώπνρισξίσζε – Αηνμείδην ηνπ ζείνπ  

 Αεμακελή ρισξίσζεο (BΥΛ)  

 Υψξνο απνρισξίσζεο  

 Βμνπιηζκφο Υισξίσζεο – Ώπνρισξίσζεο  

ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΣΔ ΠΒΡΕΒΕΏ ΛΏΠΔ  

 Πάρπλζε  

o Πάρπλζε κε βαξχηεηα  

o Πάρπλζε κε επίπιεπζε  

o Πάρπλζε κε κεραληθά κέζα  

 Ώθπδάησζε  

o Ώθπδάησζε κε κεραληθά κέζα –Σαηληνθπιηξφπξεζεο (ΣΦ)  

o Ώθπδάησζε ζε θιίλεο μήξαλζεο (ΚΞ)  

 

 

Χο «βιαβεξά» ζπζηαηηθά ησλ απνβιήησλ ζεσξνχληαη ηα νγθψδε αληηθείκελα ε άκκνο, ηα κηθξνχ κεγέζνπο 

ζηεξεά πνπ αησξνχληαη ζηε κάδα ησλ απνβιήησλ (αησξνχκελα ζηεξεά ), ηα νξγαληθά – θπζηθά ζπζηαηηθά (π.ρ. 

πδαηάλζξαθεο, ΠξσηεΎλεο, ιίπε), νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί θαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία (άδσην θαη  

θψζθνξνο). Ώλ ηα απφβιεηα δηνρεηεπηνχλ ρσξίο επεμεξγαζία ζε έλαλ πδάηηλν απνδέθηε δεκηνπξγνχλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα. Σα νγθψδε ζηεξεά ε άκκνο θαη αησξνχκελα ζηεξεά πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν αηζζεηηθή 

δπζαξέζθεηα παξά νπζηαζηηθή ξχπαλζε ηνπ πδάηηλνπ θνξέα. Οη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηε κεηάδνζε ησλ αζζελεηψλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο. Δ παξνπζία ηνπο δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν φπσο π.ρ. δεξκαηηθέο θαη άιιεο κνιχλζεηο. Ώπηνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο ην βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη κηαο αθηήο γηα θνιχκβεζεο 

αιηείαο θιπ. Σα νξγαληθά ζπζηαηηθά, είλαη φκσο ηα πεξηζζφηεξν ππεχζπλα γηα ηηο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο 

ξχπαλζεο. Καη απηφ γηαηί θάζε πδάηηλνο θνξέαο, αιιά θαη ηα ίδηα ηα απφβιεηα, πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνχο 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην άδσην θαη θψζθνξν, γηα λα ηξαθνχλ 

θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαηαλαιψλνληαο παξάιιεια ην νμπγφλν (δει. αλαπλένληαο), πνπ βξίζθεηαη 

δηαιπκέλν ζην λεξφ ηνπ θνξέα κέρξη λα ην εμαθαλίζνπλ ηειείσο. Σν άδσην θαη ν θψζθνξνο, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην ιεγφκελν θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ζηνλ 

πδάηηλν θνξέα.  

 Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ηεο ΒΟΚ εμέδσζε νδεγία (19/3/92) γηα ην θαζαξηζκφ ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ΒΒΏΏ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Κνηλφηεηαο.  

 πγθεθξηκέλα επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ γηα φιεο ηηο πφιεηο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν 

απφ 15000 θαηνίθνπο κέρξη ην 2000 θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο κέρξη ην 2005. Βπηπιένλ γηα ηηο πφιεηο κε πιεζπζκφ 

πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη ηξηηνβάζκηνο θαζαξηζκφο, ελψ γηα ηηο πφιεηο ζε  

ιηγφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο κε ιηγφηεξνπο απφ 15000 θαηνίθνπο  ν πξσηνβάζκηνο θαζαξηζκφο ζεσξείηαη φηη 

είλαη αξθεηφο.   
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πσο αλαθέξεη θαη ε νδεγία ηεο ΒΟΚ κηα ΒΒΏΏ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην βαζκφ Καζαξηζκνχ, ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη απφ ην πνηα απφ ηα βιαβεξά ζπζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο απνκαθξχλεη. Σα 

νγθψδε ζηεξεά, ε άκκνο θαη ηα αησξνχκελα ζηεξεά απνκαθξχλνληαη ζρεδφλ πάληα ζε κηα ΒΒΏΏ νπφηε ν 

θαζαξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηνβάζκηνο. Ο δεπηεξνβάζκηνο ή ζπρλά  

απνθαινχκελνο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο απνζθνπεί ζηελ απνκάθξπλζε θαη ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ θαη 

ζπρλά ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Ο ηξηηνβάζκηνο αθνξά ηελ απνκάθξπλζε θαη ησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (θψζθνξν θαη άδσην).  

Μηα ΒΒΏΏ κε βηνινγηθφ ή δεπηεξνβάζκην θαζαξηζκφ επηηπγράλεη φρη κφλν πξσηνβάζκην αιιά θαη  

δεπηεξνβάζκην θαζαξηζκφ δει. ζρεδφλ πιήξε απνκάθξπλζε (κεγαιχηεξε απφ 95%) ησλ νξγαληθψλ 

ζπζηαηηθψλ. Δ ηδέα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ 

πνπ γίλνληαη αλεμέιεγθηα ζηε θχζε (π.ρ. θαηά ηε δηνρέηεπζε απνβιήησλ ζε έλαλ πδάηηλν απνδέθηε) κε 

ειεγρφκελν ηξφπν ζε εηδηθέο γη‟ απηφ ην ζθνπφ δεμακελέο. ηηο δεμακελέο απηέο δίλνληαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο 

ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ είλαη ε ηξνθή (νξγαληθά ζπζηαηηθά ησλ απνβιήησλ) θαη ην νμπγφλν γηα λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Έηζη ηε ζέζε ησλ βιαβεξψλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ παίξλνπλ νη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί (θπξίσο βαθηεξίδηα) πνπ φρη κφλν δελ είλαη βιαβεξνί φπσο νη παζνγφλνη αιιά 

απνηεινχλ θαη ην „„εξγαιείν‟‟ θαζαξηζκνχ ζε κηα ΒΒΏΏ.  

 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟΤ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ  

Πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία  

ηελ πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (εζράξσζε) ηεο άκκνπ 

(εμάκκσζε) θαη ησλ ιηπψλ (ιηπνζπιινγή) απφ ηελ πγξή κάδα ησλ απνβιήησλ ε κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη ε 

ππνδνρή ησλ βνζξνιπκάησλ.  

Βζραξσζε 

θνπφο ησλ εζραξψλ είλαη ε ζπγθξάηεζε ζε απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνκάθξπλζε ησλ νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ (θνκκάηηα μχισλ, πιαζηηθά, θιαδηά, θνπξέιηα θιπ.), γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ ην θξάμηκν θαη ηε 

θζνξά ν ΔAΜ  

εμνπιηζκφο ηεο ΒΒΏΏ. Σα βαζηθά είδε ησλ εζραξψλ είλαη δχν, νη απιέο ρεηξνθίλεηεο πνπ θαζαξίδνληαη κε ηα 

ρέξηα θαη νη κεραληθέο – απηνθαζαξηδφκελεο.  

ηε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ηνπνζεηνχληαη κηα ή δχν κεραληθέο εζράξεο θαη κηα παξαθακπηήξηα ρεηξνθίλεηε. 

ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ιεηηνπξγνχλ κφλν νη κεραληθέο εζράξεο ελψ ζε πεξίπησζε έκθξαμεο ή δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ηα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ απηφκαηα πξνο ηελ παξαθακπηήξηα εζράξα. ε πεξίπησζε  

ζθφπηκεο παξάθακςεο ησλ κεραληθψλ εζραξψλ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια ζπξνθξάγκαηα απνκφλσζεο 

ρεηξνθίλεηα ή κεραληθά.  

Οη εζράξεο είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ράιπβα St37 κε ζεξκφ γαιβαληζκφ. 

Γεληθά ηα βξεράκελα κέξε ησλ εζραξψλ ζπληζηάηαη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.    

Σα εζραξίζκαηα έρνπλ ππθλφηεηα 600A1000 kg/m3κ πγξαζία 75A90%κ πεξηεθηηθφηεηα ζε VSS 80A90% θαη 

απνδίδνπλ θαηά ηε θαχζε ηνπο 13000 – 18000 kJ/kg. Οη πνζφηεηεο ησλ εζραξηζκάησλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζράξαο ην είδνο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζε παληνξξνηθά ζπζηήκαηα  

κπνξεί λα είλαη θαη 10 θνξέο κεγαιχηεξεο απ‟ φηη ζε ρσξηζηηθά) θαη ηελ παξνπζία βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. 

Μηα αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή πνζφηεηαο εζραξηζκάησλ είλαη 30 l/m3 ιπκάησλ.  

Δ απνκάθξπλζε ησλ εζραξηζκάησλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ ρψξν απνζήθεπζεο ηνπο πξνο ηα δνρεία απνζήθεπζεο 

γίλεηαη κε κεηαθνξηθή ηαηλία (απφ ράιπβα St37 κε ζεξκφ γαιβάληζκα) ή κε θιεηζηφ κεηαθνξηθφ θνριία . ην 

κεηαθνξηθφ θνριία κπνξεί λα γίλεη παξάιιεια κεξηθή ή αθφκα θαη πιήξεο αθπδάησζε – ζηξάγγηζε ησλ  

εζραξηζκάησλ (ζρ.3.1.2.). Σα ζηξαγγίδηα επηζηξέθνπλ ζηε θχξηα ξνή ησλ πγξψλ απνβιήησλ απεπζείαο κε 

βαξχηεηα ή κε ηελ παξεκβνιή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ.  

H εθθίλεζε – ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ησλ εζραξηζκάησλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ θίλεζε ηνπ 

κεραληζκνχ απνκάθξπλζήο ηνπο. Δ απνζήθεπζε ησλ εζραξηζκάησλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε θιεηζηνχο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ, ζπκβαηψλ κε απηνχο ηεο απνθνκηδήο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Αήκνπ.  

 

Βμακκσζε - Ληπνζπιινγε 

θνπφο 

θνπφο ηεο εμάκκσζεο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ θφθθσλ άκκνπ ησλ ζσκαηηδίσλ αξγίινπ ή ησλ άιισλ 

ζσκαηηδίσλ γεσινγηθήο ή φρη πθήο, κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 200 κm πνπ δελ είλαη νξγαληθά θαη έρνπλ 

ηαρχηεηεο θαζίδεζεο ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο ησλ νξγαληθψλ ζηεξεψλ. Δ απνκάθξπλζε ησλ 

ζσκαηηδίσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ε παξνπζία ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φπσο ελαπφζεζε θεξηψλ 



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 123 

πιψλ ζηνλ ππζκέλα ησλ αγσγψλ, θξάμηκν ησλ ζσιελψζεσλ, θζνξά ηνπ ΔAΜ εμνπιηζκνχ (αληιίεο θ.ι.π.) θαη 

κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ επφκελσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο.  

Σα βαζηθά είδε ησλ εμακκσηψλ είλαη δχν: νη εμακκσηέο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ξνήο θαη νη αεξηδφκελνη 

εμακκσηέο. Οη αεξηδφκελνη εμακκσηέο ζπλδπάδνληαη θαη κε ιηπνζπιιέθηεο.  

 Βμακκσηέο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ξνήο    

 Βίλαη επηκήθε θαη ξερά θαλάιηα ζηα νπνία ε ηαρχηεηα ξνήο παξακέλεη ζηαζεξή (πεξίπνπ 30 m/s) θαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ παξνρή ιπκάησλ. Δ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο ξνήο επηηπγράλεηαη κε έλαλ απφ 

ηνπ παξαθάησ ηξφπνπο: 

• κε αλνηρηφ αγσγφ παξαβνιηθήο δηαηνκήο θαη δίαπιν Parshall ζην θαηάληε άθξν ηνπ ή  

• κε αλνηρηφ αγσγφ νξζνγψληαο δηαηνκήο θαη αλαινγηθφ ππεξρείιηζε ζην θαηάληε άθξν ηνπ.  

 

 Ώεξηδφκελνη εμακκσηέο  

Οη αεξηδφκελνη εμακκσηέο είλαη νξζνγψληεο αεξηδφκελεο δεμακελέο ζηηο νπνίεο ν αέξαο εηζάγεηαη κε 

δηαρπηήξεο θαηά ηεο κηαο πιεπξάο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ειηθνεηδνχο ξνήο. Δ θαηάιιειε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο πνπ επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ επηηπγράλεηαη κε ξχζκηζε ηεο παξνρήο αέξα. Δ άκκνο  

θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα θαη ζπζζσξεχεηε ζε ρνάλε (ή ρνάλεο) απ‟ φπνπ απνκαθξχλεηαη. Δ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ξπζκίδεη ην κέγεζνο ηνλ ζσκαηηδίσλ (ζπλήζσο 0.2 mm) πνπ ζα απνκαθξπλζνχλ. ηαλ ε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο είλαη πνιχ κεγάιε ε άκκνο ζπκπαξαζχξεηαη κε ηε ξνή ελψ φηαλ είλαη πνιχ κηθξή ζηα ζηεξεά πνπ 

θαζηδάλνπλ πεξηέρνληαη πνιιά νξγαληθά κε απνηέιεζκα ηελ έθιπζε δπζνζκηψλ ζηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο 

ηεο άκκνπ. H επηζπκεηή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζπλήζσο είλαη 0.30 m/sκ επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειε ξχζκηζε 

ηεο παξνρήο αέξα θαη κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηεο δεμακελήο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

βξαρπθπθιψζεηο θαη νη αδξαλείο πεξηνρέο. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ αεξηδφκελσλ εμακκσηψλ είλαη φηη 

ζπλδπάδνληαη κε ιηπνζπιιέθηεο. Καηά κήθνο ησλ εμακκσηψλ θαη παξάιιεια ζε απηνχο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηνρέο εξεκίαο-ιηπνζπιινγήο (πιάηνπο 0.8 – 1.2 m)κ φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηα ιίπε νη αθξνί θαη νη άιιεο επηπιένπζεο νπζίεο Άιια πιενλεθηήκαηα ησλ αεξηδφκελσλ εμακκσηψλ 

είλαη:  

• έρνπλ ζηαζεξή απφδνζε (ξπζκίδνληαο θαηάιιεια ηελ παξνρή αέξα) 

• έρνπλ κηθξνχο φγθνπο εμαηηίαο ησλ κηθξψλ ρξφλσλ παξακνλήο 

• ηα απφβιεηα αεξίδνληαη ζε απηνχο 

• κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκεία πξνζζήθεο ρεκηθψλ (π.ρ. γηα ηελ απνκάθξπλζε θσζθφξνπ 

θαη νζκψλ πξνρισξίσζε θ.ιπ.)  

• έρνπλ κηθξέο πδξαπιηθέο απψιεηεο (15 – 20 cm) θαη (ζη) ε άκκνο έρεη θαιή πνηφηεηα.  

  

Ώεξηζκφο – Φπζεηήξεο.  

Ο αεξηζκφο παξέρεηαη ζπλήζσο απφ ινβνεηδείο θπζεηήξεο (απφ ρπηνζίδεξν) ζεηηθήο εθηφπηζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο. Δ παξνρή ηνπ αέξα είλαη ζπλήζσο 9A18 m3/h (ηππηθή ηηκή ίζε κε 10 m3/h) αλά m 

κήθνο εμακκσηή.  

Οη θπζεηήξεο ηξνθνδνηνχλ κε ζσιελψζεηο (ζπλήζσο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα) ηνπο δηαρπηήξεο ρνληξήο ή 

κεζαίαο θπζαιίδαο (απφ αλνμείδσην ράιπβα ή πιαζηηθφ) πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε απφζηαζε 0.45A0.90 m 

απφ ηνλ ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ εμακκσηή. Οη δηαρπηήξεο πξέπεη ζπλήζσο λα  

παξέρνπλ πνζφηεηεο αέξα κηθξφηεξεο απφ 15 m3/h αλά m κήθνπο δηαρπηήξα.  

  

Αηαρείξηζε ηεο άκκνπ θαη ησλ ζηξαγγηδίσλ  

Δ άκκνο πνπ θαζηδάλεη έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαξηψληαη έληνλα απφ ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

εμακκσηή, ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξνπζία βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ. ηελ Μηα αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή πνζφηεηαο άκκνπ είλαη 30 l/m ιπκάησλ. Δ άκκνο έρεη γεληθά 

εηδηθή βαξχηεηα 1.3-2.7κ, πγξαζία 10 85%  θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε VSS ίζε κε 8 – 46%. Έλαο αεξηδφκελνο 

εμακκσηήο θαηά κήθνο ηνπ ππζκέλα ηνπ δηακνξθψλεηαη ζε κηα κεγάιε επηκήθε ρνάλε ή ζε έλα αξηζκφ ρναλψλ 

(φπνπ θαζηδάλεη θαη ζπγθεληξψλεηαη ε άκκνο) αλάινγα κε ην ζχζηεκα απνκάθξπλζεο ηεο άκκνπ. Δ 

απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ απφ ηεο ρνάλεο ζπιινγήο ηεο πξνο ην ρψξν ζηξάγγηζεο ηεο γίλεηαη κε αληιίεο άκκνπ 

ή αεξαληιίεο.  

Οη αεξαληιίεο είλαη δηαηάμεηο αλχςσζεο ηεο άκκνπ (απφ αλνμείδσην ράιπβα) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν 

αέξα. Δ πξνψζεζή ηνπ κίγκαηνο άκκνπ – απνβιήησλ – αέξα απφ ην ζηφκην αλαξξφθεζεο (πέικα) πξνο ηα 

πάλσ γίλεηαη εμαηηίαο ηνπ κηθξφηεξνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ κίγκαηνο ζε ζρέζε κε ην πγξφ πνπ πεξηβάιεη ηε 

δηάηαμε. Έηζη δεκηνπξγείηαη δηαθνξά πίεζεο ε νπνία πξνσζεί ην κίγκα άκκνπ λεξνχ  
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πξνο ηε δηάηαμε ζηξάγγηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηνπ ππζκέλα ηνπ εμακκσηή 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρνάλεο ζπιινγήο νη αεξαληιίεο ή αληιίεο άκκνπ πνπ είλαη ηφζεο φζεο θαη νη ρνάλεο είλαη 

ζηεξεσκέλεο ζηνλ εμακκσηή θαηαιήγνληαο ζηηο ρνάλεο ζπιινγήο απ‟ φπνπ αληινχλ ηελ πξνο ηε δηάηαμε 

ζηξάγγηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα επηκήθεο ρνάλε ζπιινγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

αεξαληιία ζηεξεσκέλε ζε παιηλδξνκηθά θηλνχκελε κεηαιιηθή γέθπξα ( απφ ράιπβα St37 κε ζεξκφ 

γαιβάληζκα) καδί κε ηνλ θπζεηήξα ηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε άκκνο νδεγείηαη πξνο ηε δηάηαμε ζηξάγγηζεο 

ελψ ζηε δεχηεξε νδεγείηαη πξψηα ζε πιεπξηθφ θαλάιη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηάηαμε ζηξάγγηζεο εθηφο αλ ε 

δηάηαμε ζηξάγγηζεο βξίζθεηαη θαη απηή πάλσ ζηε γέθπξα. Δ ζηξάγγηζε ηεο άκκνπ κπνξεί λα γίλεη ζε 

θαηάιιειν κεραληθφ θνριησηφ δηαρσξηζηή πνπ ηνπνζεηείηαη κε θιίζε ψζηε ηα ζηξαγγίδηα λα επηζηξαθνχλ 

ζηελ θχξηα ξνή ησλ πγξψλ ιπκάησλ.  

Δ δηάηαμε απνκάθξπλζεο – έθπιπζεο ηεο άκκνπ εθθηλεί κε ρξνλνδηαθφπηε θαη ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή. Δ απνζήθεπζε ηεο άκκνπ γίλεηαη ζε δνρεία φκνηα κε απηά ησλ  

εζραξηζκάησλ. Δ ηειηθή δηάζεζε ηεο άκκνπ κπνξεί λα γίλεη ρψξνπο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ή ζε 

δξφκνπο σο πιηθφ επίρσζεο.  

  

Αηαρείξηζε ησλ ιηπψλ.  

Σα ιίπε πνπ επηπιένπλ ζηηο επηθάλεηεο (ισξίδεο) ιηπνζπιινγήο νδεγνχληαη ζε παξαθείκελν θξεάηην ιηπψλ κε 

θαηάιιειε δηάηαμε. Δ δηάηαμε απηή λα είλαη έλα μέζηξν πξνζαξκνζκέλν ζε κεηαιιηθή θηλνχκελε γέθπξα ή 

ζπλδπαζκφο επηθαλεηαθνχ δηαρπηήξα – θηλεηνχ ππεξρεηιηζηή εθξνήο πνπ νδεγεί ηα επηθαλεηαθά ιίπε ζην  

θξεάηην ζπιινγήο ησλ ιηπψλ. ην θξεάηην ζπιινγήο ησλ γίλεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ζσιήλσλ (Σ) ε  

απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ελψ ηα ιίπε παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη απνκαθξχλνληαη κε απνξξφθεζε.  

  

Κηίξην θπζεηήξσλ.  

Οη θπζεηήξεο εγθαζίζηαληαη πάληα ζε θιεηζηφ ρψξν κε επαξθή εμαεξηζκφ θαη θαηάιιειε ερνκφλσζε, ψζηε ην 

επίπεδν ηνπ ζνξχβνπ ζε απφζηαζε 1.0 m απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν λα κελ ππεξβαίλεη ηα 60dB(A).  

  

Μέηξεζε Παξνρήο 

θνπφο.  

θνπφο ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο παξνρήο πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ ΒΒΏΏκ κε βάζε 

ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ζεκαληηθψλ κνλάδσλ. Με ην ζήκα ηεο παξνρήο ξπζκίδεηαη ζπλήζσο ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο ζπιινγήοκ απνκάθξπλζεο θαη ζηξάγγηζεο ηεο άκκνπ ηνπ αεξηδφκελνπ εμακκσηήκ ησλ 

αληιηψλ αλαθπθινθνξίαο θαη ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρεκηθά (π.ρ. ζπλδπαζκέλε βηνινγηθή – ρεκηθή 

απνκάθξπλζε θσζθφξνπ απνιχκαλζε θ.α.).  

Βίδε δηαηάμεσλ κέηξεζε παξνρήο.  

Δ κέηξεζε ηεο παξνρήο γίλεηαη ζε αλνηθηνχο ή θιεηζηνχο ρψξνπο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο δηάηαμεο 

κέηξεζεο ηεο παξνρήο ζε αλνηθηνχο αγσγνχο είλαη ν δίαπινο κε ζηέλσζε Parshall ελψ ζπαληφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξζνγψληνη ηξηγσληθνί ή πξηνλσηνί ππεξρεηιηζηέο. ηνπο θιεηζηνχο αγσγνχο ε παξνρή 

κεηξείηαη κε ηελ εηζαγσγή ζηε ξνή δηάηαμεο πνπ δεκηνπξγεί πηψζε πίεζεο (π.ρ. ζσιήλαο Pitot ζσιήλαο 

Venturi) απφ ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε παξνρή κε καγλεηηθέοκ ερεηηθέο ή θαη άιιεο κεζφδνπο.  

 

 
 

ρήκα 7-1:  Αίαπινο Parshall. 

 

 

Αίαπινο Parshall Τπνινγηζκφο 
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Δ παξνρή ζην δίαπιν Parshall (Q ζε m3/s) ππνινγίδεηαη απφ ην βάζνο ξνήο αλάληε ηεο ζηέλσζεο (Τu ) κε ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε:   Q = k d Y n                  

Οη ζπληειεζηέο k θαη n παξνπζηάδνληαη σο ζπλάξηεζε ηνπ πιάηνο ηεο ζπγθέληξσζεο (w) πνπ απνηειεί ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο ηνπ δηαχινπ. Δ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θπκαίλεηαη απφ ±3% κέρξη ±5%.  

Γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη αλάληε ηεο ζηέλσζεο λα ππάξρεη ειάρηζην κήθνο ίζν κε 20 θνξέο 

ηελ δηάζηαζε ηνπ. Καηάληε ηεο ζηέλσζεο πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε πηψζε ή βάζνο ξνήο, Τd πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 50A70% ηνπ Τu. ζεκεηψλεηαη φηη ην βάζνο ξνήο θαηάληε ηνπ δίαπινπ Parshall (Yd)  

θαζνξίδεηαη απφ ην ακέζσο θαηάληε ηνπ δίαπινπ ζεκείν ειέγρνπ ηεο ξνήο.   

              

Μεηξηθφο εμνπιηζκφο.  

Δ κέηξεζε ηνπ βάζνπο ξνήο Τu γίλεηαη ζπλήζσο κε ππέξερνπο. Σν ζήκα απφ ην αηζζεηήξην ζηάζκεο 

κεηαβηβάδεηαη κε πνκπφ ( πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηνλ δίαπιν) ζην φξγαλν ζηηγκηαίαο παξνρήο πνπ βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ειέγρνπ ηεο ΒΒΏΏ θαη θαηαγξάθεηαη ζην θαηαγξαθηθφ παξνρήο. Σν φξγαλν έλδεημεο ηεο 

ζηηγκηαίαο παξνρήο δηαζέηεη ζπλήζσο θαη ζχζηεκα αζξνηζηηθψλ ελδείμεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ π.ρ. ηεο 

εκεξήζηαο παξνρήο.  

  

Τπνδνρή βνζξνιπκκαησλ 

θνπφο.  

θνπφο ηεο ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ είλαη ε παξαιαβή ησλ βνζξνιπκάησλ απφ ηα βπηηνθφξα ε απνζήθεπζε 

ηνπο θαη ε δηνρέηεπζε ηνπο ζηελ ΒΒΏΏ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη επηπηψζεηο θαη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο ΒΒΏΏ. 

 

Αηάηαμε ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ.  

Δ δηάηαμε ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε:  

• Υψξνο εθθέλσζεο ησλ βνζξνιπκάησλ. Ώπηφο πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα έξγα πξνθαηαξθηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη λα θαηαιακβάλεη ηθαλή έθηαζε ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε άλεζε νη 

απαξαίηεηνη ειηγκνί ησλ βπηηνθφξσλ. ην ρψξν απηφ ζπληζηάηαη λα ππάξρεη θαη δηάηαμε 

έθπιπζεο. Ο ρψξνο απηφο κπνξεί λα είλαη θιεηζηφο θαη εμνπιηζκέλνο κε δηάηαμε απφζκεζεο.  

• Φξεάηηα ππνδνρήο κε δηαηάμεηο ζηεγαλήο ζχλδεζεο (π.ρ. ηαρπζπλδέζκνπο) κε ηηο ζσιήλεο ησλ 

βπηηνθφξσλ κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε ρσξίο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο εθθέλσζε ησλ 

βπηηνθφξσλ. Σα θξεάηηα ππνδνρήο είλαη εμνπιηζκέλα κε ρνληξέο εζράξεο κε δηάθελα 8A10 cm γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ησλ νγθσδψλ ζηεξεψλ.  

• Αεμακελή εμηζνξξφπεζεο βνζξνιπκάησλ. ε απηή θαηαιήγνπλ ηα βνζξνιχκαηα απφ ηα θξεάηηα 

ππνδνρήο. Δ δεμακελή εμηζνξξφπεζεο πξέπεη λα είλαη θιεηζηή ψζηε λα κελ ειθχνληαη νζκέο. 

Βπίζεο ηα ηνηρψκαηα ηεο πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα δηακφξθσζε ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε απφζεζε  

ζηεξεψλ ζε απηά θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε έθπιπζε ηνπο κε θαηάιιειε δηάηαμε αθξνθπζίσλ. Δ 

δεμακελή κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα αλάδεπζεο (ή θαη αεξηζκνχ) θαη κε αληρλεπηή 

ζηάζκεο ησλ βνζξνιπκάησλ. ηε δεμακελή κπνξεί λα γίλεηαη θαη πξνζζήθε ρεκηθψλ γηα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ βνζξνιπκάησλ ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νζκψλ.  

• Ώληιίεο βνζξνιπκάησλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο ΒΒΏΏ κε βνζξνιχκαηα απφ ηελ δεμακελή 

εμηζνξξφπεζεο ζε ζέζε αλάληε ηηο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.  

 

Εδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ ζπλεπεμεξγαζία ησλ βνζξνιπκάησλ κε ηα αζηηθά απφβιεηα ζηελ ΒΒΏΏ έρεη ε 

ηθαλφηεηα ηεο ΒΒΏΏ λα επεμεξγάδεηαη βνζξνιχκαηα. Δ ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βνζξνιπκάησλ. Ώπφ εκπεηξία έρεη δηαπηζησζεί φηη κηα ΒΒΏΏ κπνξεί λα 

δερζεί βνζξνιχκαηα κε κέγηζην ζπλνιηθφ θνξηίν BOD5ίζν κε ην 15% ηνπ θνξηίνπ ζρεδηαζκνχ ηεο. Ώπηή ε 

εκπεηξηθή άπνςε φκσο δελ ιακβάλεη ππφςε ην θνξηίν ησλ SSκ πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν θαη λα 

νδεγήζεη ζε ππεξθφξηηζε ηεο ΒΒΏΏ φζνλ αθνξά ηα SS. 

 

 

ΐηνινγηθή επεμεξγαζία.  

Δ βηνινγηθή επεμεξγαζία κε ελεξγφ ηιχ πεξηιακβάλεη  

α) Αεμακελέο Ώεξηζκνχ, φπνπ νη κηθξννξγαληζκνί θαηαλαιψλνπλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηψληαο 

νμπγφλν πνπ πξνζηίζεηαη ζηα απφβιεηα απφ εηδηθέο δηαηάμεηο αεξηζκνχ (αεξηζηήξεο ή δηαρπηήξεο) 
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β) Αεμακελέο Αεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο, φπνπ νη κηθξννξγαληζκνί θαζηδάλνπλ θαη απνκαθξχλνληαη 

δεπηεξνβάζκηα (ιάζπε). Μέξνο ηεο ιάζπεο απηήο ηεο επαλαθπθινθνξία ιάζπεο επηζηξέθεη ζηε ΑΏ, ελψ ην 

ππφινηπν (πεξίζζεηα ιάζπεο) νδεγείηαη ζηε γξακκή επεμεξγαζίαο ιάζπεο. 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγνχ ηιχνο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ δηαιπκέλσλ νξγαληθψλ νπζηψλ ησλ 

απνβιήησλ κε βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Οη θχξηεο ζπληζηψζεο ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγνχ ηιχνο είλαη:  

(α) ΐηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο (ΐΏ) πνπ είλαη θπξίσο ε δεμακελή αεξηζκνχ (BΏ) φπνπ νη κηθξννξγαληζκνί 

(κ/ν) πνπ βξίζθνληαη ζε αηψξεζε αλαπηχζζνληαη θαηαλαιψλνληαο ηα ζπζηαηηθά ησλ απνβιήησλ (π.ρ.  

νξγαληθέο νπζίεο ακκσλία) θαη  

 (β) Αεμακελή θαζίδεζεο (BΚ) φπνπ θαζηδάλνπλ θαη δηαρσξίδνληαη νη κ/ν απφ ηα πγξά απφβιεηα.  

 Έλα ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη άιινπο  

βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο φπσο π.ρ. αλνμηθέο δεμακελέο (ΏΟB) γηα απνληηξνπνίεζε κε αλαεξφβηεο 

δεμακελέο (ΏΝB) θαη δεμακελέο επηινγήο βαθηεξηδίσλ (BΒΐ) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο  

δηάθνξσλ βαθηεξηδίσλ. 

 

 

Ώπνιχκαλζε.  

θνπφο ηεο απνιχκαλζεο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

κεηάδνζε αζζελεηψλ κε ηα λεξά ηνπ απνδέθηε, ζηνλ νπνίν δηνρεηεχνληαη ηα επεμεξγαζκέλα απφβιεηα. Βίλαη ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ θαη ην κνλαδηθφ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ παζνγφλσλ, αλ θαη κεξηθή απνκάθξπλζε ή θαηαζηξνθή ηνπο γίλεηαη ζηα άιια ζηάδην 

 επεμεξγαζίαο. Δ απνιχκαλζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κηθξνβηνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

αζθαιή δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

Οη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη απνιχκαλζεο είλαη ε ρισξίσζε κε πξνζζήθε αεξίνπ ρισξίνπ, ππνρισξηψδνπο 

λαηξίνπ ή δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ, νδφλσζε θαη απνιχκαλζε κε ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Δ 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνιχκαλζεο είλαη ε ρισξίσζε κε ππνρισξηψδεο λάηξην γηα ΒΒΛ κηθξνχ 

θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη αέξην ριψξην γηα ΒΒΛ κεγάινπ κεγέζνπο. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε απνιχκαλζε κε ρισξίσζε είλαη ην κηθξφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ε 

απιφηεηα ιεηηνπξγίαο (ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ), ε παξαηεηακέλε απνιπκαληηθή 

δξάζε θαη νη κεησκέλεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πξνο απνιχκαλζε ιπκάησλ (π.ρ. 

ζπγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ) ζε ζρέζε  κε άιιεο κεζφδνπο. εκεηψλεηαη πάλησο ε ζεκαληηθή 

αξλεηηθή επίδξαζε απφ ηε δηάζεζε ησλ ρισξησκέλσλ απνβιήησλ ζηνλ πδάηηλν απνδέθηε.  

Σα θπξηφηεξα ηκήκαηα ηνπ Δ-Μ εμνπιηζκνχ ηεο ρισξίσζεο είλαη νη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ρισξίνπ, νη νπνίεο 

ειέγρνληαη  κε ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, δερφκελεο ζήκαηα απφ ηνλ κεηξεηή παξνρήο θαη ηνλ κεηξεηή 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ ρισξίνπ θαη νη δεμακελέο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο. 

Κνληά ζηε δεμακελή ρισξίσζεο θαηαζθεπάδεηαη ην θηίξην ρισξίσζεο κε ηνλ Δ-Μ εμνπιηζκφ. 

 

Πάρπλζε ηεο ιάζπεο.  

Δ πάρπλζε ηεο ιάζπεο κπνξεί λα γίλεη κε βαξχηεηα ζηηο δεμακελέο πάρπλζεο ή κε δηάθνξα κεραληθά κέζα , 

ζπλήζσο κε ηαηλίεο βαξχηεηαο ή κε πεξηζηξεθφκελν θάδν. 

 Οη δεμακελέο πάρπλζεο κνηάδνπλ κε ηηο Αεμ/λεο Αεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο, αιιά έρνπλ κεγαιχηεξα βάζε θαη 

κεγαιχηεξεο θιίζεηο ππζκέλα. Δ ιάζπε εηζάγεηαη ζηε δεμακελή θαη αθνχ αθεζεί λα θαζηδάλεη θαη ππθλσζεί 

ζπιιέγεηαη  κε θαηάιιειν κεραληζκφ θαη απνκαθξχλεηαη. Ο κεραληζκφο ζπιινγήο ηεο ιάζπεο είλαη φκνηνο κε 

απηφλ ησλ ΑΑΚ θαη επηπιένλ θέξεη θαηαθφξπθεο ξάβδνπο ζην μέζηξν, πνπ πεξηζηξεθφκελεο κε απηφ 

αλαδεχνπλ ειαθξά ηε ιάζπε βνεζψληαο ζηελ επθνιφηεξε πχθλσζή ηεο. Σα βαζηθά κεγέζε ζρεδηαζκνχ ησλ 

δεμακελψλ πάρπλζεο είλαη ε θφξηηζε ζηεξεψλ, Φ, θαη ν πδξαπιηθφο ρξφλνο παξακνλήο, Θ.  

Ο παρπληήο πεξηζηξεθφκελνπ θάδνπ απνηειείηαη απφ ηνλ θάδν, ν νπνίνο έρεη νπέο. Δ ιάζπε (κεηά απφ ηελ 

αλάκημή ηεο κε πνιπκεξέο) εηζάγεηαη ζηνλ θάδν θαη ην λεξφ ζηξαγγίδεη πεξλψληαο απφ ηηο νπέο θαη ζπιιέγεηαη 

ζην θάησ κέξνο ηεο δηάηαμεο έμσ απφ ηνλ θάδν. Δ ηαηλία βαξχηεηαο (Σΐ) είλαη κηα νξηδφληηα ηαηλία κε πφξνπο 

ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην κίγκα ιάζπεο-πνιπκεξνχο θαη θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηελ ηαηλία. Καζψο ε 

ηαηλία γπξίδεη αξγά, ην λεξφ ηνπ κίγκαηνο ιάζπεο-πνιπκεξνχο ζηξαγγίδεη αλάκεζα ζηνπο πφξνπο ηεο ηαηλίαο 

θαη ζπιιέγεηαη. Σν βαζηθφ κέγεζνο ζρεδηαζκνχ ησλ ΠΠΚ θαη Σΐ είλαη ε παξνρή ηεο εηζεξρφκελεο ιάζπεο. Γηα 

ηηο Σΐ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε θφξηηζε ζηεξεψλ αλά κνλάδα πιάηνπο ηεο ηαηλίαο (kg SS/day m). 

 

Ώθπδάησζε ηεο ιάζπεο.  
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Δ αθπδάησζε  κπνξεί λα γίλεη  κε θπζηθή εμάηκηζε θαη απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ ηεο ιάζπεο ζε θιίλεο 

μήξαλζεο ή κε δηάθνξα κεραληθά κέζα , φπσο ζπλήζσο ηαηληνθηιηξφπξεζζεο. Οη βαζηθνί κεραληζκνί ηεο 

αθπδάησζεο ζηηο θιίλεο μήξαλζεο είλαη ε δηήζεζε ηνπ λεξνχ ηεο ιάζπεο κέζα  ζηηο θιίλεο θαη ε εμάηκηζή ηνπ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θιηλψλ μήξαλζεο είλαη ην ρακειφ αξρηθφ θφζηνο (φηαλ ππάξρεη δηαζέζηκε γε), 

ε απιή ιεηηνπξγία, ε πνιχ κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ν κε επεξεαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο  απφ 

κεηαβνιέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιάζπεο, ε κε απαίηεζε πξνζζήθεο ρεκηθψλ θαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξσλ 

ζπγθεληξψζεσλ αθπδαησκέλεο ιάζπεο απφ φηη νη κεραληθέο κέζνδνη. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ θιηλψλ 

μήξαλζεο είλαη ε απαίηεζε ζρεηηθά κεγάισλ εθηάζεσλ, ε απαίηεζε πξνζσπηθνχ, ε πηζαλφηεηα έθιπζεο 

δπζνζκηψλ, φηαλ ε ιάζπε ηχρεη λα κελ είλαη πιήξσο ζηαζεξνπνηεκέλε. 

Οη ηαηληνθηιηξφπξεζζεο απνηεινχληαη απφ ηκάληεο αλάκεζα απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη θαη ζπκπηέδεηαη ε 

ιάζπε. Έλα κέξνο ηνπ λεξνχ ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο απνκαθξχλεηαη κε βαξχηεηα θαη ην ππφινηπν κε  

ζπκπίεζε. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ηαηληνθηιηξνπξεζζψλ είλαη ε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νη 

ρακεινί ζφξπβνη θαη θξαδαζκνί θαηά ηε ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε άιιεο κεραληθέο κεζφδνπο, ε επθνιία 

ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπο. ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο αλαθέξνληαη ε εμάξηεζε ηεο απφδνζήο ηνπο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιάζπεο, ε κεησκέλε πδξαπιηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε ζρεηηθά ζπρλή αληηθαηάζηαζε ηνπ δηεζεηηθνχ κέζνπ ιφγσ θζνξάο. Σν βαζηθφ κέγεζνο 

ζρεδηαζκνχ ησλ ΣΦ είλαη ε παξνρή ηεο εηζεξρφκελεο ιάζπεο θαη ε θφξηηζε ζηεξεψλ αλά κνλάδα πιάηνπο ηεο 

ηαηλίαο (kg SS/day m). 

Λνηπέο κνλάδεο θαη θηίξηα. ηηο ΒΒΛ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο κνλάδεο θαη θηίξηα, φπσο δεμακελή 

ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ, δεμακελέο πξφζζεηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (αλαεξφβηεο δεμακελέο θσζθφξνπ, 

επηινγέαο βαθηεξηδίσλ), αληιηνζηάζηα, θηίξηα δηνίθεζεο θαη ηζρχνο θ.α. 

 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
 

Σα αζηηθά ιχκαηα κέζσ βαξχηεηαο ζπγθεληξψλνληαη ζηα «ρακειφηεξα» πςνκεηξηθά ζεκεία ηεο πφιεσο 

(ζπλήζσο θνληά ζην χςνο ηεο ζάιαζζαο) θαη απφ εθεί κε ηελ βνήζεηα Ώληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ δηνρεηεχνληαη 

ζηνλ ΐηνινγηθφ ΒΒΏΏ. Σα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ απνηεινχληαη απφ: 

 

ΏΝΣΛΔΣΕΚΏ ΤΓΚΡΟΣΔΜΏΣΏ 

Σν αληιηνζηάζην πεξηιακβάλεη αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ιπκάησλ, πνπ απνηεινχληαη απφ αληιία θαη 

ειεθηξνθηλεηήξα απ‟ επζείαο ζπδεπγκέλα ζην ίδην θέιπθνο θαη ζε θαηαθφξπθε δηάηαμε. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ππνινγίδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. Δ πηεξσηή ησλ αληιηψλ είλαη κε 

θξαζζνκέλνπ ηχπνπ, κε ηθαλφηεηα θαηαηεκαρηζκνχ θαη επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ζηεξεψλ ζσκάησλ. 

Δ ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηε ζηάζκε ησλ ιπκάησλ εληφο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ κε ηελ βνήζεηα κεηξεηή ζηάζκεο κε ππεξήρνπο, δειαδή ζηάζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

(θαηψηαηε ζηάζκε), εθθίλεζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (αλψηαηε ζηάζκε) θαη ζήκαλζε – ζπλαγεξκφο 

(ζηάζκε ζπλαγεξκνχ) ζε πεξίπησζε πνπ ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απέηπρε λα εθθηλήζεη ή νη εηζξνέο 

ππεξβαίλνπλ ηηο αλακελφκελεο. 
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ρήκα 7-1: Αηάηαμε Τπνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

 

ΧΛΔΝΧΒΕ 

 

Οη ζσιελψζεηο θαηάζιηςεο εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιπβδνζσιήλεο ρσξίο 

ξαθή. Οη θπξίσο θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή. 

Δ δηάκεηξνο απηψλ έρεη επηιεγεί κε ειάρηζηε ηαρχηεηα ιπκάησλ πεξίπνπ 0,85 m/s γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ ζηεξεψλ πιηθψλ θαη λα απνθεπρζνχλ εκθξάμεηο ιφγσ θαζηδήζεσο θαη κε κέγηζηε ηαρχηεηα 

πεξίπνπ 1,5 m/s γηα λα κελ παξνπζηαζζνχλ κεγάιεο απψιεηεο ιφγσ ηξηβψλ θαη επηθίλδπλν πδξαπιηθφ πιήγκα. 

Χο ειάρηζηε επηηξεπφκελε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζεσξείηαη απηή ησλ 80mm πεξίπνπ γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

εκθξάμεηο. Δ ζσιήλσζε θαηάζιηςεο θάζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη κηα βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο, έλα ηεκάρην εμάξκνζεο θαη κηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηνπ. Δ ζσιήλσζε 

αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο ζα πεξηιακβάλεη κηα βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο, έλα ηεκάρην 

εμάξκνζεο θαη κηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηνπ. Δ ζσιήλσζε εθθέλσζεο ζα πεξηιακβάλεη έλα ηεκάρην εμάξκνζεο 

θαη κηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηνπ. ιεο νη δηθιείδεο θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζα είλαη ρπηνζηδεξέο, κε 

θιάληδεο ζπλδέζεσο θαη ελ γέλεη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο Πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο. 
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   (α)     (β) 

ρήκα 7-2: Αηάηαμε εγθαηάζηαζεο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (α) ελ μεξψ (β) Τπνβξχρην 

 

 

 

ΔΛΒΚΣΡΟΠΏΡΏΓΧΓΟ ΓΒΤΓΟ, ΔΛΒΚΣΡΕΚΟ ΠΕΝΏΚΏ ΚΏΕ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΚΟ ΑΕΚΣΤΟ 

Σν αληιηνζηάζην ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ηεο ΑΒΔ (220/380 V, 50Hz). 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αλσκαιίαο ηεο παξερφκελεο ηάζεο απφ ηελ ΑΒΔ ζα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία 

πεηξειαηνθίλεην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

Δ ηάζε ζα παξαζρεζεί απφ ηε ΑΒΔ κέρξη κηαο νξηζκέλεο ζέζεο. Ώπφ ηελ ζέζε απηή ζα αλαπηπρζεί ειεθηξηθφ 

δίθηπν κε έλαλ ειεθηξηθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο 220/380 V, 50Hz ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο θαη έλαλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 220/380 V, 50Hz ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο είλαη, κεηαιιηθφο, ζηεγαλφο θαη είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

ηα απαξαίηεηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία απηνχ. 

Σν παξνρηθφ θαιψδην απφ ηε ΑΒΔ ζα θαηαιήγεη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο απφ 

ηνλ νπνίν κε έλα θαιψδην ζα ηξνθνδνηείηαη ν ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ απφ ηε ΑΒΔ ή απφ ην 

Δ/Γ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο, κε ηε βνήζεηα απηφκαηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε. 

Σν ειεθηξηθφ δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί κε θαιψδηα ηχπνπ ΝΤΤ. Σα θαιψδηα φηαλ νδεχνπλ ππφγεηα κέζα ζην 

έδαθνο ή κέζα ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζσιήλσζε PVC. ηαλ νδεχνπλ νξαηά 

ηνπνζεηνχληαη, φηαλ απηφ απαηηείηαη, κέζα ζε ραιπβδνζσιήλα ή γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα. 

Δ γείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο πξαγκαηνπνηείηε κε ηξία ειεθηξφδηα ζε ηξηγσληθή 

δηάηαμε. 

  

 

ΑΕΏΣΏΞΔ ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ 

Μέζα ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ηεο 

δηάηαμεο απηνκαηηζκνχ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Δ δηάηαμε απηνκαηηζκνχ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ειέγρνπ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, 

ειέγρνπ θαη κεηξήζεσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ζα παξέρεη πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

επηθξαηεί αλά πάζα ζηηγκή κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζα πξνζηαηεχεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ ζπλζήθεο 

αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο.  
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Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

Δ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε είλαη ηζρπξήο θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο απνηεινχκελε απφ εμαξηήκαηα βαξέσο 

ηχπνπ. Σα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ αλάγιπθα γξακκέλα ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζα είλαη φια 

θιαηδσηά γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Βηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλεη: 

Μηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηε (gate valve) DN 80 – 10 atm, έλα ηεκάρην εμάξκνζεο DN 80 – 10 atm θαη κηα 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο (ball check valve) DN 80 – 10 atm ζηελ ζσιήλσζε θαηάζιηςεο θάζε 

αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  

Μηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηε (gate valve) DN 80 – 10 atm, έλα ηεκάρην εμάξκνζεο DN 80 – 10 atm θαη κηα 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηχπνπ ζθαίξαο (ball check valve) DN 80 – 10 atm ζηελ ζσιήλσζε αληηπιεγκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Μηα δηθιείδα ηχπνπ ζχξηε (gate valve) DN 80 – 10 atm, έλα ηεκάρην εμάξκνζεο DN 80 – 10 atm ζηελ 

ζσιήλσζε εθθέλσζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Σν απαηηνχκελν κήθνο ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή DN 80 γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ θαηάζιηςεο 

ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ θαηάζιηςεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

88,9 mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 82,5 mm θαη πάρνπο 3,2 mm.Σν απαηηνχκελν κήθνο ραιπβδνζσιήλα ρσξίο 

ξαθή DN 80 γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ εθθέλσζεο θαη αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 88,9 mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 82,5 mm θαη πάρνπο 3,2 mm. 

ηηο απαηηνχκελεο θιάληδεο DN 80 γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ 

ζπζθεπψλ. 

 

Διεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

Αίθηπν παξνρήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

 

Δ ειεθηξνδφηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη απφ ηνλ πιεζηέζηεξν κεηαζρεκαηηζηή ηεο ΑΒΔ απφ ην δίθηπν 

ρακειήο ηάζεο 220/380 V – 50 Hz. αη ηξνθνδνηεί 

• Κηλεηήξεο 

• Φσηηζκφο 

• Ρεπκαηνδφηεο 

 

Οη ζπλδέζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο κε ηνλ κεηξεηή ηεο ΑΒΔ θαη ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ γίλνληαη κε 

θαιψδηα ΝΤΤ κέζα ζε ζσιήλσζε PVC κέζα ζε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 32, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

φδεπζεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

 

Γεηψζεηο 

 

Καηαζθεπάδεηαη κηα γείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπδεηέξνπ θφκβνπ ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο θαη κηα 

γείσζε πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζε αλεμάξηεηα ηξίγσλα γείσζεο. 

Κάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα θαηαζθεπαζζεί κε ηξεηο γαιβαληζκέλεο ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ DN 65, κήθνπο 

2,5 m, κπεγκέλεο ζην έδαθνο ζε ηξηγσληθή ηζφπιεπξε δηάηαμε πιεπξάο ηξηψλ κέηξσλ, ζπλδεφκελσλ κεηαμχ 

ηνπο κε γπκλφ ράιθηλν αγσγφ δηαηνκήο 25 mm2.Δ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη ησλ ειεθηξνδίσλ ζα γίλεη 

κέζσ εηδηθψλ ράιθηλσλ θνιάξσλ κε γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζχζθημεο. Σα ζεκεία ζχλδεζεο ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θξεάηηα δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm γηα λα είλαη επηζθέςηκα θαη λα επηζεσξνχληαη. 

Σν ηξίγσλν γείσζεο ιεηηνπξγίαο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο κε 

γπκλφ ράιθηλν αγσγφ δηαηνκήο 25 mm2. 

Σν ηξίγσλν γείσζεο πξνζηαζίαο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε γπκλφ ράιθηλν 

αγσγφ δηαηνκήο 25 mm2. 

 

  

 

 

 

Κεφάλαιο 8 : ΔΙΚΣΤΑ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΡΔΕΤΗ 
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Σν δίθηπν άξδεπζεο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αγσγψλ, θξεαηίσλ θαη δηθιείδσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ νδεγεί 

ην λεξφ απφ ην θεληξηθφ αληιηνζηάζην άξδεπζεο πξνο ηα ζεκεία θαηαλάισζεο. Δ πίεζε ζην δίθηπν θξαηηέηαη 

ρακειή (θάησ απφ 10atm) κε ζπλέπεηα νηθνλνκηθφηεξνπο ζσιήλεο, θαζψο θαη ιηγφηεξεο δεκηέο ζην δίθηπν, 

δηαηεξψληαο φκσο ηελ απαξαίηεηε πίεζε (πάλσ απ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πδξνδφηεζε ησλ αγξνθηεκάησλ. 

Δ κειέηε άξδεπζεο ζπληάζζεηαη κε ην ζελάξην ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαίεο 

πνζφηεηεο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ άξδεπζεο πνπ ππνινγίδεη ε γεσνηθνλνκηθή κειέηε κε βάζεη απηά 

πνπ θαζνξίδεη ε Τ.Ώ. Φ16/6631/01.06.1989/Φ.Β.Κ. ΐ‟ 428/02.06.1989. 

 

ηνηρεία (Μειέηεο) ππνινγηζκνχ δηθηχνπ άξδεπζεο  

Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

γεσξγνηθνλνκηθή κειέηε επηιέγεηαη ην ζελάξην ηεο απαίηεζεο ησλ m3 αλά ζηξέκκα αξδεπφκελεο έθηαζεο γηα 

φιε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν θαη γηα ην κήλα Ενχιην πνπ είλαη ν δπζκελέζηεξνο κήλαο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ 

γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ άξδεπζεο. 

Βπηιέγεηαη ζχζηεκα άξδεπζεο κε επηθαλεηαθέο κεζφδνπο (εθηνμεπηήξεο) θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2α 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΕΕΕ ηεο Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο απψιεηεο 

κεηαθνξάο κε θιεηζηνχο αγσγνχο 1% έρνπκε βαζκφ απφδνζεο 0,8910. Δ επηιερζείζα πεξηνρή άξδεπζεο γηα ην 

Ώγξφθηεκα Λεθάλεο αλέξρεηαη ζε 500ζηξέκκαηα. 

Έηζη έρνπκε ζπλνιηθέο απαηηήζεηο λεξνχ: 

Ώξδεπφκελε πεξηνρή Ώγξνθηήκαηνο Λεθάλεο:100*500/(31*24*0.8910)= 75,43m3/h Θα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα 4 αθξνθχζηα Φ 16 (πίεζε 4.0atm) παξνρήο 19m3/h, δει. ζα έρνπκε: 

4*19=76m3/h~21.11l/s(5.28l/sαλά αθξνθχζην). 

 Ο δηαζέζηκνο ρψξνο απνζήθεπζεο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν +715.00 κ. κε επηθάλεηα Οη ειάρηζηεο δηάκεηξνη ησλ 

αγσγψλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην δίθηπν είλαη Dεζ.= 78 ριζη. (DN= 90).  

Σν δίθηπν άξδεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ζσιήλεο άξδεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην (PE) 3εο γεληάο δηαθφξσλ 

δηακέηξσλ (απφDN90 έσοDN200). Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ γηα ην κειεηψκελν δίθηπν αλέξρεηαη 

ζε7.540κέηξα. Σν δίθηπν κειεηάηαη γηα ηε κέζε σξηαία θαηαλάισζε ηνπ κελφο Ενπιίνπ  

Μνξθή Αηθηχνπ 

Σν δίθηπν άξδεπζεο, πνπ έρεη επηιερζεί, είλαη δίθηπν βξφγρσλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ δηθηχσλ βξφγρσλ 

είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο θπθινθνξίαο λεξνχ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Με ηνλ ηξφπν, απηφ είλαη δπλαηή ε 

απνκφλσζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ κε ηε ρξήζε δηθιείδσλ, ρσξίο ηε δηαθνπή ηνπ λεξνχ ζηελ ππφινηπε πεξηνρή. 

Βπίζεο, ε ακθίδξνκε θπθινθνξία κεηψλεη ηνλ θίλδπλν απνζέζεσλ ζηνπο ζσιήλεο. Γηα ην αγξφθηεκα Λεθάλεο 

πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχνπ κήθνπο 7.540 κ. Αηαθφξσλ δηακέηξσλ (DN90-DN200). 

 

Ώληιηνζηάζην 

Σν ζέκα εληνπηζκνχ ζθαικάησλ ξνήο ζην δίθηπν άξδεπζεο θαη ηεο άκεζεο επέκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηνχκελα ηεο κειέηεο απηήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο. Χο ηερληθφ αληηθείκελν είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ ηδηαίηεξα ζε δηαζπαξκέλα δίθηπα 

φπσο ην ππφ κειέηε δίθηπν άξδεπζεο. Τπάξρεη πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ, κε ηε βέιηηζηε δπλαηή λα 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη βάζεη ηερλννηθνλνκηθψλ 

θξηηεξίσλ.  

ΐαζηθά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ είλαη ηα πξνο εγθαηάζηαζε φξγαλα 

κέηξεζεο, ήηνη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ξνφκεηξν, ν δηαθφπηεο ξνήο θαη ν κεηξεηήο πίεζεο, ν 

πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο (PLC) θαη ε ηεξνχκελε βάζε δεδνκέλσλ ζην SCADA. 

Φηινζνθία εληνπηζκνχ ζθαικάησλ  

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δηαξξνέο ζην δίθηπν άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ ελφο Σνπηθνχ ηαζκνχ φηαλ 

νη ειεθηξνβάλεο είλαη θιεηζηέο, ν δηαθφπηεο ξνήο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα άθημεο (κεηά ηελ 

θεληξηθή ειεθηξνβάλα φπνπ απηή πθίζηαηαη) πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηε κεγαιχηεξή ηνπ επαηζζεζία. 

Έηζη ζα είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ πνιχ κηθξέο δηαξξνέο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ ήηαλ δπλαηφ λα 

εληνπηζηνχλ θαη θαηαγξαθνχλ απφ ην ξνφκεηξν. Ο δηαθφπηεο ξνήο ζα κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ειέγρεη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ειεθηξνβαλψλ. 

 ηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ειεθηξνβάλεο είλαη αλνηθηέο (ζε ιεηηνπξγία πνηίζκαηνο) ν δηαθφπηεο ξνήο ζα 

επηβεβαηψλεη κφλν ηελ χπαξμε ξνήο λεξνχ, ρσξίο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ελδερφκελε δηαξξνή. Ώπηή ε 

πιεξνθνξία ζα πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ ξνφκεηξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεηξήζεηο απφ ηνλ κεηξεηή πίεζεο, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 
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 πσο είλαη γλσζηφ, ε παξνρή λεξνχ δηα κέζσ αγσγνχ ζηαζεξήο δηαηνκήο εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ αγσγφ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη δεδνκέλνπ φηη νη πηέζεηο ζην δίθηπν άξδεπζεο δελ είλαη ζηαζεξέο 

αιιά εμαξηψληαη απφ ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν χδξεπζεο, δελ είλαη ζηαζεξή θαη ε παξνρή λεξνχ ζηηο 

εθάζηνηε θαηαλαιψζεηο.  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε Ώληιηνζηάζην θαηάιιεια πξνθίι θαηαλάισζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, ζα θαηαγξάθνληαη κεηξήζεηο ξνήο θαη πίεζεο ζε θάζε 

Ώληιηνζηάζην γηα δηαθνξεηηθέο ψξεο κέζα ζηελ εκέξα (πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα, βξάδπ) δεκηνπξγψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθίι θαηαλαιψζεσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Σα πξνθίι απηά ησλ θαηαλαιψζεσλ ζα 

παξακείλνπλ απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ SCADA. Έηζη, νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γλσξίδνπλ ηηο 

θπζηνινγηθέο ζηηγκηαίεο θαη αζξνηζηηθέο ξνέο λεξνχ ζε θάζε ζέζε (ηφζν ζην ζσιήλα άθημεο φζν θαη ζηνπο 

δεπηεξεχνληεο θιάδνπο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άξδεπζεο, ην ξνφκεηξν ζα θαηαγξάθεη ηελ παξνρή θαη ν 

πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο ζα ηε ζπγθξίλεη κε ηελ παξνρή πνπ αλακελφηαλ λα ππάξρεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πίεζεο πνπ θαηαγξάθεη ν κεηξεηήο πίεζεο. Έηζη, ζα παξέρεηαη ε 

πιεξνθνξία αλ ε θαηαγεγξακκέλε παξνρή είλαη ζηα θπζηνινγηθά φξηα, πιενλάδνπζα ή ππνιεηπφκελε. Βθφζνλ 

ε παξνρή θπκαίλεηαη ζηα θπζηνινγηθά φξηα δελ γίλνληαη πεξεηαίξσ ελέξγεηεο.  

ε πεξίπησζε θαηαγξαθήο πιενλάδνπζαο παξνρήο, γεγνλφηνο πνπ ππνδειψλεη ηελ πηζαλή χπαξμε δηαξξνήο 

(π.ρ. ιφγσ ελδερφκελνπ ζπαζίκαηνο αγσγνχ), ζα ελεξγνπνηείηαη θαηάιιειε δηαδηθαζία αθξηβέζηεξνπ 

εληνπηζκνχ ηνπ ζθάικαηνο. Δ δηαδηθαζία απηή επηηειείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ PLC θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

δηαδηθαζίαο δηαγλσζηηθνχ απηνειέγρνπ. Έηζη, αθνχ δνζεί ζπλαγεξκφο ζην SCADA γηα πηζαλφ ζπάζηκν 

αγσγνχ κε αλαθνξά ζηελ πιενλάδνπζα παξνρή, ην PLC ζα αλακέλεη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαγλσξηζηεί 

απφ ηνλ ρεηξηζηή ην ζθάικα θαη λα ππνδεηρζεί ε επηζπκεηή ιεηηνπξγία. Ο ρεηξηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αγλνήζεη ην ζθάικα, εθφζνλ απηφ δελ είλαη ηθαλφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα, δίλνληαο 

εληνιή λα ζπλερηζηεί ην πφηηζκα. Ώλ φκσο ν ρεηξηζηήο κεηά απφ ην πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ 

επέκβεη ή επέκβεη εληφο απηνχ ηνπ ρξφλνπ θξίλνληαο ζεκαληηθφ ην ζθάικα, ηφηε ζα αξρίδεη ε ιεηηνπξγία 

απηνδηάγλσζεο απφ πιεπξάο PLC. Σν PLC ζα δίλεη δηαδνρηθά εληνιέο ζηηο δηάθνξεο ειεθηξνβάλεο λα θιείλνπλ 

θαη λα αλνίγνπλ, κέρξηο φηνπ εληνπίζεη ηνλ θιάδν κε ηελ εζθαικέλε ξνή. Φπζηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα 

λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη λα ππάξρεη απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα θάζε επί κέξνπο θιάδν 

θαηάιιειν πξνθίι θαηαλαιψζεσλ κε δεχγε ηηκψλ ξνήο θαη πίεζεο. ηαλ εληνπηζηεί ν θιάδνο κε ηε δηαξξνή, 

ην PLC ζα δψζεη εληνιή ζηε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνβάλα λα θιείζεη, απνκνλψλνληαο νιφθιεξν ηνλ θιάδν, 

αθήλνληαο φκσο ηνπο ππφινηπνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά ζπλερίδνληαο ην πφηηζκα. Σαπηφρξνλα, ζα 

επηζεκαίλεηαη ζην SCADA ην θιείζηκν ηεο ελ ιφγσ ειεθηξνβάλαο κε ηελ έλδεημε ηεο δηαξξνήο, ψζηε ηηο 

επφκελεο ψξεο λα επέκβνπλ νη ηερληθνί θαη λα επηδηνξζψζνπλ ηε βιάβε. Μφιηο ε βιάβε επηδηνξζσζεί, ζα 

γίλεηαη αλαγλψξηζε θαη άξζε ηνπ ζθάικαηνο ζηελ αληίζηνηρε γξαθηθή εηθφλα ηνπ SCADA θαη ε ειεθηξνβάλα 

κε νιφθιεξν ηνλ θιάδν πνπ ειέγρεη ζα εληάζζνληαη θαλνληθά θαη πάιη ζην δίθηπν άξδεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνιεηπφκελεο παξνρήο ζα εθαξκφδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία απηνειέγρνπ. 

Δ καζεκαηηθή ηνπνζέηεζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο  

Μαζεκαηηθή ηνπνζέηεζε δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ 

Θεσξνχκε ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (Σ), φπνπ Ε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εληαγκέλσλ Σ 

θαη i o δείθηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Σ. Έζησ , ην ζχλνιν ησλ Zi δσλψλ άξδεπζεο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ i.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα εθηειεί ζεηξά κεηξήζεσλ γηα θάζε 

δψλε άξδεπζεο θάζε Σ, ιακβάλνληαο ζεκεία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο Πίεζεο – Παξνρήο ηεο κεηξνχκελεο δψλεο  

Δ επηδεηνχκελε ραξαθηεξηζηηθή Πίεζεο – Παξνρήο (P-Q) κπνξεί εχθνια λα πξνζεγγηζζεί γξακκηθά. ( 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο κεηξήζεηο γηα φιεο ηηο δψλεο, είλαη δηαζέζηκεο νη ραξαθηεξηζηηθέο P-Q θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ Σ.  

Δ ζπλνιηθή παξνρή ελφο Σ είλαη , φπνπ ε παξνρή ηεο δψλεο zi. Αεδνκέλνπ φηη ε εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ ζε 

θάζε δψλε άξδεπζεο ζα θαηαζηνχζε ην έξγν ηδηαίηεξα δαπαλεξφ, ε αλίρλεπζε ηνπ ζθάικαηνο γίλεηαη σο εμήο: 

Έζησ , δπαδηθή κεηαβιεηή θαηάζηαζεο πνπ ππνδειψλεη αλ ε δψλε zi αξδεχεηαη ή φρη. Δ ηηκή ηεο ζα είλαη 

γλσζηή ζην ινγηζκηθφ ειέγρνπ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ειεθηξνβαλψλ. Δ θπζηνινγηθή ηηκή ηεο ζπλνιηθήο 

παξνρήο ηνπ Σ, , κπνξεί εχθνια λα πξνθχςεη απφ ηηο πξσηχηεξα ζρεκαηηζζείζεο ραξαθηεξηζηηθέο σο ην 

άζξνηζκα . Οη ηηκέο , πξνθχπηνπλ σο νη ηεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ηνκήο ηεο θαηαθφξπθεο επζείαο x=Pi φπνπ Pi 

ε κεηξνχκελε πίεζε ηεο παξνρήο ηνπ Σ. 

Δ κεηξνχκελε πξαγκαηηθή παξνρή ηνπ Σ ζπγθξίλεηαη κε ηε αλακελφκελε βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ΐ.Α. παξνρή . Ώλ δελ εκπίπηεη ζε έλα πξνζδηνξηζκφ απφ ην ρξήζηε εχξνο ηηκψλ (βάζεη θάπνηαο αλνρήο) ηφηε ν 

ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ζθάικα θαη, κεηά απφ επηβεβαίσζή ηνπ, μεθηλά ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπ 

ζθάικαηνο. 
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ΏΝΣΛΕΟΣΏΕΏ ΏΡΑΒΤΔ 

 

 ΑΕΚΣΤΟ 

Ώληιηνζηάζην 

Σα δχν λέα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ελαιιάμ (ιεηηνπξγηθφ–εθεδξηθφ) πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο άξδεπζεο. ηελ νπζία ηα ζπγθξνηήκαηα ζα απνηεινχλ ην έλα εθεδξηθφ ηνπ άιινπ. Ώπφ 

ηελ πθηζηάκελε ιεθάλε απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ ζα αληιείηαη πνζφηεηα ίζε κε 76 m/h(21,11lit/sec) ζχκθσλα 

κε ηελ πδξαπιηθή κειέηε. Κάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ θπγνθεληξηθή αληιία παξνρήο 

76,00m3/hζε ζπλνιηθφ καλνκεηξηθφ χςνο 50,00 κ. 

Δ αλαξξφθεζε ησλ αληιηψλ ζα είλαη αξλεηηθή θαη ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ βχζηζε ζηελ πθηζηάκελε ιεθάλε 

απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ δχν γαιβαληζκέλσλ ραιχβδηλσλ θηιηξνζσιήλσλ κε δηακήθε ξαθή εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ Φ 650 mm θαη πάρνπο 6 mm (επηκήθεο γεθπξσηή δηάηξεζε θίιηξσλ). Ο νηθίζθνο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζα έρεη θνξέα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ζηέγε επηθεξακσκέλε θαη θνπθψκαηα αινπκηλίνπ. 

  

Καηαζθεπή Αηθηχνπ 

θάκκαηα Ώγσγψλ 

Οη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζθάκκα πιάηνπο (2x0,25+DN), φπνπ DNε εμσηεξηθή 

δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ θαη εγθηβσηίδνληαη ζε άκκν ιαηνκείνπ ζε χςνο (0,30+DN) απφ ηνλ ππζκέλα ζθάκκαηνο 

ηνπ αγσγνχ. Πάλσ απφ ηελ άκκν ιαηνκείνπ γίλεηαη επαλεπίρσζε κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο κέρξη ηε 

ζηάζκε ηεο νδνχ ή ηνπ ηειηθά δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ είλαη ην–

0,80 κ. απφ ην ηειηθά δηακνξθσκέλν έδαθνο.  

Φξεάηηα Αηθηχνπ 

Σα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ είλαη εζσηεξηθνχ πιάηνπο 1,00 κ., κήθνπο 1,20 κ. θαη χςνπο 1,00κ. Έρνπλ πάρνο 

ηνηρσκάησλ 0,20 κ. απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκαC20/25 θαη εδξάδνληαη ζε ζθπξφδεκα εμνκάιπλζεο 

θαηεγνξίαοC12/15 πάρνπο 0,10 κ. Σν ζηφκην ηνπ ιαηκνχ ησλ θξεαηίσλ είλαη δηαζηάζεσλ 0,60x0,60, χςνπο 

0,35 κ. θαη θέξεη ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θιάζεο D 400. Δ επίζθεςε ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη κε αθαηξεηή θιίκαθα 

φπνπ απαηηείηαη. 

Αηθιείδεο Ώζθαιείαο, ΐαιβίδεο Βηζαγσγήο–Βμαγσγήο Ώέξα, Βθθελσηέο, 

Τδξνζηφκηα πνηίζκαηνο 

Οη δηθιείδεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ζηνπο αγσγνχο. Αηθιείδεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε θφκβν, ζε φινπο ηνπο ζπκβάιινληεο αγσγνχο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο, 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θάζε αγσγνχ. Οη δηθιείδεο αζθαιείαο ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζπξηαξσηέο 

κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm.Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππνISO5996-1984 (E) θαηεγνξία Ώ, κε ειαζηηθή έκθξαμε. 

Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο–εμαγσγήο αέξα ηνπνζεηνχληαη ζηα πςειφηεξα ζεκεία ησλ αγσγψλ, φπνπ 

ζπγθεληξψλεηαη αέξαο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηέλσζε ηεο δηαηνκήο. Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο–εμαγσγήο αέξα 

είλαη δηπιήο ελέξγεηαο παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10,0atm, ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα θαη 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. πλδένληαη κε ηνπο αγσγνχο κε έλα ηαπ, κηα ζπζηνιή θαη κηα 

δηθιείδαD50. ηα ρακειφηεξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ ηνπνζεηνχληαη δηθιείδεο εθθέλσζεο γηα ηε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ. 

Σνπνζεηνχληαη ζε θξεάηηα, απφ ηα νπνία ην λεξφ νδεγείηαη κε βαξχηεηα ζε θαηάιιειν απνδέθηε. 

Σα πδξνζηφκηα πνηίζκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 

κε ηελ πξνδηαγξαθήDIN3222 ή ελ ζεξκφ, ST37.2, θαηάDIN17100 δηακέηξνπ 2”, ζχκθσλα άιιε ηζνδχλακε, κε 

άθξα κε ζπείξσκα θαη κε θαηάιιειε θιάληδα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν (ΣΏΤ), δηακέηξνπ 63 ρηιηνζηψλ. Κάζε 

ζηφκην πνηίζκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ σο άλσ ζσιήλα θαηάιιεινπ κήθνπο (έηζη ψζηε λα πξνεμέρεη ~ 50 εθ. 

απφ ην έδαθνο), νξεηράιθηλε βάλα, ζπξηαξσηή δηακέηξνπ Φ50 κε ζπείξσκαNPT/Φ 2”/PN10.  
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ρήκα 8-1: ρεκαηηθφ δηάγξακκα δηθηχνπ Άξδεπζεο 
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Κεφάλαιο 9 :ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕ ΚΣΡΟΜΗΦΑΝ0ΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΦΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ  
Γεληθά  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ΐηνινγηθνί, Ώθαιαηψζεηο αθφκα θαη αληιηνζηάζηα, 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ππνζηαζκνχο κέζεο ηάζεο (ζπλήζσο 6KV).  

 

Αίθηπα ΜΣ  

Δ ηξνθνδφηεζε ηνπ θαηαλαισηή γίλεηαη θαηά θαλφλα απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο (ΜΣ), αλ ν θαηαλαισηήο έρεη 

πξνβιεπφκελε κέγηζηε ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 135 kVA. Ώθφκα θαη ζε κηθξφηεξεο ηζρχο, ε ζχλδεζε κε ΜΣ 

κπνξεί λα επηβάιιεηαη απφ ηελ ΑΒΔ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή λα ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ιφγσ ηηκνινγίνπ. Με ηνλ 

φξν Μέζε Σάζε (ΜΣ) ελλννχκε ηα δίθηπα ηεο ΑΒΔ κε νλνκαζηηθή (πνιηθή) ηάζε 6-20 kV Δ ΜΣ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ηζρχνο ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 1.000 km 

πεξίπνπ. Σα δίθηπα ΜΣ ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο  

• Ώθηηληθά δίθηπα  

• ΐξνρνεηδή δίθηπα  

Ώθηηληθά δίθηπα  

ηα αθηηληθά δίθηπα νη γξακκέο ησλ 20 kV (ζπλήζσο ελαέξηεο) αλαρσξνχλ απφ ηνλ θεληξηθφ ππνζηαζκφ 

150/20 kV ηεο ΑΒΔ θαη απιψλνληαη ζαλ ηεο αθηίλεο ηεο θχθινπ. Καηά κήθνο θάζε γξακκήο ζπλδένληαη νη 

θαηαλαισηέο ΜΣ. Κάζε θαηαλαισηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ ηδησηηθφ Τ/ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλδεζεί 

κε αζθάιεηα ζην δίθηπν ηεο ΜΣ. ΐαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ αθηηληθψλ δηθηχσλ είλαη φηη ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο θαηά  

κήθνο ηεο γξακκήο, ν δηαθφπηεο ηζρχνο (circuit breaker) F1 πνπ ππάξρεη ζηελ αξρή ηεο γξακκήο αλνίγεη κε 

απνηέιεζκα φινη νη θαηαλαισηέο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο λα κείλνπλ ρσξίο ηάζε.  

 

 

 ρήκα 9-1: Ώθηηληθφ δίθηπν  
ΐξνρνεηδή δίθηπα  
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Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ αθηηληθψλ δηθηχσλ μεπεξληέηαη κε ηα βξνρνεηδή. Οη γξακκέο ησλ 20 kV (ελαέξηεο 

ή ππφγεηα θαιψδηα) πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνλ θεληξηθφ ππνζηαζκφ 150/20 kV ηεο ΑΒΔ, ζρεκαηίδνπλ έλα 

θιεηζηφ βξφγρν πνπ μαλαθαηαιήγεη ζηνπο δπγνχο 20 kV ηνπ ππνζηαζκνχ 150/20 kV Καηά κήθνο ηνπ βξφγρνπ 

ζπλδένληαη νη θαηαλαισηέο b1, b2, b3, … Ο βξφγρνο πξνζηαηεχεηαη ζηηο δχν άθξεο ηνπ κε ηνπο δηαθφπηεο 

ηζρχνο F1 θαη F2. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ βξφγρνπ, π.ρ. αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο 

b2 θαη b3 ηφηε ιεηηνπξγνχλ νη πξνζηαζίεο ησλ δηαθνπηψλ F1 θαη F2 θαη ν βξφγρνο κέλεη ρσξίο ηάζε. ηε 

ζπλέρεηα αθνχ εληνπίζνπκε ην ζθάικα αλνίγνπκε ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ Q1 ζην b2 θαη Q2 ζην b3 θαη 

απνκνλψλνπκε ην ηκήκα b2-b3. ηε ζπλέρεηα θιείλνπκε ηνπο δηαθφπηεο F1 θαη F2 θαη επαλέξρεηαη ε ηάζε ζην 

δίθηπν ην νπνίν κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ιεηηνπξγεί ζαλ 2 αθηηληθά δίθηπα  

 

 ρήκα 9-2:  Βροχοειδζσ δίκτυο  
 

 

 

Σχπνη παξνρψλ κέζεο ηάζεο  

  

Δ ΑΒΔ έρεη ηππνπνηήζεη 4 ηχπνπο παξνρψλ κέζεο ηάζεο ,φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ :  

  

Παξνρή Ώ1 θαη Ώ2  

Δ παξνρή απηή γίλεηαη απφ ην ελαέξην δίθηπν ησλ  20kV θαη είλαη ε απινχζηεξε ζε δηάηαμε. Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ΑΒΔ, δειαδή αζθαιεηναπνδεχθηεο, Μ/ έληαζεο θαη ηάζεο είλαη πάλσ ζε ζηχιν, δειαδή 

ππαίζξηα. Οη κεηξεηέο ελέξγεηαο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ εξκάξην. Ώπφ ηνλ ζηχιν αλαρσξεί θαισδηαθή 

γξακκή πξνο ηνλ ππνζηαζκφ ηνπ θαηαλαισηή, ηελ νπνία θαηαζθεπάδεη ν θαηαλαισηήο. Δ παξνρή Ώ1 

αζθαιίδεηαη κε αζθάιεηεο εθηφλσζεο βξαδείαο ηήμεο νλνκαζηηθήο έληαζεο έσο 30A. Γηα ηζρχο κεγαιχηεξεο 

ησλ 630 kVA ρξεζηκνπνηείηαη ε παξνρή Ώ2 ,ε νπνία ρξεζηκνπνηεί αληί γηα αζθαιεηναπνδεχθηε , δηαθφπηε 

απνκφλσζεο (Α/Ώ).  

Παξνρή ΐ1 θαη ΐ2  

Δ παξνρή απηή εγθαζίζηαηαη ζε θαηαλαισηέο κε απμεκέλε δήηεζε ηζρχνο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ΑΒΔ είλαη 

εζσηεξηθνχ ηχπνπ. Ο θαηαλαισηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζηελ ΑΒΔ έλα ρψξν δηακνξθσκέλν 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο. ην ρψξν απηφ ε ΑΒΔ εγθαζηζηά έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν πίλαθα 20 kV πνπ 

πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ δηαθνπηψλ, ηνπο Μ/ κέηξεζεο θαη ηνπο κεηξεηέο ελέξγεηαο. Δ ζχλδεζε κε ην δίθηπν 

ηεο ΑΒΔ γίλεηαη  θαηά θαλφλα αθηηληθά, αλ πξφθεηηαη γηα ελαέξην δίθηπν ή βξνρνεηδψο, αλ πξφθεηηαη γηα 

ππφγεην δίθηπν.  

  

 Τπνζηαζκφο θαηαλαισηή κέζεο ηάζεο  

 Με ηνλ φξν ππνζηαζκφο θαηαλαισηή κέζεο ηάζεο ή απιά ππνζηαζκφο ελλννχκε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ αζθαιή ππνβηβαζκφ ηεο Μέζεο ηάζεο (20 kV) ζηε Υακειή ηάζε (400 V). Ώπφ ην 

παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη ηα βαζηθά κέξε ελφο ππνζηαζκνχ (Τ/).  
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ρήκα 9-3:. Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ππνζηαζκνχ ΜΣ παξνρήο Ώ1 

 

 

 Αηαθξίλνπκε 2 ζχλνια :  

 Σελ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηεο ΑΒΔ, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ππαίζξηα είηε ζηεγαζκέλε ζε ελαέξηα δίθηπα, 

ελψ είλαη πάληα ζηεγαζκέλε ζε ππφγεηα δίθηπα. Πεξηέρεη κεηαζρεκαηηζηέο κεηξήζεσλ, κεηξεηέο ηζρχνο 

θαη ελέξγεηαο, θαζψο θαη ην κέζν πξνζηαζίαο ηεο παξνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα, δειαδή δηαθφπηεο ή 

αζθάιεηεο  

 Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, πνπ είλαη ζπλήζσο ζηεγαζκέλε θαη πεξηέρεη ηα θαιψδηα, ηνπο 

δπγνχο ΜΣ, ηα φξγαλα θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 

νξγάλσλ θαη ηνπο δπγνχο ΥΣ κε ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

 

Ώλαιπηηθά ε εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή δηαθξίλεηαη ζηα εμήο 3 κέξε :  

 Πίλαθαο 20 kV  

ηνλ πίλαθα 20 kV έξρεηαη ην θαιψδην απφ ην δίθηπν ηεο ΑΒΔ θαη αλαρσξεί ην θαιψδην πνπ 

θαηαιήγεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή (Μ/). Ώλ ν Τ/ έρεη θαη δεχηεξν Μ/ ηφηε γηα θάζε Μ/ ππάξρεη 

μερσξηζηή γξακκή απφ ηνλ πίλαθα  

 Μεηαζρεκαηηζηήο 20/0.4 kV  

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ππνβηβάδεη ηελ ηάζε ησλ 20.000 V ζηελ ηάζε δηαλνκήο ησλ 400 V γηα ηα θνξηία 

ηνπ θαηαλαισηή. Σν πξσηεχνλ ηχιηγκα ηνπ είλαη ζε ηξίγσλν Α) θαη ην δεπηεξεχσλ ζε αζηέξα (Τ) κε 

γεησκέλν ηνλ νπδέηεξν (θφκβν.  
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 Γεληθφο Πίλαθαο 400 V  

ην γεληθφ πίλαθα 400 V έξρεηαη ην ξεχκα ρακειήο ηάζεο απφ ηνλ Μ/ κε ηελ βνήζεηα θαισδίσλ ή 

δπγψλ αλ ην ξεχκα είλαη πνιχ κεγάιν (>2000 Ώ). ηελ άθημε ηνπ πίλαθα ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο 

ηζρχνο κε ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία. Οη αλαρσξήζεηο πξνζηαηεχνληαη κε δηαθφπηεο ηζρχνο ή 

αζθάιεηεο θαη ηξνθνδνηνχλ ηνπο πίλαθεο δηαλνκήο  400/230 V πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή.  

  

Αηαθφπηεο θαη κέζα δεχμεο - απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο ΜΣ  

Ώλαρψξεζε γξακκψλ MT  

Οη γξακκέο δηαλνκήο ΜΣ μεθηλνχλ απφ ην δπγφ ησλ 15 ή 20kV απφ Μ/ ηζρχνο 25....50 ΜVΏ (ρήκα 2.1). Οη 

γξακκέο δηαθξίλνληαη ζε ελαέξηεο, ππφγεηεο (ζε ζπλσζηηζκέλεο πεξηνρέο) ή κηθηέο ππφγεηεο- αέξηεο.  

Α0 = πξνζηαζία αλαρψξεζεο γξακκήο  

Α1 = πξνζηαζία δηαθιάδσζεο ηνπ θαηαλαισηή  

Α2 = πξνζηαζία εγθαηάζηαζεο ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή  

Α3 = πξνζηαζία εγθαηάζηαζεο ΥΣ ηνπ θαηαλαισηή  

ε θάζε αλαρψξεζε ελαέξηαο ή ππφγεηαο γξακκήο έρνπκε ζπλήζσο έλα δηαθφπηε ηζρχνο πησρνχ ειαίνπ (Α0). 

Ώπηφο δηεγείξεηαη απφ ειεθηξνλφκν (ΔΝ)  

 

Ο Διεθηξνλφκνο (ΔΝ) 

Ο ειεθηξνλφκνο ηξνθνδνηείηαη κέζσ Μ κέηξεζεο έληαζεο απφ ην δίθηπν, παξαθνινπζεί ην ξεχκα θαη αλ ην 

ξεχκα είλαη αλεπίηξεπηα κεγάιν, ζηέιλεη ζην δηαθφπηε ηζρχνο εληνιή λα αλνίμεη. Οη ειεθηξνλφκνη έρνπλ 

ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχλ ηα εμήο ξεχκαηα :  

Σα ξεχκαηα θάζεσλ ζε κνλνθαζηθά, δηθαζηθά θαη ηξηθαζηθά ζθάικαηα νπφηε θαη ιέγνληαη Δ Ν θάζεσλ θαη tα 

ξεχκαηα γεο ζηα νπνία κεηξνχλ ην άζξνηζκα ησλ θαζηθψλ ξεπκάησλ δειαδή ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηε γείσζε 

ηνπ Μ/ γη ' απηφ θαη ιέγνληαη ΔΝ γεο. ε ζθάικαηα θάζεσλ έρνπκε κεγαιχηεξα ξεχκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

ζθάικαηα γεο (κνλνθαζηθά ζθάικαηα) γηαηί ε αληίζηαζε γείσζεο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δηθηχνπ ησλ 20kV είλαη 

ζρεηηθά κεγάιε (12 Ω). Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ΔΝ γεο είλαη ξπζκηζκέλνη λα αληηδξνχλ ζε ρακειφηεξα ξεχκαηα 

απ' φηη νη ΔΝ θάζεσλ.  

Οη Δ/Ν ηνπ δηθηχνπ ΜΣ δηαθξίλνληαη ζε :  

 Ώπινχο ΔΝ ππεξεληάζεσο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε  

 ηνπο ΔΝ ππεξεληάζεσο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε  

Οη απινί ΔΝ ρσξίδνληαη ζηνπο :  

 ηηγκηαίνπο ΔΝ ππεξεληάζεσο ζηνπο νπνίνπο κφιηο ην ξεχκα ππεξβεί έλα φξην αλνίγνπλ αθαξηαία,  

 Δ/Ν ππεξεληάζεσο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο  

 Οη Δ/Ν ππεξεληάζεσο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε:  

 ηαζεξνχ ρξφλνπ νη νπνίνη αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηεο ππεξέληαζεο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ρξφλν 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπο.  

 Ώληηζηξφθνπ ρξφλνπ ζηνπο νπνίνπο ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο κεηψλεηαη φζν απμάλεη ε ππεξέληαζε.  

 Οη Δ/Ν κε ραξαθηεξηζηηθέο αληηζηξφθνπ ρξφλνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ  ζεξκηθέο  θαηαπνλήζεηο  

ησλ  ζηνηρείσλ  ηνπ  δηθηχνπ  ΜΣ.  Οη ραξαθηεξηζηηθέο πξνζδηνξίδνπλ γηα θάζε ξεχκα πφηε ζα αλνίμεη ν 

δηαθφπηεο θαη νλνκάδνληαη θακπχιεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. Γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ ησλ δηαθνπηψλ, 

ελδείθλπηαη νη ρξφλνη αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηεο ΑΒΔ λα είλαη κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ 

δηαθνπηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρεη έλα ειάρηζην ξεχκα θάησ απφ ην νπνίν δελ δίλεη εληνιή πηψζεο ν Δ/Ν. 

Ώπηφ ην ξεχκα ραξαθηεξίδεη θαη ηε ξχζκηζε. χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ηππνπνηήζεηο, αλάινγα κε ην ξπζκφ 

κεηψζεσο ηνπ ρξφλνπ δηαθξίλνληαη ηξείο ηχπνη: 

 Οη απιψο αληηζηξφθνπ ρξφλνπ  

 Οη πνιχ αληηζηξφθνπ ρξφλνπ  

 Οη εμαηξεηηθά αληηζηξφθνπ ρξφλνπ  

 

Αηαθιάδσζε γξακκψλ ζε θαηαλαισηή ΜΣ  

 ηα ζεκεία ηξνθνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ε ΑΒΔ εγθαζηζηά, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, έλα 

κέζν πξνζηαζίαο (Α1) ηεο δηαθιάδσζεο (ρήκα 2.1). Σν κέζν πξνζηαζίαο είλαη ξπζκηζκέλν ή επηιεγκέλν έηζη 

ψζηε ζε  πεξίπησζε  ζθαικάησλ  ζηελ  εγθαηάζηαζε  ηνπ  θαηαλαισηή  λα δηαθφπηεηαη ε δηαθιάδσζή ηνπ 

θαηαλαισηή πξηλ αλνίμεη ν δηαθφπηεο Α0 ζηελ αλαρψξεζε ηεο γξακκήο ΜΣ. Έηζη δελ ελνρινχληαη νη 

ππφινηπνη θαηαλαισηέο ΜΣ πνπ είλαη ζηελ ίδηα γξακκή, αλ γίλεη ζθάικα ζε έλα απφ απηνχο. Σν κέζν 
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πξνζηαζίαο Α1 ηεο παξνρήο πνπ εγθαζηζηά ε ΑΒΔ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξνρήο θαη κπνξεί λα 

είλαη :  

 αζθάιεηεο κέζεο ηάζεο  

 δηαθφπηεο ηζρχνο (circuit-breaker)  

 απνδεχθηεο (ΏΠ/Γ)  

 δηαθφπηεο θνξηίνπ (Α/Φ)  

 δηαθφπηεο απνκφλσζεο 

Ώζθάιεηεο κέζεο ηάζεο  

 Οη αζθάιεηεο κέζεο ηάζεο (ηεθηά), ζε αληίζεζε κε ηηο αζθάιεηεο ρακειήο ηάζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα 

ηελ πξνζηαζία απφ βξαρπθπθιψκαηα θαη φρη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξθνξηίζεηο.  

Οη αζθάιεηεο κέζεο ηάζεο είλαη θπιηλδξηθέο κε ζψκα απφ πνξζειάλε ή άιιν κνλσηηθφ πιηθφ. 

Καηαζθεπάδνληαη γηα δηάθνξεο νλνκαζηηθέο ηάζεηο θαη νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Σν κήθνο ηνπο είλαη αλάινγν ηεο 

νλνκαζηηθήο ηνπο ηάζεο θαη ε δηάκεηξνο ηνπο αλάινγε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο έληαζεο.  

 Αηαθξίλνπκε δχν είδε αζθαιεηψλ ζηε κέζε ηάζε:  

 αζθάιεηεο εθηφλσζεο  

 αζθάιεηεο ζθφλεο  (HRC θαηά  IEC 282-1) πςειήο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο  

  

  

 
Βηθφλα 9-1: Αηάθνξεο αζθάιεηεο 

 

Σηο αζθάιεηεο εθηφλσζεο ηηο ζπλαληάκε ζηα ζεκεία δηαθιαδψζεσλ ησλ ελαέξησλ δηθηχσλ ηεο ΑΒΔ. 

Ώπνηεινχληαη απφ έλα θνίιν κνλσηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 2-3 cm θαη κήθνπο 30-35 cm, ην εζσηεξηθφ ηνπ 

νπνίνπ είλαη θαιπκκέλν κε βνξηθφ νμχ. ην εζσηεξηθφ ζσιήλα ηνπ ππάξρεη έλαο αγσγφο, ηεθηφ, ηαλπζκέλνο 

κε ειαηήξην. ε πεξίπησζε ππεξέληαζεο, ην ηεθηφ ηήθεηαη, δεκηνπξγείηαη ηφμν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα, ην 

νπνίν ιηψλεη θαη παξάγεη πδξαηκνχο πνπ βνεζνχλ ζηε ζβέζε ηνπ ηφμνπ.  

 Οη αζθάιεηεο ζθφλεο έρνπλ έλα ππξήλα απφ θεξακηθφ πιηθφ, πάλσ ζην νπνίν είλαη ηπιηγκέλν ζε κνξθή 

ζπείξαο ην ηεθηφ. Σν ηεθηφ είλαη απφ θξάκα αξγχξνπ γηα λα έρεη φζν γίλεηαη κηθξφηεξε αληίζηαζε. Ο 

ηπιηγκέλνο αγσγφο βξίζθεηαη ζε ζθφλε ραιαδία. Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα είλαη απφ πνξζειάλε.  

 ηαλ ην ξεχκα μεπεξάζεη κία θξίζηκε ηηκή I, ηφηε ηήθεηαη ν αγσγφο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία, κε 

απνηέιεζκα ε ελέξγεηα πνπ εθιχεη ην ηφμν λα απνξξνθάηαη απφ ηε ραιαδηαθή άκκν πνπ ιεηψλεη θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε πνξζειάλε.  Δ  αληίζηαζε πνπ παξεκβάιιεηαη ζην δξφκν ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο  είλαη  

ηεξάζηηα  θαη  ην  ξεχκα  βξαρπθπθιψκαηνο πεξηνξίδεηαη πξνηνχ θηάζεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ. Ώπηφ έρεη σο  

θνξπθή ζπλέπεηα, πέξα απφ ηελ δηαθνπή ηνπ ζθάικαηνο, θαη ην ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο θνξπθήο ηνπ 

ξεχκαηνο βξαρπθπθιψκαηνο, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δπλακηθέο θαη ζεξκηθέο 

θαηαπνλήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ππνζηαζκνχ.  

 Οη αζθάιεηεο HRC δηαζέηνπλ θαη έλα δείθηε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπγθξαηείηαη κε ειαηήξην. ηαλ ε αζθάιεηα 

ιεηηνπξγήζεη ην ειαηήξην απειεπζεξψλεηαη θαη ν δείθηεο εμέξρεηαη απφ ην ζψκα ηεο αζθάιεηαο. Δ ιεηηνπξγία 

ηνπ δείθηε είλαη δηπιή:  

α. δείρλεη φηη ε αζθάιεηα έρεη ιεηηνπξγήζεη θαη ζπλεπψο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί,  

β. ρηππά κε δχλακε ηελ άθξε ελφο πιαζηηθνχ κνρινχ πνπ κε ηε βνήζεηα ελφο κεραληζκνχ δίλεη εληνιή 

απφδεπμεο ζην δηαθφπηε θνξηίνπ.  

Γηα  λα  κπνξέζνπκε  λα  επηιέμνπκε  ζσζηά  ηελ  αζθάιεηα  πνπ  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε έλα δίθηπν, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε αζθάιεηα λα δηαθφςεη ην ζθάικα. Ώπηφ είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκν γηα  ηηο  αζθάιεηεο  πνπ  ζπλαληάκε ζηελ πιεπξά ηεο κέζεο ηάζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο, δηφηη ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο αζθάιεηεο (ή ην δηαθφπηε ηζρχνο) πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιεπξά ρακειήο ηάζεο 
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ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Οη θακπχιεο (πνπ δείρλνπλ ην ρξφλν ηήμεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ξεχκα) νλνκάδνληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο απφδεπμεο θαη γηα θάζε αζθάιεηα ππάξρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή. εκεηψλνπκε φηη θαη νη δχν 

άμνλεο, δειαδή ν ρξφλνο θαη ην ξεχκα είλαη βαζκνινγεκέλνη ινγαξηζκηθά γηα λα πεξηνξηζζεί ε έθηαζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. Σν αξηζηεξφ ηκήκα θάζε ραξαθηεξηζηηθήο είλαη κε δηαθεθνκκέλε γξακκή θαη δείρλεη ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αζθάιεηαο, γηαηί ε δηαθνπή ηεο αζθάιεηαο δελ 

είλαη εγγπεκέλε.  

 Αηαθφπηεο ηζρχνο (circuit-breaker)  

Οη δηαθφπηεο ηζρχνο (circuit-breaker) αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ην θχθισκα ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο, δει. ηφζν ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε βξαρπθχθισκα. Σα ξεχκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

δηαθφςνπλ ζην δίθηπν 20 kV είλαη πάλσ απφ 7 kA. Δ ζεσξεηηθή κέγηζηε θξνπζηηθή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζηα 7 

kA είλαη 20 kA. Ο δηαθφπηεο ηζρχνο είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη, ακέζσο κεηά ηε ζβέζε ηνπ ηφμνπ, ζηελ 

επηβαιιφκελε ηάζε ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαθφπηεο ηζρχνο, αλάινγα κε ην ξεπζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζβέζε 

ηνπ ηφμνπ ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ ηξείο θαηεγνξίεο:  

 •  πησρνχ ειαίνπ (oil-minimum)  

 •  εμα-θζνξηνχρνπ ζείνπ (SFe)  

 •  θελνχ (vacuum)  

ηηο  δεθαεηίεο   1970-1990  θπξηάξρεζε  ν  δηαθφπηεο  πησρνχ  ειαίνπ (νλνκάζηεθε έηζη ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο δηαθφπηεο ηζρχνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιιαπιάζηεο πνζφηεηεο ιαδηνχ). ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία αληηθαηαζηάζεθε απφ ην δηαθφπηε ηζρχνο κε SF6. Σν αέξην SF6 είλαη έλα αδξαλέο αέξην κε άξηζηεο 

κνλσηηθέο ηδηφηεηεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο πφινπο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο.  

 Οη δηαθφπηεο ηζρχνο κε θελφ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κνλσηηθφ ην θελφ, δειαδή ηελ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε αεξίνπ. 

Αελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην απφιπην θελφ είλαη ην ηέιεην κνλσηηθφ. 

  

 
 Πίλαθαο 9-1: Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο γηα Τ/ ΜΣ 20kV  

  

 

 Ώπνδεχθηεο  

Οη απνδεχθηεο θαη γεησηέο είλαη δηαθφπηεο πνπ αλνίγνπλ έλα θχθισκα ππφ ειάρηζην θνξηίν θαη κε ειάρηζηε 

ηάζε. Αειαδή πξέπεη λα ηνπο ρεηξηδφκαζηε ρσξίο ξεχκα ή ηάζε ζηνπο πφινπο ηνπ. Γη‟ απηφ νλνκάδνληαη θαη 

δηαθφπηεο ρσξίο θνξηίν (off-load switch). Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νξαηέο δηαθνπέο ζηα 

θπθιψκαηα κέζεο ηάζεο. Έηζη είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην θχθισκα είλαη απνκνλσκέλν θαη κπνξνχκε λα 

αξρίζνπκε ηηο εξγαζίεο ζε απηφ. Γη‟ απηφ νλνκάδνληαη θαη απνκνλσηέο (isolator switch). Βπίζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γεηψζνπκε έλα θχθισκα.  
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 απνδεχθηεο απνηειείηαη απφ:  

 δχν κνλσηήξεο ζε θάζε πφιν  

 ηνπο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ζηελ θνξπθή ησλ κνλσηήξσλ  

 ηηο θηλεηέο επαθέο πνπ κνηάδνπλ κε καραίξηα  

 ην ζηδεξέλην άμνλα πνπ κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δίλεη θίλεζε ζηα καραίξηα  

 ξάβδνπο απφ κνλσηηθφ πιηθφ πνπ ζπλδένπλ ηνλ άμνλα κε ηα καραίξηα 

 Οη απνδεχθηεο πξέπεη λα αληέρνπλ:  

 ζε θιεηζηή ζέζε ηα ξεχκαηα ζθαικάησλ  

 ζε αλνηθηή ζέζε ηηο ππεξηάζεηο ηνπ δηθηχνπ  

 Οη γεησηέο (earthing switch) είλαη πξαθηηθά απνδεχθηεο κε ηε δηαθνξά φηη ε κηα ηνπο πιεπξά ζπλδέεηαη πάληα 

ζηε γείσζε. Υξεζηκνπνηνχληαη:  

 γηα λα κεδελίζνπλ ηα ειεθηξηθά θνξηία πνπ παξακέλνπλ ζηα θπθιψκαηα κέζεο ηάζεο θαη νθείινληαη 

ζηνπο παξαζηηηθνχο ππθλσηέο πνπ ππάξρνπλ θπξίσο ζηα θαιψδηα,  

 γηα λα γεηψζνπλ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν ζα εξγαζηνχκε (ζπληήξεζε ή επηδηφξζσζε).  

  

ήκεξα, επεηδή ε δηαθνξά ηηκήο είλαη κηθξή, ρξεζηκνπνηνχκε δηαθφπηεο θνξηίνπ αληί απνδεπθηψλ. Έηζη 

απινπνηνχληαη νη ρεηξηζκνί-καλδαιψζεηο γηα ηελ απνκφλσζε ελφο θπθιψκαηνο.  

  

 

 

Αηαθφπηεο Φνξηίνπ  

Αηαθφπηεο θνξηίνπ (load switches) νλνκάδνληαη νη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθφπηνπλ ή λα 

απνθαζηζηνχλ εληάζεηο ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο θαζψο επίζεο θαη λα 

απνθαζηζηνχλ αιιά φρη λα δηαθφπηνπλ εληάζεηο ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο. Τπάξρνπλ δηαθφπηεο θνξηίνπ πνπ 

δηαζέηνπλ νξαηφ ζχζηεκα επαθψλ γηα λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη άιινη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

ζηνπο νπνίνπο φκσο πξέπεη λα πξνηάζζεηαη απνδεχθηεο πξνο ηελ πιεπξά ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

λα θέξνπλ αιιεινκαλδάισζε. Καηά ηελ ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ δεκηνπξγείηαη 

ειεθηξηθφ ηφμν κεηαμχ ησλ επαθψλ ηνπ. Δ ζβέζε ηνπ ειεθηξηθνχ απηνχ ηφμνπ γίλεηαη κέζα ζηνλ εηδηθφ 

ζάιακν πνπ δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθά ζην ζχζηεκα κνλσηήξσλ ησλ αθίλεησλ επαθψλ ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ 

δηαθφπηε θνξηίνπ γίλεηαη είηε ρεηξνθίλεηα κε εηδηθφ ζχζηεκα κνρινχ κεγάινπ κήθνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηνί είλαη ππαίζξηνη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζηχινπο είηε κε θηλεηήξα ελζσκαησκέλν ζηελ δηάηαμε ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα :    
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Πίλαθαο 9-2: Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε δηαθνπηψλ θνξηίνπ γηα ππνζηαζκφ ησλ 20kV  

  

 Αηαθφπηεο απνκφλσζεο ΑΏ ( Sectionalizer)  

  

Οη δηαθφπηεο απνκφλσζεο ιεηηνπξγνχλ ζε ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηαθιαδψζεηο δηθηχσλ. Αηεγείξνληαη 

απφ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο θαη απφ ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο 

γξακκήο. Μεηξάλε κε εζσηεξηθφ κεραληζκφ, ακέζσο κφιηο πεξάζεη απφ απηνχο ην ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο, 

ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο. ηνλ ηειεπηαίν θχθιν αλνίγνπλ, αθνχ  αλνίμεη ν δηαθφπηεο ηζρχνο. ηελ ζπλέρεηα ν 

δηαθφπηεο ηζρχνο θιείλεη θαη κέλεη θιεηζηφο ελψ ν ΑΏ κέλεη αλνηθηφο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζε παξνρέο ΜΣ, 

κπνξεί ν δηαθφπηεο απνκφλσζεο λα ξπζκηζηεί λα αλνίγεη ήδε απφ ηνλ πξψην θχθιν, δειαδή ακέζσο κεηά ην 

άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο γξακκήο, έηζη ψζηε λα απνκνλψλεηαη ν θαηαλαισηήο ελψ ν 

δηαθφπηεο ηζρχνο παξακέλεη θιεηζηφο. Δ ηξνθνδφηεζε ησλ ινηπψλ θαηαλαισηψλ ΜΣ πθίζηαηαη κφλν ηηο 

δηαθνπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε ηεο γξακκήο. 

Πιενλέθηεκα ησλ δηαθνπηψλ απνκφλσζεο έλαληη ησλ αζθαιεηψλ είλαη φηη δελ ρξεηάδνληαη αιιαγή θαη έρνπλ 

πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ αλαρψξεζε. Δ επαλάδεπμε ηνπο γίλεηαη είηε απηφκαηα είηε 

ρεηξνθίλεηα αθνχ πξψηα βέβαηα απνθαηαζηαζεί ην ζθάικα απφ ζπλεξγείν ηεο ΑΒΔ.  

  

  

χγθξηζε ησλ δηαθνπηψλ κέζεο ηάζεο  

  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ δηαθνπηψλ κέζεο 

ηάζεο. ην πίλαθα ζεκεηψλεηαη κε x, αλ ν δηαθφπηεο έρεη ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. ΐιέπνπκε φηη ηελ 

ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψκαηνο ηελ έρεη κφλν ν δηαθφπηεο ηζρχνο,  

γη' απηφ θαη είλαη ην βαζηθφ φξγαλν δηαθνπήο ζηα ειεθηξηθά δίθηπα.  
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Πίλαθαο 9-3:  πγθξηηηθφο πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπηψλ 

 

  

  

Βπηιεθηηθή ζπλεξγαζία  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο ελφο Μ/ είλαη ε επηιεθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αζθαιεηψλ ζηελ πιεπξά ηεο κέζεο ηάζεο θαη ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ή ησλ αζθαιεηψλ ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο 

ηάζεο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο-ρξφλνπ ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα επηιεθηηθή πξνζηαζία. Με ηνλ φξν επηιεθηηθή ζπλεξγαζία ελλννχκε φηη ην φξγαλν 

πξνζηαζίαο πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζην ζθάικα πξέπεη λα δηαθφπηεη πξψην. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ζθάικα ( 

βξαρπθχθισκα ) γίλεη ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο ηνπ Μ/ πξέπεη λα αλνίγεη κφλν ν δηαθφπηεο ηζρχνο ηεο 

ρακειήο ηάζεο, ελψ νη αζθάιεηεο ηεο ΜΣ πξέπεη λα κέλνπλ αλεπεξέαζηεο. Αειαδή γηα λα δηαθφςεη έλα κέζν 

γξεγνξφηεξα απφ έλα άιιν. εθφζνλ δηαξξένληαη απφ ην ίδην ξεχκα πξέπεη ν ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ πξψηνπ λα 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ρξφλν ηνπ δεχηεξνπ. Δ επηιεθηηθή πξνζηαζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηελ 

αιπζίδα ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ηε XT ησλ 400V έσο θαη ην δηαθφπηε αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο ΜΣ. Δ 

επηιεθηηθή ζπλεξγαζία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα ζθάικαηα δειαδή ηφζν ζε ζθάικαηα γεο φζν θαη θάζεσλ. 

Έηζη ζε κέζα πξνζηαζίαο πνπ δελ θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ ζθαικάησλ γεο θαη θάζεσλ πξέπεη ηα ξεχκαηα 

δηέγεξζεο ησλ κέζσλ λα ζπλεξγάδνληαη επηιεθηηθά κε ηνπο Δ/Κ γεο ηεο ΑΒΔ. Σέηνηα κέζα πνπ δελ θάλνπλ 

δηάθξηζε θάζεσλ-γεο  είλαη  νη  αζθάιεηεο  θαη  νη  δηαθφπηεο  κε  πξσηνγελή πξνζηαζία (απηνπξνζηαζία).  

  

  

Γεηψζεηο  

Γεληθά, Οξηζκνί  

 Γείσζε είλαη ε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ή ελφο κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ κε κία 

εγθαηάζηαζε γείσζεο. Βγθαηάζηαζε γείσζεο είλαη έλα ε πεξηζζφηεξα ζπλδεδεκέλα ειεθηξφδηα γείσζεο 

θαξθσκέλα ή ζακκέλα κέζα ζην ρψκα ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0.5 m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Γε είλαη ε 

αγψγηκε κάδα ηνπ εδάθνπο, ηνπ νπνίνπ ην δπλακηθφ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζεσξείηαη ζπκβαηηθά ίζν κε ην 

κεδέλ.  

Βίδε γεηψζεσλ  

Σα ηξία είδε γεηψζεσλ πνπ ζπλαληάκε ζηνπο ππνζηαζκνχο κέζεο ηάζεο είλαη:  

 Ώ. Γείσζε πξνζηαζίαο  

 Υσξίδεηαη ζε δχν κέξε:  

 Ώ1. Γείσζε πξνζηαζίαο κέζεο ηάζεο  

ην ζχζηεκα απηφ ζπλδένληαη φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή 

ηάζε > 1 kV, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην ελεξγφ θχθισκα αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ ελεξγά ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο ή αθφκα θαη  ηφμνπ.  Σέηνηα  είλαη  ν  πίλαθαο  κέζεο  ηάζεο,  ην  δνρείν  ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή. νη ζσξαθίζεηο ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θ.ά.  
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 Ώ2. Γείσζε πξνζηαζίαο ρακειήο ηάζεο ην ζχζηεκα απηφ ζπλδένληαη φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ 

εμνπιηζκνχ κε νλνκαζηηθή ηάζε < 1 kV, δειαδή ν πίλαθαο ρακειήο ηάζεο, νη ζσξαθίζεηο ησλ 

θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θιπ.  

ΐ. Γείσζε ιεηηνπξγίαο  

Βίλαη ε γείσζε ελφο ζεκείνπ ηνπ ελεξγνχ θπθιψκαηνο. πρ. ε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ θφκβνπ ηεο ρακειήο ηάζεο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 20/0.4 kV. Ώπηή είλαη άκεζε, δειαδή δελ κεζνιαβεί θάπνηα αληίζηαζε. Δ γείσζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα κελ εκθαληζζνχλ επηθίλδπλεο ηάζεηο ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο.  

Γ. Γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

ηε γείσζε απηή θαηαιήγνπλ νη αγσγνί ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γηα λα δηνρεηεχζνπλ ην 

ξεχκα ησλ θεξαπλψλ πξνο ηε γε. Σα ηξία είδε γεηψζεσλ ζπλππάξρνπλ ζπλήζσο ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Μπνξεί νη 

γεησηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη θνηλνί (ή θνηλά ειεθηξφδηα γείσζεο) θαη γηα ηηο ηξεηο γεηψζεηο. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θάζε πξνζπάζεηα, νη γεηψζεηο λα απνιήμνπλ ζην ίδην ειεθηξφδην ή ζηελ ίδηα 

εγθαηάζηαζε γείσζεο.  

  

  

Βίδε ειεθηξνδίσλ γείσζεο  

Σα ειεθηξφδηα γείσζεο (earth electrode) ζπλήζσο είλαη:  

Γεησηήο ξάβδνπ  

Βίλαη ζσιήλαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο ηεο κίαο ίληζα ή κία ξάβδνο ζηξνγγπιή ή πξνθίι απφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα, π.ρ. U, L, Σ ή Ε-πξνθίι. Δ ξάβδνο ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα ή ινμά (π.ρ. 20 ) σο πξνο 

ηελ θαηαθφξπθν ζην έδαθνο ζε βάζνο, π.ρ. 2.5 m κε ζθπξί ρεξηνχ, ή κε κεραληθφ ζθπξί. Σν θάησ κέξνο 

δηακνξθψλεηαη ζαλ αθίδα γηα λα νδεγείηαη θαιχηεξα ζην έδαθνο. Δ αληίζηαζε γείσζεο είλαη πεξίπνπ 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ βάζνπο. Δ αληίζηαζε δελ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην πάρνο ή ηε δηάκεηξν ηεο 

ξάβδνπ. Βθφζνλ ην επηηξέπεη ε κεραληθή αληνρή, πξνηείλνληαη ειεθηξφδηα ραιθνχ ή επηκνιπβδσκέλα 

ειεθηξφδηα, γηαηί αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε.  

Γεησηήο ηαηλίαο ή ζπξκαηφζρνηλνπ  

Σαηλία ή ζπξκαηφζρνηλν πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ραληάθη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 0.5 m. Σν βάζνο πνπ πξνηηκάηαη 

είλαη 0,7-1.0 m, γηα λα ππάξρεη πγξφ έδαθνο. Δ ηαηλία κπνξεί λα είλαη ράιπβαο γαιβαληζκέλνο ή 

επηραιθσκέλνο. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ράιθηλεο ηαηλίεο. Δ ηαηλία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επζχγξακκα ή 

θπθιηθά γχξσ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Δ ηειεπηαία γείσζε ιέγεηαη γεησηήο βξφγρνπ. Δ αληίζηαζε είλαη πεξίπνπ 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ κήθνπο. Γηα ην ίδην κήθνο ηαηλίαο ν επζχγξακκνο γεησηήο έρεη κηθξφηεξε αληίζηαζε 

απφ ηνλ θπθιηθφ. Αε ζπληζηάηαη ζπξκαηφζρνηλν αληί ηαηλίαο ζαλ ειεθηξφδην γείσζεο, αλ θαη ην επηηξέπεη ην 

ΒΛΟΣ HD384, γηαηί δηαβξψλεηαη εχθνια.  

Γεησηήο πιάθαο  

Πξφθεηηαη γηα πιάθα κνξθήο παξαιιεινγξάκκνπ, πρ  0.5x0.5m, ε νπνία εληαθηάδεηαη ζην έδαθνο κε ηελ 

επηθάλεηά ηεο θαηαθφξπθε. Σν πάλσ κέξνο ηεο βξίζθεηαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ηνπ 1.0 m. Σν πιηθφ 

θαηαζθεπήο κπνξεί λα είλαη γαιβαληζκέλνο ράιπβαο κε πάρνο κεγαιχηεξν ησλ 3 mm ή ραιθφο ή κφιπβδνο κε 

πάρνο κεγαιχηεξν ησλ 2 mm.  

Γεησηήο αθηηληθφο  

Βίλαη ηαηλίεο ή ξάβδνη πνπ δηακνξθψλνληαη ππφ κνξθή αζηέξα κε πνιιέο αθηίλεο. Ο αζηέξαο βξίζθεηαη ζε 

νξηδφληηα ζέζε, εληαθηαζκέλνο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0.5 m. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη φκνηα, φπσο 

ζηνλ γεησηή ηαηλίαο.  

Γεησηήο πιέγκαηνο  

Πιέγκα απφ ηαηλίεο κε ηεηξαγσληθά αλνίγκαηα πιάηνπο 3 - 7 m ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζε βάζνο 0,5 – 1,0 m. 

Σα ειάρηζηα πάρε είλαη φπσο ζηνπο γεησηέο ηαηλίαο. Σν πιενλέθηεκα ησλ γεησηψλ πιέγκαηνο είλαη φηη νη 

βεκαηηθέο ηάζεηο ζην έδαθνο, επάλσ απφ ην πιέγκα, είλαη ακειεηέεο. Βπηηξέπνληαη, πξνθαλψο, θαη αλνίγκαηα 

κηθξφηεξα απφ  3 m. Ώπηά φκσο δελ έρνπλ  

κηθξφηεξεο βεκαηηθέο ηάζεηο απφ φηη πιέγκαηα κε αλνίγκαηα 3 m.  

Σν δίθηπν χδξεπζεο ζαλ γεησηήο Βπηηξέπεηαη θαηά ην ΒΛΟΣ HD384, ρσξίο ηδηαίηεξε άδεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε 

κεηαιιηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο σο γεησηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηάζεηο σο πξνο γε κηθξφηεξεο ησλ  250 V, εθ' 

φζνλ ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Όδξεπζεο. Πάλσ απφ απηέο ηηο ηάζεηο ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Όδξεπζεο.  

Θεκειηαθή γείσζε  

Δ ζεκειηαθή γείσζε είλαη έλαο γεησηήο ηαηλίαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ησλ ζεκειίσλ ησλ θηηξίσλ, 

κέζα ζην ζθπξφδεκα. Δ ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηε βάζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη είλαη έλαο θιεηζηφο βξφγρνο. 

Βπεηδή ην έδαθνο θαη ην ζθπξφδεκα ησλ ζεκειίσλ είλαη πγξφ φιν ην έηνο ζπλήζσο, ν ζεκειηαθφο γεησηήο έρεη 
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ζρεηηθά ρακειή αληίζηαζε γείσζεο. Σηκέο ησλ 2 Ω ή κηθξφηεξεο δελ είλαη ζπάληεο. Δ ζεκειηαθή γείσζε 

ζεσξείηαη ε θαιχηεξε γείσζε αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν  

ζε λέα θηίξηα.  

  

Δ αληίζηαζε γείσζεο  

Γηα λα θαηαιάβνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο γείσζεο ζε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί έλα κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαξθσκέλν θάζεηα ζηε γε. ε βάζνο 

κεγαιχηεξν απφ 0.5 m ην ρψκα παξακέλεη πγξφ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη έηζη ην ειεθηξφδην έξρεηαη ζε 

θαιή επαθή κε ηε γε. ην πάλσ κέξνο ηνπ ειεθηξνδίνπ ζπλδένπκε κε θαιψδην ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. ζν ε εγθαηάζηαζή καο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ην ειεθηξφδην έρεη ην δπλακηθφ ηεο γεο 

αιιά θαη φια ηα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηφ έρνπλ θαη απηά ην δπλακηθφ 

ηεο γεο. Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο θάπνηαο θάζεο κε ηε γε, ζηα ειεθηξφδηα 

εκθαληζζεί κηα ηάζε έζησ U σο πξνο ηελ άπεηξε γε. Με ηνλ φξν άπεηξε γε ζεσξνχκε έλα ζεκείν ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο, ζεσξεηηθά ζε άπεηξε απφζηαζε απφ ην γεησηή, ζην νπνίν έρνπκε θαξθψζεη έλα δεχηεξν 

ειεθηξφδην. Πξαθηηθά ε άπεηξε απφζηαζε είλαη πεξίπνπ  10 θνξέο ην κήθνο ηνπ ειεθηξνδίνπ, δειαδή 2 • 10 = 

20 m. Δ ηάζε U πνπ εθαξκφζακε ζην ειεθηξφδην δεκηνπξγεί γχξσ ηνπ έλα ειεθηξηθφ πεδίν. Σν πεδίν απηφ 

πεξηγξάθεηαη κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο ηνπ θαη ηηο γξακκέο ξνήο ηνπ ξεχκαηνο πνπ αθνινπζεί ην ξεχκα γηα 

λα θαηαιήμεη ζην ζεκείν ηεο άπεηξεο γεο. Οη γξακκέο ξνήο είλαη θάζεηεο ζηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο. Θα 

πξέπεη λα θαληαζηνχκε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο θαη ηηο γξακκέο ξνήο λα δηαζρίδνπλ φιν ην εζσηεξηθφ ηεο 

γήηλεο ζθαίξαο γηα λα θαηαιήμνπλ ζην δεχηεξν ειεθηξφδην πνπ είλαη θαξθσκέλν ζε άπεηξε (ζεσξεηηθά) 

απφζηαζε. Ώλ δηαηξέζνπκε ηελ ηάζε U κε ην ξεχκα Ε πνπ εηζέξρεηαη ζην ειεθηξφδην θαη εμέξρεηαη ζηελ άπεηξε 

γε δηαζρίδνληαο ην εζσηεξηθφ ηεο γήηλεο ζθαίξαο, ηφηε έρνπκε βξεη ηελ αληίζηαζε γείσζεο R ηνπ ειεθηξνδίνπ, 

δειαδή R = U /Ε  

Δ αληίζηαζε γείσζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ δίλεηαη απφ ηνλ πξνζεγγηζηηθφ ηχπν: Rελ = ξ/L  

φπνπ:  

 Lελ = ην κήθνο ηνπ ειεθηξνδίνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 0.5 m ηεο  

επηθάλεηαο ηεο γεο, δειαδή αλ ην ειεθηξφδην καο έρεη θαξθσζεί 2.0 m κέζα ζηε Γή ην ελεξγφ κήθνο ηνπ είλαη 

1.5 m. ια ηα είδε γεησηψλ (πιάθαο, ηαηλίαο θιπ) πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο > 0.5 m   

ξ = εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο. Δ εηδηθή αληίζηαζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εδάθνπο. Γηα ειψδεο πγξφ 

έδαθνο είλαη ξ=30 Ω•m, ελψ γηα βξαρψδεο έδαθνο θηάλεη ξ=3000 Ω•m  

  

Γείσζε ζηελ εγθαηάζηαζε ΜΣ  

 ηνπο ππνζηαζκνχο, φπσο θαη ζηηο ινηπέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή γεηψζεσλ, 

ψζηε ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ππφ ηάζε λα κεηαβηβάδνπλ ην ξεχκα πξνο ηε γε, πξνζηαηεχνληαο 

ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε απηέο. Δ γείσζε ζηνπο ππνζηαζκνχο 

γίλεηαη γηα δχν ιφγνπο:  

 Πξνζηαζία αηφκσλ απφ επηθίλδπλεο ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεο ζε βξαρπθπθιψκαηα κεηαμχ 

θάζεο θαη γεο ζηε ΜΣ. Ώπηά ιέγνληαη θαη ζθάικαηα γεο ή ππεξπεδήζεηο ΜΣ φπσο π.ρ. ε ππεξπήδεζε 

ηφμνπ κεηαμχ θάζεο θαη δνρείνπ ηνπ Μ/Ε ή θαη άιισλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ Τ/  

 Υξεηάδεηαη γείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ Μ/ θαη γείσζε πξνζηαζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε  XT 

γηα πξνζηαζία αηφκσλ απφ επηθίλδπλεο ηάζεηο επαθήο  

  

ηνπο θαηαλαισηέο ΜΣ έρνπκε ζπλήζσο πέληε θπθιψκαηα πνπ πξέπεη λα γεησζνχλ θαη είλαη:  

 ηελ είζνδν ηνπ ππνζηαζκνχ, ζηνλ ελαέξην ζηχιν ηεο ΑΒΔ γεηψλνληαη νη απαγσγείο ηάζεηο  

 ηνλ Μ/ θαη ηηο θπςέιεο ΜΣ γεηψλνληαη ηα κεηαιιηθά κέξε  

 ηνλ Μ/ γεηψλεηαη ν νπδέηεξνο θφκβνο  

 Ο νπδέηεξνο αγσγφο γεηψλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαηαλαισηψλ XT θαη πξνζηίζεηαη θαη ν αγσγφο 

πξνζηαζίαο (ΡΒ)  

 Δ γείσζε ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο θεξαπλψλ, εγθαηάζηαζε γείσζεο ζπζηήκαηνο αιεμηθέξαπλεο 

πξνζηαζίαο  

Δ απνηειεζκαηηθφηεξε γείσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ζεκειηαθήο γείσζεο ζην θηίξην ηνπ Τ/ θαη 

φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ηνπνζεηείηαη ηζνδπλακηθφ πιέγκα ζην δάπεδν ηνπ Τ/.  

  

Δ γείσζε ΜΣ θέξεη ζεκαληηθά ξεχκαηα ζε ζθάικαηα γεο. Σν κέγηζην ξεχκα πνπ κπνξεί λα ξέεη είλαη 1000Ώ 

θαη ε δηάξθεηα ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ξχζκηζε ησλ ΔΝ γεο πνπ είλαη ζπλήζσο 80Ώ. Σα ξεχκαηα ζε ζθάικαηα 
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γεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο, γηα ηνλ ιφγν απηφ επηδηψθνληαη 

κηθξέο αληηζηάζεηο γεηψζεηο.  

 Ώλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο γείσζεο πνπ επηηπγράλνπκε δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο θαη ζρεδηάδνπκε ηηο 

γεηψζεηο ΜΣ θαη XT:  

 πλνιηθή αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε ηνπ 1 Ω  

ηελ πεξίπησζε απηή ε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ΜΣ θαη ηνπ νπδεηέξνπ θφκβνπ ηνπ Μ/ ζηε 

XT επηηξέπεηαη θαη ελδείθλπηαη λα είλαη θνηλέο αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν πξνζηαζίαο ζε ηάζεηο 

επαθήο ηεο εγθαηάζηαζεο XT. ηαλ ν Τ/ ηξνθνδνηείηαη απφ ππφγεην δίθηπν ην κήθνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 1200 κέηξα, ηφηε ε αληίζηαζε γείσζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 1Ω θαη απηφ πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Ώλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θαιήο γείσζεο 

ηνπ Τ/.  

 πλνιηθή αληίζηαζε γείσζεο κεγαιχηεξε ηνπ 1Ω  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο ΜΣ ηνπ Τ/ πξέπεη λα δηαρσξηζηεί 

απφ ηελ γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ Μ/ ζηε XT, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν πξνζηαζίαο ζε ηάζεηο 

επαθήο ηεο εγθαηάζηαζεο XT. Οη δχν γεησηέο ΜΣ θαη XT πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξα 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Δ αληίζηαζε γείσζεο ησλ γεησηψλ ΜΣ πξέπεη 

λα είλαη κηθξφηεξε ησλ  40Ω ελψ ε αληίζηαζε γείσζεο ηεο XT πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε κηθξφηεξε 

ηνπ 10Ω θαη αλ δελ επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα φπσο ηζνδπλακηθφ πιέγκα 

θαη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο.  

  

Μέζνδνο γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε XT  

ην ρψξν ηεο ρακειήο ηάζεο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο άκεζεο γείσζεο ή ηεο νπδεηέξσζεο. Γηα ιφγνπο 

κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο ελδείθλπηαη ε νπδεηέξσζε σο πην απνηειεζκαηηθή. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

απαγνξεχεηαη ε ζχγρξνλε εθαξκνγή θαη ησλ δχν κεζφδσλ γείσζεο ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε XT.  

ε θαηαλαισηέο XT έρνπκε δχν θπθιψκαηα πνπ πξέπεη λα γεησζνχλ:  

 ην κεηξεηή γεηψλεηαη ν νπδέηεξνο θαη πξνζηίζεηαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο 

 Γεηψλεηαη ην ζχζηεκα ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο αλ ππάξρεη  

Ώλ ν θαηαλαισηήο έρεη πνιινχο πίλαθεο XT αξθεί θαλείο λα γεηψζεη ηνλ νπδέηεξν ζηνλ θχξην πίλαθα 

δηαλνκήο. Ώλ φκσο ελψζνπκε ηνλ νπδέηεξν κε ηνλ αγσγφ γεο θαη ζε άιιν πίλαθα, ηφηε ρξεηάδεηαη θαη εθεί 

ειεθηξφδην γείσζεο. πζηήκαηα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ  

 Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζπζηήκαηα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ είλαη ν αθφινπζνο:  

Σν πξψην γξάκκα αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο κε ηε γε,   

 Σ= άκεζε ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ κε ηε γε,  

 I = φια ηα ελεξγά κέξε απνκνλσκέλα απφ ηε γε ή έλα ζεκείν ζπλδεδεκέλν κε ηε γε κέζσ κηαο 

ζχλζεηεο αληίζηαζεο ζεκαληηθήο ηηκήο.  

 Σν δεχηεξν γξάκκα αθνξά ηε ζρέζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ηε γε :  

 Σ= άκεζε ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηε γε, αλεμάξηεηα απφ ηε 

γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο.  

 Ν= άκεζε ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηνλ νπδέηεξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο.  

 Σα επφκελα γξάκκαηα (αλ ππάξρνπλ) αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο.  

 S = ε πξνζηαζία εμαζθαιίδεηαη απφ ηδηαίηεξν αγσγφ πξνζηαζίαο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ νπδέηεξν.  

 C = νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλα κφλν αγσγφ (αγσγφ PEN).  

  

Σα  ζπζηήκαηα  ζχλδεζεο  γεηψζεσλ  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο, πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ηνπ ΒΛΟΣ HD 

384, είλαη:  

  

 χζηεκα ζχλδεζεο ΣΝ  

Σα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ, έρνπλ ηνλ 

νπδέηεξν  (, αλ δελ ππάξρεη ή δηαζέζηκνο νπδέηεξνο, έλα άιιν ζεκείν ηνπο) άκεζα (δει. ρσξίο εζειεκέλε 

αληίζηαζε) γεησκέλν, ελψ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζπλδένληαη κε ηνλ νπδέηεξν  (ή κε 

ην γεησκέλν ζεκείν) κέζσ αγσγψλ πξνζηαζίαο. Αηαθξίλνληαη ηξεηο εηδηθφηεξεο κνξθέο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο, σο 

εμήο:  



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 147 

 χζηεκα TN-S, ζην νπνίν ν νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο είλαη ρσξηζηνί ζ' νιφθιεξν ην 

ζχζηεκα  

 χζηεκα TN-C-S, ζην νπνίν νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη αγσγνχ πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλα 

κφλν αγσγφ ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 3.2). 

 χζηεκα  TN-C, ζην νπνίν νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη αγσγνχ πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλα 

κφλν αγσγφ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα (ρήκα 3.3).  

  

 χζηεκα ζχλδεζεο TT  

Σα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ, έρνπλ ηνλ 

νπδέηεξν (ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο νπδέηεξνο, έλα άιιν ζεκείν ηνπο) άκεζα 

ζπλδεδεκέλν πξνο ηε γε, ελψ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζπλδένληαη κε ειεθηξφδηα 

γείσζεο ειεθηξηθά αλεμάξηεηα απφ ηε γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο (ρήκα 3.4).  

  

ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ IT, φια ηα ελεξγά 

κέξε είλαη κνλσκέλα πξνο ηε γε, ή έλα ζεκείν ζπλδέεηαη κε ηε γε κέζσ κηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο κεγάιεο 

ηηκήο, ελψ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη γεησκέλα. Ώλ γεηψλεηαη έλα ζεκείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο, απηφ κπνξεί λα είλαη είηε ν νπδέηεξνο, είηε κία θάζε, είηε έλαο ηερλεηφο 

νπδέηεξνο.  

 

Οη αγσγνί 

Καηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ ραιθφ θαη ζπάληα απφ αινπκίλην. Γίλεηαη επίζεο ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ ζαλ 

αγσγφο ζε θαιψδηα δηαηνκψλ άλσ ησλ 35 mm2 ζπλήζσο. Πιενλεθηήκαηα ηνπ αινπκηλίνπ ζε ζρέζε κε ην 

ραιθφ είλαη ε ρακειή ηηκή ηνπ θαισδίνπ θαη ην κηθξφηεξν βάξνο. Μεηνλεθηήκαηά ηνπ αινπκηλίνπ είλαη φηη δελ 

ζπγθνιιάηε κε καιαθή θφιιεζε ρακεινχ ζεκείνπ ηήμεο  (π.ρ. θαζζηηεξνθφιιεζε)  θαη  φηη δηαβξψλεηαη 

επθνιφηεξα ιφγσ ειεθηξνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ.  

 Δ κνξθή ησλ αγσγψλ είλαη ζηξνγγπιή. Γηα πνιππνιηθά θαιψδηα κεγάισλ 2δηαηνκψλ  (>35 mm ) 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηαηνκέο θπθιηθνχ ηνκέα (ηξηγσληθέο, ραξαθηεξίδνληαη κε  S). ζνλ αθνξά ηελ 

επθακςία, έρνπκε αγσγνχο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο εμήο:  

 Μνλφθισλνπο (U), πνιχθισλνπο (R)  

 Τςειήο επθακςίαο πνιχθισλνπο (Κ), ππεξπςειήο επθακςίαο (F)  

 Ώγσγνχο πςειήο θαη ππεξπςειήο επθακςίαο ρξεζηκνπνηνχκε ζε θαιψδηα γηα ζπγθνιιήζεηο, γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο, γεξαλνχο θ.ιπ., εθεί πνπ ην θαιψδην ππφθεηηαη ζε ζπλερείο θάκςεηο.  

 Σα θαιψδηα πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην θαηά θαλφλα, πξνζδηνξίδνληαη απφ πξφηππα (θαλνληζκνχο), ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο ηξφπνπο δνθηκήο θαη ρξήζεο ηνπο φπσο:  

 Μείγκαηα ή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θχξηα κνλσηηθά  

 Τιηθά αγσγψλ 

 Μείγκαηα ή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην καλδχα  

 Αηαζηάζεηο  

 Μεραληθέο, ζεξκηθέο θαη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο  

 Υξψκα, ηξφπν ζπκβνιηζκνχ θαη ζήκαλζεο ησλ θαισδίσλ (θσδηθνί θ.α.)    

 Πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο θαη πεδία εθαξκνγψλ  

 Φφξηηζε ξεχκαηνο  

 Ανθηκέο  

 Οη θαλνληζκνί ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαζθεπαζηεί ην θαιψδην αλαγξάθνληαη ζηνλ καλδχα ηνπ θαη 

εμαζθαιίδνπλ κηα νξηζκέλε πνηφηεηα.  

 Μφλσζε θαισδίσλ  

Σν κνλσηηθφ θαη ην πάρνο πξνζδηνξίδεη ηελ ειεθηξηθή αληνρή ηνπ θαισδίνπ ζε ηάζε, αιιά θαη ηελ 

επηηξεπφκελε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο θφξηηζεο ηνπ αγσγνχ. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ξεχκα είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νπνία αληέρεη ην κνλσηηθφ. ηελ ρακειή ηάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην  

PVC σο κνλσηηθφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Βθηφο απφ ηελ θχξηα κφλσζε, έρνπκε θαη ηελ εμσηεξηθή 

κφλσζε (ή καλδχα) πνπ γίλεηαη ζπλήζσο απφ PVC ή απφ πνιπρισξνπξέλην ( λενπξέλην) ή απφ πνιπαηζπιέλην 

ή ρισξνπξέλην. ηελ κέζε ηάζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα θαιψδηα κε κφλσζε θπξίσο απφ ρεκηθά 

δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE. Τπάξρνπλ επίζεο θαιψδηα απφ αηζπιεληνχρν - πξνππιαηληνχρν ειαζηηθφ 

EPR πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα θαη είλαη αλζεθηηθφηεξα ζην ιάδη ή ζε άιια ρεκηθά απφ φηη ηα 

XLPE, αιιά είλαη πην αθξηβά. Σα πην πάλσ κνλσηηθά πιηθά θαισδίσλ ΜΣ θαη  XT αλακεηγλχνληαη κε νπζίεο 
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γηα λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιειεο ηδηφηεηεο φπσο ειαζηηθφηεηα, ρξψκα, αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία, κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θιπ.  

  

Δ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ή γξακκψλ γίλεηαη :  

 Πάλσ ζηνλ ηνίρν κε ζσιήλεο  

 Πάλσ ζηνλ ηνίρν κε ζηεξίγκαηα  

 Μέζα ζην επίρξηζκα απεπζείαο ή ζε ζσιήλα  

 Πάλσ ζηνλ ηνίρν ζε ζράξεο  

 Πάλσ ζην δάπεδν κε θαηάιιειε κεραληθή πξνζηαζία  

 Βλαέξηα, κε ζηήξημε ή φρη ζε ραιχβδηλν ζπξκαηφζρνηλν  

 ην έδαθνο, ζε ζσιήλεο πιαζηηθνχο ή θαιχηεξα ηζηκεληνζσιήλεο  

 ην λεξφ ειεχζεξα, π.ρ. ζε ππνβξχρηεο αληιίεο  

Πξέπεη ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ζην έδαθνο, ζην λεξφ ή ππαίζξηα λα βεβαησζνχκε απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ην θαιψδην θάλεη γηα απηή ηε δνπιεηά. ε πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο 

θαισδίσλ ζηνλ ειεχζεξν αέξα θαη έθζεζεο ζηνλ ήιην πξνηηκνχληαη θαιψδηα κε καλδχα απφ λενπξέλην, 

(πνιπρισξνπξέλην) γηαηί παξνπζηάδνπλ επζηάζεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

Δ ηνπνζέηεζε αγσγψλ ζε ζσιήλεο νξαηνχο ε ρσλεπηνχο πξνυπνζέηεη κηα ειάρηζηε δηάκεηξν ζσιήλα. Βάλ 

ππάξρεη θίλδπλνο λα ρηππεζνχλ ηα θαιψδηα φπσο ζε εξγνζηάζηα, ιεβεηνζηάζηα ηφηε απηά κπαίλνπλ ζε 

ραιπβδνζσιήλεο.  

Ο εληαθηαζκφο ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιήλα παξέρεη πξφζζεηε κεραληθή πξνζηαζία θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

λα αιιαρζεί ην θαιψδην αξγφηεξα αλ ρξεηαζηεί αιιηψο πξέπεη λα ππάξμνπλ έλα ε πεξηζζφηεξα πξφζζεηα 

θαιψδηα, έηζη ψζηε αλ ππάξμεη ζθάικα λα κελ ρξεηαζηεί λα ζθαθηεί φιε ε δηαδξνκή.  

  

Ώθξνδέθηεο θαισδίσλ 

Ώθνχ εγθαηαζηαζεί ην θαιψδην εθαξκφδνληαη νη αθξνθεθαιέο ηνπ θαη νη αθξνδέθηεο ηνπ. Οη αθξνδέθηεο 

ζπκπηέδνληαη κε εηδηθέο ρεηξνθίλεηεο ή πδξαπιηθέο πξέζεο αθξνδεθηψλ. Αελ γίλεηαη ζπγθφιιεζε ησλ 

αθξνδεθηψλ ζε θαιψδηα ΜΣ, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηξαθεί ε κφλσζε. ηελ XT κπνξεί λα γίλεη 

θαζζηηεξνθφιιεζε ησλ αθξνδεθηψλ πάλσ ζηνπο αγσγνχο. ηελ XT, νη αθξνθεθαιέο έρνπλ θπξίσο ηνλ ζθνπφ 

λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν λεξνχ ή πγξαζίαο ζην θαιψδην. Μπνξεί ζε εζσηεξηθνχο ή ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 

λα κελ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία, αλ νη ρψξνη είλαη μεξνί. Ώιιηψο ρξεζηκνπνηνχληαη απηνβνπιθαληδφκελεο   

ηαηλίεο ή απηνζπξξηθλνχκελνη ζσιήλεο απφ PVC. ε ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ επηβιεζεί ζηελ XT 

αθξνθεθαιέο απφ ξεηίλεο. ηε ΜΣ έρνπκε αθξνθεθαιέο πνπ πξνζδίδνπλ επαξθή ειεθηξηθή αληνρή ζηελ άθξε 

ηνπ θαισδίνπ θαη απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ηεο πγξαζίαο ζην θαιψδην. Ώπνηεινχληαη απφ:  

 Βιαζηηθφ ζηιηθφλεο γηα εζσηεξηθνχο θπξίσο ρψξνπο  

 Πνξζειάλε γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο  

 Ρεηίλεο γηα εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

Γείσζε θαισδίσλ  

ηα θαιψδηα ΜΣ γεηψλεηαη ν καλδχαο θάζε θαισδίνπ ζηελ αλαρψξεζε απφ ηε ΑΒΔ. ηελ άθημε, ζηηο θπςέιεο 

ΜΣ γεηψλεηαη ν καλδχαο ζηε γείσζε ηεο ΜΣ, δειαδή καδί κε ηηο θπςέιεο θαη ην δνρείν ηνπ Μ/. ε 

εγθαηαζηάζεηο θηλεηήξσλ  6 kV ην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ γεηψλεηαη ζηελ θπςέιε αλαρψξεζεο ηνπ θαη ην 

άιιν ζπλδέεηαη κε ην θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα. Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

ππνζηαζκνχ καο κε ην ελαέξην ή ππφγεην δίθηπν  20 kV ηεο ΑΒΔ. Βπίζεο ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε ζχλδεζε 

ηνπ πίλαθα 20 kV κε ην κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο. Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα έρνπλ 

κφλσζε απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (XLPE). Παιηφηεξα ε κφλσζή ηνπο ήηαλ απφ κάδα ραξηηνχ 

εκπνηηζκέλε κε κνλσηηθφ ιάδη  (ίδην κε ην ιάδη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ιαδηνχ).  

Ώλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγσγψλ θάζεσλ πνπ έρνπλ ηα θαιψδηα ηα ρσξίδνπκε ζε:  

   

 κνλνπνιηθά (N2XSY) θαη 

 ηξηπνιηθά (2XSEYFY)  

 

Δ νλνκαζηηθή ηνπο ηάζε είλαη U /U = 12/20 kV, δειαδή ιεηηνπξγνχλ ζε θαζηθή ηάζε 12 kV θαη πνιηθή ηάζε 

20 kV. Πνιιέο θνξέο, γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηνχκε ζηα δίθηπα ησλ 20 kV θαιψδηα 

νλνκαζηηθήο ηάζεο 18/30 kV.  

Σα θαιψδηα  12/20 kV δνθηκάδνληαη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο (ζχκθσλα κε ην I EC 502) ζε ηάζε 36 

kV κεηαμχ θάζεο θαη ζσξάθηζεο γηα 4 ψξεο. Αειαδή ε ηάζε δνθηκήο είλαη 3 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε θαζηθή 
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ηάζε ιεηηνπξγίαο (12 kV). Οη ηππνπνηεκέλεο δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 

240 θαη 300 mm2. ηα  δίθηπα  ησλ   20  kV  ε  ειάρηζηε  δηαηνκή  είλαη   (γηα  ιφγνπο βξαρπθπθιψκαηνο) 50 

mm2. Σα θαιψδηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζράξεο ή λα εληαθηαζηνχλ ζην ρψκα.  

  

Βίδε θαισδίσλ κέζεο ηάζεο  

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηα απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο.  

Οη αγσγνί ηνπο είλαη απφ ραιθφ (ζπάληα απφ αινπκίλην) θαη πεξηβάιινληαη απφ κία καχξε εκηαγψγηκε ηαηλία 

πνπ ζθνπφ έρεη ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαισδίνπ, 

κεηαμχ ηνπ αγσγνχ θαη ηεο ζσξάθηζεο. Δ κφλσζή ηνπο είλαη απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (XLPE). δειαδή 

έλα πιαζηηθφ κίγκα πνπ έρεη πνιχ θαιέο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο γηα λα αληέρεη ζην ηζρπξφ ειεθηξηθφ πεδίν πνπ 

ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαισδίνπ. Δ κφλσζε απηή αληέρεη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε 90 C θαη γηα ρξφλν 5 s 

(δειαδή ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο) ηνπο 250 C.  

Δ ζσξάθηζε είλαη απαξαίηεηε ζηα θαιψδηα Μ.Σ. δηφηη δεκηνπξγεί καδί κε ηνλ αγσγφ ηνπ θαισδίνπ, έλα 

νκνηνγελέο ειεθηξηθφ πεδίν. Ώπηή γεηψλεηαη θαη ζηηο δχν άθξεο ηνπ θαισδίνπ ζην ζχζηεκα γείσζεο κέζεο 

ηάζεο. Δ χπαξμε ησλ δχν αγψγηκσλ επηθαλεηψλ, δειαδή ηνπ αγσγνχ θάζεο θαη ηεο ζσξάθηζεο κε ην 

δηειεθηξηθφ κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγεί εθ ησλ κνλσηηθφ πξαγκάησλ έλα παξαζηηηθφ ππθλσηή. Έηζη ηα θαιψδηα 

κέζεο ηάζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο (C), θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηα θνηλά θαιψδηα ρακειήο 

ηάζεο. Γηα θαιψδηα δηαηνκήο 50 mm2 θαιψδηα είλαη C = 0.25 κF/km. Έηζη, φηαλ δηαθφπηεηαη ε ηάζε ζε έλα 

θαιψδην, ν παξαζηηηθφο ππθλσηήο παξακέλεη θνξηηζκέλνο γηα αξθεηέο ψξεο. Γη‟ απηφ πξέπεη λα γεηψλνπκε 

πξνζεθηηθά ηα θαιψδηα, πξνηνχ εξγαζηνχκε ζηα δίθηπα ησλ 20 kV. Σν εμσηεξηθφ ηνπο πεξίβιεκα είλαη 

πάληνηε απφ θφθθηλν PVC γηα λα μερσξίδνπλ απφ ηα θαιψδηα ρακειήο ηάζεο U /U = 0.6/1 kV πνπ έρνπλ πάληα 

καχξν καλδχα απφ PVC.  

  

  

Σεξκαηηζκφο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο  

Εδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ  (termination) ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο.  

Ο ιφγνο είλαη φηη ζην ζεκείν πνπ δηαθφπηεηαη ε ζσξάθηζή ηνπ. Σν ειεθηξηθφ πεδίν γίλεηαη αλνκνηνγελέο θαη 

πνιχ ηζρπξφ. Έηζη κε ηελ πξψηε θαηαπφλεζε ηνπ θαισδίνπ (π.ρ. ππέξηαζε), ε κφλσζή ηνπ θαηαζηξέθεηαη 

(ηξππάεη) θαη έρνπκε ζθάικα κεηαμχ ηνπ αγσγνχ θάζεο θαη ηεο γεησκέλεο ζσξάθηζεο, δειαδή ζθάικα θάζεο-

γεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηνχκε, θαη ζηηο δχν ηηο άθξεο ηνπ θαισδίνπ. 

εηδηθά ζχλνια (θηη) εμαξηεκάησλ πνπ νλνκάδνληαη αθξνθεθαιέο ή αθξνθηβψηηα. Πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε 

πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζην θηη ηεο αθξνθεθαιήο.  

 ε γεληθέο γξακκέο ε ζεηξά ηνλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πιαζηηθήο αθξνθεθαιήο είλαη:  

 Ώθαηξείηαη ε ζσξάθηζε ζε κήθνο πεξίπνπ 200 mm  

 Καζαξίδεηαη πξνζεθηηθά ε κφλσζε απφ ηελ εκηαγσγή ζηξψζε  

 Σνπνζεηείηαη ην εηδηθφ δαθηπιίδη  

 Σνπνζεηείηαη ν θψλνο εμνκάιπλζεο (stress cone)  

Δ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο ζηνλ αέξα γίλεηαη πάλσ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο δηάηξεηεο 

κεηαιιηθέο ζράξεο θαισδίσλ . Οη ζράξεο είλαη δηάηξεηεο γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ην θπζηθφ αεξηζκφ (ςχμε) ησλ 

θαισδίσλ. Καηαζθεπάδνληαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0.5 έσο 2 mm θαη ζε κήθε απφ 2 έσο 4 m. 

Οη ζράξεο ζηεξίδνληαη ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή, αλά  1.5 m πεξίπνπ, κε εηδηθά κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα. Οη 

θαηαζθεπαζηέο ζραξψλ θαισδίσλ, θαηαζθεπάδνπλ θαη κηα ζεηξά απφ εμαξηήκαηα φπσο γσλίεο, ηαπ, ζηαπξνχο 

θιπ πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζπλδέζνπκε ηηο ζράξεο κεηαμχ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην δίθηπν ησλ ζραξψλ 

θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο. Πάλσ ζηηο ζράξεο  κέζεο ηάζεο ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα θαιψδηα κέζεο 

ηάζεο, ελψ ζηηο ζράξεο ρακειήο ηάζεο κφλν ηα θαιψδηα ρακειήο ηάζεο. Σα θαιψδηα δέλνληαη κε πιαζηηθά 

θνιάξα πάλσ ζηηο ράξεο αλά  20 cm πεξίπνπ. Μεηαμχ ησλ θαισδίσλ αθήλνπκε απφζηαζε φζε είλαη πεξίπνπ ε 

δηάκεηξνο ηνπο.  

  

Βγθαηάζηαζε θαισδίσλ κέζεο ηάζεο κέζα ζην έδαθνο  

 Δ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ζην έδαθνο γίλεηαη κέζα ζε εηδηθά ραληάθηα πνπ αλνίγνληαη θαηά κήθνο ησλ 

δξφκσλ. Ώλ ζην ραληάθη νδεχνπλ θαη θαιψδηα ρακειήο ηάζεο, ηφηε ηα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ηνπνζεηνχληαη 

ζην θάησ κέξνο ηνπ ραληαθηνχ θαη δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα θαιψδηα ρακειήο ηάζεο κε 

ηζηκεληέληεο πιάθεο. Σα θαιψδηα παξαδίδνληαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ηπιηγκέλα ζε μχιηλα 

ζηξνθεία. Δ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζην ραληάθη γίλεηαη κε πξνζεθηηθφ μεηχιηγκα απφ ην ζηξνθείν θαη κε 

ηε βνήζεηα εηδηθψλ θπιίζηξσλ (ξάνπια) πνπ επηηξέπνπλ ην ηξάβεγκα ηνπ θαισδίνπ ρσξίο λα ηξαπκαηίδεηαη ε 
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κφλσζή ηνπο. ε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπο ηα θαιψδηα ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο κέζα ζην ραληάθη θαη 

θαιχπηνληαη κε άκκν ή θνζθηληζκέλν ρψκα. ηα ζεκεία πνπ ην ραληάθη δηαζρίδεη θάπνην δξφκν, ηνπνζεηνχληαη 

ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ PVC δηακέηξνπ D > 100 mm. Έηζη ζε πεξίπησζε δεκηάο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο, 

δε ρξεηάδεηαη λα μαλαζθεθηεί ν δξφκνο.  

  

 
 

Βηθφλα 9-2: Βγθαηάζηαζε θαισδίσλ κέζεο ηάζεο ζε ζράξεο 

 

Πξνζηαζία ησλ Τ/ θαηά ησλ ππεξηάζεσλ  

Οη εζσηεξηθέο ππεξηάζεηο ιφγσ ρεηξηζκψλ δελ είλαη επηθίλδπλεο γηαηί απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο ηα πιηθά ΜΣ 

αληέρνπλ ζε απηέο Οη εμσηεξηθέο ππεξηάζεηο ιφγσ θεξαπλψλ είλαη ηάμε κεγέζνπο πνιιψλ εθαηνληάδσλ kV θαη 

είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο ζηηο ππαίζξηεο παξνρέο Ώ1 θαη Ώ2, γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πξνζηαηεχνπκε ηελ εγθαηάζηαζε. Πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ρξεηάδεηαη αλ έρνπκε ππφγεηα παξνρή απφ 

ππφγεην δίθηπν, γηαηί δελ πέθηνπλ θεξαπλνί ζηα θαιψδηα θαη αλ πέζνπλ ζηελ αλαρψξεζε ηνπο ηφηε 

απνζβέλνληαη αλ έρνπκε κήθε κεγαιχηεξα απφ 500m. Ώλ αλακέλνληαη θεξαπληθέο ππεξηάζεηο ζε παξνρέο Ώ1 

θαη Ώ2 ηφηε ε ΑΒΔ ηνπνζεηεί, ζπλήζσο, ζην ζεκείν παξνρέηεπζεο ζηνλ ελαέξην ζηχιν αιεμηθέξαπλα θαη ηα 

γεηψλεη. Ώλ ην θαιψδην ηνπ θαηαλαισηή έρεη κήθνο κηθξφηεξν ησλ 500m ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε 

αιεμηθέξαπλσλ θαη ζηηο δχν άθξεο ηνπ θαισδίνπ. Σα αιεμηθέξαπλα ζπλδένληαη κεηαμχ θάζεο θαη γείσζεο ηεο 

ΜΣ θαη εγθαζίζηαληαη θνληά ζηνλ Μ/, ιηγφηεξν απφ 20m, ή κέζα ζηνλ νηθίζθν ηνπ Μ/ ή θαη ζηηο θπςέιεο. 

ΐαζηθφ κέγεζνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε ειεθηξηθή αληνρή ηεο εγθαηάζηαζεο. Δ αληνρή ζε 

θξνπζηηθή ηάζε είλαη  125kV γηα δίθηπα νλνκαζηηθήο ηάζεο 20kV. Οη απαγσγείο ηάζεσλ ή αιεμηθέξαπλα είλαη 

κε γξακκηθέο αληηζηάζεηο πνπ θξνληίδνπλ ε ηάζε λα κέλεη θάησ απφ κηα νξηζκέλε ηάζε, ηελ ηάζε πξνζηαζίαο. 

Δ ηάζε πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξε απφ ηελ ειεθηξηθή αληνρή ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη 

απαγσγείο ηάζεσλ απνηεινχληαη απφ έλα ζπηλζεξηζηή, δηάθελν αέξα, ζε ζεηξά κε κε γξακκηθέο αληηζηάζεηο. 

Ώλ ε ηάζε ππεξβεί κηα νξηζκέλε ηηκή, δηαζπάηαη ν ζπηλζεξηζηήο θαη βξαρπθπθιψλεηαη ην δίθηπν κέζσ ησλ κε 

γξακκηθψλ αληηζηάζεσλ. Δ ηάζε δελ απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ην ξεχκα, δειαδή ε αληίζηαζε κεηψλεηαη κε ην 

ξεχκα. Έηζη ε ηάζε δηαηεξείηαη θάησ απφ ηελ ηάζε αληνρήο. Δ ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απαγσγέα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ δηάξθεηα ησλ θεξαπλψλ, ζπλήζσο 50...100κ3. Ώθνχ πεξάζεη ε ππέξηαζε θαη 

εθαξκνζηεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ, ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ηνπ απαγσγέα κεηψλεηαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηάζεο 

ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε ην ηφμν ζηνλ ζπηλζεξηζηή λα ζβήζεη ζηνλ επφκελν κεδεληζκφ ηνπ ξεχκαηνο. Έηζη ν 

απαγσγέαο γίλεηαη πιένλ κε αγψγηκνο. Σν ξεχκα ηνπ δηθηχνπ ησλ 20kV, πνπ ξέεη κέζσ ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ 

αιεμηθέξαπλνπ, είλαη κηθξφ αιιά ζα πξνθαινχζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θαηαλάισζε ηζρχνο ζην 

δίθηπν, γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη δηάθελν αέξνο ζηνλ απαγσγέα. ηαλ ε ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη ζηελ 

αληίζηαζε ελφο απαγσγέα απφ ην θξνπζηηθφ ξεχκα ππεξβεί έλα φξην, ηφηε νη αληηζηάζεηο κπνξεί λα 

θαηαζηξαθνχλ. Οη απαγσγείο έρνπλ ζχζηεκα αλαθνχθηζεο απφ ηελ πίεζε. Τπάξρεη επίζεο νξαηή έλδεημε φηαλ 

ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζχζηεκα ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ν απαγσγέαο.  

 

Ολνκαζηηθή ηάζε    20 kV 

Μέγηζηε δηαξθψο επηηξεπφκελε ηάζε   24 kV 

Βλεξγφο ηάζε δνθηκήο ηπιίγκαηνο (1sec) 50 kV 

Βλεξγφο ηάζε δνθηκήο κνλσηήξσλ (1sec)  55 kV 
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Κξνπζηηθή ηάζε δνθηκήο 1,2/50ps   125 kV 

Ώπνθνκκέλε θξνπζηηθή ηάζε δνθηκήο  145 kV 

Ώπνζηάζεηο κεηαμχ κνλσηήξσλ δηέιεπζεο 210 mm 

Ώπνζηάζεηο κεηαμχ θάζεσλ θαη γεο  215 mm 

 

Πίλαθαο . Σάζεηο δνθηκήο Μ 

 

Πξνζηαζία ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ XT ζε ππεξηάζεηο  

Οη θεξαπλνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππεξηάζεηο ζε κηα εγθαηάζηαζε XT σο εμήο :  

   

 Τπεξηάζεηο απφ θαηεπζείαλ πιήμε ηνπ δηθηχνπ XT  

 Τπεξηάζεηο απφ καγλεηηθέο δεχμεηο θαη απφ ην φηη νη θάζεηο ηνπ δηθηχνπ έρνπλ γείσζε (νπδέηεξνο 

Μ/) πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε γείσζε πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ. Βπεηδή ε γείσζε πξνζηαζίαο 

δηαξξέεηαη απφ ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ ν ηζνδπλακηθφο δπγφο κπνξεί λα βξίζθεηαη ππφ κεγάιε ηάζε σο 

πξνο ηα άιια γεησκέλα αληηθείκελα θαη ηηο θάζεηο ηνπ δηθηχνπ.  

 Τπεξηάζεηο εμ επαγσγήο ή ιφγσ γεηηλίαζεο.  

Δ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ ζηε XT γίλεηαη :  

 ηελ είζνδν ησλ θπθισκάησλ εγθαζίζηαληαη απαγσγείο ηάζεσλ  

 ηελ είζνδν ησλ θπθισκάησλ ηνπνζεηνχληαη ππθλσηέο, απηεπαγσγέο (ζπλήζσο ζε ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα).  

  

ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαγσγέσλ XT είλαη:  

 Δ κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο, δειαδή ε ηάζε γηα ηελ νπνία δελ πξέπεη λα άγνπλ.  

 Δ ηάζε αθήο δειαδή ε ζπλερήο ή ελαιιαζζφκελε ηάζε ηελ νπνία απνθφπηνπλ.  

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο, ν ρξφλνο πνπ παξέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ηάζεο έσο φηνπ αξρίζνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ νη κεραληζκνί αγσγηκφηεηαο.  

 Σν ξεχκα πνπ κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηνλ απαγσγέα ρσξίο απηφο λα θαηαζηξαθεί.  

 

 

Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο  

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο (power transformer) ή απιά κεηαζρεκαηηζηήο (Μ/) είλαη ε βαζηθή ζπζθεπή θάζε 

ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, γηαηί ππνβηβάδεη ηελ ηάζε κεηαθνξάο 20 kV ζε ηάζε δηαλνκήο  400 kV. Οη 

κεηαζρεκαηηζηέο είλαη ζπλήζσο ειαηφςπθηνη, εθηφο αλ έρνπκε εηδηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, π.ρ. εχθιεθηα 

πιηθά θαη θίλδπλν ππξθαγηάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο επηιέγνληαη Μ/ μεξνχ ηχπνπ κε κφλσζε απφ 

ρπηνξεηίλε. Σν κέγεζνο ησλ Μ/ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε κέγηζηε δήηεζε κεηά απφ έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, π.ρ. κεηά απφ 5 ρξφληα. Μπνξεί φκσο θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε λα ζπκθέξεη ε αγνξά ελφο 

κεγαιχηεξνπ Μ/ απφ φηη ρξεηάδεηαη, γηαηί κεγαιχηεξνο Μ/ ζεκαίλεη θαη ρακειφηεξεο απψιεηεο ραιθνχ. Δ 

ζπλδεζκνινγία ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζπληζηάηαη λα είλαη Dyn 11 ή Dyn 5. Άιιεο ζπλδεζκνινγίεο κπνξεί λα 

γίλνπλ δεθηέο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΒΔ, παξνπζηάδνπλ φκσο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Αελ επηηξέπεηαη γείσζε ηνπ Μ/ ζηελ πιεπξά ηεο ΜΣ. Ο νπδέηεξνο ηεο ΥΣ φκσο γεηψλεηαη ζηεξεά θαηά ηα 

γλσζηά. Βπίζεο ν ιφγνο κεηαζρεκαηηζκνχ ζπληζηάηαη λα είλαη κεηαβιεηφο, ζηα φξηα +- 2,5 θαη +- 5%. Ο 

κεηαβιεηφο ιφγνο ηάζεσλ επηηπγράλεηαη κε δηαθφπηε κεηαγσγέα πνπ αιιάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεηξψλ ζηελ 

πιεπξά ηεο ΜΣ. Ο δηαθφπηεο είλαη ζηε ΜΣ γηαηί εθεί ην ξεχκα είλαη κηθξφηεξν απφ φηη ζηε ΥΣ. Δ αιιαγή ηεο 

ηάζεο γίλεηαη αθνχ δηαθφςνπκε ηελ ηάζε θαη γεηψζνπκε ηηο θάζεηο ζηελ ΜΣ θαη ζηε ΥΣ.  

ε ππνζηαζκνχο κε δεηνχκελε ηζρχ > 600 kVA ( ε δεηνχκελε ηζρχ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε 

πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ νλνκαζηηθψλ ηζρχσλ φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ,αθνχ πξαθηηθά είλαη 

αδχλαην λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα φιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) έρνπκε θαηά θαλφλα 2 Μ/ γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο.  
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Βηθφλα 9-3: Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο 

 

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηνπ ελφο, αλαιακβάλεη ν δεχηεξνο Μ/ λα θαιχςεη ην ζπλνιηθφ θνξηίν γηα φζν 

ρξφλν δηαξθέζεη ε επηζθεπή ηνπ πξψηνπ. Αχν Μ/ ζπλαληάκε θαη ζε ππνζηαζκνχο  – αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ – πνπ ηξνθνδνηνχλ θξίζηκα θνξηία ,φπσο λνζνθνκεία, αεξνδξφκηα θ.ά. Δ νλνκαζηηθή 

ηζρχο (Sn) ησλ Μ/ θπκαίλεηαη απφ 25 kVA έσο 2500 kVA. Λέγνληαο νλνκαζηηθή ηζρχ (Rated power) 

ελλννχκε ηελ ηζρχ γηα ηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί ν Μ/ λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο, εθφζνλ ηζρχνπλ κηα ζεηξά 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη :  

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κηθξφηεξε ησλ 40 C  

 Μέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 30 C  

 Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 20 C 

 Τςφκεηξν ηεο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηα 1000 m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

Ώλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο είλαη δηαθνξεηηθέο ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε επηηξεπφκελε θφξηηζε S, ε νπνία 

δηαθέξεη απφ ηελ νλνκαζηηθή Sn.Δ ηζρχο  S κηθξαίλεη φηαλ κεγαιψλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απμάλεηαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη αληίζηξνθα, ε ηζρχο απμάλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη  

ν κηθξφηεξε ησλ 40 C. Πξαθηηθά ηνλ ρεηκψλα κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ν ζηνπο 20°C έλαο Μ/ νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 400 kVA κπνξεί λα θνξηηζηεί κέρξη θαη 20% παξαπάλσ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ζηα 480 kVA ,ελψ ην 

θαινθαίξη κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζηνπο 50°C, ε θφξηηζε ηνπ Μ/ δελ επηηξέπεηαη λα θηάζεη ην 85% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο, διδ ηα 340 kVA.  

Σάζε  βξαρπθχθισζεο k νλνκάδνπκε (u ) ηελ ηάζε πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ζην πξσηεχνλ ηχιηγκα ηνπ 

Μ/ ψζηε λα έρνπκε, κε βξαρπθπθισκέλν ην δεπηεξεχνλ, ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζην δεπηεξεχνλ ηχιηγκα. Δ 

ηάζε απηή δίλεηαη σο πνζνζηφ επί ηηο εθαηφ (%) ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο  ηνπ  πξσηεχνληνο,  θαη  έηζη  έρνπκε  

ηελ  νλνκαζηηθή  ηάζε βξαρπθχθισζεο (u k ).  

Δ ηάζε βξαρπθχθισζεο καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζχλζεηε (σκηθή + επαγσγηθή) 

αληίζηαζε ηνπ Μ/ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκεο ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψκαηνο  (I 

k) ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο ηνπ Μ/.  

 Δ γλψζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψκαηνο ζηελ πιεπξά ρακειήο ηάζεο ηνπ Μ/ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, δηφηη κε βάζε ηελ ηηκή απηή πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ εμνπιηζκφ ρακειήο ηάζεο ( δηαθφπηεο ηζρχνο 

θιπ ) φζν αθνξά ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα.  
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ρήκα 9-4: Σομή ενόσ τριφαςικοφ Μ/ λαδιοφ  

 

 

 

 

 

Πσο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν Μ/ κε κφλσζε ιαδηνχ  

Ο Μ/ κε κφλσζε ιαδηνχ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε :  

 

Ππξήλαο  

Καηαζθεπάδεηαη απφ εηδηθά ζηδεξέληα ειάζκαηα πνπ κεηαμχ ηνπο είλαη κνλσκέλα γηα λα ειαηηψζνπκε. Ο 

ππξήλαο έρεη ηξία ζθέιε, έλα γηα θάζε θάζε  

ηεξίγκαηα ππξήλα  

  

Μεηαμχ ηνπ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ θαη ηνπ ππξήλα κεζνιαβεί θάπνηα απφζηαζε γηα λα κπνξεί λα θπθινθνξεί ην 

ιάδη  

 

Σπιίγκαηα  

ε θάζε ζθέινο ηνπ ππξήλα ππάξρνπλ 2 ηπιίγκαηα (πελία). ην εζσηεξηθφ βξίζθεηαη ην ηχιηγκα ηεο ρακειήο 

ηάζεο (Υ.Σ.) θαη εμσηεξηθά ην ηχιηγκα ηεο κέζεο ηάζεο. Σν ηχιηγκα Υ.Σ. είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιθηλεο 

ή αινπκηλέληεο κπάξεο, ελψ ην ηχιηγκα ηεο Μ.Σ. απφ ράιθηλν ζχξκα  

ηεξίγκαηα Σπιηγκάησλ  

Δ ζηεξέσζε ησλ ηπιηγκάησλ Υ.Σ. θαη Μ.Σ. ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη πάλσ ζηνλ ππξήλα είλαη πνιχ θξίζηκε 

θαη γίλεηαη κε κνλσηηθά ζηεξίγκαηα. ε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο, αλαπηχζζνληαη ζηα ηπιίγκαηα κεγάιεο 

δπλάκεηο Laplace πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ Μ/.  

Ώθξνδέθηεο ηνπ νπδέηεξνπ (n)  
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Σα ηξία άθξα ησλ ηπιηγκάησλ ρακειήο ηάζεο γεθπξψλνληαη κε ράιθηλε κπάξα θαη δεκηνπξγείηαη ν νπδέηεξνο 

θφκβνο . Ο νπδέηεξνο ζπλδέεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ κνλσηήξα δηέιεπζεο θαη πξνθχπηεη έηζη ν αθξνδέθηεο 

ηνπ νπδέηεξνπ (n). Ώθξνδέθηεο 2U , 2V , 2W Σα ηξία άιια άθξα ησλ ηπιηγκάησλ ρακειήο ηάζεο ζπλδένληαη 

ζηνπο κνλσηήξεο δηέιεπζεο θαη πξνθχπηνπλ νη αθξνδέθηεο 2U , 2V , 2W Μνλσηήξεο δηέιεπζεο Υ.Σ (LV 

bushing) Ολνκάδνληαη κνλσηήξεο δηέιεπζεο δηφηη απφ κέζα ηνπο δηέξρεηαη ην ξεχκα Υ.Σ. ηνλ έλα ηνπο 

αθξνδέθηε, πνπ είλαη κέζα ζην ιάδη, ζπλδένληαη νη απνιήμεηο ησλ ηπιηγκάησλ Υ.Σ. ηνλ άιιν ηνπο αθξνδέθηε, 

πνπ είλαη ζηνλ αέξα, ζπλδένληαη ηα θαιψδηα Υ.Σ. πνπ αλαρσξνχλ απφ ην Μ/  

Μνλσηήξεο δηέιεπζεο Μ.Σ. (MV bushing)  

ηνλ έλα ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη κέζα ζην ιάδη, ζπλδένληαη νη απνιήμεηο ησλ ηπιηγκάησλ Μ.Σ. ηνλ άιιν 

ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη ζηνλ αέξα, ζπλδένληαη ηα θαιψδηα M.Σ. πνπ έξρνληαη απφ ηελ θπςέιε πξνζηαζίαο 

ηνπ Μ/  

Ρπζκηζηήο ηάζεο (off-circuit tap changer)  

Σα ηπιίγκαηα κέζεο ηάζεο έρνπλ ελδηάκεζα ιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Έηζη 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ιήςεσλ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ζπείξεο 

ζην πξσηεχνλ. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ιφγνπ ησλ ζεηξψλ ηνπ Μ/ θαη , ζπλεπψο, ηε ξχζκηζε 

ηεο ηάζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο. Δ ξχζκηζε απηή γίλεηαη φηαλ ν Μ/ είλαη εθηφο θπθιψκαηνο (off- circuit)  

Υεηξηζηήξην ξπζκηζηή ηάζεο  

Ανρείν δηαζηνιήο (expansion vessel)Δ ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Μ/ θηάλεη ηνπο 

100 C, κε απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ηνπ. Σν δνρείν δηαζηνιήο ζπλδέεηαη κε ζσιήλα κε ην δνρείν ηνπ Μ/ θαη 

φζν ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ αλεβαίλεη, αλεβαίλεη θαη ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ, δηψρλνληαο ηνλ αέξα πνπ 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ θαηεβαίλεη. 

ήκεξα θαηαζθεπάδνληαη ζηεγαλνί Μ/ ιαδηνχ, κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα πηεξχγηα ςχμεο πνπ παίξλνπλ ηηο 

δηαζηνιέο ηνπ ιαδηνχ θαη, ζπλεπψο, δελ ρξεηάδνληαη δνρείν δηαζηνιήο  

Αείθηεο ζηάζκεο ιαδηνχ (oil –level indicator)  

Μαο δείρλεη ηελ ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ ζην δνρείν δηαζηνιήο  

Σάπα αεξηζκνχ θαη πιήξσζεο ιαδηνχ (ventilation and filling cap)  

Ώπφ εδψ εμέξρεηαη ν αέξαο πνπ ππάξρεη ζην δνρείν δηαζηνιήο φηαλ ζεξκαίλεηαη ην ιάδη ηνπ Μ/  

ΐάλα απνρέηεπζεο ηνπ ιαδηνχ (drain plug) 

Ώπφ εδψ γίλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ ιαδηνχ  

Σξνρνί θχιηζεο (roller)  

Δ κεηαθίλεζε ηνπ Μ/ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε γίλεηαη κε θχιεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο ηνπ  

Φπθηήξεο (cooling ribs)  

Μνηάδνπλ κε ηηο θέηεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ αθηηλνβνιίαο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θπζηθή ςχμε ηνπ 

ιαδηνχ  

πλδεζκνινγία ηπιηγκάησλ Μ/ ηζρχνο 

πσο γλσξίδνπκε απφ ηελ ζεσξία ησλ ηξηθαζηθψλ ελαιιαζζφκελσλ ξεπκάησλ, έλα ηξηθαζηθφ ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ ηξία πελία πνπ ζπλδένληαη ζε ηξίγσλν ή αζηέξα. Δ ελαιιαζζφκελε ηάζε θάζε πελίνπ 

παξηζηάλεηαη κε έλα δηάλπζκα, δειαδή κε έλα βέινο. ηε ζπλδεζκνινγία ηξηγψλνπ, ηα δηαλχζκαηα ησλ ηξηψλ 

θάζεσλ ζρεκαηίδνπλ έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν ή ην θεθαιαίν γξάκκα Α. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο 

αζηέξα, ηα δηαλχζκαηα ησλ ηξηψλ θάζεσλ ζρεκαηίδνπλ έλα αζηέξα ή ην θεθαιαίν γξάκκα Τ. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε γσλία κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ δηαλπζκάησλ είλαη 120° ή αιιηψο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

θαζηθή δηαθνξά κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θάζεσλ είλαη 120 κνίξεο.  

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Μ/ έρνπκε δχν ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα, έλα ζηελ πιεπξά ηεο κέζεο ηάζεο θαη έλα ζηελ 

πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζπλδεζκνινγία θάζε πιεπξάο ηνπ Μ/ 

θαη ηαπηφρξνλα θαη ηε θαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηα γξάκκαηα D θαη Y ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 12. Δ ζπλδεζκνινγία ησλ Μ/ ζπλήζσο είλαη Dyn5 ή Dyn11.  

 Σν πξψην θεθαιαίν γξάκκα D ζεκαίλεη φηη ζηελ πιεπξά ησλ 20 kV ηα ηξία ηπιίγκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα ζε 

ηξίγσλν Σν δεχηεξν κηθξφ γξάκκα y ζεκαίλεη φηη ζηελ πιεπξά ησλ 400 V ηα ηξία ηπιίγκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα 

ζε αζηέξα (ρξεζηκνπνηνχκε κηθξφ γξάκκα γηα λα γίλεηαη εχθνια ν δηαρσξηζκφο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο )  

Σν ηξίην κηθξφ γξάκκα n ζεκαίλεη φηη ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο ππάξρεη αθξνδέθηεο νπδέηεξνπ.  

Ο ηέηαξηνο αξηζκφο καο δείρλεη ηελ θαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ ησλ ηάζεσλ ηεο ίδηαο θάζεο 

ζηελ πιεπξά κέζεο θαη ηεο κηθξήο ηάζεο αλ πνιιαπιαζηαζηεί κε ην 30 ,δειαδή ζην παξάδεηγκα καο 5x30=150 

.  

Ώπψιεηεο ραιθνχ θαη ζηδήξνπ  

 Οη απψιεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Μ/ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 Μαγλεηηθέο απψιεηεο  
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 Διεθηξηθέο απψιεηεο  

Οη Μαγλεηηθέο απψιεηεο νθείινληαη ζηε καγλεηηθή πζηέξεζε θαη ηα δηλνξεχκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

ζηδεξέλην ππξήλα ηνπ Μ/. Γη απηφ νλνκάδνληαη θαη απψιεηεο ζηδήξνπ (P ) ή απψιεηεο θελνχ, δηφηη ππάξρνπλ 

Fe φζν ν Μ/ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε δίθηπν κέζεο ηάζεο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξηίν πνπ ππάξρεη ζηελ πιεπξά 

ηεο ρακειήο ηάζεο. Οη σκηθέο αληηζηάζεηο ζηα ράιθηλα ηπιίγκαηα ηεο κέζεο θαη ηεο ρακειήο ηάζεο ηνπ Μ/ 

δεκηνπξγνχλ ειεθηξηθέο απψιεηεο πνπ απμάλνληαη κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ξεχκαηνο (P  = R* I²). Οη απψιεηεο 

απηέο νλνκάδνληαη θαη Cu απψιεηεο ραιθνχ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θνξηίνπ, δειαδή φηαλ ν Μ/ ιεηηνπξγεί 

ελ θελφ είλαη κεδεληθέο ελψ ζε πιήξεο θνξηίν θζάλνπλ ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ απσιεηψλ 

ραιθνχ θαη ζηδήξνπ θζάλεη γηα κηθξνχο Μ/ κέρξη ην 5% θαη γηα κεγαιχηεξνπο κέρξη θαη ην 2,5% ηνπ 

νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ  

 
 

Πίλαθαο 9-4: Σερληθά ζηνηρεία κεηαζρεκαηηζηψλ ιαδηνχ νλνκαζηηθήο ηάζεο 20/0,4 kV 

 

Πξνζηαζία ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ  

 Πξνζηαζία Μ/ ηζρχνο απφ ππεξθφξηηζε  

Οη απψιεηεο ραιθνχ θαη ζηδήξνπ ηνπ Μ/ κεηαηξέπνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζε ζεξκφηεηα πνπ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ ( αλ ν Μ/ είλαη ειαηφςπθηνο) ή ηεο ρπηνξεηίλεο ( αλ ν 

Μ/ είλαη μεξνχ ηχπνπ) ΓηαΜ/ ιαδηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξκφκεηξα ιαδηνχ πνπ παξαθνινπζνχλ ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αλψηεξνπ ζηξψκαηνο ιαδηνχ, πνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 100°C. Σν ζεξκφκεηξν είλαη 

εθνδηαζκέλν κε δχν αλνηρηέο επαθέο. ηαλ ε βειφλα μεπεξάζεη ην πξψην φξην ησλ 90° C ηφηε θιείλεη ε πξψηε 

επαθή θαη θηππά ν ζπλαγεξκφο ηνπ ππνζηαζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ 

ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζην ζχζηεκα ςχμεο ή λα απνξξίςεη άκεζα θάπνηα απφ ηα θνξηία ηνπ Μ/.  

Ώλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη θαη μεπεξάζεη ηνπο 100°C απφδεπμεο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

απηφκαηα δίλεηαη εληνιή ζηελ πιεπξά ρακειήο ηάζεο ηνπ Μ/. Ώληίζηνηρα ζηνπο Μ/ ρπηνξεηίλεο ππάξρνπλ 

ηνπνζεηεκέλνη ζηα ηπιίγκαηα ρακειήο ηάζεο ζεξκίζηνξεο (ζπλήζσο δχν ζε θάζε θάζε) ε πεξίπησζε 

εζσηεξηθνχ ζθάικαηνο ζην Μ/ ιαδηνχ, π.ρ. βξαρπθχθισκα κεηαμχ ησλ ζπεηξψλ ζηα πελία ρακειήο ή κέζεο 

ηάζεο, εμαηηίαο αζηνρίαο ζηε κφλσζε, ηνπηθά ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ αλεβαίλεη απφηνκα κε ζπλέπεηα:  

 Σελ εμάηκηζε θαη ηε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ (αεξίνπ) πνπ νδεχνπλ πξνο ηα πάλσ 

 Σελ έληνλε ξνή ηνπ ιαδηνχ  

 

Ο ειεθηξνλφκνο (Δ/Ν) Buchholz  

Σνπνζεηείηαη ζην ζσιήλα πνπ ζπλδέεη ην δνρείν ηνπ Μ/ κε ην δνρείν δηαζηνιήο. Γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ηνλ 

ζπλαληάκε ζπλήζσο ζε Μ/ κεγαιχηεξνπο απφ 630 kVΏ. O H/N Buchholz πεξηέρεη μερσξηζηέο επαθέο γηα 

ζήκαλζε θηλδχλνπ θαη απφδεπμε. Ο Δ/Ν Buchholz δίλεη εληνιέο (θιείλνληαο ηηο αληίζηνηρεο επαθέο ) φηαλ 

αληρλεχζεη :  
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 Σε ζπγθέληξσζε θπζαιίδσλ. ηαλ ν φγθνο ηνπ αεξίνπ μεπεξάζεη θάπνην φξην δίλεη αξρηθά εληνιή 

ζήκαλζεο θηλδχλνπ θαη, αλ ν φγθνο εμαθνινπζεί λα απμάλεη, εληνιή απφδεπμεο. 

 Σελ έληνλε ξνή ηνπ ιαδηνχ ζην ζσιήλα πνπ ζπλδέεη ην δνρείν δηαζηνιήο κε ην δνρείν ηνπ Μ/. Αίλεη 

ακέζσο εληνιή απφδεπμεο 

 Σελ πηψζε ζηάζκεο ηνπ ιαδηνχ (ιφγσ δηαξξνήο). ηαλ ε ζηάζκε θαηέβεη θάησ απφ ην επηηξεπηφ φξην 

δίλεη αξρηθά ζήκαλζε θηλδχλνπ θαη αλ ε ζηάζκε εμαθνινπζεί λα θαηεβαίλεη θαη πέζεη θάησ απφ ην 

φξην αζθαιείαο ηφηε δίλεη εληνιή απφδεπμεο. 

Δ αλίρλεπζε δελ δηνξζψλεη ην ζθάικα, αιιά καο πξνεηδνπνηεί λα ζηακαηήζνπκε άκεζα ηνλ Μ/, αιιηψο 

ππάξρεη θίλδπλνο κεγαιχηεξεο δεκηάο. Πξαθηηθά ε απφδεπμε κε Δ/Ν Buchholz ζεκαίλεη φηη ν Μ/ πξέπεη λα  

ζηακαηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, λα επηζεσξεζεί θαη ελδερνκέλσο λα επηζθεπαζηεί.  

 

 

Βηθφλα 9-4: Η/Ν Buchholz  

Αηαθνξηθή πξνζηαζία Μ/ ηζρχνο  

ηε δηαθνξηθή πξνζηαζία γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ αλεγκέλσλ ξεπκάησλ, πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο. Γηα λα 

γίλεη απηφ ρξεηαδφκαζηε απφ ηξείο Μ/ έληαζεο γηα ηελ κέζε θαη γηα ηελ ρακειή ηάζε αληίζηνηρα. Σα 

δεπηεξεχνληα ησλ έμη Μ/ θαηαιήγνπλ ζην δηαθνξηθφ Δ/Ν, πνπ ειέγρεη φηη ηα αλεγκέλα εηζεξρφκελα ξεχκαηα 

είλαη ίζα κε ηα εμεξρφκελα ξεχκαηα. Ώλ ε δηαθνξά ησλ δχν ξεπκάησλ μεπεξλά έλα φξην, π.ρ. 100mA, ηφηε ν 

Δ/Ν δίλεη εληνιή απφδεπμεο ζην δηαθφπηε ηζρχνο ζηελ πιεπξά κέζεο ηάζεο. Δ δηαθνξηθή πξνζηαζία έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη πεξηνξίδεη ηε δεκία ζην ειάρηζην, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ Δ/Ν Buchholz. Βπεηδή 

φκσο είλαη κηα ζρεηηθά αθξηβή πξνζηαζία ηε ζπλαληάκε ζε πνιχ κεγάινπο Μ/ (πάλσ απφ 1600 kVA)  

  

 

 

 
 

ρήκα 9-5: Ώξρή ιεηηνπξγίαο δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο Μ/  

(γηα ιφγνπο απινπνίεζεο έρνπλ ζρεδηαζζεί δχν απφ ηνπο έμη Μ/ έληαζεο) 
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Πξνζηαζία ζε βξαρπθχθισκα 

Οη Μ/ αληέρνπλ ρσξίο βιάβεο ή άιια κεηνλεθηήκαηα ζε ξεχκαηα βξαρπθπθισκάησλ γηα 2-3 δεπηεξφιεπηα 

αθφκα θαη φηαλ ην βξαρπθχθισκα γίλεηαη ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ δεπηεξεχνληνο φπνπ ηα ξεχκαηα είλαη 16-25 

θνξέο κεγαιχηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ  

 
Πίλαθαο 9-5: Μέγηζηα επηηξεπφκελα ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο Μ/ γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο 

 

Δ πξνζηαζία γίλεηαη ή κε αζθάιεηεο ζθφλεο ή κε δηαθφπηεο ηζρχνο ζηε ΜΣ. ηελ πεξίπησζε 

παξαιιειηζκέλσλ Μ/ ζαλ ηζρχο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ νλνκαζηηθψλ ηνπο ηζρχσλ. Οη αζθάιεηεο δελ 

πξνζηαηεχνπλ φκσο ην Μ/ ζε ζπλερή ππεξθφξηηζε γηαηί ε ειάρηζηε έληαζε ζηελ νπνία ιηψλνπλ είλαη 2-3 

θνξέο ε νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε. Οη αζθάιεηεο πξνηηκψληαη έλαληη ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο, ζαλ κέζα 

πξνζηαζίαο,  γηαηί  πεξηνξίδνπλ  ην  ξεχκα  βξαρπθχθισζεο  θαη  είλαη θζελφηεξεο. Αελ κπνξνχλ φκσο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αζθάιεηεο γηα απφδεπμε απφ θνξηίν, γη' απηφ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε δηαθφπηεο θνξηίνπ. 

Οη αζθάιεηεο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ειεθηξνλφκνπο γεο ηεο ΑΒΔ. Γηα ην ιφγν απηφ ην κέγεζνο ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζηα 50-63Ώ γηα ηζρχ Μ/ 630-1250kVA.  

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία. Βίλαη αθξηβφηεξε ιχζε, αιιά κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιια κέζα πξνζηαζίαο (Δ/Ν Buchholz) θαη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ πην εχθνια κε ηνπο 

δηαθφπηεο αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο ΜΣ. Οη ειεθηξνλφκνη ζηαζεξνχ ρξφλνπ κπνξεί λα ξπζκηζηνχλ κέρξη ην 

δεθαπιάζην ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο ηνπ Μ/ γηα ρξφλνπο 0,6 sec. Σα ζηνηρεία ζηηγκηαίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη 

λα δηεγείξνληαη ζε εληάζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ δεθαπιάζηνπ ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ηνπ Μ/. Ώλ απηφ δελ 

γίλεηαη πξέπεη λα βγνπλ εθηφο ηα ζηηγκηαία ζηνηρεία.  

Οη δηαθφπηεο θιείλνπλ ή αλνίγνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θπθιψκαηα, αθνχ ηνπο δνζεί κηα εληνιή ιεηηνπξγίαο. Δ 

εληνιή απηή κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ άλζξσπν ή λα είλαη έλα ζήκα, κηα ηάζε απφ έλα ΔΝ ή απφ έλα 

βνεζεηηθφ κέζν ειέγρνπ. Οη δηαθφπηεο δηαθξίλνληαη ζε δηαθφπηεο θπθισκάησλ ηζρχνο, φπσο π.ρ. νη 

κηθξναπηφκαηνη θαη ζε δηαθφπηεο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ, νη νπνίνη ιέγνληαη θαη δηαθφπηεο ειέγρνπ ή 

δηαθφπηεο εληνιψλ θαη θέξνπλ ζπλήζσο κηθξά ξεχκαηα ηάμεο κεγέζνπο 1-5Ώ.  

Οη δηαθφπηεο θπθισκάησλ ηζρχνο δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηελ ηζρχ ή ην ξεχκα δηαθνπήο ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 Ώπνδεχθηεο, αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ππφ ακειεηέα ξεχκαηα θαη ηάζεηο.  

 Αηαθφπηεο θνξηίνπ, νη νπνίνη ζπλδένπλ θαη απνζπλδένπλ θνξηία ζε νκαιή ιεηηνπξγία, φρη φκσο ζε 

βξαρπθπθιψκαηα.  

Ώπηφ γίλεηαη κεραληθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά κε ξειαί  

 Αηαθφπηεο ηζρχνο, νη νπνίνη θιείλνπλ ή αλνίγνπλ θπθιψκαηα ζε ζπλζήθεο ζθαικάησλ, δειαδή θαη ζε 

βξαρπθπθιψκαηα. Ολνκάδνληαη θαη απηφκαηνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζία  

 Αηαθφπηεο εθθηλεηέο θηλεηήξσλ, νη νπνίνη είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία δηαθνπηψλ θνξηίνπ, θαηάιιειε 

γηα ηηο βαξηέο ζπλζήθεο εθθίλεζεο, ζηακαηήκαηνο θαη αιιαγήο θνξάο πεξηζηξνθήο θηλεηήξσλ, φπνπ ηα 

ξεχκαηα είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ θαλνληθνχ  

Οη δηαθφπηεο δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ πνπ θηλεί ηηο επαθέο ηνπο ζε κεραληθνχο θαη 

ειεθηξνκεραληθνχο (ξειαί).  
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Βηθφλα 9-5: Πίνακεσ ΜΣ 

 

 

 

 

 

Γεχμε  

  

ηαλ θιείλεη έλα θχθισκα (δεχμε) ηφηε ην ξεχκα πνπ ζα πεξάζεη παξνδηθά, γηα ρξφλνπο ms έσο κεξηθά sec, ην 

ξεχκα εθθίλεζεο ή δεχμεο, κπνξεί λα είλαη πνιιαπιάζην ηνπ θαλνληθνχ. Σππηθά ξεχκαηα εθθίλεζεο είλαη:  

    

 Φνξηίν    Ρεχκαηα εθθίλεζεο/νλ.  ξεχκα  

 Ωκηθφ θνξηίν    1   

 Λακπηήξεο ππξάθησζεο  2-10   

 Λακπηήξεο θζνξηζκνχ   3-13   

 Κηλεηήξεο (κε αλαζηξνθή)  5-7   

 ΜΕ     8-20   

 Ππθλσηέο    10-20   

Πίλαθαο . Σππηθά ξεχκαηα εθθίλεζεο  

 

 

Βπηπξνζζέησο, επεηδή πξηλ ην θιείζηκν ησλ επαθψλ κεραληθψλ δηαθνπηψλ πξνεγείηαη δηάζπαζε ηνπ δηαθέλνπ 

κεηαμχ ησλ επαθψλ θαη ειεθηξηθφ ηφμν, ε θαηαπφλεζε θαη ε θζνξά ησλ επαθψλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή 

θαηά ηελ δεχμε. πλεπψο πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ν δηαθφπηεο είλαη θαηάιιεινο γηα ηε δεχμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνξηίνπ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη, λα ζπλδέζεη.  

  

  

Ώπφδεπμε    
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ε έλα θχθισκα αλ αλνίμνπκε ηηο επαθέο ελφο δηαθφπηε, ην ξεχκα δελ ζα κεδεληζζεί αθαξηαία δηφηη ππάξρνπλ, 

έζησ θαη κηθξέο απηεπαγσγέο. ε κηα αθαξηαία εμαθάληζε ηνπ ξεχκαηνο απηέο ζα νδεγνχζαλ ζε πςειή ηάζε 

θαη  

 δηάζπαζε ηνπ δηαθέλνπ. πλεπψο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ απφδεπμε είλαη ε δηαθνπή ηνπ θπθιψκαηνο λα 

γίλεηαη φηαλ ην ξεχκα κεδεληζζεί. Αειαδή απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνρσξίδνληαη νη επαθέο κέρξη θαη ηνλ 

κεδεληζκφ ηνπ ξεχκαηνο ζα ξέεη κεηαμχ ησλ επαθψλ ην ξεχκα ηνπ θπθιψκαηνο δηακέζνπ ηνπ ειεθηξηθνχ 

ηφμνπ. Βθφζνλ κεδεληζζεί ην ξεχκα θαη δηαθνπεί ην θχθισκα, ηφηε ζηα άθξα ησλ επαθψλ ηνπ δηαθφπηε ζα 

εθαξκνζζεί κηα ηάζε πνπ εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν  (επηζηξεθφκελε ή ηάζε απνθαηάζηαζεο). Πξνθαλψο, ηφζν 

ε κεγάιε επηζηξεθφκελε ηάζε φζν θαη ε κεγάιε αγσγηκφηεηα ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηάζπαζε 

ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ ησλ επαθψλ. πλεπψο κηα δεχηεξε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρή απφδεπμε είλαη ε 

επηζηξεθφκελε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ησλ επαθψλ λα κελ πξνθαιεί δηάζπαζε.  

  

 

 

ρήκα 9-6: Αηάηαμε θπςέιεο πξνζηαηεπκέλεο κε δηαθφπηε ηζρχνο  

α) τομή-πλάγια όψη, β) πρόςοψη, γ) φωτογραφία από το εςωτερικό κυψζλησ 

 

Μέζα δεχμεο-απφδεπμεο XT  

Μεραληθνί δηαθφπηεο θνξηίνπ  

Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαθφπηνπκε ρεηξνθίλεηα ηελ ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Δ θαηαζθεπή ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείνπλ ηε 

δεκηνπξγία βξαρπθπθισκάησλ ή ελψζεσλ κε ηε γε, ιφγσ ησλ ζπηλζήξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηαθνπή 

θαη ζε πεξίπησζε θαθνχ ρεηξηζκνχ λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα άηνκα. Πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ 

έλα θχθισκα κε θνξηίν, λα δηαθφπηνπλ επαξθψο θαη κε αζθάιεηα έλα θχθισκα φηαλ είλαη ζε ζέζε νff θαη λα 

έρνπλ εκθαλή έλδεημε on-off. Ο γεληθφο ή ν κεξηθφο δηαθφπηεο είλαη απαξαίηεην λα δηαθφπηεη θαη ηνλ νπδέηεξν 

αγσγφ, φηαλ απηφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζηαζία.  

Οη  δηαθφπηεο θνξηίνπ νλνκάδνληαη  κνλνπνιηθνί φηαλ ζπλδένπλ ή απνζπλδένπλ έλα αγσγφ θαη πνιππνιηθνί   

(δηπνιηθνί,  ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί) φηαλ ζπλδένπλ ή απνζπλδένπλ πεξηζζφηεξνπο αγσγνχο. 

Τπάξρνπλ ζηηο εμήο κνξθέο:  

 Μαραηξσηνί δηαθφπηεο, θπξίσο ζαλ απνδεχθηεο ζε πνιχ κεγάιεο ηζρχεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε αζθάιεηεο 

 Αηαθφπηεο δχν ζέζεσλ κε κνριφ, κηθξνδηαθφπηεο γηα ξάγεο 

 Αηαθφπηεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ πεξηζηξνθηθνί, ηχπνπ PACCO ή εθθεληξνθφξνη. Οη 

πεξηζηξνθηθνί δηαθφπηεο έρνπλ έλα εθθεληξνθφξν άμνλα πνπ σζεί ηηο επαθέο λα αλνίμνπλ ή λα 

θιείζνπλ. Γηα λα ζπλδεζεί ζσζηά νλ δηαθφπηεο πξέπεη λα έρνπκε ην δηάγξακκα ησλ επαθψλ ηνπ ψζηε 
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γηα θάζε ζέζε ηνπ δηαθφπηε λα βιέπνπκε πνηεο είλαη αλνηρηέο θαη πνηεο θιεηζηέο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ γεληθνί δηαθφπηεο πηλάθσλ, ζαλ εθθηλεηέο, ζαλ αληηζηξνθείο ή θαη γηα αιιαγή ηαρχηεηαο ζε 

θηλεηήξεο.  

 Αηαθφπηεο ηχπνπ ηπκπάλνπ  

  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ είλαη:  

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζε V  

 Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε Hz  

 Μέγηζην ζεξκηθφ ξεχκα, ζην νπνίν αληέρνπλ νη επαθέο ηνπ δηαθφπηε, φηαλ είλαη θιεηζηέο 

 Μέγηζην ξεχκα ιεηηνπξγίαο, γηα νξηζκέλε δηάξθεηα δσήο θαη νξηζκέλε θαηεγνξία ρξήζεο (είδνο 

θνξηίνπ) 

 Μεραληθή δηάξθεηα δσήο (αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο)  

 Διεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο) 

 Μέγηζην ξεχκα αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα  

 Ώξηζκφο πφισλ  

  

 Ρειέ ηζρχνο  

 Σα ξειέ ιέγνληαη θαη ειεθηξνλφκνη. Βίλαη δηαθφπηεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ επαθέο κε ηε βνήζεηα ελφο πελίνπ κε 

νπιηζκφ (ειεθηξνκαγλήηε). Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ ξειέ κπνξεί λα γίλεη ρεηξνθίλεηα  (stop-start) ή λα 

γίλεη απηφκαηα κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ εμαξηεκάησλ θαη βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ (ρξνλνδηαθφπηεο, 

πξεζζνζηάηεο, ζεξκνζηάηεο θιπ). Σα θχξηα κέξε ελφο ξειέ είλαη :  

 Σν καγλεηηθφ θχθισκα απφ δπλακνειάζκαηα  

 Σν πελίν (ΒΡ ή P)  

 Σν κεραληζκφ ηνπο  

 Σηο επαθέο ηζρχνο 3 ή 4 δεχγσλ  

 Σν ζάιακν δεπμεο ηφμνπ γηα ξειέ κεγάιεο ηζρχνο  

 Σηο βνεζεηηθέο επαθέο  

Σν πελίν είλαη θαηά πξνηίκεζε είλαη P δηφηη ηα πελία ΒΡ θάλνπλ ζφξπβν. Σα ξειέ ρξεζηκνπνηνχληαη:  

 Γηα έιεγρν κεραλεκάησλ αρφ απφζηαζε  

 Γηα πξνγξακκαηηζκφ κεραλεκάησλ 

 Γηα εθθίλεζε θαη έιεγρν ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ  

 Γηα έιεγρν ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ δηαλνκήο  

 Γηα έιεγρν ιεηηνπξγίαο αληηζηάζεσλ, ππθλσηψλ, πελίσλ θιπ.  

Σα ξειαί ηζρχνο γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δηαθφπηεο θνξηίνπ, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ κεραληθά θαη 

ειεθηξηθά ζε πνιινχο θχθινπο ιεηηνπξγίαο. πλήζσο δελ θαηαζθεπάδνληαη ξειαί γηα λα δηαθφπηνπλ ή λα 

αληέρνπλ ζε βξαρπθπθιψκαηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ζε βξαρπθπθιψκαηα κε 

αζθάιεηεο ή κε δηαθφπηεο ηζρχνο, αιιηψο ιηψλνπλ ή ζπγθνιινχληαη νη επαθέο. Σα ξειαί, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε ξειαί ηζρχνο θαη ζε βνεζεηηθά ξειαί θαη αλάινγα κε ην ξεχκα ηνπ θπθιψκαηνο 

ηζρχνο δηαθξίλνληαη ζε ξειαί ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Βπίζεο, αλάινγα κε ηα θνξηία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γίλεηαη ζπρλά ε δηάθξηζε ζε ξειαί θηλεηήξσλ, αληηζηάζεσλ, κεηαζρεκαηηζηψλ 

ζπγθφιιεζεο, ππθλσηψλ θαη γεληθά θνξηίσλ. Ώλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ 

πθίζηαληαη, ρσξίδνπκε ηα ξειαί ζε θαηεγνξίεο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξειαί είλαη ηα εμήο:  

 Ολνκαζηηθή ηζρχο ζε kW  

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο  

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο γηα θαηεγνξία AC-3  

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο γηα θαηεγνξία AC-1  

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο γηα θαηεγνξία AC-4  

 Σάζε ιεηηνπξγίαο θπθιψκαηνο ειέγρνπ (ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ πελίνπ ηνπ ξειαί) 

 Ώξηζκφο βνεζεηηθψλ επαθψλ (θιεηζηέο-αλνηρηέο) 

 Αηάξθεηα δσήο επαθψλ ξειαί (αξηζκφο αλνίγκαηνο - θιεηζίκαηνο ηνπ ξειαί) 

 

 ΐνεζεηηθά ξειαί  
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 Βθηφο απφ ηα ξειαί ηζρχνο έρνπκε θαη ηα βνεζεηηθά ξειαί ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο γηα ηζρχ 

κηθξφηεξε ηνπ 1KW. ηα ξειαί απηά έρνπκε ηηο επαθέο ηξνθνδνζίαο ηνπ πελίνπ (AC ή DC) κε ζπκβνιηζκφ 

Ώ1-Ώ2 θαη ηηο βνεζεηηθέο επαθέο (αλνηρηέο ή θιεηζηέο ή επαθέο κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε). Σα βνεζεηηθά 

ξειαί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

ηελ πξάμε νη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο βνεζεηηθψλ ξειαί κε βάζε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πελίνπ θαη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ επηηξέπεηαη αλ πεξάζεη απφ ηηο βνεζεηηθέο επαθέο.  

 Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ, δειαδή ξεπκάησλ ππεξθφξηηζεο θαη ξεπκάησλ 

βξαρπθχθισζεο πξέπεη:  

 Να επηηξέπνπλ ηελ ξνή ησλ παξνδηθψλ ππεξεληάζεσλ θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία  

 Να δηαθφπηνπλ ηελ ηξνθνδφηεζε πξηλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ πξνζηαηεχνπλ ππεξβεί ηελ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή  

 Να  δηαθφπηνπλ  ζην  κηθξφηεξν  δπλαηφ  ρξφλν  ηα  ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο  

 Να εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαθνπή κφλν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη n 

ππεξέληαζε  

  

Τπάξρνπλ ηα εμήο κέζα πξνζηαζίαο:  

 Ώζθάιεηεο ηήμεο  

 Ώπηφκαηνη  δηαθφπηεο    (κηθξναπηφκαηνη  γξακκψλ,  απηφκαηνη πξνζηαζίαο ζπζθεπψλ, δηαθφπηεο 

ηζρχνο, απηφκαηνη θηλεηήξσλ, δηαθφπηεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο)  

  

Ώζθάιεηεο ηήμεο  

  

ηηο αζθάιεηεο ηήμεο ε δηαθνπή ελφο θπθιψκαηνο πξνθαιείηαη απφ ηελ ηήμε ελφο ράιθηλνπ ή αξγπξνχ 

ζχξκαηνο ή ηαηλίαο κέζα ζε ζθφλε ραιαδία. ε αληίζεζε κε ηνπο κεραληθνχο δηαθφπηεο νη αζθάιεηεο εηζάγνπλ 

κεηά ηελ ηήμε ηνπο κηα κεγάιε σκηθή αληίζηαζε ζην θχθισκα, ε νπνία πξνθαιεί κείσζε ηνπ ξεχκαηνο 

βξαρπθχθισζεο. Γηα ρακειά ξεχκαηα  (<20Ώ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ράιθηλα ζχξκαηα. Γηα πςειφηεξα 

ξεχκαηα έρνπκε θαη αγσγνχ (ηεθηά) απφ άξγπξν. Ώπηφ γίλεηαη γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ηζρχνο ζηελ 

αληίζηαζε ηνπ ηεθηνχ. Οη αζθάιεηεο ηήμεο εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Ολνκαζηηθή ηάζε π.ρ. 230/400V  

 Ολνκαζηηθή ηζρχο δηαθνπήο ή ξεχκα δηαθνπήο  (απηφ πξνζδηνξίδεη θπξίσο ηνλ ηχπν ηεο αζθάιεηαο) 

Υαξαθηεξηζηηθέο ρξφλνπ-ξεχκαηνο. Μαδί κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή κπνξεί λα δίλνληαη θαη ην 'κηθξφ' θαη ην 

'κεγάιν' ξεχκα δνθηκήο. Σν κηθξφ ξεχκα δελ ιηψλεη ηελ αζθάιεηα ζε νξηζκέλν ρξφλν, πνπ είλαη ζπλήζσο κηα 

ψξα θαη ην κεγάιν ξεχκα ιηψλεη ηελ αζθάιεηα κέζα ζε νξηζκέλν ρξφλν ζπλήζσο κηαο ψξαο 

 

Τπάξρνπλ νη εμήο ηχπνη αζθαιεηψλ: 

Ώζθάιεηεο D (νη κεγάιεο βηδσηέο).  

Λέγνληαη θαη Diazed-αζθάιεηεο. ηηο αζθάιεηεο απηέο ν αγσγφο πξνο ηήμε είλαη ζχξκα ή ηαηλία κε ζηαζεξή 

ζπλήζσο δηαηνκή. Καηαζθεπάδνληαη απφ 2-125Ώ θαη κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ξεχκαηα κέρξη 50A. Οη 

ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο-ρξφλνπ δηαθέξνπλ ζε θάζε θαηαζθεπαζηή, νη νπνίεο φκσο βξίζθνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο , βάζεη θαλνληζκψλ, πεξηνρέο. Παιαηφηεξα ππήξρε ε δηάθξηζε ζε αζθάιεηεο βξαδείαο θαη 

ηαρείαο ηήμεο, αιιά πιένλ νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ηνπ κηθξνχ θαη κεγάινπ ξεχκαηνο δνθηκήο 

θαη αλνρέο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο. Ωζηφζν γηα πεξηπηψζεηο φπνπ επηδεηνχκε βξαδεία ηήμε κπνξεί θαλείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αζθάιεηεο ηχπνπ aM.Ώζθάιεηεο DO (νη κηθξέο βηδσηέο). Λέγνληαη θαη Neozed-αζθάιεηεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αζθαιεηψλ δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ απηά ησλ αζθαιεηψλ D. Οη δηάκεηξνη, ην 

κήθνο θαη ην ξεχκα απφδεπμεο ησλ DO είλαη κηθξφηεξα απφ απηά ησλ D. Καη εδψ πιένλ δελ ππάξρεη ν 

δηαρσξηζκφο ζε αζθάιεηεο βξαδείαο θαη ηαρείαο ηήμεο.  

  

Ώζθάιεηεο ΝΔ ή HRC-Fuses ή HBC-Fuses(είλαη νη καραηξσηέο). 

Οη αζθάιεηεο  απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάια ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο π.ρ. 80kA Σα ηεθηά ηνπο είλαη 

ηαηλίεο κε ζηελέο πεξηνρέο θαη κηα καιαθή ζπγθφιιεζε ζην κέζνλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζθφλε ραιαδία. 

Μεηά ηελ ηήμε ζε βξαρπθπθιψκαηα ζρεκαηίδνληαη πνιιά ηφμα ζε ζεηξά. ε ππεξθνξηίζεηο κε ξεχκαηα ιίγν 

κεγαιχηεξα απφ ην κεγάιν ξεχκα δνθηκήο, νη αζθάιεηεο ΝΔ ιηψλνπλ ζην κέζνλ, ζηε ζέζε ηεο ζπγθφιιεζεο. Δ 

θαηαζθεπή απηή κεηψλεη ηελ αληίζηαζε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. Βπίζεο νη αζθάιεηεο ΝΔ δεκηνπξγνχλ κεγάιε αληίζηαζε ζην θχθισκα κεηά ηελ ηήμε ηνπο 

πεξηνξίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο. πσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο αζθαιεηψλ, 
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δελ ππάξρνπλ αζθάιεηεο ΝΔ βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο ρξφλνπ είλαη εληαίεο θαη 

δίλνληαη γηα ηνλ ζπλεζηζκέλν ηχπν θαηεγνξίαο gL. Τπάξρνπλ 7 κεγέζε δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ.  

 

Ώζθάιεηεο G (είλαη νη κηθξναζθάιεηεο ζε θπιηλδξηθφ γπάιηλν ζσιήλα) γηα ζπζθεπέο. 

Οη αζθάιεηεο απηέο είλαη θπιηλδξηθέο, δηακέηξνπ 5mm θαη κήθνπο 20 ή 25 ή 30mm. Σν ηεθηφ βξίζθεηαη κέζα 

ζε γπάιηλν θελφ ζσιήλα κε δχν αθξνδέθηεο. Μπνξεί λα ππάξρεη θαη ζθφλε ραιαδία ζην ζσιήλα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ζπζθεπψλ κηθξήο ηζρχνοΟη ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο-ρξφλνπ 

ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο:  

 FF πνιχ ηαρείαο ηήμεο, ζπάληα ρξήζε  

 F ηαρείαο ηήμεο  

 Μ κεζαίαο ηήμεο  

 Σ βξαδείαο ηήμεο  

 ΣΣ πνιχ βξαδείαο ηήμεο, ζπάληα ρξήζε  

Δ ηθαλφηεηα απφδεπμεο ησλ κηθξναζθαιεηψλ ρσξίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο. Ο ζπκβνιηζκφο ηνπο πεξηέρεη ηελ 

θαηεγνξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ξεχκαηνο- α, ην ξεχκα ζε Ώ ηελ ηάζε ζε V θαη ηελ θαηεγνξία απφδεπμεο π.ρ. 

ρξφλνπ F0,25/250C = ηαρεία ηήμε 0,25A, 250 V, θαηεγνξία C (ξεχκα απφμεπμεο 80A).  

  

 Οη δηαθνξέο ζηηο αζθάιεηεο παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζην κεγεζφο ηνπο θαη ζηελ ηζρχ απφδεπμήο ηνπο  

Οη αζθάιεηεο D, DO θαη ΝΔ ρξεζηκνπνηνχλ ζθφλε ραιαδία γηα ηε ζβέζε ηνπ ηφμνπ.  

  

Οη αζθάιεηεο ζηελ πξνζηαζία γξακκψλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηφζν ζε ππεξθφξηηζε φζν θαη ζε 

βξαρπθπθιψκαηα. Δ πξνζηαζία ζηνπο θηλεηήξεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θπξίσο ζε πςειά ξεχκαηα. 

Καηαζθεπάδνληαη αζθάιεηεο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξήζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν γξάκκαηα. Σν  

πξψην είλαη g ή a.  

 g: πιήξεο πξνζηαζία ζε φιε ηελ πεξηνρή ησλ ξεπκάησλ  

 a: κεξηθή πξνζηαζία, κφλν ησλ πςειψλ ξεπκάησλ, νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο ζε θηλεηήξεο ιφγσ ησλ 

πςειψλ ξεπκάησλ εθθίλεζεο.  

Σν δεχηεξν γξάκκα ραξαθηεξίδεη ην ππφ πξνζηαζία ζηνηρείν θαη κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα εμήο γξάκκαηα:  

 G : γεληθή ρξήζε  

 L : γξακκέο, θαιψδηα  

 Μ : ζεξκηθά (π.ρ. γηα θηλεηήξεο)  

 R : εκηαγσγνί  

 ΐ : εγθαηαζηάζεηο νξπρείσλ  

 Σr : κεηαζρεκαηηζηέο  

  

Ώζθαιεηναπνδεχθηεο  

Οη καραηξσηέο αζθάιεηεο, ηχπνπ NH, ζπλδπάδνληαη ζε ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα θαη κε καραηξσηνχο απνδεχθηεο,  

νπφηε  έρνπκε ηνπο ιεγφκελνπο αζθαιεηναπνδεχθηεο.  Έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγία ζε πίλαθεο  δηαλνκήο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αζθάιεηεο θαη ζαλ γεληθνί δηαθφπηεο ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο, γη' απηφ εθαξκφδνληαη 

ζπρλά ζε εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο. Γεληθά νη αζθαιεηναπνδεχθηεο κπνξνχλ λα θιείλνπλ ή λα αλνίγνπλ 

ρεηξνθίλεηα ππφ θνξηίν. Δ θίλεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα γηα λα κελ δηαξθεί πνιχ 

ρξφλν ην ειεθηξηθφ ηφμν θαη επηβαξχλεη ηηο επαθέο. ε εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο, ζηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα ιείπεη 

κηα θάζε, ρξεζηκνπνηείηαη  αζθαιεηναπνδεχθηεο  παξάιιεια  κε  έλα  απηφκαην ππεξξέπκαηνο. ηαλ θανχλ 

κία ή πεξηζζφηεξεο αζθάιεηεο ηφηε ην ξεχκα πεξλά απφ ηνλ απηφκαην πνπ δίλεη ζηελ ζπλέρεηα εληνιή πηψζεο 

ζην ξειαί ηνπ θηλεηήξα θαη παξάιιεια ζήκαλζε.  

  

Ώπηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο  

Οη δηαθφπηεο ηζρχνο πνπ νλνκάδνληαη θαη απηφκαηνη, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ζε ππεξξεχκαηα ή 

θαη ζαλ γεληθφ κέζν δεχμεο, φρη φκσο γηα δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θνξηίνπ. Γη‟ απηφ θαηαζθεπάδνληαη γηα ιίγνπο 

θχθινπο ιεηηνπξγίαο. Οη δηαθφπηεο ηζρχνο είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςνπλ ή λα δεχμνπλ έλα θχθισκα ζε ζπλζήθεο 

νκαιήο ή αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή θαη ζε βξαρπθπθιψκαηα. Βθηφο ησλ επαθψλ θαη ηνπ ζαιάκνπ ζβέζεο 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ζεξκηθφ θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν, ζηνηρείν έιιεηςεο ηάζεο, βνεζεηηθέο επαθέο 

ζήκαλζεο θαη καλδάισζεο, θαζψο θαη ζηνηρεία θαζπζηέξεζεο ηεο πηψζεο. Οη δηαθφπηεο ηζρχνο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ 20 A έσο 5000A. Οη επαθέο ηζρχνο απνκαθξχλνληαη κε ηε βνήζεηα ειαηεξίνπ πνπ πξέπεη 
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λα νπιηζηεί κεηά ηελ πηψζε ηνπ δηαθφπηε. Ο νπιηζκφο γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε θνπκπί, κνριφ ή κε θηλεηήξα, 

νπφηε ν νπιηζκφο κπνξεί λα γίλεη απφ καθξπά (ηειερεηξηδφκελνο).  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο είλαη:  

 Δ ηάζε  

 Σν νλνκαζηηθφ ζπλερψο επηηξεπφκελν ξεχκα  

 Σν ζεξκηθφ ξεχκα ηνπ 1sec, δειαδή ε αληνρή ησλ επαθψλ γηα 1 sec  

 Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ξεχκα απφδεπμεο, ην κέγηζην ξεχκα δειαδή πνπ κπνξεί λα απνδεχμεη ν 

δηαθφπηεο ηζρχνο 

 Πεξηνρή ξχζκηζεο ζεξκηθνχ ζηνηρείνπ 

 Πεξηνρή ξχζκηζεο ζηηγκηαίνπ (ειεθηξνκαγλεηηθνχ ) ζηνηρείνπ, αλ ππάξρεη  

 Ρειαί έιιεηςεο ηάζεο θαη ξχζκηζήο ηνπ, αλ ππάξρεη  

 Ρειαί ππέξηαζεο θαη ξχζκηζήο ηνπ, αλ ππάξρεη  

 Μεραληζκφο νπιηζκνχ κε θηλεηήξα, αλ ππάξρεη  

 ΐνεζεηηθέο επαθέο γηα ζήκαλζε, καλδάισζε θιπ  

 

 

χζηεκα ςχμεο επαθψλ κε αλεκηζηήξα ζε κεγάινπο δηαθφπηεο 

Αηαθφπηεο κεγάιεο ηζρχνο κπνξεί λα απαηηνχλ βνεζεηηθέο ηάζεηο πνπ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δίθηπν 

αδηάιεηπηεο ηάζεο 

 

Οη δηαθφπηεο ηζρχνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:  

 αλ δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία δηαλνκψλ  

 Με ζηαζεξά ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία  

 Με ζηαζεξά ζεξκηθά θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία  

 Με ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία  

αλ δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ  

 Υσξίο ξχζκηζε ηεο θαηεγνξίαο απφδεπμεο, ρσξίο επαηζζεζία θάζεο, κε ζηαζεξά καγλεηηθά ζηνηρεία  

 Με ξχζκηζε ηεο θαηεγνξίαο απφδεπμεο, κε επαηζζεζία έιιεηςεο θάζεο, κε ζηαζεξά καγλεηηθά 

ζηνηρεία 

 αλ δηαθφπηεο ηζρχνο γηα εθθηλεηέο κε ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία, ρσξίο ζεξκηθά ζηνηρεία  

 αλ απνδεχθηεο ηζρχνο, κε ζηαζεξά καγλεηηθά ζηνηρεία, ρσξίο ζεξκηθά ζηνηρεία, εθφζνλ ην ξεχκα 

ππεξβεί κηα θαζνξηζκέλε ηηκή. θνπφ έρνπλ ηελ πξνζηαζία  

Οη δηαθφπηεο ηζρχνο πξννξίδνληαη θαη γηα πξνζηαζία αγσγψλ, θαισδίσλ, κπαηαξηψλ, θηλεηήξσλ θαζψο θαη 

άιισλ ηκεκάησλ κηαο εγθαηάζηαζεο απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα. Έηζη είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε 

ζαλ:  

 Αηαθφπηεο εηζφδνπ δηαλνκήο ζε πίλαθεο  

 Γεληθνί δηαθφπηεο φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην πφξηαο  

 Αηαθφπηεο πξνζηαζίαο ζε δηαλνκή θαηαλαισηψλ  

 Αηαθφπηεο αλάγθεο φηαλ ν δηαθφπηεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε πελίν έιιεηςεο ηάζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε αληίζηνηρν εθεδξηθφ θχθισκα  

Ώλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία γξακκψλ θαη θηλεηήξσλ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε, γηα ηελ ζέζε 

ηελ νπνία βξίζθνληαη, ηζρχ δηαθνπήο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε αζθαιεηψλ ηήμεο ζηε γξακκή. Ώλ 

φκσο ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο πνπ κπνξεί λα 

δηαθφςεη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ απηφκαηνπ ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ απφ απηφλ 

αζθάιεηεο ηήμεο νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ πξηλ ηνλ απηφκαην. Αηαθφπηεο ηζρχνο πξνηηκψληαη ησλ αζθαιεηψλ 

φηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη επηιεθηηθή ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέζα πξνζηαζίαο. πλήζσο απηφ εκθαλίδεηαη ζε 

ξεχκαηα άλσ ησλ 400 A.  

  

Ώπηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξξεχκαηνο  

Βίλαη δηαθφπηεο ηζρχνο πνπ αλνίγνπλ απηφκαηα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξφλν ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ππεξβνιηθή 

ζεξκνθξαζία ζε ππεξθνξηίζεηο θαη απφ ηελ κεραληθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε πνπ πξνθαινχλ ηα 

βξαρπθπθιψκαηα.  Ώπνηεινχληαη θπξίσο απφ δχν ή ηξία κέξε:  

 Σν κέξνο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο, δειαδή ηηο επαθέο κε ζάιακν ζβέζεο  
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 Σν ζεξκηθφ ζηνηρείν ή ηνλ Δ/Ν πνπ δίλεη εληνιή ζηνλ δηαθφπηε ηζρχνο λα αλνίμεη, παξέρνληαο 

πξνζηαζία κηαο γξακκήο ή κηαο ζπζθεπήο απφ παξαηεηακέλε ππεξθφξηηζε  

 Βλδερνκέλσο ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν πνπ δίλεη εληνιή ζην δηαθφπηε ηζρχνο λα αλνίμεη ζρεδφλ 

αθαξηαία  (10-100ms) φηαλ ην ξεχκα ππεξβεί κηα ηηκή. Ώπηφ ιέγεηαη θαη ζηηγκηαίν ζηνηρείν.  

πρλά νη απηφκαηνη ζπλνδεχνληαη θαη απφ ξειαί ππφηαζεο ή ππέξηαζεο πνπ δίλνπλ εληνιή πηψζεο αλ ε ηάζε 

πέζεη π.ρ. ζην 90% ή αλέβεη ζην 110%. Ώπηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφκαηνπο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ. 

Ώλάινγα κε ην ηη πξνζηαηεχνπλ νη απηφκαηνη δηαθξίλνληαη ζε απηφκαηνπο γξακκψλ, ζπζθεπψλ, θηλεηήξσλ θαη 

δηαθφπηεο ηζρχνο γηα εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο.  

  

Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ  

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ έρνπλ ρεηξηζκφ δχν κπνπηφλ (stop-start) θαη κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία ή κφλν καγλεηηθή πξνζηαζία κε πεξηζηξνθηθφ ή  ON-OFF 

ρεηξηζηήξην. Καηαζθεπάδνληαη γηα θηλεηήξεο κε νλνκαζηηθφ ξεχκα κέρξη 25 A. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία είλαη:  

 Δ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο  

 Δ νλνκαζηηθή ηζρχο  

 Δ θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο  

 Δ ξχζκηζε ζεξκηθήο πξνζηαζίαο  

 Δ ξχζκηζε καγλεηηθήο πξνζηαζίαο.  

  

Μηθξναπηφκαηνη πξνζηαζίαο γξακκψλ  

Οη κηθξναπηφκαηνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαρψξεζε γξακκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο αθνχ πξνζθέξνπλ:  

ζεξκηθή πξνζηαζία (ζεξκηθφ ζηνηρείν). ε πεξίπησζε ππεξθφξηηζεο ζεξκαίλεηαη έλα δηκεηαιιηθφ ζηνηρείν, 

θάκπηεηαη θαη δηαθφπηεηαη ην θχθισκα Μαγλεηηθή πξνζηαζία (καγλεηηθφ ζηνηρείν). ε πεξίπησζε 

βξαρπθπθιψκαηνο, ν ειεθηξνκαγλήηεο πξνθαιεί ηελ έιμε ηνπ νπιηζκνχ θαη ην άλνηγκα ησλ επαθψλ ηνπ 

απηφκαηνπ Οη κηθξναπηφκαηνη έρνπλ ηππνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Σα ηππνπνηεκέλα ξεχκαηα 

ηνπο είλαη 4-63Ώ θαηαζθεπάδνληαη ζε κνλνπνιηθή ή ηξηθαζηθή κνξθή γηα 230/400V θαη δηαθφπηνπλ ηα ίδηα 

ξεχκαηα γηα ηάζεηο 60-10V DC. Ο ρεηξηζκφο ηνπο κπνξεί λα γίλεη ρεηξνθίλεηα  (θιείζηκν-άλνηγκα), ην άλνηγκά 

ηνπο φκσο γίλεηαη θαη απηφκαηα κέζσ εληνιήο απφ ην ζεξκηθφ ή ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο ζηνηρείν. Σα 

βαζηθά κέξε κηαο απηφκαηεο αζθάιεηαο είλαη:  

 Δ θηλεηή επαθή  

 Δ ζηαζεξή επαθή  

 Σν ειαηήξην  

 Σν ζεξκηθφ ζηνηρείν  

 Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν  

 Ο ζάιακνο ζβέζεο ηφμνπ  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη:  

 Δ ηάζε  

 Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα I Ν 

 Σν κηθξφ θαη κεγάιν ξεχκα δνθηκήο, απηά αθνξνχλ θπξίσο ην ζεξκηθφ ζηνηρείν  

 Δ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ζθάικα. Υσξίδνληαη ζε ηξείο νκάδεο Ε,ΕΕ,ΕΕΕ κε αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο 

δηαθνπήο 3,6 – 10 A  

 Δ θιάζε πεξηνξηζκνχ ξνήο ηνπ ξεχκαηνο. Οη θιάζεηο είλαη 1,2, 3  

 Οη ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο-ρξφλνπ  

    

Οη κηθξναπηφκαηνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο. Ώλ ην ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο ππεξβαίλεη ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ πξέπεη λα πξνηαρζεί κηα αζθάιεηα 

πνπ κπνξεί λα είλαη απφ 2 - 4 βαζκίδεο κεγαιχηεξε. Δ  ζρέζε  ξεχκαηνο  πηψζεο  ζθαλδαιηζκνχ  θαη  ρξφλνπ  

ιέγεηαη ραξαθηεξηζηηθή. Οη ραξαθηεξηζηηθέο νλνκάδνληαη Ώ ΐ, C, D θαη δηαθέξνπλ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ 

ηνπο ζηνηρείν. Βηδηθφηεξα ε ραξαθηεξηζηηθή Ώ έρεη πξνβιεθζεί γηα γξακκέο πνπ ηξνθνδνηνχλ εκηαγσγνχο 

φπνπ ην ξεχκα πνπ πξνθαιεί ηελ πηψζε είλαη ηξηπιάζην. Ώληί ηεο Ώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Γ. Δ 

ραξαθηεξηζηηθή ΐ αθνξά θπθιψκαηα θαηνηθηψλ, γξαθείσλ φπνπ δελ ηξνθνδνηνχληαη θηλεηήξεο π.ρ. 

θιηκαηηζηηθά. Δ  C έρεη πξνβιεθζεί γηα θπθιψκαηα ζπζθεπψλ κε πςειά ξεχκαηα εθθίλεζεο φπσο θηλεηήξεο, 

θσηηζηηθά ηζρχνο. Δ D γηα θπθιψκαηα ζπζθεπψλ κε πνιχ πςειά θξνπζηηθά ξεχκαηα φπσο Μ/ ηζρχνο, πελία, 

ππθλσηέο. Ώληί ηεο  D κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Κ.  
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Θεξκηθά ξειαί πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ  

Σα ζεξκηθά είλαη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηλεηήξσλ απφ ππεξθνξηίζεηο θαη 

φρη απφ βξαρπθπθιψκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ αζθάιεηεο ή απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο. Σα 

ζεξκηθά ζπλδένληαη κε ηα ξειαί ηζρχνο ησλ θηλεηήξσλ θαη ειέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο απιφ ηχπνο 

ζεξκηθνχ απνηειείηαη απφ ηξείο επαθέο εηζφδνπ, ηξία δηκεηαιιηθά ειάζκαηα, ηξείο επαθέο εμφδνπ θαη ηηο 

επαθέο ειέγρνπ 95-96 θιεηζηή θαη 95-98 αλνηρηή ή 95-96 θιεηζηή θαη 97-98 αλνηρηή. ην ζεξκηθφ επίζεο 

ππάξρνπλ ν κεραληζκφο γηα ηελ πεξηνρή ξχζκηζεο ηνπ ζεξκηθνχ θαη ηα θνπκπηά stop, reset. Υαξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ ζεξκηθψλ ξειαί είλαη ε θιάζε κε βάζε ην ρξφλν δηαθνπήο θαη ε πεξηνρή ξχζκηζεο ηνπ ζεξκηθνχ. 

Δ επηινγή γίλεηαη κε βάζε:  

 Σελ θιάζε πξνζηαζίαο  

 Σν ρξφλν δηαθνπήο  

 Σελ πεξηνρή ξχζκηζεο  

 Σελ ηάζε ηνπ θπθιψκαηνο ειέγρνπ  

 Σελ ηάζε ηνπ θπθιψκαηνο ηζρχνο  

 Σελ πξνζηαζία ηνπ απφ βξαρπθπθιψκαηα 

 Σν ξειαί ηζρχνο κε ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί  

 Σε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 Σν ζεξκηθφ ξεχκα ηεο θιεηζηήο επαθήο ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο (κέγηζην δηαξθψο επηηξεπφκελν 

ξεχκα κέζα απφ ηελ θιεηζηή επαθή 95-96) 

 Σε δπλαηφηεηα γηα ρεηξνθίλεην ή απηφκαην reset ή θαη ηα δχν. 

 

Αηαθφπηεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (ΑΑΡ) 

Οη δηαθφπηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ειεθηξνπιεμίαο ή θαη θαηά ηεο ππξθαγηάο. 

Καηαζθεπάδνληαη γηα ΑΑΡ ρσξίο ζηνηρείν πξνζηαζίαο ππεξξεχκαηνο θαη γηα ΑΑΡ κε επηπιένλ ζηνηρείν 

πξνζηαζίαο ππεξξεχκαηνο. Αειαδή ππάξρνπλ ΑΑΡ ζπλδπαζκέλνη κε κηθξναπηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο. Ο ΑΑΡ 

ιεηηνπξγεί σο εμήο: Παξαθνινπζεί ην ξεχκα δηαξξνήο σο πξνο γε θαη αλ απηφ ππεξβεί κηα ηηκή, ζπλήζσο 

30mA ηφηε απνδεχεη ην θχθισκα ζε φινπο ηνπο πφινπο (θάζεηο θαη νπδέηεξν) ζε 0,2 sec πεξίπνπ. Ο ΑΑΡ έρεη 

σο βαζηθφ ηνπ ζηνηρείν έλαλ αζξνηζηηθφ Μ/ ξεχκαηνο ηχπνπ δαθηπιίνπ. ην πξσηεχνλ πεξλνχλ ηα ξεχκαηα 

θάζεσλ θαη ηνπ νπδεηέξνπ  θαη ζην δεπηεξεχνλ πεξλά έλα ξεχκα αλάινγν ηνπ αιγεβξηθνχ αζξνίζκαηνο ησλ 

ηεζζάξσλ ξεπκάησλ, εθφζνλ έρνπκε ζχζηεκα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Ώλ δελ ππάξρεη δηαξξνή ξεχκαηνο 

ηφηε ην άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ είλαη κεδέλ γηαηί ην ξεχκα ησλ ηξηψλ θάζεσλ επηζηξέθεη κέζσ ηνπ νπδεηέξνπ. 

Σν δεπηεξεχνλ ηνπ Μ/ έληαζεο δελ έρεη ξεχκα Ε +Ε +Ε -Ε =0. Ώλ ππάξρεη ζθάικα σο πξνο γε ην άζξνηζκα ησλ 

ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδεηέξνπ είλαη ίζν κε ην ξεχκα ζθάικαηνο  

Δ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΑΡ γίλεηαη κε κφληκν καγλήηε. Σν δχγσκα έιθεηαη θαη θξαηά ηηο επαθέο θιεηζηέο φηαλ δελ 

ππάξρεη δηαθνξηθφ ξεχκα. Γηα δηαθνξηθφ ξεχκα δηάθνξν ηνπ κεδελφο δελ ππάξρεη καγλεηηθή ξνή κέζα απφ ην 

καγλήηε. Με ηελ γήξαλζε ηνπ καγλήηε ην δηαθνξηθφ ξεχκα πνπ αθπξψλεη ηελ καγλεηηθή ξνή γίλεηαη 

κηθξφηεξν ηνπ νλνκαζηηθνχ (30 mA). Αειαδή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βξηζθφκαζηε ζηελ πην αζθαιή 

πιεπξά.  

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ην δηαθνξηθφ ξεχκα έρεη ηζρπξή DC ζπληζηψζα ή ιφγσ χπαξμεο θνξηίσλ κε 

ειεθηξνληθά ηζρχνο ππάξρνπλ AC θαη σζηηθά ξεχκαηα. Σφηε έλαο ζπλεζηζκέλνο ΑΑΡ ζα αλνίμεη αξγφηεξα απφ 

ηα 30 mA. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηείηαη ν παληφο ξεχκαηνο ΑΑΡ (universal RCD).  

Ο ΑΑΡ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεηαη ζε δίθηπν ΣΣ (άκεζεο γείσζεο) ζαλ θχξην κέζν πξνζηαζίαο δηφηη έηζη 

επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία αθφκα θαη ζε κεγάιεο αληηζηάζεηο γείσζεο. Βθαξκφδεηαη επίζεο θαη ζην δίθηπν  

TN-S (νπδεηεξνγεησκέλν δίθηπν) ή ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα ή θαη ζηνπο επηκέξνπο πίλαθεο. Ο ΑΑΡ ζπλδέεηαη 

κεηά ηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο πξνζηαηεχνληαο έηζη φιε ηελ εγθαηάζηαζε. Οη ΑΑΡ 

κε νλνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα Ε  =30 mΏ πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη άκεζε επαθή 

αλζξψπνπ κε γπκλφ αγσγφ, π.ρ. ρέξη ζηε θάζε θαη πφδηα ζηελ γε. Αελ πξνζθέξνπλ φκσο πάληα πξνζηαζία 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο ζα βξαρπθπθιψζεη κε ηα ρέξηα ηνπ θάζε θαη νπδέηεξν γηαηί ην θχξην κέξνο 

ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο πεξλά απφ ην ζψκα θαη φρη απ ηνλ ΑΑΡ. ε αληίζεζε κε άιια κέζα πξνζηαζίαο, π.ρ. 

δηαθφπηεο δηαθπγήο ηάζεο ΑΑΣ, έρνπκε ζηνπο ΑΑΡ θαη πξνζηαζία θαηά ηεο ππξθαγηάο γηαηί πεξηνξίδεηαη 

άκεζα ην ξεχκα δηαξξνήο πξνο γε. Έηζη εκπνδίδνληαη ειεθηξηθά ηφμα απφ θάζε πξνο γε πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ππξθαγηέο. Γηα πξνζηαζίαο ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα έλαληη ππξθαγηάο ν ΑΑΡ ζπλδέεηαη θαη 

ξπζκίδεηαη π.ρ. ζηα Ε  =0,5Ώ θαη ρξνληθή θαζπζηέξεζε πηψζεο άλσ ησλ 1-5sec. Οη ΑΑΡ κε Ε  =30ηπΏ 

ζπλίζηαληαη πάληα ζε θαηαλαισηέο κε ΑΝ νπδεηέξσζε  θαη  ηδηαίηεξα  εθεί  πνπ  ππάξρεη  απμεκέλνο  θίλδπλνο 
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ειεθηξνπιεμίαο δειαδή φπσο καγεηξεία, εγθαηαζηάζεηο ζε θήπνπο, κπάληα θαη  θηελνηξνθηθέο  εγθαηαζηάζεηο.  

Μεγάινη  θαηαλαισηέο  δελ πξνζηαηεχνληαη κφλν κε έλα ΑΑΡ αιιά κε πνιινχο αθνχ ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο  

ησλ  π.ρ.  43-60Ώ.  Ώπηφ  δηαζθαιίδεη  ηελ  αλεμαξηεζία  ησλ θπθισκάησλ θαη εμαζθαιίδεη κηθξφηεξν 

ρσξεηηθφ ξεχκα πξνο ηε γε, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αλεπηζχκεηε πηψζε ηνπ ΑΑΡ. ε πνιιά παξάιιεια 

θπθιψκαηα κε ΑΑΡ, νη νπδέηεξνη δελ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηά ηνπο ΑΑΡ. Μεηνλέθηεκα ηνπ ΑΑΡ 

κπνξεί λα είλαη ε πεξηνξηζκέλε εηνηκφηεηά ηνπ θαη απηφ επηδεηλψλεηαη φηαλ δελ ζπληεξείηαη. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πξέπεη λα δνθηκάδεηαη θάζε 6 κήλεο. Δ δνθηκή ηνπ γίλεηαη κε έλα θχθισκα ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν 

κέζα ηνπο θαη παηψληαο ην δηαθφπηε δνθηκήο Ρ ην ξεχκα κέζσ ηεο αληίζηαζεο πξνθαιεί ηελ απφδεπμε. Ώλ ν 

ΑΑΡ πέθηεη, δειαδή δελ κπνξεί λα θξαηεζεί ζε θαηάζηαζε εληφο, ηφηε ππάξρεη δηαξξνή ή γεθχξσζε ηνπ 

νπδεηέξνπ κε ηε γε ή κε ηελ θάζε. Πηψζε ηνπ ΑΑΡ, επίζεο, ζπκβαίλεη αλ κεηά ην ΑΑΡ έρεη γεησζεί ν 

νπδέηεξνο, θάηη πνπ δελ επηηξέπεηαη. Δ πηψζε πξνθαιείηαη φηαλ ζπλδεζνχλ θνξηία, έηζη κπνξεί θαλείο λα 

εληνπίζεη ην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ιαλζαζκέλε ζχλδεζε, αλνηγνθιείλνληαο  ηνπο  δηαθφπηεο  ησλ  δηαθφξσλ  

θνξηίσλ.  Οξηζκέλα θπθιψκαηα, φπσο ζπλαγεξκνί, θαηαςχθηεο, ςπγεία, θπθιψκαηα ειέγρνπ θ.α., δελ πξέπεη 

λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ειεθηξνπιεμίαο απφ ΑΑΡ αιιά απφ άιιε κέζνδν πξνζηαζίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ΑΑΡ είλαη: 

 Σν νλνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα Ε  , φπνπ είλαη ην ξεχκα ζην νπνίν ΑΝ αλαθέξνληαη νη ρξφλνη 

απφδεπμεο. Γηα I = Ε  ν ρξφλνο είλαη ηάμεο F ΑΝκεγέζνπο 0,1 sec.  

 Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα In, πνπ είλαη ην ξεχκα θάζεσλ ζην νπνίν αληέρνπλ ζπλερψο.  

 Σν δηαθνξηθφ ξεχκα ζην νπνίν αληηδξνχλ.  

Τπάξρνπλ ΑΑΡ γηα ηξηθαζηθά θαη κνλνθαζηθά θπθιψκαηα. Οη ΑΑΡ πνπ πξνζθέξνληαη ζην εκπφξην είλαη 

ξπζκηζκέλνη γηα απφδεπμε ξεπκάησλ ζθάικαηνο: Ε =10... 100 mA. ην εκπφξην ππάξρνπλ ηα εμήο κεγέζε :  

 

 

Πίλαθεο ΜΣ  

  

Δ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή γίλεηαη ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. Πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ηα εμήο.  

 Πξέπεη λα γίλνληαη ρεηξηζκνί απφ έμσ, ρσξίο θίλδπλν ηεο δσήο, θαη λα θαίλνληαη νη νξαηέο επαθέο ησλ 

απνδεπθηψλ.  

 Πξέπεη, ζε ζθάικαηα, ην ηφμν λα πεξηνξίδεηαη θαη λα κελ πξνθαιεί δεκηέο ζηηο γεηηνληθέο ζπζθεπέο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηφλσζεο ησλ αεξίσλ ζε ζθάικαηα.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ  

Έηζη, φιεο νη αλαρσξήζεηο ησλ θαισδίσλ θαη ηα κέζα δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ΜΣ εγθαζίζηαληαη ζε θπςέιεο 

ΜΣ πνπ ιέγνληαη θαη πεδία ή πίλαθεο ΜΣ. Κάζε αλαρψξεζε απαζρνιεί κηα ηδηαίηεξε θιεηζηή θαηαζθεπή ηελ 

θπςέιε ή πεδίν ή πίλαθα. Οη θπςέιεο ηνπνζεηνχληαη ε κηα πιάτ ζηελ άιιε. Οη θπςέιεο έρνπλ 3 ηκήκαηα:  

 ην πξψην ην θάησ ηκήκα έρνπκε ηα ζηνηρεία ηεο αλαρσξήζεηο ή άθημεο, π.ρ. θαιψδηα, αζθάιεηεο, 

απνδεχθηεο, γεησηέο. 

 ην δεχηεξν ηκήκα ηεο θπςέιεο είλαη νη δπγνί. Οη δπγνί ζπλδένληαη κε ηηο θπςέιεο κε κνλσηήξεο 

δηέιεπζεο πνπ είλαη πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο.  

 Σν ηξίην ηκήκα πεξηέρεη φξγαλα θαη ειεθηξνλφκνπο.  

Σα ηνηρψκαηα ησλ θπςειψλ είλαη απφ ιακαξίλα ραιχβδηλε, πάρνπο 1,5 mm ηνπιάρηζηνλ. Πνιιέο θαηαζθεπέο 

γίλνληαη κε 3 mm πάρνο. Ώπηφ γηα ιφγνπο ζηηβαξφηεηαο θαη αληνρήο ζην ειεθηξηθφ ηφμν. Φηιή ιακαξίλα 

κπνξεί λα ιεηψζεη αλ πέζεη πάλσ ηεο ην ειεθηξηθφ ηφμν. Βπεηδή νη θπςέιεο είλαη ρσξηζκέλεο κε ιακαξηλέληνπο 

ηνίρνπο, νη δεκηέο απφ ην ειεθηξηθφ ηφμν πεξηνξίδνληαη ζε εθείλε ηελ θπςέιε πνπ ππάξρεη θαη ην ζθάικα.  

 Οη θπςέιεο γηα 20 kV έρνπλ ζπλήζσο δηαζηάζεηο: 

Πιάηνο  : 0,70 έσο 1,20 m 

ΐάζνο       : 1,00 έσο 1,20 m  

Όςνο       : 2,00 έσο 2,50 m  

  

Δ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πίλαθα γίλεηαη απφ εκπξφο, ζπλεπψο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε θπςέιε κηα πφξηα. ηελ 

πφξηα ππάξρεη ζρεδηαζκέλν ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηεο θπςέιεο θαη επίζεο ππάξρεη έλα ηδάκη, π.ρ. 2x30 

cm γηα επηζεψξεζε. ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ πίλαθα βξίζθνληαη επίζεο θαη νη δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ή ηα 

φξγαλα έλδεημεο θαη ζήκαλζεο. ην θάησ κέξνο ηεο θπςέιεο εηζέξρνληαη ηα θαιψδηα, ζπλεπψο πξέπεη λα 

έρνπκε έλα ραληάθη πνπ λα νδεχνπλ ηα θαιψδηα. Σα θαιψδηα έρνπλ κηα ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο 

15x(εμσηεξηθή δηάκεηξν θαισδίνπ)=400...600 mm. Σν βάζνο ηνπ ραληαθηνχ είλαη ίζν κε ηελ ειάρηζηε αθηίλα 
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θάκςεο ησλ θαισδίσλ.  Οη  κνλσηήξεο  ζηήξημεο  ή  δηέιεπζεο  ησλ  δπγψλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ 

επνμεηδηθή ξεηίλε. Οη δπγνί πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηεο δηαζηάζεηο πνπ λα αληέρνπλ ζην ξεχκα ζπλερνχο θνξηίνπ 

αιιά θαη ζε βξαρπθπθιψκαηα. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο θάζεο-θάζεο θαη θάζεο-γεο θαζψο θαη νη ινηπέο 

ηάζεηο αληνρήο ηνπ πίλαθα ΜΣ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα  

Ολνκαζηηθή ηάζε      20 kV  

Μέγηζηε δηαξθψο επηηξεπφκελε ηάζε    24 kV  

Ώληνρή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε 1 inin    50 kV  

Ώληνρή ζε θξνπζηηθή ηάζε 1,2/5κ$    125 kV 

Βιάρηζηε απφζηαζε θάζεο -θάζεο ή θάζεο -γεο  >215 mm  

 Πίλαθαο 8.1. Σάζεηο δνθηκήο θαη ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο  

ηάζεο 20 kV/24 kV [1]  

  

Μπξνζηά απφ ηηο θπςέιεο πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δηάδξνκνο κε ειάρηζην πιάηνο 0.7 m  

πληήξεζε Τ/  

Δ ζπληήξεζε ηνπ Τ/ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ηνλ Τ/. 

Βίλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη:  

α)  ηνπο πίλαθεο ΜΣ  

 •  Πιήξεο έιεγρνο φισλ ησλ εληφο ηνπ πίλαθα ζηνηρείσλ φηη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά  

 •  Πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ κνλσηήξσλ, ησλ επαθψλ θαη λα ηνπνζεηείηαη ιηπαληηθφ ζηηο επαθέο  

  •  Έιεγρνο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ θαη ιίπαλζε ησλ κεραληζκψλ ηνπο  

 •  Έιεγρνο ησλ ξειαί πξνζηαζίαο κε ηελ ρξήζε ησλ Μ/ εληάζεσο  

 •  Έιεγρνο ησλ εληνιψλ ησλ δχν πισηήξσλ Buchholz  

 •  Έιεγρνο θαη ζχζθημε φισλ ησλ θνριηψλ ησλ δπγψλ θαη ζπζθεπψλ  

 β)  Πίλαθεο ρεηξηζκψλ  

 •  Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ρεηξηζκψλ πνπ έρνπλ  

 γ)  Πίλαθεο XT  

 •  Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα θαη φηη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά  

 •   Έιεγρνο φισλ ησλ επαθψλ θαη επηθάιπςή ηνπο κε θαηάιιειν ιηπαληηθφ  

 δ)   Μ/  

 •  Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ  

 •  Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο κνλσηήξσλ θαη ζχζθημε ησλ αθξνδεθηψλ  

  •  Αεηγκαηνιεςία ειαίνπ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ Μ/ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο δηειεθηξηθήο 

αληνρήο ηνπ ιαδηνχ  

ε)   Κχθισκα γείσζεο  

 •  Να εμεηάδεηαη αλ φιεο νη ζπζθεπέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ γείσζε  

 • Έιεγρνο ηεο ζπλνιηθήο γείσζεο κε γέθπξα κεηξήζεσο ηεο σκηθήο αληηζηάζεσο θαη θαηαγξαθή 

ηεο ζην βηβιίν ζπληεξήζεσο ηνπ Τ/.  

  

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΑΜΗΛΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 
 

Πίλαθεο XT  

  

Οη πίλαθεο XT δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Γεληθνί πίλαθεο δηαλνκήο  

 Πίλαθεο θίλεζεο  

 Πίλαθεο θσηηζκνχ  

 ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ. Σν κέγεζνο ησλ πηλάθσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνρήο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο 

θπθισκάησλ. Σν είδνο ησλ πηλάθσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο (απφ λεξφ, ζθφλε, πγξαζία θ.ιπ.) 

θαη απφ ην πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.  

  

Γεληθνί πίλαθεο δηαλνκήο  

 Ο γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα γεληθφ Α/Φ κε αζθάιεηεο ή έλα γεληθφ απηφκαην Α/Ε θαη 

ηξνθνδνηεί ηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ θαη ηνπο πίλαθεο θίλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη γεληθνί πίλαθεο δηαλνκήο 
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XT πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αληιηνζηαζηα, ζηελ βηνκεραλία, ζε κεγάιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε Τ/ 

δηαλνκήο XT ακέζσο κεηά ηνλ Μ/ ιέγνληαη θαη πίλαθεο πεδίνπ θαη ηππνπνηνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 

ηαζεξνχ ηχπνπ. 

Οη πίλαθεο ζηαζεξνχ ηχπνπ έρνπλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο θαη ηνπο Α/Φ ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλνπο ζε θνξάο 

ρεηξηδφκελνπο απ" έμσ. Οη καραηξσηνί δηαθφπηεο, νη αζθαιεην-απνδεχθηεο θαη νη κηθξναπηφκαηνη ρεηξίδνληαη 

απφ κέζα. ξγαλα, κπνπηφλ θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο είλαη πάλσ ζηελ πφξηα. Δ ζπξκάησζε πξνηηκάηαη λα 

γίλεηαη κέζσ θιεκκψλ θαη φρη απ‟ επζείαο.  

πξφκελνπ ηχπνπ.  

  

Οη πίλαθεο ζπξφκελνπ έρνπλ θάζε αλαρψξεζε ζαλ κηα εληαία κνλάδα ε νπνία είλαη πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλε 

θαη ζπξκαησκέλε ζε έλα ζπξηάξη. Σν ζπξηάξη είλαη άκεζα ελαιιάμηκν κε έλα αληαιιαθηηθφ, γεγνλφο πνπ ην 

θαζηζηά ηδηαίηεξα ρξήζηκν. Δ είζνδνο πξνο ηνλ δηαθφπηε θαη ε αλαρψξεζε πξνο ην θνξηίν γίλεηαη       

βπζκαησηά. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ζέζεηο ηνπ ζπξηαξηνχ ζηνλ πίλαθα:  

 ζέζε ιεηηνπξγίαο  

 ζέζε δνθηκήο  

 ζέζε stand by  

 ζέζε εθηφο  

Δ ζχλδεζε ηεο γξακκήο εηζφδνπ γίλεηαη απ‟ επζείαο ζηνλ δηαθφπηε κέζσ κπαξψλ απφ ηνλ Μ/ ή κέζσ 

θαισδίνπ. Δ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ αλαρσξήζεσλ γίλεηαη απ‟ επζείαο επί ησλ ζπζθεπψλ θαη κέζσ θιεκκσλ 

κε θαιψδηα κέρξη 300Ώ θαη γηα πάλσ απφ 300Ώ κε κπάξεο θαηάιιειεο δηαλνκήο. Σν χςνο ησλ γεληθψλ 

πηλάθσλ δηαλνκήο θπκαίλεηαη απφ 2-2,2 m θαη ην πιάηνο απφ 0,5 - 0,8 m. ηεξίδνληαη πάλσ ζην έδαθνο ή ζε 

ηδηαίηεξε βάζε.  

  

 Πίλαθεο θίλεζεο  

 Σα είδε ησλ πηλάθσλ θίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:  

 Βμσηεξηθφο πιαζηηθφο πίλαθαο δηαθφξσλ ηχπσλ πξνζηαζίαο  

 Πίλαθεο θηβσηίσλ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξφηεξα θηβψηηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

έηζη ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν. 
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ρήκα 9-7: πλδεζκνινγίεο Κηλεηήξσλ 

 

Πίλαθεο θσηηζκνχ  

Φνξηία θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ – Τπνπίλαθα θσηηζκνχ  

Σν πεδίν θσηηζκνχ θαηά πξνηίκεζε ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηφ επίηνηρν Τπνπίλαθα, ζηεγαλνχ ηχπνπ ΕΡ44. 

Βλαιιαθηηθά κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ γεληθνχ πίλαθα . ηνλ νηθίζθν ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ππάξρεη 

εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θσηηζκφο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πεξίπνπ 630 W θαη απνξξνθνχκελεο 

πεξίπνπ 700 W ππφ δηνξζσκέλν cosθ=0,9 (Σππηθέο ηηκέο).  

πλήζσο ηνπνζεηνχληαη 2 ζηεγαλά θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ ζθαθάθη κε θάιπκκα θαη κε ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ 2Υ58 W, ζηνλ εζσηεξηθφ μεξφ ρψξν ηνπ ηζνγείνπ.  

Ο πεξηκεηξηθφο θσηηζκφο πεξηιακβάλεη 4 θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπνζεηεκέλα ζηηο 4 γσλίεο ηνπ νηθίζθνπ.  

Βθηφο ησλ αλσηέξσ θσηηζηηθψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη θσηηζηηθά αζθαιείαο γηα ηελ θαηάδεημε ησλ νδεχζεσλ 

δηαθπγήο θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο ειάρηζηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ αζθαιείαο.  

Οη αγσγνί ησλ γξακκψλ θσηηζκνχ ζα είλαη ΝΤΜ 3X2,5mm² θαη ε γξακκή αζθαιίδεηαη κε κνλνπνιηθφ 

κηθξναπηφκαην 10Ώ.  

Οη αγσγνί ηεο γξακκήο θσηηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζα είλαη ΝΤΤ  3Υ1,5mm² θαη ε γξακκή α αζθαιίδεηαη κε 

κνλνπνιηθφ κηθξναπηφκαην 10Ώ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ζα ειέγρεηαη απφ ρξνλνδηαθφπηε θαη 

ηειερεηξηδφκελν δηαθφπηε (ξειαη).  

Ώπφ ην πεδίν θσηηζκνχ ζα ηξνθνδνηεζνχλ 4 ξεπκαηνδφηεο κνλνθαζηθνί. Οη αγσγνί ηξνθνδνζίαο ησλ 

κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ ζα είλαη ΝΤΜ, δηαηνκήο 3Υ2,5mm² θαη ε γξακκή ζα αζθαιίδεηαη κε δηπνιηθφ 

κηθξναπηφκαην 16Ώ.  
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ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θνξεηή αληιία γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ ζαιάκνπ άληιεζεο, ν 

κνλνθαζηθφο ξεπκαηνδφηεο επαξθεί γηα λα θαιχςεη ην θνξηίν ηεο (κέγηζην θνξηίν ξεπκαηνδφηε 3,5 ΚW, 

απνξξνθνχκελε ηζρχο αληιίαο 1,5 ΚW).  

Γηα ηελ ηξνθνδνζία θνξεηήο κπαιαληέδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

ζαιάκνπ άληιεζεο, ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνπίλαθα ή ην πεδίν θσηηζκνχ κεηαζρεκαηηζηήο γαιβαληθήο 

απνκφλσζεο 220 V/42 V ηζρχνο 200 VA, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί κε ππνβηβαζκέλε ηάζε ξεπκαηνδφηε 42 V .  

Δ πιεπξά ηξνθνδνζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζα αζθαιίδεηαη κε κηθξναπηφκαην 10Ώ, ε πιεπξά ππνβηβαζκέλεο 

ηάζεο κε κηθξναπηφκαην 10Ώ.  

 

 

Γεληθφο ειεθηξηθφο πίλαθαο  

Ο γεληθφο πίλαθαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηξνθνδνηεί κε μερσξηζηέο γξακκέο ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ησλ αληιηψλ, 

ησλ αλαδεπηήξσλ θαζψο θαη ηηο γξακκέο (ή ηνλ ππνπίλαθα) θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ.  

  

Ο πίλαθαο ζπλήζσο είλαη ηχπνπ πεδίσλ κεηαιιηθφο, απφ ιακαξίλα DKP πάρνπο 1,5ριζη. θαη δηακνξθσκέλνο ζε 

εηδηθή πξέζα. Θα είλαη βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνχξλνπ. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη ΕΡ 44 θαηά 

DIN 40050. Θα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά πεδία:  

 Βηζφδνπ φπνπ θαη ην ζχζηεκα κεηαγσγήο ΑΒΔ – Δ/Γ  

 Ώπηνκαηηζκψλ  

 ΐνεζεηηθφ απφ ην νπνίν ηξνθνδνηνχληαη νη κηθξνί θηλεηήξεο θαη νη θαηαλαιψζεηο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ ή ν αληίζηνηρνο ππνπίλαθαο.  

 2 πεδία απφ ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ε θάζε αληιία 

 

 Ώληηζηάζκηζε  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο ζήκεξα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ 

ειεθηξηθά ζηνηρεία:  

 Διεθηξηθνχο θηλεηήξεο  

 Μεηαζρεκαηηζηέο  

 Πελία ηζρχνο  

Σα παξαπάλσ ειεθηξηθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη επαγσγηθά θαη απαηηνχλ καγλεηηθφ πεδίν γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Σν καγλεηηθφ πεδίν, παξφηη δελ παξάγεη έξγν, γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ απαηηεί 

ειεθηξηθφ ξεχκα ην νπνίν πξέπεη λα παξαζρεζεί απφ ηελ ΑΒΔ. Σν ξεχκα απηφ είλαη ε άεξγε ζπληζηψζα πνπ 

αζξνηδφκελε δηαλπζκαηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ζπληζηψζα απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ απνξξνθνχκελν ξεχκα κηαο 

εγθαηάζηαζεο. Σα ξεχκαηα απηά κεηαθέξνπλ ηελ άεξγε ηζρχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ πεδίσλ 

θαη ηελ πξαγκαηηθή ηζρχ, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρξήζηκν έξγν, ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ δχν απνηειεί ηελ 

θαηλφκελε ηζρχ. Δ έλλνηα ηεο άεξγνπ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα θάλεη κε πνζά ελέξγεηαο πνπ  

παιηλδξνκνχλ κεηαμχ ηεο πεγήο (ΑΒΔ) θαη ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Σα καγλεηηθά πεδία , επεηδή ην 

ξεχκα πνπ ηα δεκηνπξγεί είλαη ελαιιαζζφκελν, κεηαβάιινληαη θαη ελαιιάζζνληαη ζπλερψο, ζηε θάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ή αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπο απνξξνθνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ πεγή (ΑΒΔ), θαηά ηελ 

κείσζε ηεο έληαζεο ή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπο επηζηξέθνπλ ην ίδην πνζφ ελέξγεηαο πίζσ ζηελ πεγή. Ώπηφ έρεη 

ζαλ  

απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαηαλαισηή, ηηο επηπιένλ απψιεηεο ζηα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ, ηελ ζεκαληηθή πηψζε ηάζεο ζην δεπηεξεχνλ ηνπ Μ/ δηαλνκήο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

απσιεηψλ ηνπ Μ/. θνπφο ηεο αληηζηάζκηζεο είλαη ε κείσζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο πνπ απνξξνθά κηα ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε απφ ηε ΑΒΔ, έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθή ηζρχο λα πιεζηάζεη φζν ην δπλαηφλ ηελ θαηλφκελε θαη άξα 

ν ζπληειεζηήο ηζρχνο λα πιεζηάζεη ηε κνλάδα. Δ αληηζηάζκηζε επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ ρξήζε ππθλσηψλ, 

πνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κε ηα επαγσγηθά θνξηία, έηζη ψζηε ε ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθψλ ηνπο πεδίσλ λα κελ παιηλδξνκεί κεηαμχ ΑΒΔ θαη εγθαηάζηαζεο αιιά κεηαμχ ησλ 

πελίσλ θαη ησλ ππθλσηψλ ηεο ίδηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη ππθλσηέο δειαδή παξέρνπλ ζηα πελία ηελ ελέξγεηα 

πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ καγλεηηθψλ ηνπο πεδίσλ θαη απνζεθεχνπλ ηελ ελέξγεηα 

πνπ επηζηξέθνπλ ηα πελία φηαλ ηα πεδία ηνπο θαηαξξένπλ γηα λα ηνπο ηελ δψζνπλ μαλά ζηνλ επφκελν θχθιν 

δεκηνπξγίαο-θαηάξξεπζεο θνθ.  

Δ βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε  cosθ > 0,95, παξέρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα 

ζην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο:  



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 171 

 Μείσζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ ξέεη ζηνπο αγσγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο-δηαλνκήο ηεο ΑΒΔ  

(κείσζε δήηεζεο) κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα απφθξηζεο ηνπ ζε απμεκέλα θνξηία θαη ηε 

ζεκαληηθή κείσζε απσιεηψλ ηζρχνο ζηα δίθηπα Μεηαθνξάο θαη Αηαλνκήο. 

 Μείσζε ηεο ρξεσζηηθήο Μέγηζηεο Γήηεζεο (ΥΜΓ) πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα απφ ηα βηνκεραληθά 

ηηκνιφγηα πειαηψλ ΜΣ ηεο ΑΒΔ, κε απνηέιεζκα κηθξφηεξνπο κεληαίνπο ινγαξηαζκνχο.  

 Μείσζε ησλ απσιεηψλ ηζρχνο ζην θαιψδην παξνρήο (απφ ην κεηξεηή ηεο ΑΒΔ κηαο εγθαηάζηαζεο 

κέρξη ηελ ζπζηνηρία ησλ ππθλσηψλ) ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ απνξξνθνχκελνπ ξεχκαηνο.  

  

Δ δηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη γηα ηηκέο θάησ ησλ 0,85. Ώξθεί φκσο έλαο Ε 0,9 - 

0,95 δηφηη ε πεξαηηέξσ δηφξζσζε επηβαξχλεη ππεξβνιηθά ην θφζηνο ζε ππθλσηέο. Βθηφο απηνχ δελ επηηξέπεηαη 

ε ππεξαληηζηάζκηζε δειαδή ην ρσξεηηθφ cosθ. Οη ππθλσηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε έρνπλ ηζρχ   

Q c= P (tanθ2 -tanθ 1 ),  

φπνπ θ2 =ηειηθή γσλία κεηά ηελ αληηζηάζκηζε, θ1 =αξρηθή γσλία πξηλ ηελ αληηζηάζκηζε, Ρ=ελεξγφο ηζρχο ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη ππθλσηέο δηφξζσζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαηά αζηέξα ή ηξίγσλν.  

 Δ δηφξζσζε ηνπ Ε γίλεηαη:  

 Σνπηθά, δειαδή ζε θάζε ζπζθεπή, π.ρ. θηλεηήξα, αλ ε κεραλή ιεηηνπξγεί ζπλερψο κε ζηαζεξφ θνξηίν.  

 Οκαδηθά, δειαδή ζε νκάδεο ζπζθεπψλ, αλ απηέο έρνπλ ζπλερή ζηαζεξή ιεηηνπξγία π.ρ. ιακπηήξεο.  

 Κεληξηθά ή γεληθά, αλ ε θφξηηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ είλαη θπκαηλφκελε.  

 Δ θεληξηθή αληηζηάζκηζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. Δ ηνπηθή είλαη θαηάιιειε γηα 

επαγσγηθνχο θηλεηήξεο θαη Μ/ δηαλνκήο.  

 

Πξνζηαζία ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο  

Δ πξνζηαζία ησλ ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο γίλεηαη κε :  

 αζθάιεηα  

 ζεξκηθή αζθάιεηα  

 κεραληθή απνζχλδεζε  

 πιηθά γηα απαγσγή ζεξκνθξαζίαο  

 ζπλδπαζκφ ςεθηξψλ απνζηαηψλ θαη άθιεθησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ. 

 

Γείσζε Τ/ θαη θηλεηήξσλ  

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζεκειηαθήο γείσζεο. Χο γεησηήο ζα ηνπνζεηεζεί 

ηαηλία ραιχβδηλε δηαζηάζεσλ 30 mm x 3,5 mm εληφο ησλ ζεκειίσλ ηνπ θηηξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ρακειή αληίζηαζε γείσζεο. Βπίζεο ζηνλ ρψξν ηνπ Τ/ ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα γεηψζεσλ πνπ 

απνηειείηαη απφ :  

 Πεξηκεηξηθή γείσζε ράιθηλε 30 mm ρ 3 mm κε αλακνλέο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο 

ΜΣ, ηεο  XT θαη ηνπ Μ/. Σνπνζεηείηαη εζσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θηίζκαηνο ζε χςνο 50 cm, 

ζηεξεψλεηαη ζην ηνηρίν κε ράιθηλα ζηεξίγκαηα  

 Ανκηθφ πιέγκα βξφρσλ κε άλνηγκα 6 x 10 cm δηακέηξνπ 3 mm ζε βάζνο 5 cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δαπέδνπ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ παξαπάλσ γείσζε, ζε ηέζζεξα ζεκεία ζε θάζε ρψξν.  

 Με ηελ πεξηκεηξηθή ηαηλία ζα ζπλδένληαη, κέζσ αγσγνχ:  

 ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα ΜΣ  

 ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα XT  

 ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Μ/  

 νη ξάγεο ηνπ Μ/  

 ηα ζεκεία γεηψζεσο θαη νη βάζεηο ζηεξίμεσο ησλ αθξνθηβσηίσλ  

 ην ηζνδπλακηθφ πιέγκα ησλ δαπέδσλ  

 θάζε άιιε κεηαιιηθή ζπζθεπή πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηνπ Τ/.  

Οη αγσγνί γείσζεο θάζε ρψξνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή γείσζε (ζεκειηαθή) ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή γείσζε είλαη θάησ απφ 1 Ω, ζηελ γείσζε απηή ζα ζπλδεζεί θαη ν νπδέηεξνο 

θφκβνο ηνπ Μ/. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν νπδέηεξνο θφκβνο ζα ζπλδεζεί ζε αλεμάξηεηα ηξίγσλα γείσζεο.  
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ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ   
 

Πίλαθαο απηνκαηηζκνχ 

ε θάζε αληιηνζηαζίνπ ππάξρεη πίλαθαο απηνκαηηζκνχ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα λα 

εθηειεζηνχλ νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο απηνκαηηζκνχ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ κεηξήζεσλ απφ ηα εγθαηεζηεκέλα φξγαλα κέηξεζεο. Ο πίλαθαο απηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλαθχθισζε ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα γηα λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ςχμε ή ζέξκαλζε. Γηα ην ιφγν απηφ θέξεη 

πεξζίδεο εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ αέξα κε πξνζαξκνζκέλα θίιηξα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. Δ θπθινθνξία 

ηνπ αέξα πξνθαιείηαη απφ αλεκηζηήξα θαη ππάξρνπλ ζεξκαληηθέο αληηζηάζεηο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ εξκαξίνπ ζε εχξνο ζεξκνθξαζίαο αλεθηφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ 

απνηξέπεηαη θαη ε αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πγξαζίαο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαη ησλ 

αληηζηάζεσλ ζέξκαλζεο ειέγρεηαη απφ θαηάιιεινπο ζεξκνζηάηεο, ην εχξνο ησλ νπνίσλ ζα νξηζηεί έηζη, ψζηε 

λα θαιχπηεη αζθαιψο ηε ιεηηνπξγία θαη ηεο πην επαίζζεηεο ζπζθεπήο ηνπ πίλαθα. Σν εξκάξην είλαη 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ επίηνηρν ή επηδαπέδην (αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν). Οη δηαζηάζεηο ηνπ εξκαξίνπ 

είλαη ηέηνηεο, ψζηε κπνξεί λα ελζσκαηψζεη εχθνια ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη λα γίλνπλ νη εζσηεξηθέο 

νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ άλεηα θαη ηαθηνπνηεκέλα κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θαλαιηψλ θαη ζεκάλζεσλ. Οη 

εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε, ελψ φινη νη αγσγνί 

πνπ εηζέξρνληαη ζην εξκάξην απφ ηα φξγαλα ηνπ πεδίνπ, βνεζεηηθνχο πίλαθεο αληιηψλ ή βαλψλ θαη απφ 

ππφινηπν ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ θαηαιήγνπλ ζε θιεκνζεηξέο ξάγαο αξηζκεκέλεο. 

ια ηα εξκάξηα έρνπλ ηνλ αλαγθαίν, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά θαη λα πξνζηαηεπζνχλ θαηάιιεια, 

εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, αζθαιεηψλ, απηνκάησλ, δηαθνπηψλ, ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θαη κπνπηφλ ρεηξηζκνχ.  

Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ελζσκαηψλεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 

 

Πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή PLC, 

Ο ειεγθηήο PLC είλαη κηα ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηηο 

εξγαζίεο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ, ηεο εληνινδφηεζεο δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ 

θαη απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ ζε αλψηεξν ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Δ κνξθή ηνπ PLC είλαη είηε ζπκπαγήο (compact) επεθηάζηκε κε θάξηεο είηε εληειψο θιηκαθσηή (modular). Οη 

ζπζθεπέο ηνπ PLC κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ζέζε εμαζθαιίδνληάο ζνπ επηπιένλ 

επηινγέο εγθαηάζηαζεο.  

Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη κε πξφζζεζε αλεμάξηεησλ 

κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ, πνπ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηηο γεηηνληθέο κνλάδεο..  

Σν PLC πεξηιακβάλεη: 

 Σελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

 Σηο θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ, γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ on-off απφ επαθέο ειεχζεξεο 

ηάζεο 

 Σηο θάξηεο ςεθηαθψλ εμφδσλ γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ κε θαηάιιειεο επαθέο 

 Σηο θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ γηα ηε ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ παξέρνπλ 

αλαινγηθφ ζήκα 

 Σηο θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ γηα ηελ νδήγεζε ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχλ ζήκα ηέηνηνπ είδνπο 

 Σελ θάξηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο επηθνηλσλίαο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ  

 Σηο ζπζθεπέο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ PLC κε άιιεο ζπζθεπέο (ππνινγηζηήο, modem θιπ) 

 Σξνθνδνηηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βπηπιένλ ηα PLC έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 χλδεζεο κε Δ/Τ ρσξίο ηελ δηαθνπή ησλ επηθνηλσληψλ. 

 Ώπνκαθξπζκέλνπ, δηακέζνπ ηνπ ελζχξκαηνπ ή αζχξκαηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηνπηθνχ, κέζσ 

δηθηπαθήο ζχξαο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαγλσζηηθψλ κε ηελ ρξήζε θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή.  

 Βπεμεξγαζηή πνπ λα είλαη ηθαλφο γηα πιήξε απηφκαηε θαη απηφλνκε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηφζν γηα ηνλ ηνπηθφ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη γηα ηελ αζχξκαηε ή ελζχξκαηε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε άιια PLC θαη Δ/Τ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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Δ CPU ππνζηεξίδεη εηδηθά ελζσκαησκέλεο ξνπηίλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φπσο επίζεο θαη 

event driven interrupt ε time driver interrupt. Οη ξνπηίλεο θαινχληαη απφ ηελ CPU απηφκαηα κε ηελ χπαξμε ηνπ 

ζπκβάληνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Δ CPU έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο κλήκεο ζε δηαθνπή ηάζεο ρσξίο ηελ ρξήζε κπαηαξίαο.Δ CPU δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξφινη 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Βπίζεο ε CPU έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ ηνπ 

PLC κέζα απφ ην πξφγξακκα εθαξκνγήο. Σα ζθάικαηα απηά κπνξεί λα ελεξγνπνηνχλ ηνπηθέο ελδεηθηηθέο 

ιπρλίεο ή/θαη λα απνζηέιινληαη ζην θέληξν ειέγρνπ. Βλδεηθηηθά, αλάινγα θαη κε ηνλ ηχπν ησλ ππφινηπσλ 

κνλάδσλ ηνπ PLC, κπνξνχλ λα αληρλεχνληαη ζθάικαηα φπσο ηα παξαθάησ: 

 ΐιάβε θάξηαο 

 Βζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ζθάικα 

 Πξφβιεκα ζε θάπνην θαλάιη ηεο θάξηαο 

 Έιιεηςε εμσηεξηθήο ηάζεο 

Βηδηθά ζηηο θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ αλ ζην ζηάδην αξρηθήο παξακεηξνπνίεζεο ηεο θάξηαο ελεξγνπνηήζεη ν 

ρξήζηεο ηελ αλίρλεπζε θνκκέλνπ θαισδίνπ ηφηε είηε κε ηνλ κεραληζκφ αλίρλεπζεο ζθαικάησλ κέζα απφ ην 

πξφγξακκα εθαξκνγήο είηε νπηηθά ζε εμσηεξηθφ LED ηεο θάξηαο, εηδνπνηείηαη ηνπηθά ή απνκαθξπζκέλα ν 

ρξήζηεο γηα ην θνκκέλν θαιψδην νπνηνδήπνηε αλαινγηθνχ νξγάλνπ 4..20mA. 

 

Δ CPU πξνγξακκαηίδεηαη κε ηηο παξαθάησ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο Standard IEC 

61131-3: 

 IL - Instruction List 

 FBD - Function Block Diagram 

 LD - Ladder Diagram 

 ST - Structured Text 

 SFC - Sequential Function Chart 

 

Κάξηα ςεθηαθψλ εηζφδσλ 

- Σάζε εηζφδνπ : Ολνκαζηηθή ηηκή 24 VDC  

- Γαιβαληθή απνκφλσζε 

- Πεξηνρή ηάζεο γηα ην ζήκα „‟1‟‟ 15-30VDC 

- Πεξηνρή ηάζεο γηα ην ζήκα „‟0‟‟ -3 - 5V  

- Έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ κε LED. 

- Βπηπξφζζεηε θίζζα θαισδίσζεο πνπ κεηαθηλείηαη απιά θαη ρσξίο θίλδπλν λα ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο 

ηχπν θάξηαο (πεξηιακβάλεη Key πνιηθφηεηαο) 

- Μέγηζηνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ :0.1-15 ms 

- Ρεχκα εηζφδνπ γηα ζήκα „‟1‟‟ κέγηζην 9 mA 

- Απλαηφηεηα ζπιινγήο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο κέρξη 1000m κε κπιεληαξηζκέλν θαιψδην θαη 600 m 

ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην. 

 

Kάξηα ςεθηαθψλ εμφδσλ  

- Γαιβαληθή απνκφλσζε 

- Σάζε ηξνθνδνζίαο 24VDC 

- Σάζε εμφδνπ γηα „‟ζήκα‟‟1‟‟ 24VDC *0.8V 

- Ρεχκα εμφδνπ γηα „‟1‟‟, 0.5Ώ 

- Βιάρηζην ξεχκα γηα „‟1‟‟ 5mA 

- Ρεχκα εμφδνπ γηα „‟0‟‟, 0.5mΏ 

- πλνιηθφ ξεχκα εμφδνπ ( αλά νκάδα εμφδσλ ) 2Ώ 

- Φνξηίν Λακπηήξα 5W 

- πρλφηεηα δεχμεσλ επαθψλ, ΧΜΕΚΧΝ 100ΔΓ, ΒΠΏΓΧΓΕΚΧΝ, 0.5ΔΓ, Φνξηία ελδείμεσο 100ΔΓ 

- Έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θάζε ςεθηαθήο εμφδνπ κε LED 

- Βπηπξφζζεηε θίζζα θαισδίσλ 

- Διεθηξνληθή πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα 

- Απλαηφηεηα απνζηνιήο εληνιήο κέρξη 600m ρσξίο κπιεληαξηζκέλν θαιψδην θαη 1000m κε 

κπιεληαξηζκέλν 

 

Κάξηα αλαινγηθψλ εηζφδσλ 
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- Να κπνξεί λα επεμεξγαζζεί αηζζεηήξηα κε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ βαζηθψλ πεξηνρψλ ηάζεο: 

1V / 10V / 1..5V / 4...20mA / 0-20mA  

Θεξκνζηνηρεία N, E, J, K PT100 Standard  

αιιάδνληαο ηνλ ηχπν ηεο κέηξεζεο κε κεραληθά jumbers ε S/W πάλσ ζηελ θάξηα θαη ξπζκίδνληαο 

δηάθνξα κεγέζε (πρ πάλσ -θάησ φξην) απφ ην παθέην πξνγξακκαηηζκνχ. 

- Δ αλάιπζε ηνπ A/D κεηαηξνπέα ηεο θάξηαο είλαη 15 bits  

- Ο θχθινο νινθιήξσζεο / κεηαηξνπήο γηα θάζε θαλάιη 2.5/6 msec 

- Σν κήθνο θαισδίνπ κέρξη ην αηζζεηήξην είλαη ηνπιάρηζηνλ 200m κε κπιεληαξηζκέλν θαιψδην 

- Eρεη γαιβαληθή απνκφλσζε 

- Dηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη αλάζηξνθνπ πνιηθφηεηαο 

- Βπηηξεπηή ηάζε εηζφδνπ γηα θαλάιη ηάζεο 20V 

- Eπηηξεπηφ ξεχκα εηζφδνπ γηα θαλάιη ξεχκαηνο 40mA 

- Ώληηζηάζκηζε Θεξκνθξαζίαο : εζσηεξηθή ή εμσηεξηθφ κε κνληνχι αληηζηάζκηζεο. 

- ξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ( πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο πνχ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή 

εηζφδνπ ) max +-1% 

- ξην ΐαζηθνχ ζθάικαηνο (φξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ζηα 25° πνχ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ 

) max +- 0.6 % 

- Απλαηφηεηα δηάγλσζεο κέζσ θφθθηλνπ Led γηα ζθάικαηα θαλαιηψλ 

- Φίζζα θαισδίσλ κε ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο. ηαλ ε θίζζαο ηνπνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θάξηα 

ηφηε ην ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο επηδξά ζην λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε θίζζαο ζε θάξηεο ηεο ηδίαο 

πεξηνρήο ηάζεο ή ξεχκαηνο. 

 

Κάξηα αλαινγηθψλ εμφδσλ 

Mπνξεί λα επεμεξγαζζεί ζήκαηα εμφδνπ κε δπλαηφηεηα πεξηνρψλ : 

- Σάζεο : ± 10V / 1 ΚΧ 

- Ρεχκαηνο : 4...20mA / 500Χ Ώληίζηαζε εηζφδνπ 

- αιιάδνληαο ηνλ ηχπν ηεο κέηξεζεο κε κεραληθά jumbers πάλσ ζηελ θάξηα ή κε αλάινγε ζπξκάησζε 

θαη ξπζκίδνληαο δηάθνξα κεγέζε (πρ πάλσ -θάησ φξην). 

- Δ αλάιπζε ηνπ A/D κεηαηξνπέα ηεο θάξηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 bits  

- Ο θχθινο κεηαηξνπήο γηα θάζε θαλάιη είλαη 0.8 ms 

- Σν κήθνο θαισδίνπ κέρξη ην αηζζεηήξην ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 m κε κπιεληαξηζκέλν θαιψδην 

- Να έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην δίαπιν επηθνηλσλίαο θαξηψλ (bus) 

- Να δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη αλάζηξνθνπ πνιηθφηεηαο ή βξαρπθπθιψκαηνο 

- Βπηηξεπηή ηάζε εμφδνπ γηα θαλάιη ξεχκαηνο 18V 

- Eπηηξεπηφ ξεχκα εμφδνπ γηα θαλάιη ξεχκαηνο 25 mA 

- ξην βαζηθνχ ζθάικαηνο (φξην ζθάικαηνο ιεηηνπξγίαο ζηα 25° πνχ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ 

) max ± 0,6 % 

- Απλαηφηεηα δηάγλσζεο κέζσ Led ζήκαλζεο γηα ζθάικαηα θαλαιηψλ 

- Φίζζα θαισδίσλ κε ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο. ηαλ ε θίζζα ηνπνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ θάξηα 

ηφηε ην ζηνηρείν θσδηθνπνίεζεο επηδξά ζην λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε θίζζα ζε θάξηεο ηεο ηδίαο 

πεξηνρήο ηάζεο ή ξεχκαηνο. 

Κάξηα δηαρείξηζεο επηθνηλσληψλ ηνπηθνχ ζηαζκνχ θαη data logging 

 

 

DC UPS ηχπνπ ξάγαο γηα ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία ηνπ εμνπιηζκνχ,  

ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αθξηβψο θάησ απφ ην PLC θαη θέξεη δίπια ηνπ ηηο αλαγθαίεο ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ. 

Κάζε πίλαθαο απηνκαηηζκνχ δηαζέηεη κνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο, ψζηε ν πξνγξακκαηηδφκελνο 

ινγηθφο ειεγθηήο λα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αθφκε θαη κεηά απφ βίαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ιφγσ 

ρεηξηζκνχ ή βιάβεο. Δ κνλάδα απηή, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ξάγα πιεζίνλ ηνπ PLC θαη ζα ζηεξίδεη ηελ ζπλερή 

ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ PLC ζηα 24V DC. Γηα ην ιφγν απηφ ζα είλαη ζπλδεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ ηξνθνδνηηθνχ 

ηνπ PLC. Βηδηθφηεξα, φηαλ ε ηάζε εηζφδνπ ηεο κνλάδαο ηνπ UPS πέζεη θάησ απφ έλα φξην αζθαιείαο, ην νπνίν 

ζα έρεη πξνεπηιεγεί, ηφηε κέζσ άκεζεο ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο κε ηνπο ζπζζσξεπηέο ζα παξέρεηαη ζηήξημε ηεο 

ηάζεο ηξνθνδνζίαο. θνπφο είλαη λα εηδνπνηήζεη ην ππεξθείκελν ζχζηεκα SCADA γηα απηή ηελ δπζιεηηνπξγία 

 

Βπηθνηλσλίεο ζηαζκνχ κε ην SCADA 

Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ ελζσκαηψλεη δηαηάμεηο επηθνηλσλίαο κε ην SCADA. ηέηνηεο δηαηάμεηο είλαη: 



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 175 

Ethernet Radio Modem (φπνπ απαηηείηαη απηφο ν ηχπνο) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ ζηα 2,4 

GHz, ε 5,2 GHz γηα ην νπνίν ζα πξνβιεθζεί θαηάιιεινο ρψξνο εληφο ηνπ εξκαξίνπ γηα λα αλαξηεζεί κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη νξαηέο νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εχθνια ειέγμηκεο νη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ηνπ. 

GPRS Radio Modem (φπνπ απαηηείηαη απηφο ν ηχπνο) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ ηχπνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο γηα ην νπνίν ζα πξνβιεθζεί θαηάιιεινο ρψξνο ζηε ξάγα πιεζίνλ ηνπ PLC. 

 

Ώληηθεξαπληθά γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ, φπσο αθνινχζσο: 

Σξνθνδνζία:   πξσηεχνπζα πξνζηαζία 

Γξακκέο 4-20 mA: γηα πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ 

Καισδίσζε bus: φπνπ ππάξρεη δηθηχσζε κε θαιψδην bus 

Καισδίσζε Ethernet: γηα πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη κεηξεηέο δελ εγθαζίζηαληαη κέζα ζηνλ πίλαθα, αιιά έμσ απφ απηφλ, ηφηε πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί πξνζηαζία ππεξηάζεσλ ηφζν γηα ηε βνεζεηηθή ηξνθνδνζία φζν θαη γηα ηηο γξακκέο κεηξήζεσλ. 

 

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαη modems θαη ησλ ζεκάησλ νη ζπζθεπέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Να αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΏ 

Να έρνπλ ειάρηζηε αληίζηαζε δηαπέξαζεο (through resistance) 

Να έρνπλ insertion loss * 2db 

Να έρνπλ κηθξφ risetime (πεξίπνπ 100mS) 

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ πνκπνδεθηψλ - radiomodems νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Να αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΏ 

Να έρνπλ κηθξή ρσξεηηθφηεηα (*10 pf) 

Να έρνπλ insertion loss *4db (1GHz) 

Να έρνπλ κηθξφ risetime  

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία γξακκψλ ηξνθνδνζίαο 220V νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Να αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΏ 

Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε ηξηθαζηθέο γξακκέο ηξνθνδνζίαο. 

Να έρνπλ κηθξφ risetime  

Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ (αλαινγηθά φξγαλα 4-20mA) νη ζπζθεπέο πξέπεη 

λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Nα αληέρνπλ πιήγκα 10ΚΏ 

Να έρνπλ ειάρηζηε αληίζηαζε δηαπέξαζεο (through resistance) 

Να έρνπλ insertion loss ην πνιχ 3db 

Nα έρνπλ κηθξφ risetime  

Να είλαη θαηάιιειεο θαη γηα γξακκέο δεδνκέλσλ RS 232, RS 422, Profibus θηι. 

Βπηζεηο ν πηλαθαο απηνκαηηζκνπ πεξηιακβαλεη  

Βπηινγηθφο δηαθφπηεο R-O-L (remote-off-local) επί ηεο πφξηαο ηνπ πίλαθα. 

Φσηηζηηθφ ζψκα (θζνξηζκνχ) γηα ηε δηεπθφιπλζε εξγαζηψλ εληφο ηνπ πίλαθα. 

Ρεπκαηνδφηεο ζνχθν γηα ηε δηεπθφιπλζε ειεθηξηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. 

Οζνλε (pane l) επη ηεο πνξηαο ηνπ πηλαθα γηα λα κπνξεη ν ρεηξηζηεο θαη ν ζπληεξεηεο ηνπ ζηαζκνπ λα 

ξπζκηδνπλ, λα παξακεηξνπνηνπλ ην PLC θαη γηα λα πιεξνθνξπληαη γηα ηνπο ζπλαγεξκνπο ηνπ ζπζηεκαηνο θαη 

ηεο εγθαηαζηαζεο 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΤΛΛΟΓΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΚΏΕΒΛΒΓΥΟΤ ΣΧΝ ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ ( SCADA ) 

Δ πεξηγξαθή ζηεξίρηεθε ζην SCADA WinCC ηεο εηαηξίαο Siemens  

SCADA 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο εγθαζίζηαληαη ζχζηεκα SCADA, ην νπνίν είλαη 

δηαζπλδεδεκέλν κε ηα επί κέξνπο ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ (PLC). Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα απηφ ζα 

θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

Κεληξηθφο έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη απεηθφληζεο 

φισλ ησλ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ησλ κεηξήζηκσλ ηηκψλ, κελπκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη κελπκάησλ 

ζθαικάησλ. 
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Ώπνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε αξρεία καθξάο δηάξθεηαο γηα κειινληηθή αλάιπζε ζηε κνξθή αλαθνξψλ θαη 

γξαθεκάησλ. Ώλαπαξαγσγή ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο αξηζκεηηθήο ή ινγηθήο ζχλδεζεο δεδνκέλσλ επεμεξγαζίαο. 

Ώπεηθφληζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαδηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δπλακηθή κνξθή κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο κε 

γξαθηθέο απεηθνλίζεηο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ κεγεζψλ. Ώπεηθφληζε ησλ 

κεηξνχκελσλ κεγεζψλ ζηε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ.On line παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε 

ρξήζε θηιηθψλ, εχρξεζησλ δηαινγηθψλ κελνχ νζφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ βνήζεηαο. 

Καηαρψξεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ status ιεηηνπξγίαο. Έλα ζχζηεκα SCADA απνηειείηε απφ 

Βμππεξεηεηήο (server) 

πζηήκαηα κε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζην κνληέιν client/server. Οη servers 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ Windows 7 ή λεψηεξν θαη ηνπο, κε πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, κεραληζκνχο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη servers αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θεληξηθά δεηήκαηα, φπσο ν 

ζπληνληζκφο ησλ επί κέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αξρεηνζέηεζε. Οη clients πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

Windows 7 ή λεψηεξν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ server. Βπηθνηλσλνχλ κε ηνλ server κέζσ ηνπ δηθνχ 

ηνπο ηεξκαηηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη θαη ηε ζχλδεζε κε ην επίπεδν ηνπ γξαθείνπ. Σα 

ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια TCP/IP ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, 

κέζσ δηθηχνπ ΐηνκεραληθνχ Ethernet ή Profinet. Βπεηδή νη clients αλαδεηνχλ απηφκαηα ηνπο servers, νη νπνίνη 

ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ελεξγνπνηεζνχλ κεηαγελέζηεξα 

ρσξίο επηπηψζεηο. Σν ινγηζκηθφ Microsoft Windows 7 ή λεψηεξν επηιέγεηαη σο ε πιαηθφξκα γηα ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηνπ server θαη είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε κέρξη 32 clients. ια ηα δεδνκέλα παξακεηξνπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο βξίζθνληαη θεληξηθά ζε έλαλ θάθειν έξγνπ ζε δίζθν, ζπλήζσο ηνπ server, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα είλαη πξνζπειάζηκα εχθνια γηα λα γίλνπλ αιιαγέο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζκφ (online configuration). Ο 

client παξ‟ φι‟ απηά κπνξεί λα δηαζέηεη ν ίδηνο ηνπηθά εηθνλίδηα θαη ηνπηθέο ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα 

κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ επηινγή ησλ εηθνληδίσλ θαη λα απνθνξηηζηεί επηιεθηηθά ν server. Ώιιαγέο ζηα 

δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα δηαθνπεί ε 

ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο. 

χλδεζε κέζσ WEB (WEB Navigator) 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ ζχλδεζεο Internet/Intranet. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί ν θάπνηνο λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη ησλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνκαηηζκνχ κέζσ intranet ή 

internet, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζρεδφλ θακία αιιαγή ζην configuration. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πθίζηαηαη 

επηθνηλσληαθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο ζα είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ αθξηβψο φπσο θαη on 

site. Κάηη ηέηνην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε κηαο εγθαηάζηαζεο απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη. 

  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δνκήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο Web Navigator Server ν νπνίνο ζα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηθαλφ αξηζκφ clients-ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε 10 (δέθα) ηνπιάρηζηνλ Web clients κε 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο (κειινληηθή αλαβάζκηζε) κέρξη 50 Web clients. Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ελφο 

client ζα νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζην server ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Δ φιε δνκή 

επηθνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν HTTP κε ActiveX θαη ζα δηαζέηεη ζχγρξνλνπο κεραληζκνχο 

αζθαιείαο. Μηα ηέηνηα δνκή είλαη ε πιένλ εχρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή γηα ζπζηήκαηα κε δηαλεκεκέλν έιεγρν 

θαη πνιιά ζεκεία επηζηαζίαο, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ. 

Βθεδξεία (redundancy) 

Δ επηινγή ηεο εθεδξείαο επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία δχν ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ ειέγρνπ παξάιιεια θαη 

θξίλεηαη σο απνιχησο απαξαίηεηε ζε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ κε ζπλερή 24σξε ιεηηνπξγία, φπσο απηφ πνπ 

εμεηάδεηαη. Δ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε απηφκαηε ζχγθξηζε αξρείσλ. Βπίζεο, ε 

εθεδξεία είλαη απηή πνπ επηηεξεί θαη εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ, αθνχ νη clients κεηαβαίλνπλ 

απηφκαηα ζηνλ ελεξγφ server φηαλ έλαο server ηεζεί εθηφο. Με απηφ ηνλ ηξφπν φινη νη clients παξακέλνπλ 

ελεξγνί γηα επηηήξεζε δηαδηθαζηψλ θαη έιεγρν, απμάλνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη δχν server ζα πξέπεη λα εθηεινχλ ηελ αξρεηνζέηεζε παξάιιεια, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. ηαλ ν server πνπ είρε ην ζθάικα ηεζεί μαλά εληφο ζπζηήκαηνο, φιεο νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ηα κελχκαηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο αδξάλεηάο ηνπ, ελαξκνλίδνληαη κε απηά ηνπ ελεξγνχ server. Ώπηή ε ελέξγεηα 

ηνπο ζπγρξνλίδεη θαη ηνπ θάλεη μαλά ηζφηηκνπο θαη δηαζέζηκνπο. Ο ελαξκνληζκφο ησλ αξρείσλ γηα ηελ πεξίνδν 

ηνπ ζθάικαηνο γίλεηαη ζην background ρσξίο λα επεξεάδεηαη θαζφινπ ε ηξέρνπζα εθαξκνγή. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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- Σππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή 

- Βθηειέζηκν ζε φια ηα εκπνξηθά PC κε επεμεξγαζηή Pentium 

- 100% 32 ε 64 bit ινγηζκηθφ, αλαπηπγκέλν γηα ην ηππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft 

Windows. 

- Κχξηνο ππνινγηζηήο (server) Windows 7 ή λεψηεξν 

- Θέζεηο εξγαζίαο (clients) Windows 7 ή λεψηεξν 

- Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ‟ επζείαο εμαξηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο (π.ρ. θάξηεο δηθηχσλ) 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο single-user ή multi-user ζχζηεκα κε ηε δνκή client/server 

- Βπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο κέζσ Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, FDL, DDE, 

DCOM, OPC 

 

Μνλάδεο ΔΜΕ 

- Γξαθηθφ ζχζηεκα γηα απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία νξηζκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο 

αληηθείκελα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX αληηθείκελα), κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη 

φιεο νη ηδηφηεηεο δπλακηθέο θαη κε on line configuration. Μία βηβιηνζήθε function block ρξεζηκεχεη σο 

βνήζεκα γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληδίσλ. 

- χζηεκα ζήκαλζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αξρεηνζέηεζε γεγνλφησλ κε δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο θαη 

ειέγρνπ. Καηεγνξίεο κελπκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο, απεηθφληζε κελχκαηνο θαη θαηαρψξεζε, 

ηαμηλφκεζε ειεχζεξεο επηινγήο φηαλ είλαη θάπνηνο on line. 

- Ώξρεηνζέηεζε process data γηα αλίρλεπζε, αξρεηνζέηεζε θαη ζπκπίεζε κεηξνχκελσλ ηηκψλ, γηα 

παξάδεηγκα γηα απεηθφληζε θακπχισλ θαη πηλάθσλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, θεληξηθή απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ ζε archive server. 

- χζηεκα αλαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο γηα ηα ρξνληθά ειεγρφκελα ή νδεγνχκελα απφ ηα ζπκβάληα 

κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο ρεηξηζηψλ, πεξηερφκελα αξρείσλ θαη ηξέρνληα δεδνκέλα ζηε κνξθή ησλ 

αλαθνξψλ ρξεζηψλ (process data) ή ηεθκεξίσζε εθαξκνγήο ζε επέιηθηε δηάηαμε ειεχζεξεο επηινγήο. 

- Λεηηνπξγίεο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζρεκαηνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη ηε ζχληαμε θεηκέλσλ (script) 

ρξεζηκνπνηψληαο Visual Basic Script ή ANSI-C. 

- Σππνπνηεκέλα interfaces απφ ην πεξηβάιινλ ησλ Windows 32/64 bit είλαη εζσηεξηθά θνκκάηηα ηεο 

ηππνπνηεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ Microsoft SQL Server 2000 γηα ηελ 

ζρεκαηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ ODBC ή OLE-DB. 

 

- Αηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (API) είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο κνλάδεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. 

Μία βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επεθηαζεί ε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

- Ώλνηρηέο ζπλδέζεηο δηεπαθήο (interfaces) 

- Βίλαη δπλαηή ε απεηθφληζε κέρξη 25 παξαζχξσλ γξαθηθψλ αλά image θαη 80 θακππιψλ αλά παξάζπξν. 

- Μέρξη 50.000 κελχκαηα θαη 10x256 θείκελα κελπκάησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

- Δ πξφζβαζε ζηηο ιίζηεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλεο δηαζχλδεζεο βάζεο δεδνκέλσλ 

(ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

- Βλζσκάησζε κπινθ εθαξκνγψλ Windows (ActiveX controls) 

- Μεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ Windows κέζσ δηαζχλδεζεο OPC. 

- ΐνεζνί επέθηαζεο εθαξκνγψλ κέζσ βνεζψλ ρξεζηψλ θαη Visual Basic 

- Αηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ API κε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζπζηήκαηνο. 

- χλδεζε κε θάζε είδνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπ PLC 

- Αηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 999 νκάδεο εμνπζηνδφηεζεο θαη 128 νκάδεο ρξεζηψλ 

 

 

Βληαίν interface πξνζαξκνζκέλν ζηα Windows 

Με ην ζχζηεκα ειέγρνπ, κπνξεί λα γίλεη δηαθαλήο δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ θαη βειηηζηνπνίεζε κέζσ 

αλεμάξηεηα παξακεηξνπνηεκέλσλ interfaces. Αηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή θαη 

αμηφπηζηε ινγηθή εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δ ζρεδίαζε ηνπ user interface πξνζθέξεη επέιηθηε θαη 

θαηάιιειε απεηθφληζε ηεο δηαινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ process. Γηα θαιχηεξε επνπηεία ε απεηθφληζε κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί ζε ηνκέα γεληθήο επνπηείαο, ηνκέα εξγαζίαο θαη ηνκέα πιήθηξσλ. Θα δηαηίζεληαη βνεζνί (wizards) 

γηα λα δεκηνπξγνχλ απηφκαηα έλαλ εξγνλνκηθφ επηκεξηζκφ ησλ νζνλψλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο 
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θαη λα δνκνχλ ηεξαξρηθά ηα process images. Πξφηεξα ζρεκαηνπνηεκέλα εηθνλίδηα ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ 

ζην δηαζέζηκν ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή. 

ιεο νη απεηθνλίζεηο κπνξνχλ λα επηιερζνχλ απ‟ επζείαο ρξεζηκνπνηψληαο επξέσο εθαξκφζηκνπο θαη 

απνδεθηνχο ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο εθαξκνγέο 

θαζνξίδνληαο αληίζηνηρεο ζπλεθηηθέο πεξηνρέο OLE. Βπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθείκελα 

OCX/ActiveX. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε νκνηνγελήο ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο άιισλ 

πξνγξακκάησλ ζην user interface ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Βίλαη απαξαίηεην λα κε γίλεηαη επηθάιπςε ησλ νζνλψλ, δειαδή γηα παξάδεηγκα ηα εηθνλίδηα εκθαλίδνληαη ή 

θξχβνληαη ζχκθσλα κε ην κέγεζφο ηνπο ή ην επίπεδν ηεο παξακεηξνπνηεκέλεο νζφλεο. Ώπηφ δηαζθαιίδεη φηη ν 

ρεηξηζηήο κπνξεί άκεζα λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζε ζεκαληηθά κελχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πεδία ηηκψλ ή ζπλαγεξκψλ. Σα process images ζα κπνξνχλ λα κεγεζπλζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη 

(zooming), ελψ ηνκείο ηεο νζφλεο ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ (panning). 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηεί γεληθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπο αθφινπζνπο πνιχ νηθείνπο ηξφπνπο 

απφ ην πεξηβάιινλ ησλ Windows: πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε επαθήο ή πιεθηξνιφγην νζφλεο. ηαλ ν 

θέξζνξαο ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ έλα ειέγμηκν αληηθείκελν, ηφηε απηφ πξέπεη λα αιιάδεη εκθάληζε. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ πξφζβαζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηηο κεηαβιεηέο. Δ εκεξνκελία, ε 

ψξα, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ε παιηά ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαη ε λέα ηηκή θαηαγξάθνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχλ λα ηρλειαηνχληαη εηζαγσγέο πνπ θάλνπλ νη ρεηξηζηέο εηδηθά ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο δηαδηθαζηψλ. 

Έηζη, ην ζχζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα νδεγεί ηνλ ρεηξηζηή λα απαιείςεη αθξηβψο ην ζθάικα ζε θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ρξφλνη ζηακαηήκαηνο κεραλψλ. Με ηελ πξνζπέιαζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλαγεξκνχ ν ρεηξηζηήο νδεγείηαη απηφκαηα ζηελ νζφλε πνπ απεηθνλίδεηαη ην ζθάικα. 

Βπηινγή online παξακεηξνπνίεζεο 

Έλα απαηηνχκελν είλαη λα ππάξρεη ζχζηεκα παξακεηξνπνίεζεο ελζσκαησκέλν ζην ππφινηπν ζχζηεκα, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα πξνζαξκφζεη ην αληηθείκελν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε 

φπνηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Σν 

ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ επηινγή λα γίλεηαη απηή ε παξακεηξνπνίεζε online. ηελ πξάμε απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν αληίζηνηρνο editor λα κπνξεί λα ηξέρεη ζε έλα δεχηεξν παξάζπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ν κεραληθφο λα θάλεη ηηο αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα απνζπλδέεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο λα επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηξέρνπλ απφ πίζσ. Βπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο δηακφξθσζεο ζηνλ client. 

Σν ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλν ζε κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην αληηθείκελν, πνπ πξνζθέξεη ην ζαθέο 

πιενλέθηεκα ηεο φζν ην δπλαηφ πην ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, δειαδή ησλ 

ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Πξνζηαζία έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξέκβαζεο 

Βίλαη δπλαηή ε πξνζηαζία θάζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο, ησλ αξρείσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ ηελ 

κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Σέηνηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα είλαη ε αιιαγή ησλ setpoints, ε επηινγή 

νζφλεο ή ε αλάθιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηακφξθσζεο απφ ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πξφζβαζεο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο ηεξαξρίαο ζηελ πξνζηαζία πξφζβαζεο, 

φπσο είλαη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζηέο. Ο θσδηθφο θαη ην φλνκα ρξήζεο 

θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρεηξηζηή. Ώπηά κπνξνχλ, επίζεο, λα επαλαθαζνξηζηνχλ θαη φηαλ ην 

ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο. Δ εγθπξφηεηα 

ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε ζα ιήγεη κεηά απφ ηελ πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

δελ πξνθχπηεη δξαζηεξηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη 

ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θξίζηκεο επεκβάζεηο θαη φηη ε φιε δηαδηθαζία ηξέρεη αμηφπηζηα. 

Ώλνηρηή αξρηηεθηνληθή θαη δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

Βίλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε standard Windows εθαξκνγψλ, φπσο είλαη ην Ms Excel, Ms Word θαη Ms Access 

κε ρξήζε standard κεραληζκψλ OLE/ActiveX, ODBC/SQL. Κάζε πξφγξακκα ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα 

αλεμάξηεηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε, βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ) πξέπεη λα ιεηηνπξγεί καδί κε ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ interface πξνγξακκαηηζκνχ C θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα OPC, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνληαη νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ 

εμνπιηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ. Σα ηξέρνληα process data πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε 

άιινπο ππνινγηζηέο θαη εθαξκνγέο, ψζηε θάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν λα κπνξεί λα 

πξνζπειάζεη φια ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ ρξήζε κηαο standard βάζεο δεδνκέλσλ (Microsoft SQL 

Server 2000) απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε (κε πξνζηαζία εγγξαθήο) φισλ ησλ δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο, 

φπσο ιίζηεο κεηαβιεηψλ θαη θείκελα κελπκάησλ, θαζψο θαη ηξέρνληα process data φπσο κελχκαηα, κεηξήζηκεο 
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ηηκέο θαη δεδνκέλα ρξήζηε, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξνζπέιαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ interface 

πξνγξακκαηηζκνχ C-API ή OLE-DB. Οη εξγαζίεο αλάπηπμεο ζα δηεπθνιχλνληαη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

βεκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηακφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ standard εξγαιείνπ 

Visual Basic for Applications. 

Βίλαη ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νκνηνγελνχο ελζσκάησζεο 

άιισλ εθαξκνγψλ ζην interface ηνπ ρξήζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη εθαξκνγέο Windows καδί 

κε OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ή ActiveX Controls κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαλ λα ήηαλ αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

ρξήζε ANSI-C script γιψζζαο θαη Visual Basic Scripting γηα ηελ ελεξγνπνίεζε γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ώληίδξαζε ζπζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ 

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ζθάικαηνο (π.ρ. κε επαλεθθίλεζε PC) ε επηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία 

πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ε επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. ε απηή ηε 

δηάξθεηα ην process image πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, ελψ θελά ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

επηζεκαίλνληαη. 

 

Λνγηζκηθφ ζπζηήκαηνο 

ΐάζε δεδνκέλσλ 

αλ βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε Microsoft SQL Server γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Βπηπξφζζεηα ζηελ απαηηνχκελε απφδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαβνιή ή δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ . Δ επηιεγκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδεηαη ν αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα νλνκαζηνχλ θαηά 

ηελ πξνζθνξά. 

 

 

 

χζηεκα γξαθηθψλ (graphics system) 

Σν ζχζηεκα γξαθηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαρεηξίδεηαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζηνηρεία 

ζηελ νζφλε θαηά ηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία. Οη νζφλεο γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ζα απνηεινχληαη απφ απιά αιιά θαη πην ζχλζεηα γξαθηθά αληηθείκελα. Ώπηά βξίζθνληαη 

ελζσκαησκέλα ζηηο νζφλεο θαηά ηε θάζε δηακφξθσζεο κε ηε βνήζεηα graphic editor πνπ είλαη κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία αληηθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο 

ειθπζηηθήο νζφλεο δηεπαθήο.  

Δ εκθάληζε φισλ ησλ γξαθηθψλ εμαξηεκάησλ είλαη δπλακηθά ειεγρφκελε. Παξάκεηξνη φπσο ε γεσκεηξία, ην 

ρξψκα, ην ζρέδην θιπ. κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ ηηκέο κεηαβιεηψλ ή απφ πξνγξάκκαηα. Ώπηφ επηηξέπεη 

ζην ρεηξηζηή λα αιιάμεη ην ρξψκα ηεο γξακκήο ζε θφθθηλν, πξάζηλν ή κπιε, γηα παξάδεηγκα, ή λα αιιάμεη ην 

κέγεζνο ηνπ θχθινπ ή λα κεηαθηλήζεη κία νκάδα αληηθεηκέλσλ γχξσ ζηελ νζφλε. Οζφλεο θαηαζηάζεσλ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κέζσ ελαιιαζζφκελεο εκθάληζεο θαη απφθξπςεο απηφλνκσλ γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ ππεξηίζεληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαδηθαζία, ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, νη ελέξγεηεο θαη 

standard εθαξκνγέο Windows επεξεάδνπλ ελεξγά ηελ νζφλε. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ππάξρνληα γξαθηθά θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληδίνπ. Γξαθηθά αξρεία 

φπσο BMP, WMF, EMF, GIF, JPG ή OLE ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. 

 

Βπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγηψλ πνπ ειέγρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ζην επίπεδν ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα. Καηαδεηθλχεη ζπλαγεξκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηφζν νπηηθά φζν θαη αθνπζηηθά θαη ηα αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά ή θαη 

ζε ραξηί. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε πξνζπέιαζε ησλ κελπκάησλ, ηαμηλφκεζή ηνπο θαη απφθηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε έλα απφ απηά, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη γξήγνξα. Δ δνκή ησλ 

κελπκάησλ ζα κπνξεί λα νξηζηεί θαη‟ απαίηεζε θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Έλα κήλπκα θηηάρλεηαη απφ νκάδεο κελπκάησλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 

πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο ηηκέο. Κάζε κήλπκα ηνπ έξγνπ ζα κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί ζε 16 θιάζεηο κελπκάησλ γηα 

θάζε έλα απφ ηνπο 16 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κελπκάησλ. Θα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ λα δηακνξθσζνχλ κέρξη 

50.000 δηαθνξεηηθά κελχκαηα. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κελχκαηα απφ: 

- Φεθηαθέο κεηαβιεηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ data manager ζηε ιεηηνπξγία κεηαβιεηψλ. Ώπηέο 

κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη ε επεμεξγαζία ειεγρφκελσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη λα πξνθιεζνχλ κελχκαηα απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ.  
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- Ώλαινγηθέο κεηαβιεηέο: Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα ζέζεη θάπνηα φξηα ηα νπνία φηαλ παξαβηαζηνχλ θαηά 

ηε ιεηηνπξγία παξάγεηαη κήλπκα. 

- Έιεγρνο ζπζηήκαηνο 

- Οκάδεο κελπκάησλ 

- Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ 

- Άθημε δνκψλ κελπκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ελέξγεηα. 

Σν ζχζηεκα κελπκάησλ απνηειείηαη απφ βξαρππξφζεζκε αξρεηνζέηεζε, δειαδή νη παιηφηεξεο εγγξαθέο 

δηαγξάθνληαη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη επηινγή θάπνησλ κελπκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνληαη ζε καθξνπξφζεζκα βάζε εκεξεζίσο, εβδνκαδηαία ή κεληαίσο. Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην 

ρεηξηζηή φηαλ κεησζεί θαηά πνιχ ν ειεχζεξνο ρψξνο ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. ε ζπλερέο θφξην εξγαζίαο πξέπεη ην 

ζχζηεκα λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κελχκαηα κε ξπζκφ 100 κελχκαηα/sec. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ αξρεηνζεηεί ηηο κεηξήζηκεο ηηκέο απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. Οη κεηξήζηκεο ηηκέο 

κπνξνχλ λα απνθηνχληαη θπθιηθά ή κε ηξφπν ειεγρφκελν απφ ην γεγνλφο. Κάηη ηέηνην θαζηζηά δπλαηή ηελ 

απφθηεζε ηηκψλ εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ, ηηκψλ απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγέο. Δ 

επεμεξγαζία ηνπο κπνξεί λα δψζεη κέζνπο φξνπο, αζξνίζκαηα, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ή κπνξεί λα 

εληαρζεί ζε κηα ελέξγεηα. Ο θχθινο θαηαγξαθήο κπνξεί λα νξηζηεί ειεχζεξα. Ο θχθινο αξρεηνζέηεζεο κπνξεί 

λα έρεη ηελ ίδηα ηηκή κε ηνλ θχθιν θαηαγξαθήο ή πνιιαπιάζηα ηηκή. Μέζεο ηηκέο, αζξνίζκαηα, ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ απνθηήζεθαλ κεηαμχ δχν θχθισλ απνζήθεπζεο. 

Γηα γξήγνξε απφθηεζε ηηκψλ, απηέο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε πξνζσξηλφ buffer ζηελ θχξηα κλήκε. Σν 

ζχζηεκα ειέγρνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο κεζφδνπο αξρεηνζέηεζεο. Ώξρεηνζεηεί κεηξήζηκεο ηηκέο θπθιηθά ή 

νδεγνχκελα απφ γεγνλφο, αλεμάξηεηα ή ζε νκάδεο. Αηαθξίλνληαη νη εμήο ηξφπνη: 

 

- πλερήο θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

- Κπθιηθή επηιεθηηθή αξρεηνζέηεζε 

- Με θπθιηθή αξρεηνζέηεζε 

- Ώξρεηνζέηεζε κφλν κεηά απφ αιιαγή 

είλαη δπλαηφ ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηεινχλ αιιαγέο ή λα δίλνπλ εληνιέο κέζσ κηκηθνχ 

δηαγξάκκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ή άιιεο νζφλεο ρεηξηζκνχ. Δ επηηπρήο εθηέιεζε κηαο εληνιήο επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην ζχζηεκα κέζσ κελχκαηνο αλάδξαζεο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

θπζηθέο ηηκέο κέζσ κηαο νζφλεο ρεηξηζκνχ. Με εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα 

κέζσ πξνζηαζίαο θσδηθνχ. 

 

Έιεγρνο θαη απεηθφληζε δηαδηθαζηψλ 

Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηε δηαδηθαζία, λα επέκβεη ζε απηή θαη λα νξίζεη θαη λα 

αιιάμεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο. Δ φιε δηαδηθαζία ειέγρεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα: 

- Process images 

- Πιεξνθνξίεο δηαδηθαζίαο 

- Γξαθήκαηα 

- χζηεκα αμηνιφγεζεο κελπκάησλ 

Γηα λα γίλεη πην εχρξεζην ην ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνπο ρεηξηζηέο, ηα process images νξγαλψλνληαη ζε 

ηεξαξρηθέο δνκέο: 

- Βπνπηεία εγθαηάζηαζεο 

- Βπνπηεία πεξηνρήο 

- Αηάγξακκα εμαξηήκαηνο εγθαηάζηαζεο 

- Ώλαιπηηθή πιεξνθνξία αληηθεηκέλνπ 

 

Ο editor γξαθηθψλ παξέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληψληαη ζε γξαθηθά πξνγξάκκαηα πςειήο απφδνζεο.  

Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αθξηβή ζέζε, επζπγξάκκηζε, πεξηζηξνθή, δεκηνπξγία εηδψινπ 

θαη αληηγξαθή ηδηνηήησλ γξαθηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα νκαδνπνίεζε, δεκηνπξγία νκάδσλ θαη 

εηζαγσγή ή ελζσκάησζε εμσηεξηθά δηακνξθσκέλσλ θεηκέλσλ θαη γξαθηθψλ (BMP, WMF, EMF, GIF θαη JPG 

κνξθήο ή κέζσ OLE). Δ δπλαηφηεηα λα είλαη αλνηρηέο δηάθνξεο νζφλεο ηαπηφρξνλα επηηξέπεη θαη ηε γξήγνξε 

αληηγξαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νζνλψλ, κέζσ πιεθηξνινγίνπ ή drag & drop.  

Γηα νκαδνπνηεκέλα αληηθείκελα ν ρεδηαζηήο Γξαθηθψλ επηηξέπεη ηε κεηαβνιή ησλ ηδηνηήησλ αλεμάξηεησλ 

αληηθεηκέλσλ άκεζα ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ρσξηζηνχλ. Βπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη 
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αλεμάξηεηα ην interface ρξήζηε ηνπ Graphic Designer. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παιεηψλ 

ρξσκάησλ, ε εζηίαζε, ε ζπκκφξθσζε ιεηηνπξγηψλ, νη ηχπνη αληηθεηκέλσλ θαη ηα ζηπι κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Ώλ 

ρξεηάδεηαη, θάπνηεο παιέηεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα κπνξνχλ απιά λα θξπθηνχλ. πρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο απεηθνλίδνληαη ζαλ εηθνλίδηα ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ δηάινγνη δηακφξθσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζε έλα θνπηί δηαιφγνπ. Σν θνπηί δηαιφγνπ 

λα εκθαλίδεηαη κφιηο ην αληίζηνηρν αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί ζηελ εηθφλα Βπηπξφζζεηα, ν ρεδηαζηήο 

Γξαθηθψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί δπλακηθά φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Οη δπλακηθέο 

ηδηφηεηεο λα είλαη καξθαξηζκέλεο κε έληνλν ρξψκα γηα λα μερσξίδνπλ εχθνια κέζα ζην πιαίζην ηδηνηήησλ. 

Ο ρεδηαζηήο γξαθηθψλ ππνζηεξίδεη δηακφξθσζε ζε 32 ηνπιάρηζηνλ επίπεδα. Γηα ζχλζεηεο εηθφλεο κε πνιιά 

επηθαιππηφκελα αληηθείκελα, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα λα κπνξνχλ λα θξπθηνχλ γηα λα μεθαζαξίδεη ε νζφλε. 

ηαλ δεκηνπξγνχληαη ηα αληηθείκελα απηά ζα απνζεθεχνληαη ζε βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία ζα αλαθαινχληαη. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ αλαγλσξίδεη κία «παγθφζκηα» βηβιηνζήθε θαη κία βηβιηνζήθε εθαξκνγήο θαη κία 

βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ελεξγεηψλ. 

 

Ώπεηθνλίζεηο θακππιψλ 

Ώξρεηνζεηεκέλεο ηηκέο λα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζε θακπχιεο RTT, ζε πίλαθεο θαη ζε αλαθνξέο. πσο ηα 

παξάζπξα κελπκάησλ, έηζη θαη ηα παξάζπξα θακππιψλ ζα δηαζέηνπλ κπάξα εξγαιείσλ γηα ρεηξηζκνχο. 

Βμνπζηνδνηεκέλνη ρεηξηζηέο λα κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηνχλ on line π.ρ. λα αιιάδνπλ ηα ρξψκαηα ησλ 

θακππιψλ θαη λα μαλά-νκαδνπνηνχλ νκάδεο. 

 

Καηαγξαθή/αμηνιφγεζε/αλαγλψξηζε κελπκάησλ 

 

Δ ιίζηα κελπκάησλ κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε παξάζπξν κελπκάησλ θαη ηα ζηάηνπο ησλ κελπκάησλ λα 

δηαρσξηζηνχλ θάζε ζηηγκή κε ρξψκα. Αηαθνξεηηθά παξάζπξα κελπκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

εθαξκνγή ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Θα είλαη δπλαηνί νη δχν αθφινπζνη ηξφπνη απεηθφληζεο ζε έλα παξάζπξν 

κελπκάησλ: 

- Απλακηθφ παξάζπξν: Ώπηή ε φςε πεξηέρεη κελχκαηα πνπ κφιηο εκθαλίζηεθαλ ή πνπ εθθξεκνχλ, ελψ 

κελχκαηα πνπ εθιείπνπλ λα κπνξνχλ λα ζβεζηνχλ απηφκαηα απφ ηελ νζφλε. 

- Παξάζπξν κελπκάησλ κε αξρεηνζέηεζε: Βδψ ζα απεηθνλίδνληαη φια ηα κελχκαηα πνπ έρνπλ 

αξρεηνζεηεζεί βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ έρνπλ εθιείςεη. 

Μέζσ interface πξνγξακκαηηζκνχ ηα κελχκαηα κπνξνχλ λα επηιέγνληαη θαη λα ζεκαίλνληαη αθνπζηηθά ζε κηα 

θάξηα ήρνπ. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα θηλείηαη κε scroll αλάκεζα ζηα κελχκαηα γξακκή γξακκή ή αλά ζειίδα, 

πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ. Σα νξαηά ζηελ νζφλε κελχκαηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά ή 

ζπλνιηθά, ελψ ην ζχζηεκα κελπκάησλ ζα κπνξεί λα πξνσζήζεη ηηο αλαγλσξίζεηο ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, 

ψζηε ην ηειεπηαίν λα αληηδξάζεη. 

Αηαθνξεηηθά κελχκαηα, θιάζεηο κελπκάησλ θαη ηχπνη κελπκάησλ κπνξνχλ λα απελεξγνπνηεζνχλ θαη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα πξφβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθαιεί ηε κφληκε παξνπζία κελχκαηνο, 

ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ην κήλπκα ψζηε λα κελ θαίλεηαη θαη λα ην ελεξγνπνηήζεη μαλά φηαλ 

ζα έρεη αξζεί ην ζθάικα. 

Γηα θάζε κήλπκα θαη γηα θάζε εκθάληζε κελχκαηνο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη ην δηθφ ηνπ θείκελν, ην νπνίν 

ζα ζψδεηαη κε ην κήλπκα θαη αξγφηεξα ζα θαιείηαη μαλά. Σν άηνκν ηεο επφκελεο βάξδηαο ζα κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί γηα ηα γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο ειεθηξνληθά. 

Τπάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ζσζνχλ πιεξνθνξίεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο. Ώπηέο νη 

πιεξνθνξίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ην ρεηξηζηή θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ κελχκαηνο, ψζηε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ ή ηνλ ηξφπν άξζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

 

χζηεκα αλαθνξάο 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο Reports, ην νπνίν ζα επηηξέπεη 

ηελ εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ. Βπηιέγνληαο ειεχζεξα ηε δηάηαμε ζα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε (θαηά ηε 

ιεηηνπξγία) γηα: 

- Ώλαθνξέο ζπρλφηεηαο κελπκάησλ 

- Ώλαθνξέο αξρεηνζέηεζεο κελπκάησλ 

- Ώξρεία αλαθνξψλ 

- Ώλαθνξέο ελεξγεηψλ ρεηξηζηψλ 

- Καηαγξαθέο κελπκάησλ ζπζηήκαηνο 
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- Ώλαθνξέο ρξήζηε 

 

Πξηλ απνζηαινχλ γηα εθηχπσζε νη αλαθνξέο κπνξνχλ λα δηαζψδνληαη ζε αξρεία θαη λα απεηθνλίδνληαη ζηελ 

νζφλε. Καηά ηε δηακφξθσζε κπνξεί λα επηιερζεί πνηα αλαθνξά ζα εθηππσζεί θαη λα νξηζηεί σξηαία, εκεξήζηα 

ή κεληαία βάζε. Δ έθδνζε ηεο αλαθνξάο λα κπνξεί λα νδεγεζεί απφ γεγνλφο, λα ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλε 

ψξα ή κε ζπγθεθξηκέλε εηζαγσγή απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Mπνξεί λα γίλεηαη δπλακηθή ξχζκηζε ησλ αλαθνξψλ. Βπίζεο, κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα αλαθνξά 

πίλαθεο, εηθνλίδηα θαη γξαθήκαηα, ελψ επηπξφζζεηα ησλ process data λα ελζσκαηψλνληαη θαη εμσηεξηθά 

δεδνκέλα π.ρ. κέζσ ODBC αληηθεηκέλσλ ή csv κνξθήο. 

 

To SCADA εγθαζηζηαηε ζε Δ/Τ Βμππεξεηεηέο (servers) βηνκεραληθνχ ηχπνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο αθφκα θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνπο servers, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαηάιιειεο 

βηνκεραληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη ππνινγηζηέο απηνί ζα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε CE γηα ρξήζε ζε ρψξν 

γξαθείνπ (EN 61000-6-3:2007) θαη βηνκεραληθνχ πεξηβάιινληνο (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, 

EN 61000-6-4:2007, ΒΝ 61000-3-2:2006, ΒΝ 61000-3-2 Ώ1:2009, ΒΝ 61000-3-2 Ώ2:2009), ελψ ζπρλά 

απαηηείηαη θαη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνηφηεηαο ISO 9001. 

Βίλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε rack 19‟‟, ελψ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νξηδφληηα ή θαη θαηαθφξπθα. 

Οη ππνινγηζηέο ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία έλαληη ηεο ζθφλεο κε θαηάιιεια θίιηξα θαη ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κεηαμχ 5 θαη +40 oC θαη ζρεηηθή πγξαζία 

5…80% ζηνπο 25νC. Σξαληάγκαηα κέρξη 4 g θαη δνλήζεηο κέρξη 0,4 g θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεθηά, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα. 

Ώθφκε, πιεξνχλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ΐαζκφο πξνζηαζίαο IP30 ζην κπξνζηηλφ κέξνο θαη IP20 ζην νπίζζην κέξνο  

Κχξηα κλήκε DDR3-SDRAM, 2x16GB  

θιεξφο δίζθνο, 2x500 GB HDD SATA-RAID1(mirror) hot swap removable, DVD+/-RW 

Ο ππνινγηζηήο δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο επνπηείαο θαη δηάγλσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ αλεκηζηήξσλ, ελψ LED ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ ζα δείρλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, φζνλ αθνξά ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο, ηελ πξφζβαζε ζην ζθιεξφ δίζθν, 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ηε ζεξκνθξαζία. Βπίζεο πξέπεη λα πιεξνί ηελ νδεγία αζθαιείαο EN 

60950-1:2006. Ώπηνί νη Servers εγθαζίζηαληαη ζε: 

Εθξίσκα εμππεξεηεηψλ (rack) 19‟‟ 

Πεξηγξαθή / Πξνδηαγξαθέο Γεληθά / Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Όςνπο  38 RU 

CE MARK Σππνπνίεζε  

Βπηηξέπεη ηελ παζεηηθή ςχμε ησλ ζπζηεκάησλ  

KVM θαη θνλζφια 1U 17” γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

 

Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS) ηνπ ΚΒ 

Σα πξνζθεξφκελα UPS ζα ππνζηεξίδνπλ ηα PLC, ηνπο servers θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην θέληξν έιεγρνπ 

Δ ΕΥΤ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3KVA (Βλδεηθηηθά) 

ΣΒΥΝΕΚΏ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ 

ΕΥΤ ≥ 3ΚVA 

Σάζε εηζφδνπ 220V+15%-20% 

Σάζε εμφδνπ 220V+/- 3% (+κέγηζηε,-ειάρηζηε) 

Κπκαηνκνξθή εμφδνπ Δκηηνληθή 

Μέγηζηε παξακφξθσζε (THD) 5% 

Μέγηζηε ππεξθφξησζε 125% κε ΑΒΔ παξψλ θαη 110% ζε ιεηηνπξγία κε κπαηαξίεο γηα 10 ιεπηά 

Υξφλνο απηνλνκίαο ζε πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά 

Υξφλνο κεηαγσγήο < 2msec 

Ώπφξξηςε ζνξχβνπ ηνπιάρηζην 120db 

Φίιηξν εηζφδνπ - εμφδνπ ΝΏΕ 

Ώληηθεξαπληθή πξνζηαζία ΝΏΕ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0-40°C 

Τγξαζία Σνπιάρηζην 90%(non condensing) 

Σχπνο ζπζζσξεπηψλ θαη ζχζηεκα θφξηηζεο  
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Κιεηζηνχ ηχπνπ κνιχβδνπ, ρσξίο ζπληήξεζε, θνξηηδφκελνη απφ θνξηηζηή ειεγρφκελν απφ κηθξνεπεμεξγαζηή 

Γαιβαληθή απνκφλσζε ηνπ θνξηίνπ απφ ηε ΑΒΔ  

ΏΦΏΛΕΣΕΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ ΒΝΑΒΕΞΒΕ 

Βλδεηθηηθέο ιπρλίεο παξνπζίαο ηάζεσο ΑΒΔ  

Βλδεηθηηθέο ιπρλίεο ηξνθνδνζίαο UPS απφ ηνπο ζπζζσξεπηέο 

Βλδεηθηηθέο ιπρλίεο εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο UPS  

Βλδεηθηηθέο ιπρλίεο/ερεηηθά ζήκαηα γηα θαηάζηαζε Alarm 

Βλδείμεηο: Ώθνπζηηθέο - νπηηθέο ελδείμεηο θαη ειεθηξηθέο επαθέο γηα ζχλδεζε ζην PLC: ππεξθφξησζε, battery 

low, ιεηηνπξγία UPS. 

ΏΤΣΟΒΛΒΓΥΟ 

Απλαηφηεηα ζπλερνχο απηνειέγρνπ θαη απηφκαηεο εηδνπνίεζεο κε Alarm γηα ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

- Υακειήο/πςειήο ηάζεο ζπζζσξεπηέο 

- Ο ρξφλνο απηνλνκίαο πιεζηάδεη ζην ηέινο  

- Σάζε εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ UPS ρακειή, θαηάζηαζε ππεξθφξησζεο. 

- Οη κπαηαξίεο ζέινπλ αληηθαηάζηαζε  

- Βμάληιεζε ρξφλνπ απηνλνκίαο 

Τςειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο / κεηαζρεκαηηζηή 

Τςειή ζεξκνθξαζία θπθισκάησλ UPS  

Κάιπςε ησλ πξνδηαγξαθψλ ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξηψλ Ώ θαη ΐ, ANSI/IEEE C 62.41 θαη 45.  

Switching hubs θαη Αίθηπν ΚΒ 

 

Ανκέο δηθηχσλ-Γεληθέο αξρέο 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο δηθηχνπ LAN ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθιαδσηέο (switches) θαη δξνκνινγεηέο (routers). 

Οη δηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Σν ηνπηθφ δίθηπν ζηα 

θέληξα ειέγρνπ ζρεδηάδεηαη σο δίθηπν Ethernet ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEEE 802.3/802.3u κε 10/100 

Base-T. Οη αλεμάξηεηνη θφκβνη ζπλδένληαη ζην LAN κέζσ switches. 

Δ δηαδηθαζία δηαθιάδσζεο επηηξέπεη άκεζε παξάιιειε επηθνηλσλία ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Ώπηφ ζεκαίλεη 

φηη ην δίθηπν είλαη δηαηξεκέλν ζε δηάθνξνπο θιάδνπο κε δηαθνξεηηθφ θνξηίν. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη 

εθηθηή ε ηνπηθή επηθνηλσλία ζε θάζε θιάδν αλεμάξηεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. Έηζη, ζην ζπλνιηθφ 

δίθηπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα δξνκνιφγεζε δηάθνξσλ κελπκάησλ ηαπηφρξνλα. Σα switches δηαζέηνπλ ηε 

ιεηηνπξγία autosensing γηα λα εμππεξεηήζνπλ πεξηπηψζεηο δηαζχλδεζεο ζπζθεπψλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

κεηάδνζεο (10Mbit/s ή 100Mbit/s). 

Δ θεληξηθή δηαρείξηζε δηθηχσλ είλαη εθηθηή κε ρξήζε ηνπ SNMP (simple network management protocol). 

Βμνπιηζκφο δηθηχνπ φπσο gateways, file servers θαη bridges ειέγρνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ θαηάιιειν 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο δηθηχσλ, ην νπνίν εμππεξεηεί εξγαζίεο επέκβαζεο θαη ζπληήξεζεο ζε εθηεηακέλα 

δίθηπα. 

ε έλα ηνπηθφ δίθηπν Ethernet κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 1000 θφκβνη. Δ θπζηθή δηαζχλδεζε 

εμππεξεηείηαη απφ ειεθηξηθά θαιψδηα δηθηχσλ ή ελαιιαθηηθά απφ νπηηθέο ίλεο. Πηζαλέο ηνπνινγίεο δηθηχσλ 

είλαη απηή ηνπ βξφγρνπ, ηεο επζείαο, ε δελδξνεηδήο ή ηνπ αζηέξα, ελψ πξνηηκάηαη ε ρξήζε ε ηνπνινγία ησλ 

βξφγρσλ ζε εθεδξεία. 

Δ ζπκβαηηθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη είηε ειεθηξηθά κέζσ θαισδίσλ ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ θαη ζπξψλ 

RJ 45 (ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο CAT 5-ISO/IEC11801) ή κέζσ θαισδίσλ πνιχηξνπσλ νπηηθψλ ηλψλ 

(62.5/125κm). 

Με ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ WLAN ε δηακφξθσζε γίλεηαη κε βάζε ην πξφηππν 802.11 b/g/a. Ο ξπζκφο 

κεηάδνζεο κπνξεί λα κεηψλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε γηα 

κεγάιεο απνζηάζεηο. Ώπηφ εληάζζεηαη ζην πξφηππν ΕΒΒΒ 802.11 κε ξπζκνχο κεηάδνζεο σο 54 Mbit/s ζηα 2,4 

GHz θαη 5 GHz. 

Βπηπξφζζεηα, κπνξεί ην πξφηππν απηφ λα επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη βηνκεραληθφ WLAN. 

Πξνθαζνξηζκέλνη ξπζκνί κεηάδνζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο, γηα παξάδεηγκα ην IWLAN 

επηηξέπεη ληεηεξκηληζηηθφ ξπζκφ κεηάδνζεο βαζηζκέλν ζην κέζν κεηάδνζεο WLAN. Σν IWLAN ππνζηεξίδεη 

ηνλ έιεγρν ηεο ζχλδεζεο ελφο ζηαζκνχ ζην εκείν Πξφζβαζεο (Access Point), ψζηε λα εθαξκνζηνχλ άκεζα 

κέηξα ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο. 

Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε ζηηβαξψλ 

ζπζθεπψλ βηνκεραληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σα εμαξηήκαηα IWLAN πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο IP65, λα 

αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -200C σο +600C κε πγξαζία θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

δφλεζεο θαη βίαηνπ ηξαληάγκαηνο. 
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Βμνπιηζκφο Αηθηχσλ 

To ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ RACK 19” 

Λνγηζκηθφ δηθηχνπ Windows 7 (TCP/IP) ή αλψηεξν 

Ανκεκέλε θαισδίσζε ηχπνπ CAT 6 θαη Patch Panels ηεξκαηηζκνχ ηχπνπ UTP RJ-  45. 

 

Μεηαγσγείο (Switches) 

ΣΒΥΝΕΚΒ ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ γηα Μεηαγσγείο (Switches)  

Switch rackmountable (ζε ηθξίσκα 19”), 1U. 

Σαρχηεηα κεηαγσγήο (forwarding rate) ≥ 30 Mpps. 

Να δηαζέηεη ≥ 24 ζχξεο (ports) 10/100/1000 θαη ≥ 2 slots ηα νπνία λα δέρνληαη ζχξεο 1000 Base-SX, 1000 

Base-LX. 

Σα απαηηνχκελα 2 slots πξέπεη λα πξνζθέξνληαη επηπιένλ ησλ 24 ζπξψλ θαη φρη κέζσ ηεο δηπιήο ιεηηνπξγίαο 

θάπνησλ απφ ηηο 24 ζχξεο. 

Να παξαδνζεί κε κία ζχξα 1000 Base-SX. 

Να παξαδνζεί κε θαιψδην νπηηθήο ίλαο (optical patch-cord) πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε δεχηεξν 

switch ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. 

Autosensing, Autonegotiation. 

Τπνζηήξημε ΕP Routing (Layer 3 Switching). Τπνζηήξημε Routing Information Protocol (RIP). 

Τπνζηήξημε VLANs. 

Τπνζηήξημε DHCP client, DHCP Server, DHCP Relay. 

Να ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια Spanning Tree Protocol (802.1w), Link Aggregation Control Protocol 

(802.3ad). 

Να ππνζηεξίδεη Quailty Of Service (ηνπιάρηζηνλ βάζεη ηνπ 802.1p Class of Service πξσηνθφιινπ). 

Να ππνζηεξίδεη πηζηνπνίεζε ρξεζηψλ βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ IEEE 802.1x, SSH/SSL θξππηνγξαθεκέλε 

πξφζβαζε θαη Access Control Lists (ACLs). Να ππνζηεξίδεη port-based ACLs. 

Να ππνζηεξίδεη port security (έιεγρν πξφζβαζεο ζε κία ζχξα Ethernet βάζεη ηεο δηεχζπλζεο MAC ηεο 

ζπλδεκέλεο ζπζθεπήο)  

Manageable (ππνζηήξημε SNMP, Telnet, Web Interface). Να δηαζέηεη ζχξα δηαρείξηζεο (console port).  

Router 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΤΓΟΙ 
 

Τπάξρνπλ εθαξκνγέο ζηελ πξάμε, ζηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηε ε παξακηθξή δηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα:  

επαίζζεηεο βηνκεραληθέο θαη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο θξαηήζεσο ζέζεσλ κηαο 

αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζην ζχζηεκα On-line κηαο ηξάπεδαο, ζηα ρεηξνπξγεία ελφο λνζνθνκείνπ  

ζηα ηειεθσληθά/ηειεπηθνηλσληαθά θέληξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάιεηπηνπ ηεο επηθνηλσλίαο  

 Βπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. ηεο Α.Β.Δ.) γηα πνιινχο θαη 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα καο εμππεξεηήζεη, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα:  

 ζε κηθξέο (νξεηλέο ή λεζηψηηθεο θπξίσο) θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο  

 ζηηο ππαίζξηεο ζπλαπιίεο θαη εθδειψζεηο  

 ζε απνκνλσκέλα ζπίηηα  

 ζε θαηαζθελψζεηο  
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ρήκα– Διεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ηνπ 1880 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη πεξηπηψζεηο θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά δεχγε  

κεραλψλ - κηαο θηλεηήξηαο κεραλήο θαη κηαο ειεθηξνγελλήηξηαο – θαη ηνπνζεηνχληαη νπνπδήπνηε ηα έρνπκε 

αλάγθε. 

 Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη κεηαθηλνχληαη εχθνια , παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηα νπνία ιέγνληαη 

Διεθηξνπαξαγσγά Γεχγε (Δ/Γ) 

Σν πξψην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880. 

Μεηαθεξφηαλ κε άινγα ζηνλ ηφπν θσηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχζε κηα αηκνκεραλή γηα ηελ θίλεζε ηεο 

ειεθηξηθήο γελλήηξηαο. Δ παξερφκελε ζηε ιάκπα ήηαλ ηζρχο 4KW. Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε απηά, 

παξάδεηγκα νπνίνπ κπνξνχκε λα δνχκε ζην επφκελν ζρήκα, ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη θαη ηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 

20νχ αηψλα.  

ήκεξα θαηαζθεπάδνληαη Δ/Γ ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ηχπνπο, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ηελ ηζρχ ηνπο, ην είδνο 

ηνπ ξεχκαηνο πνπ παξάγνπλ θ.α. .Άιιν Δ/Γ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζε έλα λνζνθνκείν θαη άιιν γηα έλα απνκνλσκέλν ζπίηη. Δ ηζρχο ηνπο μεθηλά 

απφ 2kVA θαη κπνξεί λα θηάζεη σο θαη ηα 2.5 MVA.  

 ηα Δ/Γ κεγάιεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηείηαη πεηξειαηνθηλεηήξαο κε θαχζηκν πεηξέιαην Diesel 

(ληηδεινθηλεηήξαο), ζρεδφλ ζαλ απηφλ ησλ πεηξειαηνθίλεησλ απηνθηλήησλ, αιιά κε κεγαιχηεξε ηππνδχλακε, 

ελψ ζηα Δ/Γ κηθξήο ηζρχνο έλαο κηθξφο βελδηλνθηλεηήξαο. Ώπηφ έρεη άκεζε ζρέζε βέβαηα θαη κε ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δ/Γ, ηα νπνία γηα κεγάιεο ηζρείο δηαζέηνπλ κηα ηξηθαζηθή ζχγρξνλε γελλήηξηα (ελαιιαθηήξα), 

ελψ γηα κηθξφηεξεο ηζρείο κηα κνλνθαζηθή γελλήηξηα (θνξεηή ειεθηξνγελλήηξηα).  

ηελ παξνχζα εξγαζία καο ελδηαθέξνπλ ηα Δ/Γ κεγάιεο ηζρχνο, ηα νπνία, είηε κφλα ηνπο (1.3.a) είηε δχν ή 

πεξηζζφηεξα καδί (1.3.b), απνηεινχλ νπζηαζηηθά έλα κηθξφ ζεξκηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Σα ΔΓ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε αληιηνζηάζην ιπκάησλ θαη ζε εγθαηάζηαζε ΐηνινγηθψλ, Ώθαιάησζεο θαη 

δηπιηζηεξίσλ  

Γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δ/Γ κηα ηππηθή δηάηαμε Δ/Γ απνηειείηαη απφ ηα θάησζη: 

 Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

 Σνλ ελαιιαθηήξα. 

 Σελ ηζρπξή θνηλή βάζε ζηήξημεο.  

 Σα αληηθξαδαζκηθά ειάζκαηα. 

 Σνλ πίλαθα ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. 

 Σελ εκεξήζηα δεμακελή θαπζίκνπ. 

 Έλαλ ηξηπνιηθφ αζθαιεηνδηαθφπηε ηζρχνο, ηνπνζεηεκέλν εληφο εηδηθνχ κεηαιιηθνχ θαιχκκαηνο, ην 

νπνίν δηαζέηεη εζνρέο γηα ηελ ππνδνρή ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη αληηθξαδαζκηθά ζηελ βάζε ζηήξημήο 

ηνπ. 

 Έλα εξγνζηαζηαθφ αλνξζσηηθφ ζχζηεκα θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ (θνξηηζηήο – ζπληεξεηήο) 

ηξνθνδνηνχκελν απφ ηελ ΑΒΔ (φηαλ αδξαλεί ην Δ/Γ). 

 

                                 
             (a)                                          (b)  
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ρήκα – Δ/Γ κεγάιεο (α) θαη κηθξφηεξεο (b) ηζρχνο  

Κηλεηήξαο Diesel (Σππηθέο ηηκέο) 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο είλαη ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, 3θχιηλδξνο κε δηάηαμε θπιίλδξσλ ελ ζεηξά θαη 

ιεηηνπξγεί ζηα 50Hz - 1500 rpm. Ο ζπλνιηθφο θπβηζκφο ηνπ ζα αλέξρεηαη ζηα 3,3 ιίηξα, ε αλαπλνή ηνπ ζα 

είλαη NA (naturally aspirated), θαη ζα θέξεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

 Πιήξεο ζχζηεκα θιεηζηήο θπθινθνξίαο λεξνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

o Κπςεισηφ ςπγείν εληζρπκέλνπ ηχπνπ κε πξνζηαζίεο, θαηάιιειν γηα θιίκαηα κε ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο έσο θαη 50°C. 

o Ώλεκηζηήξα γηα ηελ ςχμε ηνπ αλσηέξσ ςπγείνπ κε πξνζηαηεπηηθά πιέγκαηα. 

o Φπγνθεληξηθή αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ. 

o Θεξκνζηαηηθή βαιβίδα ή ζεξκφκεηξν γηα ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε 

ππεξζεξκάλζεσο ηνπ λεξνχ ςχμεσο κε απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πεηξειαηνθηλεηήξα ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 

o Θεξκνζηάηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θηλεηήξα ελ ψξα ιεηηνπξγίαο. 

 Πιήξεο ζχζηεκα ιηπάλζεσο πνπ πεξηιακβάλεη: 

o Γξαλαδσηή αληιία. 

o Φπγείν ιαδηνχ ιηπάλζεσο γηα ηελ ςχμε ηνπ ιαδηνχ κε ηελ βνήζεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο λεξνχ 

ςχμεσο. 

o Φίιηξν ιαδηνχ, εχθνια ειεγρφκελν - κε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. 

o χζηεκα πξνζηαζίαο κέζσ πξεζζνζηαηηθήο βαιβίδαο ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ κε 

απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. 

 Πιήξεο ζχζηεκα ηξνθνδνηήζεσο θαπζίκνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 

o ΐνεζεηηθή αληιία πξνζαγσγήο θαπζίκνπ. 

o Κχξηα αληιία θαηαζιίςεσο θαπζίκνπ. 

o Κχξην θίιηξν. 

 Δ ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ επηηπγράλεηαη κε ηνλ κεραληθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. 

 Πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα εθθηλήζεσο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

o Βλαιιαθηήξα εληζρπκέλνπ ηχπνπ (ΏC). 

o χζηεκα εληζρπκέλνπ εθθηλεηήξα (κίδαο) ηάζεσο 12V. 

o πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο, κε δπλαηφηεηα επηά (7) 

αιιεπάιιεισλ εθθηλήζεσλ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα κεηά απφ δηαθνπή κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ. 

o Βξγνζηαζηαθφ αλνξζσηηθφ ζχζηεκα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θφξηηζε - ζπληήξεζε ησλ 

ζπζζσξεπηψλ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ θάζε ηεο ΑΒΔ φηαλ αδξαλεί ην Δ/Γ. 

 χζηεκα εηζαγσγήο αέξα πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

o Φίιηξν αέξα, κνλνχ ζηνηρείνπ, θιεηζηνχ ηχπνπ. 

o Αείθηε ζπληήξεζεο ηνπ θίιηξνπ.   
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ρήκα 2.3 – Υαξαθηεξηζηηθή ξνπήο-ηαρχηεηαο Ώ.Μ (αζχγρξνλεο κεραλήο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλαιιαθηήξαο  

 Ο ελαιιαθηήξαο είλαη ηξηθαζηθφο, 12 αγσγψλ, κε αχμεζε ζεξκνθξαζίαο εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνπο 

130°C (Class F), κε απηνδηέγεξζε ηεο πεξηέιημεο (Self - Excited), κε απηνξξχζκηζε ειεθηξνληθή, 

ηχπνπ BRUSHLESS ρσξίο ςήθηξεο, ζπιιέθηεο ή δαθηπιίνπο. 

 Θα είλαη εθνδηαζκέλνο κε απηφκαην ξπζκηζηή θαη ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (AVR) πνπ ζα δηαηεξεί ηελ 

ηάζε ζηαζεξή εληφο πεξηνρήο ± 0,5% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 400V ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

θνξηίνπ κε ζχγρξνλή κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο θαηά ± 0,25% θαη ην ζπληειεζηή ηζρχνο απφ 0,8 έσο 1. 

Ο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα δχν (2) sec. 

 Δ ηάζε ζηα άθξα ηνπ ελαιιαθηήξα ζα είλαη 230/400V, κε δπλαηφηεηα πξν-ξχζκηζεο ζηηο ηηκέο 

231/400V ζπρλφηεηαο 50Hz ζηηο 1500RPM θαη ζπλδεζκνινγία “αζηέξα” κε μερσξηζηή κπάξα 

νπδεηέξνπ. 

 Ο ηχπνο κφλσζεο (insulation) απαξάθιεηα ζα πξέπεη λα είλαη Class H.  

 Δ γεληθή δνκή ηνπ ελαιιαθηήξα ζα είλαη απιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο Ώγγιηθνχο θαλνληζκνχο BSS, 

ηνπο Γεξκαληθνχο VDE θ.α 

 Δ πξνζηαζία ζα είλαη ΕΡ23 δειαδή θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνζηαηεπκέλνο ζε πεξίπησζε ζηαγφλσλ λεξνχ 

έσο 60°C θαηαθφξπθα, κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ζηα άθξα ηνπ γηα ηνλ απηφ-αεξηζκφ ηνπ θαη 

θηβψηην αθξνδεθηψλ ηειείσο θιεηζηφ ΕΡ33. 

 Εθαλφηεηα αλάιεςεο άλσ ηνπ 80% ηνπ θνξηίνπ ζε έλα (1) βήκα απαξάθιεηα.  

 

Γεχμε – Ώληηθξαδαζκηθή βάζε 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ν ελαιιαθηήξαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηαζεξά κε ηελ κεζνιάβεζε ηζρπξνχ 

ζχλδεζκν ζαιάκνπ ν νπνίνο ζα ζηεξεσζεί κε θαηάιιειεο βίδεο θαη πεξηθφριηα ψζηε λα ζηαζεξνπνηεί ηνλ 
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ελαιιαθηήξα ζηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα απνιχησο νκναμνληθά κε ζπλέπεηα ν άμνλαο ηνπ ελαιιαθηήξα λα 

απνηειεί λνεηή επέθηαζε ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα. 

Σν δεχγνο πεηξειαηνθηλεηήξαο-ελαιιαθηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζσ αληη-θξαδαζκηθψλ, ζηαζεξά πάλσ ζε 

εληζρπκέλν πιαίζην (βαξέσο ηχπνπ κεηαιιηθή βάζε) κε θαηάιιεια ζεκεία αλχςσζεο . 

 

Αεμακελή θαπζίκνπ 

Σν ΔΓ ζπλνδεχεηαη απφ ελζσκαησκέλε νξζνγψληα εκεξήζηα δεμακελή θαπζίκνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο 

γηα 8σξε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ, ππφ πιήξεο θνξηίν. Δ δεμακελή είλαη εθνδηαζκέλε κε ελδεηθηηθφ 

φξγαλν ζηάζκεο θαπζίκνπ, ζηφκην πιεξψζεσο ιήςεο πεηξειαίνπ, αεξηζκνχ θαη εθθελψζεσο. 

 

Πίλαθαο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο  

Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα παξέρεη ηαπηφρξνλν έιεγρν θαη απεηθφληζε ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηλεηήξα φζν θαη ηεο γελλήηξηαο. Δ απεηθφληζε επηηπγράλεηαη κέζσ νζφλεο LCD, κε ςεθηαθέο ελδείμεηο, 

θαη δηαζέηεη ξπζκηδφκελε αληίζεζε (contrast) γηα επθνιία ζηελ ρξήζε. 

Ώπνηειείηαη επίζεο απφ: 

 Αχν ιπρλίεο ελδεηθηηθήο θαηάζηαζεο  

 Σξία κπνπηφλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο (RUN/AUTO/STOP) κε ελδεηθηηθή ιπρλία γηα ην θαζέλα 

 Έλα κπνπηφλ δνθηκήο (TEST) γηα ηηο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα 

 Έλα κπνπηφλ „αλαγλψξηζεο‟ πηζαλφλ ζθαικάησλ 

 Μπνπηφλ πεξηήγεζεο ηνπ κελνχ 

 Έλα κπνπηφλ ζπληφκεπζεο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ θηλεηήξα 

 Έλα κπνπηφλ ζπληφκεπζεο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ παξακέηξσλ ηεο γελλήηξηαο 

Δ πξφζνςή ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα πξνζηαζία βαζκνχ IP 56 θαη είλαη αλζεθηηθφο κεηαμχ άιισλ ζε 

ρεκηθά, πεηξέιαην, έιαην κεραλήο θνθ. Βίλαη εχθνια επηζθέςηκνο γηα ηνλ ρξήζηε θαη πιεξνί φια ηα δηεζλή 

ζηάληαξ γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ. 

Οη θαη‟ ειάρηζην ελδείμεηο ηνπ ζα είλαη:  

 Βλδείμεηο ηάζεσο - ηξηθαζηθή (L-L & L-N) 

 Βλδείμεηο θαηαλαιψζεσλ (αλά θάζε & κέζν φξν) 

 Έλδεημε ζπρλφηεηαο 

 Έλδεημε ηάζεσο ζπζζσξεπηψλ  

 Έλδεημε σξψλ ιεηηνπξγίαο (σξνκεηξεηήο) 

 Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Έλδεημε πίεζεο ιαδηνχ 

 Έλδεημε ζηξνθψλ θηλεηήξα 

 Εζηνξηθφ 20 θαηαγξαθψλ - πξνεηδνπνηήζεσλ 

Γεληθέο πξνζηαζίεο κε απιή πξνεηδνπνίεζε ή θξάηεκα (shutdown) ηνπ Δ/Γ φπσο :  

 Ώπνηπρία εθθίλεζεο  

 Υακειή πίεζε ιαδηνχ 

 Τςειή ζεξκνθξαζία θηλεηήξα 

 Υακειή ηάζε κπαηαξίαο 

 Τςειή ηάζε κπαηαξίαο 

 Ώπνηπρία ιεηηνπξγίαο θνξηηζηή (εάλ ππάξρεη) 

 Τπεξηάρπλζε  

 Τπνηάρπλζε  

 Ώπνηπρία επηζπκεηήο ηαρχηεηαο θηλεηήξα (ζηξνθέο) 

 Απλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο εθθίλεζεο 

 Βπηπιένλ ςεθηαθέο επαθέο εηζφδνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη εκθάληζε επηπξφζζεησλ 

 αζθαιηζηηθψλ 

 

Δρνκνλσηηθφ Κνπβνχθιην  

Σν ΔΓ είλαη εμνπιηζκέλν κε εξγνζηαζηαθφ θνπβνχθιην ηχπνπ SAE (Sound Attenuated Enclosure) γηα 

πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ππεξθαιχπηνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ζηγαζηήξαο εμάηκηζεο είλαη ηχπνπ Residential, γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κε 
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δπλαηφηεηα κείσζεο ζνξχβνπ θαηά 25dBA. Βίλαη ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηνπ ερνκνλσηηθνχ θνπβνπθιίνπ, ζε 

μερσξηζηφ δηακέξηζκα ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη, κπξνζηά απφ ην ςπγείν ηνπ Δ/Γ.  

 

 

Βγθαηάζηαζε  

Δ εγθαηάζηαζε ησλ γελλεηξηψλ πεξηιακβάλεη: 

 ΐάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 2,5 m X 1,20 m Υ 0,20 m 

 Πίλαθα απηνκάηνπ κεηαγσγήο 3 Υ 45Ώ κε CE θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο Πίλαθα θαη Τιηθψλ 

 Διεθηξηθή ζχλδεζε γελλήηξηαο κε πίλαθα κεηαγσγήο θαη πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ αλιηψλ γηα ηα 

θπθιψκαηα ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη ησλ θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

Σν λεξφ ηα πην παιηά ρξφληα ήηαλ γλσζηφ σο ειεχζεξν αγαζφ, αθνχ ππήξρε ζηε θχζε αξθεηφ λεξφ γηα 

ηελ θάιπςε φισλ ησλ ηφηε αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ήηαλ κηθξέο. ήκεξα φκσο, κε ηελ ηξνκαθηηθή 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο κε ηελ επξεία έλλνηα θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ην λεξφ έρεη 

θαηαζηεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα νηθνλνκηθά αγαζά. Μάιηζηα ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ έθζαζε ζην 

ζεκείν, ε ηηκή ηνπ σο νηθνλνκηθνχ αγαζνχ λα κελ θαζνξίδεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ην θφζηνο ηνπ αιιά 

απφ ηε ζπαληφηεηά ηνπ. Ώπηή ε εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη επηθίλδπλε, αθνχ ε ηηκή ησλ ζπάλησλ 

αγαζψλ θαζνξίδεηαη απζαίξεηα απφ εθείλνπο πνπ ειέγρνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

  ήκεξα ην λεξφ ζα πξέπεη λα ην ρεηξηδφκαζηε φρη κφλν σο νηθνλνκηθφ αγαζφ, αιιά θαη σο θνηλσληθφ 

αγαζφ πνπ βξίζθεηαη ζε αλεπάξθεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απμεκέλε θξαηηθή παξέκβαζε. Σν 

λεξφ φπσο άιισζηε θαη φινπο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ζα πξέπεη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε νξζνινγηθά, γηαηί ε 

εμάληιεζή ηνπο ή ε κφιπλζή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα ηνπο ζηεξήζεη απφ ηηο κειινληηθέο γεληέο.  

  Σν πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βιιάδαο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πδάησλ, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ ππεξάληιεζε ησλ πδάησλ γηα 

ηε γεσξγία. Δ αληηκεηψπηζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ νδεγεί ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο κηαο 

πνιηηηθήο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπο ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ηελ  
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αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Δ πξνζέγγηζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Μφλν κε απηή 

ηελ πξνζέγγηζε κπνξεί λα ππάξμεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πδάησλ ζε έλαλ ηφπν.  

  Βθηηκάηαη, φηη εάλ νη παξνχζεο ηάζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ εθηφο 

ειέγρνπ, θαη δε βειηησζεί ν ηξφπνο δηαρείξηζεο, ε θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα απεηιεζεί ζνβαξά ζηηο 

ακέζσο επφκελεο δεθαεηίεο σο απνηέιεζκα ελφο δηπιαζηαζκνχ ησλ ζεκεξηλψλ δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ. Πξνηεξαηφηεηα, ινηπφλ, έρεη ε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πδάησλ κε 

πξνγξάκκαηα γηα θάζε ρξνληθφ νξίδνληα. Σειηθφ δεηνχκελν είλαη ε ζπγθξφηεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 

πνπ κε πνιηηηθή βνχιεζε, νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο επηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο ζην πεξηβάιινλ.  

  Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη ηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηεο Βιιάδαο, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ξχπαλζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη δε απεηιέο θαηά ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, 

θαη κάιηζηα λα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο: πηψρεπζε θαη ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, εμαθάληζε 

ελδηαηηεκάησλ, απψιεηα νηθνηφπσλ, ξχπαλζε απφ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία, πηζαλέο 

κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, θ.ά..  

 

Βίλαη αιήζεηα φηη ε Β.Β. δξαζηεξηνπνηείηαη, δπλακηθά, ζην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε παγθφζκην. Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ ηεο, πξνσζεί 

θηιφδνμνπο θαη απαηηεηηθνχο ζηφρνπο γηα ηα χδαηα, φπσο: αλαζηξνθή ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ επηξνθηζκνχ, εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο ζάιαζζεο, 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο λαπηηιίαο, επίηεπμε  

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ρεηξίδνληαη ην πδαηηθφ πεξηβάιινλ, θ.ά.  

  Βπηπιένλ, ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά 2000/60 απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Βπξψπεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο Οδεγίαο είλαη ε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Ώπνηειεί κηα ζηξνθή απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο πξνζθνξάο ζε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

ηεο δήηεζεο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμνηθνλφκεζε, ηε βειηίσζε ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ κέζσ αεηθφξσλ 

πξνζεγγίζεσλ.  

 

Δ αλάγθε γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ είλαη κέζα ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. πνπ ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ δελ ήηαλ 

αεηθφξνο, απηφ ππνβαζκίζηεθε. Πνιηηηζκνί παξήθκαζαλ θαη πεξηνρέο εξήκσζαλ. Σα πνιιαπιά πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ αλνξζφδνμε δηαρείξηζε θαιείηαη ζήκεξα λα επηιχζεη ν ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο 

πδαηηθψλ πφξσλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Μφλν έηζη ζα ηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο βάζεηο γηα 

ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Βιιάδαο, ζα ηελ πξνζηαηέςνπλ απφ ηηο ήδε νξαηέο 

απεηιέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζηελφηεηά ηνπ θαη ζα εγγπεζνχλ ηελ καθξνπξφζεζκε επεκεξία ησλ ρσξψλ πνπ 

πεξηθιείεη.  

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ελψ δηαηέζεθαλ ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ παηξίδα 

καο, δνκηθέο αδπλακίεο πνπ νθείινληαη  

 

• ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο (θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ κε γλψκνλα φρη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ 

αεηθνξία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ έξγσλ)  

• Βιιηπή θαη θαζπζηεξεκέλε ελεκέξσζε (πθηζηάκελε λννηξνπία θαη ζηνλ θνηλσληθφ πιεζπζκφ θαη 

ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο) 

• Ώδπλακία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θνξέσλ (ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν ηερληθφ δπλακηθφ) 

• Ννκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο αληηζηνηρψλ έξγσλ 

• πλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο θαηά πεξηνρή 

 

Βίραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απαμία παξά πνιιψλ έξγσλ.  

 

Με δεδνκέλε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Βπξσπατθή έλσζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2020 αληίζηνηρσλ έξγσλ  
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Πξέπεη λα βηαζηνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο αδπλακίεο καο γηα λα θαηαζηνχλ ηα έξγα απηά ιεηηνπξγηθά θαη 

απνδνηηθά. 

 

Ώπφ ηερληθήο πιεπξάο ε ζπλερείο βειηίσζε ζε λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ  

 

• Αεκηνπξγία έξγσλ κε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

o Υξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ energy efficient γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ,  

o Βγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γηα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο κε 

κεησκέλν θφζηνο δηαρείξηζεο, 

o  

• πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέζσ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ πνπ 

παξνπζηαζηήθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

• πλερή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ εξγαιεία θαη απνζήθεπζε ηνπο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα πεξεηαίξσ 

επεμεξγαζία απφ ηνπο αληίζηνηρνπο επηζηήκνλεο ησλ εκπιεθφκελσλ θιάδσλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ 

 

Αίλεη ζηελ επίηηκε καο θαη ζηελ ηερλνινγία θεληξηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

Υαπηογπάθηζη Γικηύος  

 

Δ ραξηνγξάθεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο λεξνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σα δεδνκέλα γηα ηα δίθηπα ζπιιέγνληαλ θαη απνζεθεχνληαλ ζε έληππε κνξθή. Ώπηφ, φρη κφλν απαηηεί πνιχ 

ρξφλν θαη θφπν θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ζθαικάησλ, αιιά είλαη θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Ώθφκα θαη 

ην δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ κηαο κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεσο απνηειείηαη απφ δεθάδεο ζειίδεο κε ράξηεο. 

Βπηπιένλ, ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα γηα ηηο δηαζηαπξψζεηο αχμαλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν απηφ ηνλ αξηζκφ. Δ 

δηαρείξηζε ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο λεξνχ κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ ραξηψλ είλαη κηα πάξα πνιχ δχζθνιε 

ππφζεζε.  

  

GIS, CAD θαη άιιεο ηερλνινγίεο  

 Βμαηηίαο ηεο ρσξηθήο έθηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνχ, ε δηαρείξηζε ησλ Γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο  

ζεηξάο ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε γεληθή νκπξέια ησλ πζηεκάησλ Αηαρείξηζεο Υσξηθψλ 

Αεδνκέλσλ(SDMS), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη ρξήζε απηψλ ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηα δηάθνξα απηά ζπζηήκαηα είλαη νινθιεξσκέλα, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

απνηεινχλ αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα (EPA 2005).  
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ρεδίαζε κε ηε Υξήζε Διεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (CAD)  

Σα ζπζηήκαηα CAD ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζαλ ε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ 

δηαλνκήο λεξνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ραξηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο. Οη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαη ζχκβνπινη κεραληθνί ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθά παθέηα φπσο AutoCAD , Intergraph 

ή MicroStation . Πνιιέο εηαηξίεο πδάησλ ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ, ηα νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηα παθέηα ( EPA , 2005).  

  

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS)  

Έλα ζχζηεκα GIS είλαη έλα, βαζηζκέλν ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα λα εξγάδεηαη κε δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε ρσξηθέο ή γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ( Star 

and Estes , 1990). ε αληίζεζε κε ηνπο επίπεδνπο έληππνπο ράξηεο, φπνπ βιέπνπκε κφλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ πάλσ ζην ράξηε, έλα ζχζηεκα GIS κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνιιά ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ( ESRI , 2002). Βπηπιένλ, ε παξνρή κεραληζκνχ γηα ρεηξηζκφ, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, θάλνπλ ηα ζπζηήκαηα GIS λα δηαθέξνπλ απφ ηα άιια ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

Έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα GIS είλαη ε αξκνληθή ζχλζεζε κεραλεκάησλ, ινγηζκηθνχ, δεδνκέλσλ, αλζξψπσλ 

θαη κεζφδνπ. Βπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαινγηζηνχκε ηε δηεπηζηεκνληθή θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ ζπζηεκάησλ GIS .  

  

Σα ζπζηήκαηα GIS άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ1950, αιιά ην πξψην ινγηζκηθφ GIS 

δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ην Ελζηηηνχην Βξεπλψλ Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ ( 

ESRI ). Σν 1985 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην Παγθφζκην χζηεκα Βληνπηζκνχ Θέζεο ( GPS ). Παξφιν πνπ 

ππήξραλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία, απηφ ην ζχζηεκα δηεπθφιπλε ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη 

έγηλε έλα απφ ηα θχξηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ GIS .  

  

 
ρήκα . Σχπνο GIS δεδνκέλσλ ξάζηεξ (αξηζηεξά) θαη δηαλπζκαηηθψλ (δεμηά) (Johnson , 2009) 

 

Δ θχζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάιπζε, ε νπνία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί. Σα ρσξηθά δεδνκέλα ζηα ζπζηήκαηα GIS νξγαλψλνληαη ζπλήζσο ζε δηαλπζκαηηθέο δνκέο ή δνκέο 

ξάζηεξ (ιεπηφ πιέγκα). ηε δηαλπζκαηηθή δνκή, ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ 

παξνπζηάδνληαη κε ζεκεία, γξακκέο θαη πνιχγσλα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα ζε έλα ζπλερή ρψξν 

ζην ράξηε, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ  

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ράξηεο νξφζεκα, θηίξηα, δξφκνη, ξπάθηα, κάδεο λεξνχ θαη άιια ζηνηρεία 

κε ζεκεία, γξακκέο θαη ζθηαζκέλεο πεξηνρέο. Βπηπιένλ, ζηε δηαλπζκαηηθή δνκή, θάζε αληηθείκελν 

πεξηιακβάλεη ηνπνινγηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε ρσξηθή ηνπ ζρέζε κε γεηηνληθά αληηθείκελα 

θαη θπξίσο, ηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ηε γεηηλίαζή ηνπ. Ώπηφο ν ξεηφο θαη μεθάζαξνο θαζνξηζκφο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαζηζηνχλ ηε δηαλπζκαηηθή δνκή κηα ειθπζηηθή επηινγή θαη 

επηηξέπνπλ ηελ απηφκαηε αλάιπζε θαη δηεξκελεία ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινληα GIS (Johnson, 

2009). Οη επηθαλεηαθέο ή ξάζηεξ δνκέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαηξνχλ ην ρψξν ζε έλα δηζδηάζηαην (2-D) 



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 193 

πιέγκα θπςειίδσλ, φπνπ θάζε θπςειίδα πεξηέρεη κηα ηηκή, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ραξηνγξαθείηαη. Έλα ξάζηεξ είλαη κηα x, y κήηξα, ε νπνία πεξηέρεη ρσξηθά ηαμηλνκεκέλνπο αξηζκνχο. Κάζε 

θπςειίδα θαζνξίδεηαη απφ έλα αξηζκφ γξακκήο θαη έλα αξηζκφ ζηήιεο, κε ην φξην ηνπ πιέγκαηνο λα 

θαζνξίδεηαη ζην ρψξν ζε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο. Οη δνκέο ξάζηεξ δεκηνπξγνχληαη απφ πεγέο απεηθφληζεο, 

φπσο νη δνξπθφξνη θαη ππνζέηνπλ φηη ν γεσγξαθηθφο ρψξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα επίπεδε Καξηεζηαλή 

επηθάλεηα. Έλα ζεκείν παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα θπςειίδα, κηα γξακκή απφ ζεηξά γεηηνληθψλ θπςειίδσλ θαη κηα 

πεξηνρή απφ νκάδα γεηηνληθψλ θπςειίδσλ. Οη δηαλπζκαηηθέο δνκέο θαη νη δνκέο ξάζηεξ, απνηεινχλ θαη νη δχν 

έγθπξεο παξνπζηάζεηο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν δνκψλ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ θαη ηα κνληέξλα ζπζηήκαηα GIS κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη ηηο δχν 

δνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαηξνπψλ κεηαμχ ησλ δνκψλ θαη επηθαιχςεηο θαη ησλ δχν δνκψλ (Johnson, 

2009).  

  

Σα ζπζηήκαηα GIS είλαη έλα εξγαιείν, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε έλα πνιχηηκν ζηνηρείν 

δηαρείξηζεο γηα πνιιέο εηαηξίεο πδάησλ. Σα ζπζηήκαηα GIS έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηε 

ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ παθέησλ CAD. Ώλ ρξεζηκνπνηεζεί απιά ζαλ βάζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 

έλα ζχζηεκα GIS κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ δηάθνξεο εθαξκνγέο κνληεινπνίεζεο, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δηαηήξεζε αμηφπηζησλ κνληέισλ 

πδξαπιηθψλ δηθηχσλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ (Ennis et al., 2001).  

  

 

 
 

 

ρήκα 2. Σα επίπεδα ηνπ ράξηε παξνπζηάδνπλ δηάθνξα ζέκαηα ( Johnson , 2009) 

 

Σα ζπζηήκαηα GIS ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ραξηνγξάθεζε, αλάιπζε, νπηηθνπνίεζε, κνληεινπνίεζε 

θαη ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ. Οη ηθαλφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ GIS γηα απνζήθεπζε, 

πξφζβαζε θαη ραξηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, νδεγνχλ ζηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ GIS ζε πεδία φπσο 

ν ζρεδηαζκφο, ε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζπλδξνκεηέο θαη πνηφηεηα 

λεξνχ. Μεξηθέο εηαηξίεο πδάησλ κνηξάδνληαη κηα βάζε δεδνκέλσλ GIS κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ πφιεσλ ή ησλ 

επαξρηψλ θαη κε άιιεο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, φπσο νη εηαηξίεο πγξαεξίνπ, ειεθηξηζκνχ θαη ηειεθψλνπ. 

ε πνιιέο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, ε ηερλνινγία GIS έρεη αλαιάβεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ, ηα 

νπνία ήηαλ γλσζηά ζαλ ζπζηήκαηα Αηαρείξηζεο Βλεξγεηηθνχ/Αηαρείξηζεο Βγθαηαζηάζεσλ (AM/FM systems).  

Παξνκνίσο, ηα ζπζηήκαηα GIS κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έλα χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Γεο (LIS), ζαλ κέζν 

απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ηδηνθηεζίαο γεο, ηεκαρίσλ θαη ηδηνθηεζίαο θαη γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα 

Διεθηξνληθά Μνληέια Τςνκέηξνπ (DEMs) απνηεινχλ, επίζεο, έλα ζπλεζηζκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ  

παθέησλ GIS. Πξνζθέξνπλ έλα κεραληζκφ γηα απνζήθεπζε ηνπνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ε νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ GIS κε κνληέια ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηε βηνκεραλία χδαηνο (EPA, 2005).  

  

πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Πειαηψλ (CIS)  

 Σν ζχζηεκα CIS πξνζθέξεη έλα κεραληζκφ γηα απνζήθεπζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαλάισζε 

λεξνχ απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο. Σν γεσγξαθηθφ ζηνηρείν ζε έλα ζχζηεκα CIS είλαη κηα δηεχζπλζε θαη/ή 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Σα ζπζηήκαηα Ώπηφκαηεο Ώλάγλσζεο Μεηξεηή ( AMR ) δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Δ δπλαηφηεηα 
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ησλ ζπζηεκάησλ GIS γηα «αληηζηνίρηζε δηεχζπλζεο» δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ δηεπζχλζεσλ ζε 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Έλα γεσγξαθηθά ελεξγνπνηεκέλν ζχζηεκα CIS πξνζθέξεη έλαλ άξηζην 

κεραληζκφ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

κνληέια ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ. 

 

 χζηεκα Αηαρείξηζεο Βξγαζηεξηαθψλ Πιεξνθνξηψλ (LIMS)  

 Σα ζπζηήκαηα LIMS είλαη κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε δεηγκάησλ ζε έλα εξγαζηήξην. Σέηνηα 

ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ κεραληζκφ γηα απνζήθεπζε, δηαρείξηζε, παξνπζίαζε θαη αλίρλεπζε δεηγκάησλ. 

Καζψο ε πξνέιεπζε ελφο δείγκαηνο πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ηφζν ρσξηθά, φζν θαη ρξνληθά, απηή πιεξνθνξία 

πξνζθέξεη έλα κέζν ζχλδεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ LIMS κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ( EPA , 2005).  

  

Σερλνινγηθή Τπνζηήξημε  

 Άιιεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε βάζεσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο πδάησλ, πεξηιακβάλνπλ ην χζηεκα Παγθφζκηαο Θέζεο ( GPS ) θαη 

πζηήκαηα Αηαρείξηζεο πγθξηηηθψλ ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ ( RDBMS ). Δ ηερλνινγία GPS ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηε ρσξνκέηξεζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ κε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο. Σα ζπζηήκαηα RDBMS είλαη κηα γεληθή κεζνδνινγία γηα απνηειεζκαηηθή απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηψλ ζαλ κηα ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ. Σα πεξηζζφηεξα κνληέξλα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε GIS , LIMS θαη άιια ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δνκή RDBMS ( EPA , 2005).  

 

Σα πην θνηλά ινγηζκηθά ηα νπνία βαζίδνληαη ζε GIS θαη CAD θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ αλαθέξνληαη πην θάησ:  

  

ArcGIS:  

 Σν Πξφηππν Αηφξζσζεο Αηθηχσλ Βηαηξηψλ Τδάησλ είλαη κηα, ζπγθεθξηκέλε γηα ηε βηνκεραλία, ζχλζεζε ηνπ 

ArcGIS Desktop πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δηαλνκήο λεξνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο ππνλφκσλ θαη 

ησλ βάζεσλ γεσδεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή θαηαηγίδσλ. Πξνζθέξεη ζρεηηθνχο ράξηεο βάζεο, έλα ελεκεξσκέλν 

κνληέιν δεδνκέλσλ.  

 

 
 

ρήκα χζηεκα δηαλνκήο λεξνχ ηεο πφιεο Νηεληδιί ζηελ Σνπξθία ζε ArcGIS ( Toprak et al ., 2009) 
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WaterMAP: 

Σν WaterMAP είλαη κηα εθαξκνγή δηαρείξηζεο δηθηχσλ λεξνχ γηα ηηο εηαηξίεο πδάησλ, βαζηζκέλε ζην 

AutoCADθαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ραξηνγξάθεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ελφο 

δηθηχνπ δηαλνκήο λεξνχ. Σν WaterMAP πξνζθέξεη εξγαιεία γηα αθξηβή κνληεινπνίεζε, ζην γεσγξαθηθφ 

ρψξν, ηεο ππνδνκήο κηαο εηαηξίαο πδάησλ (Smartmap, 2010).  

  

 
 

ρήκα . ηηγκηφηππν νζφλεο απφ ην πξφγξακκα WaterMap 

Water GEMS:  

 Σν WaterGEMS είλαη κηα εθαξκνγή κνληεινπνίεζεο ηεο δηαλνκήο λεξνχ. Σν WaterGEMS κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε ArcGIS, AutoCAD θαη MicroStation ή ζαλ απηφλνκε εθαξκνγή απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ξνήο 

ππξθαγηάο θαη πνηφηεηαο λεξνχ, κέρξη ηελ αλάιπζε θξηζηκφηεηαο θαη ελεξγεηαθψλ θνζηψλ θαη βειηηζηνπνίεζε 

αλψηεξσλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ, ην WaterGEMS έξρεηαη εμνπιηζκέλν κε νηηδήπνηε ρξεηάδεζηε απφ έλα 

επέιηθην πνιππιαηθνξκηθφ πεξηβάιινλ 

 (Bentley, 2010).  

  

 
 

ρήκα . ηηγκηφηππν νζφλεο απφ ην πξφγξακκα WaterGEMS 

H2OMAP:  
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Σν H2OMAPείλαη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ. Σν ζχζηεκα ινγηζκηθνχ ζπλδέεη έλα αλεπηπγκέλν πξνζνκνησηή  

πδξαπιηθψλ δηθηχσλ κε ηερλνινγία GIS, γηα δηαρείξηζε βάζεσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη γηα γξαθηθή 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δ δηεπαθή ρξεζηψλ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 

MapObjects θαη πξνζθέξεη έλα πιεξνθνξηαθά δνκεκέλν πιαίζην γηα θαηαζθεπή κνληέισλ δηθηχσλ, αλάιπζε 

θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ (Ennis et al., 2001).  

  

 

  

Γεληθή πεξηγξαθή  

 Σα δεδνκέλα γηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε ζπζηήκαηα GIS ή CAD γηα ρσξηθή 

επεξψηεζε. Σα θχξηα δεδνκέλα πνπ ζα απνζεθεπηνχλ ζα είλαη ε ηνπνζεζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ θφκβσλ, ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ηακηεπηήξεο, ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο βαιβίδεο θαη αλάινγα κε ην 

επίπεδν πνιππινθφηεηαο, κπνξνχλ αθφκα θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηχπν θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζέζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ.   

 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζσιήλεο απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα ζε κνξθή θφκβσλ θαη ηχπνπ ζσιήλσζεο. 

Ώπηφ ηαηξηάδεη ηδαληθά ζηνλ ηχπν ζπζηεκάησλ ζσιελψζεσλ κε θφκβνπο θαη ζπλδέζεηο ζσιήλσλ. Σα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, είηε θαηεπζείαλ ζηελ νζφλε, απφ έλαλ ςεθηνπνηεηή, είηε απφ 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θηάλεη λα 

ππάξρεη ζε απηή αξρείν κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πιέγκαηνο θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα ηνπ. Σν ζχζηεκα GIS 

πεξηιακβάλεη κηα εθαξκνγή εηζαγσγήο γηα ηα ηππηθά ζπζηήκαηα GIS, ε νπνία επηηξέπεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. (Anand and Vairavamoorthy, 2002).  

Κάζε ζηνηρείν ζην πίλαθα γλσξηζκάησλ πξέπεη λα έρεη έλαλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο (ID number). Σν ινγηζκηθφ 

GIS κπνξεί λα δψζεη απηφκαηα ηαπηφηεηα ζε θάζε ζηνηρείν, αιιά ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, αλάινγα κε ην ππάξρνλ project. Ώλάινγα κε ην ζηφρν ηεο αλάιπζεο, νη 

πιεξνθνξίεο γηα έλα ζηνηρείν ζηνλ πίλαθα γλσξηζκάησλ, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ.  

Σππηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα γλσξίζκαηα ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο λεξνχ, 

αλαθέξνληαη πην θάησ.  

 

 

 

 

Διζαγωγή ζηην διασείπιζη έπγων 

 

     Δ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ, δειαδή εγρεηξεκάησλ θαηά ηα νπνία αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθή πφξνη νξγαλψλνληαη ψζηε λα παξαρζεί 

ζπγθεθξηκέλν κεηξήζηκν επσθειέο απνηέιεζκα, ηέηνην ψζηε ε θαηάζηαζε (ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο) 

κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ λα έρεη ζαθή δηαθνξά απφ ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ. Ώλεμάξηεηα 

απφ ην είδνο ηνπ έξγνπ (έξγν ππνδνκήο, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο ή 

νηηδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα), ε κεζνδηθή νξγάλσζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ν ζπληνληζκφο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο.  

Ώλ θαη δελ δηαζέηνπκε επαξθή ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε, είλαη βέβαην φηη ηα κεγάια επηηεχγκαηα ηνπ παξειζφληνο 

πξνυπφζεηαλ πςειφ, γηα ηελ επνρή ηνπο, επίπεδν δηαρείξηζεο. Βίλαη νινθάλεξν φηη νη νγθψδεηο θαη πνιχπινθεο 

θαηαζθεπέο, φπσο ην ηληθφ ηείρνο, ε Ώθξφπνιε ή νη ππξακίδεο ηεο Ώηγχπηνπ, είλαη ρηηζκέλεο ζχκθσλα κε 

πςειέο πξνδηαγξαθέο. Σφζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε άιισλ 

επηηεπγκάησλ, φπσο νη ζηξαηησηηθέο εθζηξαηείεο ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ, απαηηήζεθε ηεξάζηην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ γηα λα νινθιεξσζνχλ. Γλσξίδνπκε, φκσο, ζρεηηθά ιίγα γηα ηηο δηνηθεηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  

Παξάιιεια, ε ηζηνξία βξίζεη απφ «απνηπρεκέλα» εγρεηξήκαηα, φπσο ε θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ζχλδεζεο ηνπ 

Νείινπ κε ηελ εξπζξά ζάιαζζα, πνπ άξρηζε απφ ηνλ Φαξαψ έηη Ώ΄ θαη δελ νινθιεξψζεθε νχηε επί ηνπ 

δηαδφρνπ ηνπ Νερψ, αιιά πνιχ αξγφηεξα απφ ηνπ θαηαθηεηέο Πέξζεο, επί Ααξείνπ. Αελ γλσξίδνπκε πφζνη 

ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ έραζαλ ην θεθάιη ηνπο ηφηε, αιιά ζήκεξα ε θαηάζηαζε δελ είλαη πνιχ επθνιφηεξε γηα 

ηνπο νκνιφγνπο ηνπο. 

  ηελ ζεκεξηλή επνρή παηέξαο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ ζεσξείηαη ν Υέλξη Γθαλη,  

Ώκεξηθαλφο κεραληθφο θαη θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο εηζήγαγε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Σν γλσζηφ δηάγξακκα Γθαλη, έλα ξαβδφγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, νλνκάζζεθε έηζη απφ απηφλ. Ο Γθάλη καδί κε ηνλ Φξέληεξηθ Σέηινξ έζεζαλ ηηο 

ζεκέιηεο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Ο  Tέηινξ έζεζε ηηο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο δηαρείξηζεο  

(scientific management). Οη ζχγρξνλεο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ νη νπνίεο έθαλαλ ηε δηαρείξηζε έξγσλ  

έλα δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη έλα επάγγεικα αλαπηχρζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ  1950. Σελ 

δεθαεηία απηή αλαπηχρζεθαλ δχν βαζηθά καζεκαηηθά κνληέια ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

κέζνδνη PERT θαη CPM νη νπνίεο απνηέιεζαλ ζηαζκφ ζηε δηαρείξηζε έξγσλ. Δ κέζνδνο PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) αλαπηχρζεθε απφ  

ην Ναπηηθφ ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ην έξγν γηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ππξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ Polaris. 

Ώληίζηνηρα ε κέζνδνο CPM (Critical Path Method) γλσζηή ζηα ειιεληθά θαη σο κέζνδνο θξίζηκνπ δηαδξνκήο 

αλαπηχρζεθε απφ ηηο εηαηξείεο DuPont Corporation θαη  Remington Rand Corporation κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε 

έξγσλ ζπληήξεζεο. Δ δηάδνζε θαη απνδνρή ησλ κεζφδσλ απηψλ έγηλε κε ηαρχηαην ηξφπν  

έηζη ψζηε ζήκεξα απνηεινχλ βαζηθέο κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ. ήκεξα ν ρψξνο ηεο δηαρείξηζεο 

έξγσλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο θαη πξνζειθχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, δεκφζην 

ηνκέα φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ώπφδεημε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ απνηειεί ε χπαξμε πνιιψλ  

θαη ηδηαίηεξα δξαζηήξησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ. Μεηαμχ απηψλ μερσξίδνπλ νη International Project Management Association (IPMA) θαη ην 

Project Management Institute (PMI). 

   To Project Management Institute (PMI) ηδξχζεθε σο εηαηξεία απφ πέληε εζεινληέο ην 1969. Δ έδξα ηνπ είλαη 

ε Newtown Square, έμσ απφ ηελ Φηιαδέιθεηα ζηελ Πελζπιβάληα ησλ ΔΠΏ. Έρεη δεκνζηεχζεη πξφηππα 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη αξθεηά επίπεδα ηεο πηζηνπνίεζεο δηαρείξηζεο έξγσλ.  

ηαλ μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ [PMI-GREECE] PMI Athens, Greece Chapter ην 2004, κηα 

κηθξή νκάδα αλζξψπσλ πίζηεςε φηη ε δεκηνπξγία επηζηεκνληθνχ ζσκαηείνπ ζηελ Βιιάδα ήηαλ εθηθηή θαη 

ελδεδεηγκέλε. Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δηάδνζε ησλ αξρψλ ηνπ Project Management ζηελ Βιιάδα ψζηε  

ηα έξγα λα παξαδίδνληαη on-time, on-budget θαη on-specs, ηδξχζεθε ζηηο 8/6/2006 ην PMI Athens, Greece 

Chapter σο Βιιεληθφ Παξάξηεκα ηνπ Project Management Institute (PMI) κεηά απφ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο 3 

εηψλ. Σν PMI-GREECE είλαη κε θπβεξλεηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ, επηζηεκνληθφ ζσκαηείν θαη ιεηηνπξγεί απφ 

ην 2004 σο ην [Βιιεληθφ Παξάξηεκα ηνπ Project Management Institute - PMI®] 

 

ήκεξα ην PMI-GREECE δηαζέηεη 360 κέιε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 230 εηαηξείεο απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Βιιάδα (πιεξνθνξηθή,  telecommunications,  θαηαζθεπέο,  

ηξάπεδεο,  δεκφζην,  ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θιπ.). Ώμίδεη λα ηνληζζεί φηη ην 2004 ην PMI δηέζεηε κφλν 30κ έιε 

απφ ηελ Βιιάδα ελψ απφ ην έηνο 2000 έρνπλ δηαηειέζεη σο κέιε ηνπ PMI πεξίπνπ 800 επαγγεικαηίεο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ απφ ηελ Βιιάδα. 

 

ΐαζηθέο Έλλνηεο δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο Έξγνπ.  

  Δ εξγαζία  (work), ε νπνία παξάγεηαη απφ έλαλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ (organization) είλαη απνηέιεζκα 

ιεηηνπξγηψλ (operations) θαη έξγσλ (projects).  

Έξγν είλαη κηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο ή κηαο 

κνλαδηθήο ππεξεζίαο, ελψ, ιεηηνπξγία είλαη κηα ρξνληθά ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε πξνζπάζεηα .  

Γηα παξάδεηγκα έλαο θαηαζθεπαζηηθφο νξγαληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ. Δ αλέγεξζε 

θηηξίσλ απνηειεί ιεηηνπξγία (ρξνληθά ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε). Δ αλέγεξζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θηηξίνπ απνηειεί έξγν (νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα , κνλαδηθφ πξντφλ). Σν έξγν επνκέλσο απνηειεί κέξνο  

ηεο ιεηηνπξγίαο.  

Έλα έξγν απαηηεί ζρεδηαζκφ, έιεγρν, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θηι.. πνπ απνηεινχλ ιεηηνπξγίεο. δειαδή ην έξγν  

δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Οη επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ έξγα, είηε έλα 

ζχλνιν έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο έλλνηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(program). Γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Ώπφιισλ ηεο NASA, πνπ απνηειείην απφ πνιιά έξγα ηα νπνία φια 

απνζθνπνχζαλ ζην πψο ν άλζξσπνο ζα παηνχζε ζηε ειήλε.  

  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ζηνπο νξγαληζκνχο, αλαπηχζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε εξγνθεληξηθή αληίιεςε 

δηνίθεζεο, δειαδή „Δ δηνίθεζε 0έζσ έξγσλ (Management by project)‟, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηψλ απφ έξγα.. Γηα παξάδεηγκα, ε κεληαία έθδνζε ελφο πεξηνδηθνχ απνηειεί θαη έξγν θαη  

επνκέλσο ε ζπλερήο εθδνηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ δηνίθεζε 

 

Δ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε δηαρείξηζε έξγνπ θαη ην γεληθφ κάλαηδκελη ζρεηίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ έξγνπ 

θαη ζηα ηειηθά παξαδνηέα. Οη δχν πιεζηέζηεξε νξηζκνί είλαη νη εμήο:  
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• Σν εγρεηξίδην πνπ εμέδσζε ην Project Management Institute (PMI), νξίδεη σο έξγν ην …πξνζσξηλφ 

εγρείξεκα πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Πξνζσξηλφ ζεκαίλεη 

φηη θάζε έξγν έρεη θαζνξηζκέλν ηέινο. Μνλαδηθφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία δηαθέξεη θαηά 

δηαθξηηφ ηξφπν απφ φια ηα ππφινηπα παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο.  

• Ο Turner νξίδεη σο έξγν ην …εγρείξεκα θαηά ην νπνίν αλζξψπηλνη πφξνη, κεραλέο, νηθνλνκηθή πφξνη 

θαη πξψηεο χιεο νξγαλψλνληαη θαηά θαηλνθαλή ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζε δεδνκέλνπο 

θνζηνινγηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα παξαρζεί κία επσθειήο κεηαβνιή, ε νπνία 

νξίδεηαη κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ.  

ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηηο ππνδνκέο (ρψξνη, εγθαηαζηάζεηο).  

Βθ παξαδφζεσο, νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη, θπξίσο, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη νη ακπληηθέο 

πξνκήζεηεο ζεσξνχληαη έξγα. Πξφζθαηα φκσο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πξνλννχλ νξγαλψλνληαο ηηο 

εξγαζίεο ηνπο σο έξγα (εξγνθεληξηθή δηνίθεζε) θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγνπ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ.  

Σα έξγα πνηθίινπλ σο πξνο ην κέγεζνο, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ην θφζηνο θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ 

πεξάησζή ηνπο. ια ηα έξγα φκσο, θαηαζθεπαζηηθά ή φρη, κηθξά ή κεγάια, παξνπζηάδνπλ θνηλά γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη δηαθνξέο ηνπο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθέο ή λα αλάγνληαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε θάζε 

ζπληειεζηή ηνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα έξγν πιεξνθνξηθήο δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζεκαζία ζηηο κειέηεο 

θαη ηελ αλζξψπηλε εξγαζία, ελψ ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί επηπξφζζεηα ην ζέκα ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ. ε έλα κηθξφ έξγν ε δηνίθεζε κπνξεί λα αξθείηαη απφ έλα κφλν άηνκν, ελψ ζε έλα 

κεγάιν έξγν ζα ρξεηαζηνχλ επηηξνπέο θαη επηηειεία ζην πιεπξφ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ηα παξαθάησ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ έξγα:  

• Δ κειέηε θαη ε θαηαζθεπή θηηξίνπ, ζπηηηνχ, θ.ιπ.  

• Ο ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο θάπνην λένπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ ή ειεθηξηθήο ζπζθεπήο.  

• Δ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά (δηαθήκηζε, κάξθεηηλγθ).  

• Δ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (έξγα πιεξνθνξηθήο).  

• Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ (έξγα αλζξσπίλσλ πφξσλ).  

• Ο ζρεδηαζκφο θαη ε άζθεζε επηζεσξήζεσλ (έξγα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο).  

• Δ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εληφο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  

• Δ αλάθηεζε απφ θαηαζηξνθή (πεξηνξηζκφο ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ θσηηά, πιεκκχξα, 

αηχρεκα).  

• Οη Οιπκπηαθνί Ώγψλεο (αζιεηηθά γεγνλφηα)  

• Μεηαθνξέο θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ  

• Μεηαθνκίζεηο ή δηαθνπέο (έξγα νηθηαθήο θιίκαθαο). 

 

   Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ζηε βηνκεραλία ε κέζνδνο παξαγσγήο πνπ νλνκάδεηαη just in 

time - JIT (ζην ρξφλν πνπ πξέπεη). Έζησ φηη κηα βηνκεραλία παξάγεη θάπνην πξντφλ. Με ηελ θιαζηθή κέζνδν ε 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο είλαη ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε (ιεηηνπξγία). Ο δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζε  

παξηίδεο πνπ ζηέιλνληαη ζε θάζε πειάηε γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ. χκθσλα κε ηελ κέζνδν JIT, νξγαλψλεηαη 

θαη παξάγεηαη θάζε θνξά αθξηβψο κηα ζπγθεθξηκέλε παξηίδα (θνπξληά) πξντφλησλ, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. Άξα ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ηψξα θαηά έξγν, δειαδή ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξηίδα (θνπξληά).  

 χκθσλα κε κειέηε ηεο δηεζλνχο ινγηζηηθήο εηαηξίαο Arthur Andersen and Co, ε εθαξκνγή ηεο Just in time ζε 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ είρε σο φθεινο ηε κείσζε:  

  

• Ώπνζεκάησλ εκη-θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θαηά 90%  

• Υξφλνπ παξαγσγήο ελφο πξντφληνο θαηά 90%  

• Ώθαηάιιεισλ θαη αλαθαηαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ θαηά 80%  

• Υξφλνπ πξνεηνηκαζίαο ησλ κεραλψλ θαηά 75%  

• Υψξνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαηά 50%  

• Άκεζεο θαη έκκεζεο εξγαζίαο θαηά 20% 

 

Δμπλεκόμενοι ζηο Έπγο  

Σν έξγν απνηειεί πξντφλ ηεο αλάγθεο. Πξννξηζκφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε κηαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ε 

νπνία δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ή λα δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσηηθά λέα θαηάζηαζε κε λέεο επθαηξίεο. ‟ 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαη θνηλσληθέο νκάδεο, κε ζπρλά δηαθνξεηηθέο  
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βιέςεηο ζε ζρέζε κε ην έξγν, νη νπνίνη φκσο απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη ην έξγν. Καινχληαη νη 

„εκπιεθφκελνη ζην έξγν‟ ή „ηα ελδηαθεξφκελα κέξε‟ θαη νη ζπνπδαηφηεξνη απηψλ είλαη: 

 

• Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ (Project Owner), δειαδή ν νξγαληζκφο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ην έξγν, γηα ηνλ νπνίν 

θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε θαη ν νπνίνο ζέηεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

• Ο νξγαληζ0φο πινπνίεζεο ή θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  (Implementing Organization), ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη Βξγνιήπηεο ή Ώλάδνρνη ηνπ έξγνπ 

(Contractors)  

• Δ αλαζέηνπζα αξρή (Contracting Authority), ε νπνία αλαζέηεη ην έξγν κε θάπνηα δηαδηθαζία  (άκεζε 

αλάζεζε, δηαγσληζκφο θηι.) ζην Φνξέα πινπνίεζεο, εθφζνλ θπζηθά πξφθεηηαη γηα δεκφζην έξγν.  

• Οη ρξε0αηνδφηεο ηνπ έξγνπ  (Financiers, Sponsors), νη νπνίνη πιεξψλνπλ ηηο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.  

• Οη σθεινχ0ελνη ή ρξήζηεο ή πειάηεο ηνπ έξγνπ (Project users and customers), νη νπνίνη είηε είλαη 

απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ είηε ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ ηνπ έξγνπ. Σν πφζν θαιά ην πξντφλ 

ηνπ έξγνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, εθθξάδεηαη απφ ηελ Εθαλνπνίεζε ησλ Υξεζηψλ  

(User Satisfaction), πνπ απνηειεί θαη δείθηε πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ.  

  

Έλα έξγν κπνξεί λα εθηειείηαη κε ηα ίδηα κέζα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή λα ρξεζηκνπνηεί αλάδνρν. ηελ 

πεξίπησζε ελφο δεκφζηνπ έξγνπ θχξηνο, αιιά θαη αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε πνιηηεία κε ηα αληίζηνηρα φξγαλά 

ηεο θαη σθεινχκελνη ή ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Υξεκαηνδφηεο κπνξεί λα 

είλαη ην δεκφζην, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ηδηψηεο (πγρξεκαηνδνηνχ0ελν έξγν-Co financed Project), ή 

απνθιεηζηηθά ηδηψηεο κε αληάιιαγκα ηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ γηα θάπνηα 

ρξφληα  (πρ αεξνδξφκηα Βι.ΐεληδέινο). Ώλάδνρνη ηνπ έξγνπ κπνξεί λα είλαη, είηε απνθιεηζηηθά δεκφζηνη θνξείο 

είηε απνθιεηζηηθά ηδησηηθνί θνξείο, είηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ώλάδνρνο κπνξεί λα είλαη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη (θνηλνπξαμία). 

 

 

 

Πφξνη Έξγνπ 

 Δ δηεμαγσγή ελφο έξγνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ησλ Πφξσλ (Resources). ε θάζε έξγν εκπιέθνληαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ:  

• Ώλζξψπηλνη πφξνη (Human resources)  

• Βμνπιηζ0φο (Equipment), δειαδή νη κεραλέο θαη ηα εξγαιεία.  

• Ώλαιψζη0νη πφξνη (Consumable Resources), δειαδή θάζε ηη πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην έξγν θαη πνπ 

ρξεψλεηαη άκεζα ζην έξγν. (πξψηεο χιεο, ηξνθή, έλδπζε εξγαδνκέλσλ θηι). Εδηαίηεξν ξφιν θαη 

ζεκαζία παίδνπλ ηα πιηθά, ε αιιηψο πιηθνί πφξνη (materials).  

  

Τπεξεζίεο Έξγνπ  

Τπεξεζίεο (Services), θαιχπηνπλ ζην έξγν αλάγθεο, πνπ δελ θαιχπηνπλ νη πφξνη ηνπ (ΟΣΒ,ΑΒΔ εμσηεξηθά 

ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο θηι). Σν θφζηνο απφ ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ απνηεινχλ 

ην θφζηνο ηνπ έξγνπ (Project cost) θαη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

απνηεινχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο (financial resources)  

ηνπ έξγνπ. Δ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαη ε ινγηζηηθή ηνπ αλάιπζε 

δεκηνπξγεί ηνλ Πξνυπνινγηζ0φ (Budget) ηνπ έξγνπ.  

  

Παξάγνληεο πνπ Βπηδξνχλ ζην Έξγν  

Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα ησλ έξγσλ είλαη νη έληνλεο αληηπαξαζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, είηε ην 

έξγν είλαη κηθξφ, ηδησηηθφ, είηε κεγάιν. Ώπηφ ζεσξείηαη απφιπηα θπζηθφ, δεδνκέλνπ φηη κε ην έξγν θαη ην 

παξαγφκελν πξντφλ ηνπ, δεκηνπξγνχληαη λέεο θαηαζηάζεηο κε πνιπζχλζεηεο ζπρλά ζπλέπεηεο. Οη βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ, ζεκαηνδνηνχλ ην έξγν, ηφζν σο πξνζπάζεηα, φζν  

θαη σο παξαγφκελν πξντφλ, είλαη νη εμήο: 

• Οηθνλνκηθφο παξάγσλ, πνπ αθνξά ην χςνο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Πνηφο ζα πιεξψζεη ην έξγν, πνηφο 

ζα εηζπξάμεη ηελ σθέιεηα ηνπ, πσο θνζηνινγήζεθε ην έξγν θηι..  

• Υξνληθφο παξάγσλ, πνπ αθνξά ηελ ρξνληθή δηάξθεηά ηνπ έξγνπ. Υξφλνο θαη θφζηνο είλαη 2 παξάγνληεο 

ζηελά ζπλδεκέλνη. Ο ρξφλνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ην θφζηνο ζπλάξηεζε ηεο πνηφηεηαο. 

Υξφλνο – θφζηνο – πνηφηεηα , απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αγθάζηα ηνπ έξγνπ.  

• Πνηνηηθφο παξάγσλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ.  
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• Βξγαζηαθφο παξάγσλ, πνπ απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ έξγνπ.  

• Κνηλσληθφο παξάγσλ, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, θαλφλεο, αληηιήςεηο, γεσθπζηθέο 

ζπλζήθεο θηι. ηνπ εθάζηνηε κέξνπο πνπ ιακβάλεη ρψξα ην έξγν.  

• Θεζκηθφο θαη λνκηθφο παξάγσλ, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη 

έρνπλ ζηελή επαθή κε ηα πξφηππα ηνπ έξγνπ. 

 

Σξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ δείθηε γηα ην αλ ην έξγν είρε ζεηηθφ ε αξλεηηθφ απνηέιεζκα είλαη 

ηα εμήο:  

 Υξφλνο (time). Δ ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ δεζκεχζεσλ.  

• Κφζηνο (cost). H ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  

• Πνηφηεηα (quality). Δ ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα :ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο «Κφζηνο–Υξφλν –Πνηφηεηα» 

 

 

Ώπηνί νη 3 δείθηεο είλαη ζπρλά αληαγσληζηηθνί δηφηη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θνζηνινγηθή ππέξβαζε ή ζε εθπηψζεηο ζηελ απφδνζε, ελψ ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθπηψζεηο ηεο απφδνζεο θαη ζε ρξνληθέο ππεξβάζεηο παξάιιεια θαη ε 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνζηνινγηθή ή θαη ρξνληθή 

ππέξβαζε. χκθσλα κε νξηζκέλνπο Project Managers ζ‟ απηά ηα  3 ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θη 

άιιν έλα ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ, ην αληηθείκελν (scope) δειαδή ηνπ έξγνπ. 

 

Αηαρείξηζε έξγνπ  

Σν εγρεηξίδην γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ (Project Management Body Of Knowledge, PMBOK) νξίδεη σο 

δηαρείξηζε έξγνπ ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία: …εθαξκφδνπκε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, εξγαιεία θαη ηερληθέο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζπκκέηνρσλ.  

Δ δηαρείξηζε έξγνπ (Project Management, PM) κπνξεί, επίζεο, λα νξηζηεί σο έλαο ηξφπνο δφκεζεο 

πνιχπινθσλ εγρεηξεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιαπιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ρξφλν, ην θφζηνο, ηνπο πφξνπο θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ο απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο 

ηνπ έξγνπ απαηηεί ζθαηξηθή ζεψξεζε, ινγηθή ζθέςε, ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα, ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

δέζκεπζε ρξφλνπ, νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Δ δηαρείξηζε έξγνπ θαιείηαη λα ζπλδπάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα παξαπάλσ έηζη ψζηε ε πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλεζέληεο πξνδηαγξαθέο. Υξνληθέο θαη θνζηνινγηθέο 

ππεξβάζεηο κεηψλνπλ ην θέξδνο, δπζθεκνχλ ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ θαη ηελ εξγνιήπηξηα εηαηξεία ή 

ππνλνκεχνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

ηηο κέξεο καο, ε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιιάδεη, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο νξγαλψλνπλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο σο έξγα. Δ εξγνθεληξηθή δηνίθεζε αμηνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα ζην ζρεδηαζκφ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, ηηο θαηαζθεπέο θηηξίσλ, ηελ αεξνδηαζηεκηθή θαη ηελ άκπλα. 

ήκεξα ηε ζπλαληάκε θαη ζε άιινπ ηχπνπ νξγαλψζεηο: θαξκαθνβηνκεραλίεο, νξγαληζκνχο ηνπ θιάδνπ πγείαο, 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ, νξγαληζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο, εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, βηνκεραληθέο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Οη ηερληθέο δεμηφηεηεο7 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζε 9 γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Project Management 

Body of Know-ledge (PMBOK®) πνπ εθδίδεηαη απφ ην Project Management Institute® (PMI):  
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Ώπηέο νη ελληά (9) γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ PMBOK® είλαη νη θάησζη:  

  

• Αηνίθεζε Οινθιήξσζεο ηνπ project (Project Integration Management)  

• Αηνίθεζε Φπζηθνχ Ώληηθεηκέλνπ ηνπ project (Project Scope Management)  

• Αηνίθεζε Υξνλνδηαγξάκκαηνο Project (Project Time Management)  

• Αηνίθεζε Κφζηνπο ηνπ project (Project Cost Management)  

• Αηνίθεζε Πνηφηεηαο ηνπ project (Project Quality Management)  

• Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ ηνπ project (Project Human Resource Management)  

• Αηνίθεζε Βπηθνηλσληψλ ηνπ project (Project Communications Management)  

• Αηνίθεζε Κηλδχλσλ ηνπ project (Project Risk Management)  

• Αηνίθεζε Πξνκεζεηψλ ηνπ project (Project Procurement Management)  

 Βπηπιένλ ππάξρνπλ 4 γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ εζηηάδνπλ κφλν ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα:  

• Αηνίθεζε Ώζθάιεηαο ηνπ project (Project Safety Management)  

• Αηνίθεζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Βπηπηψζεσλ ηνπ  project (Project Environmental  

Management)  

• Οηθνλνκηθή δηνίθεζε ηνπ project (Project Financial Management)  

• Αηνίθεζε Ώπαηηήζεσλ ηνπ project (Project Claim Management)  

 Ώπηέο νη  9 γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ  PMBOK® απνηεινχληαη απφ  42 ζπλνιηθά Processes (δηεξγαζίεο) πνπ 

αλήθνπλ ζε 5 θαηεγνξίεο δηεξγαζηψλ (Process Groups). 

• Initiating (Έλαξμε)  

• Planning (πξνγξακκαηηζκφο)  

• Executing (εθηέιεζε)  

• Controlling (έιεγρνο) θαη 

• Closing (θιείζηκν)   

 

Ώλάιπζε ηνπ Έξγνπ ζε Φάζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα Ώλαπαξάζηαζε Κχθινπ Γσήο Έξγνπ [Κ. Κηξπηφπνπινο 2008] 

Ώλάιπζε Έξγνπ 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην θάζε έξγν ρσξίδεηαη ζε θάζεηο θαη δηεξγαζίεο. Μπνξεί εχθνια λα ζεσξεζεί θαη σο 

ζχζηεκα. δέρεηαη είζνδν, έρεη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη παξάγεη έμνδν, πνπ είλαη ην πξντφλ ηνπ έξγνπ. 

Βπνκέλσο έρνπκε:  

• Αηεξγαζίεο Βηζφδνπ, φπνπ εθεί έρνπκε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζνχλ νη 

απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο, πνπ αθνξνχλ ην έξγν,  

• Βζσηεξηθέο  δηεξγαζίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο εηζφδνπ ζε έμνδν,  

• Αηεξγαζίεο Οινθιήξσζεο ή Κιεηζίκαηνο, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ θαη  
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• Αηεξγαζίεο Βιέγρνπ νη νπνίεο δηελεξγνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

  

Μηα νκάδα εμσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, είλαη νη  

δηεπθνιχλνπζεο δηεξγαζίεο. Ώπηέο ζεσξνχληαη εμσηεξηθέο δηφηη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν αιιά απνηεινχλ πξφηππα γεληθεπκέλεο πείξαο απφ ηελ εθηέιεζε αιιεπάιιεισλ έξγσλ θαη είλαη  

ηππνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα ε εθηίκεζε θφζηνπο ελφο έξγνπ απνηειεί δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ  

ηνπ έξγνπ, φκσο ε δηεξγαζία εθηίκεζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο (βήκα πξνο βήκα δειαδή), απνηειεί δηεπθνιχλνπζα 

δηεξγαζία, ε νπνία αθνινπζείηαη ζε φια ηα παξφκνηα έξγα. 

 

Αηεξγαζίεο δηαρείξηζεο Φάζεσλ  

Δ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζε επίπεδν θάζεο γίλεηαη κε ηνλ απινχζηαην εμήο ηξφπν:  

 Δ θάζε θάζε ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο, δειαδή εηζφδνπ, εζσηεξηθέο, 

δηεπθνιχλνπζεο θηι, θαη κφλν φηαλ νινθιεξσζεί ε θάζε θάζε (ε έμνδνο ηεο θάζε θάζεο ρξεζηκεχεη σο 

είζνδνο ζηελ επφκελε θαη απνηειείηαη απφ ελδηάκεζα πξντφληα ηνπ έξγνπ), γίλεηαη είζνδνο ζηελ επφκελε.  

  

 
 

Αηάγξακκα : πζηεκηθή Ώιιειεπίδξαζε δηεξγαζηψλ θαη Φάζεσλ 

  

Έηζη επηηξέπεηαη ζηνλ Project Manager  

 Να ρεηξίδεηαη επθνιφηεξα ην έξγν.  

• Σελ επθνιφηεξε θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ  

• Σελ εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηνπο  

• Σελ εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. Σνλ πιήξε θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ  

ησλ εξγαδν έλσλ 

Μεξηθή Ώλάιπζε ηνπ Έξγνπ WBS3 

Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε νλνκάδεηαη  

κεξηθή αλάιπζε εξγαζίαο (Work Breakdown Structure) θαη απνηππψλεηαη κε 2 ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο.  

1.Με δελδξηθή δνκή  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηάγξακκα : WBS έξγν Καηαζθεπήο Οηθίαο, δελδξηθήο δνκήο 
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2. Με ηεξαξρεκέλν πίλαθα  

  

 
 

 

Αηάγξακκα WBS ζε κνξθή ηεξαξρεκέλνπ πίλαθα 

  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ εληάζζνληαη κέζα ζε θάπνην WP (Work Package), αιιά δελ απεηθνλίδνληαη ζην 

ζρεδηάγξακκα ηνπ WBS. Γηα ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ WBS ρξεζηκνπνηείηαη έλα μερσξηζηφ έγγξαθν ην 

νπνίν νλνκάδεηαη Λεμηθφ WBS (WBS Dictionary). Σν ιεμηθφ WBS ζα πεξηγξάθεη φια ηα Components θαη  

Work Packages, πεξηέρνληαο γηα θαζέλα απφ απηά:  

  

 
 

Δ πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή ηνπ WBS είλαη ε δελδξηθή , αιιά πνιχ εχρξεζηε είλαη θαη ε κνξθή ελφο 

ηεξαξρηθνχ πίλαθα. Με ηε κνξθή απηή κπνξνχκε λα απεηθνλίζνπκε φζε πιεξνθνξία αλά παθέην εξγαζίαο 

ζέινπκε (ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο ζηήιεο) ρσξίο λα ρξεηαζηνχκε μερσξηζηφ έγγξαθν φπσο ην ιεμηθφ 

WBS.  

  

Οξγαλσηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ 

 Δ αλάιεςε ελφο έξγνπ ζέηεη ζε θίλεζε έλαλ αξηζκφ αηφκσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα 

ζηε βάζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Κάζε άηνκν νθείιεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πψο θαη πφηε πξέπεη 

λα ελεξγήζεη, πνηφλ ειέγρεη θαη απφ πνηφλ ειέγρεηαη, πνηα είλαη ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πνηνη είλαη 

νη πθηζηάκελνί ηνπ θηι..  
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Σα νξγαλσηηθά ζρήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί είλαη πνιιά. κσο ζα πνξνχζε θάπνηνο 

λα ηα θαηαηάμεη φια απηά ζε θάπνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο, κε θξηηήξην ην πψο αληηκεησπίδνπλ νξγαλσηηθά θάζε 

έξγν. Φπζηθά θάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο „πνηθηιίεο‟, νη νπνίεο απνηεινχλ  

παξαιιαγέο ηεο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θάζε νξγαληζκνχ (π.ρ. βηνκεραλία – γξακκέο 

παξαγσγήο).  

  

Οξγάλσζε θαηά Λεηηνπξγία  

 ηελ Οξγάλσζε θαηά Λεηηνπξγία (Functional Organization), ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε εμππεξέηεζε ησλ θιαζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθά, παξαγσγή, 

πξνκήζεηεο, πσιήζεηο θηι..) θαη ν νξγαληζκφο δηαξζξψλεηαη νξγαλσηηθά θαηά ηκήκαηα αληίζηνηρα ησλ  

ιεηηνπξγηψλ ηνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα Οξγάλσζε θαηά ιεηηνπξγία 

 

  

  

Πιενλεθηήκαηα Οξγάλσζεο θαηά Λεηηνπξγία  

 Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο είλαη:  

 Παξνπζηάδεη κεγάιε επιπγηζία ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο απηφ κπνξεί λα απαζρνιείηαη απφ 

έξγν ζε έξγν αλάινγα ε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

• Δ εκπεηξία πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ έξγσλ, δηαρέεηαη ζ‟ νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ.  

• ε πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιεκάησλ θηλεηνπνηείηαη επθνιφηεξα νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο.  

• Οη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη πξνηηκνχλ απηφλ ηνλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν εξγαζίαο, ν νπνίνο ηνπο 

πξνζθέξεη θαη ζηαζεξφηεηα ζέζεο θαη ελαιιαγή εληππψζεσλ.  

  

Μεηνλεθηήκαηα Οξγάλσζεο θαηά Λεηηνπξγία  

 Σα θπξηφηεξα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο είλαη:  

• Οη εκπιεθφκελνη ζην έξγν αηζζάλνληαη φηη, δελ γλσξίδνπλ ζε πνηφλ λ‟ απεπζπλζνχλ γηα ην έξγν,  

δεδνκέλνπ φηη ην έξγν παξνπζηάδεηαη ζ‟ απηνχο απξφζσπν.  

• Αελ εληνπίδεηαη εχθνια ν ππεχζπλνο γηα θάζε πξνθχπηνλ πξφβιεκα.  

• Κάζε ηκήκα αζρνιείηαη κε θάζε έξγν θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ρξφλνπ, 

δηνίθεζε Έξγνπ  

• Σα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία, πνπ επηβάιεη ε ηεξαξρία 

ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε δπζθηλεζία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, πνπ ζπρλά είλαη επείγνπζεο. Δ έιιεηςε πξαγκαηηθνχ Project Manager ζπζζσξεχεη ηηο 

επζχλεο θάζε έξγνπ ζηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ.  

  

Οξγάλσζε θαηά Έξγν  
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Δ Οξγάλσζε θαηά Έξγν (Organization by Project) βξίζθεηαη ζην εθ δηακέηξνπ αληίζεην ζεκείν ηεο νξγάλσζεο 

θαηά ιεηηνπξγία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαλέκεηαη ζε νκάδεο, θαζεκία απφ απηέο ππεξεηεί 

έλα έξγν, έλα πξφγξακκα ή κηα θαηεγνξία νκνεηδψλ έξγσλ. Κάζε νκάδα κνηάδεη κε κηθξνγξαθία ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθνχ ζπγθεληξψλεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ πιήξε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. Κάζε 

νκάδα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ θαη φηαλ ην παξαδίδεη αλαιακβάλεη έλα άιιν. 

Βπηθεθαιήο θάζε νκάδαο είλαη έλαο Project Manager ή έλαο Program Manager κε ηζρπξή εμνπζία ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζην έξγν φπσο ν γεληθφο δηεπζπληήο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα Οξγάλσζε θαηά Έξγν 

  

 Πιενλεθηήκαηα Οξγάλσζεο θαηά Έξγν  

 Σα θπξηφηεξα πιενλεθηή0αηα απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο είλαη:  

  

• ια ηα κέιε ηεο νκάδαο, αιιά θαη νη εκπιεθφκελνη ζην έξγν, αλαθέξνληαη απεπζείαο ζηνλ Project 

Manager, κε ζπλέπεηα ηελ ζπληφκεπζε ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ 

ρξφλνπ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ (γξαθεηνθξαηία), ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ γηα θάζε 

εκθαληδφκελν πξφβιεκα.  

• Βπεηδή ε νκάδα έρεη ηα δηθή ηεο ηαπηφηεηα, ηα κέιε ηεο θαηαθηνχλ ςειφ επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη 

εηδίθεπζεο θαη ζπλεπψο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά.  

• ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο πνιιψλ παξνκνίσλ έξγσλ ηαπηφρξνλα, ε νκάδα κπνξεί λα ηα‟ 

αληηκεησπίζεη παξάιιεια δεδνκέλεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο θαη εμεηδίθεπζήο ηεο.  

  

Μεηνλεθηήκαηα Οξγάλσζεο θαηά Έξγν  

 Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο είλαη:  

 ηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο απηάξθεηαο ησλ ηκεκάησλ ζε αλζξψπνπο θαη εμνπιηζκφ, ζπρλά  

ζπζζσξεχνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πφξσλ, πνπ ζπρλά ππναπαζρνινχληαη.  

• Δ εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία, πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηα έξγα δελ δηαρένληαη ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά 

παξακέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο.  

• Αελ παξέρεη ζπλερή απαζρφιεζε ζην πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα είηε απηφ λα ππναπαζρνιείηαη, είηε λα 

κελ επαξθεί, είηε λα απαηηνχληαη ππεξγνιάβνη.  

  

Οξγάλσζε Σχπνπ Πίλαθα  

  

Δ Οξγάλσζε Σχπνπ Πίλαθα (Matrix Organization), απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηχπσλ 

νξγάλσζεο. Ο νξγαληζκφο είλαη κελ νξγαλσκέλνο θαηά ιεηηνπξγία, αιιά θαηά ηελ έλαξμε ελφο έξγνπ 

δεκηνπξγείηαη νκάδα κε ηε δνκή νξγάλσζεο θαηά έξγνπ, κε ηελ απφζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα ηκήκαηα 

ζηα νπνία αλήθνπλ, ε νπνία νκάδα δηαιχεηαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ κε ηελ επηζηξνθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπο ηκήκαηα. Σα άηνκα ηεο νκάδαο βξίζθνληαη θάησ απφ πνιιαπιή δηνηθεηηθή επζχλε , δειαδή 

ηνπ Project Manager ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ Functional Managers απφ ηα ηκήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα 

κέιε ηεο νκάδαο.  
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Τπάξρνπλ ηξείο ζπλεζηζκέλεο πνηθηιίεο απηήο ηεο νξγάλσζεο αλάινγα κε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ην βαζκφ εμνπζίαο ηνπ Project Manager ζε ζρέζε ε ηνπο Functional Managers:  

  

• Δ νξγάλσζε αζζελνχο Πίλαθα  (Weak matrix or Coordination Matrix Organization).  

• Δ  νξγάλσζε  Εζνξξνπεκέλνπ  Πίλαθα  (Balanced  or  OverlayMatrix Organization).  

• Δ νξγάλσζε ηζρπξνχ Πίλαθα (Strong Matrix Organization) 

  

Πιενλεθηήκαηα Οξγάλσζεο Σχπνπ Πίλαθα  

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο είλαη:  

 Σν έξγν έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ Project Manager.  

• Σαρεία αληίδξαζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ζην έξγν.  

• Ώπνδνηηθφηεξε απαζρφιεζε αηφκσλ.  

• Ώπμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.  

• Ώληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα πνιιά έξγα ηαπηφρξνλα κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ έξγν ζε 

έξγν.  

  

Μεηνλεθηήκαηα Οξγάλσζεο Σχπνπ Μήηξαο  

• Δ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ αηφκσλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ε νπνία δελ είλαη πάληα δεδνκέλε.  

• Μεηά απφ πνιχκελε απαζρφιεζε ζε νκάδα έξγνπ έλαο εξγαδφκελνο επηζηξέθνληαο ζην ηκήκα ηνπ 

κπνξεί λα βξεη ηελ ζέζε ηνπ θαηεηιεκέλε.  

• πρλά απαηηνχληαη δηπιέο αλαθνξέο ελεκέξσζεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, αιιά 

θαη ησλ ζπγρχζεσλ.  

• Σα ηκήκαηα απνθεχγνπλ λα δίλνπλ ζηηο νκάδεο έξγσλ ην θαιχηεξν πξνζσπηθφ ηνπο. 

 

ρήκα Οξγάλσζε Σχπνπ Πίλαθα 
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Κάζε έξγν απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο αλαιψλεη, αιιά θαη παξάγεη ρξήκα. Οη εκπιεθφκελνη 

ζην έξγν πξνζθέξνπλ θεθάιαηα, εξγαζία, πιηθά, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε βαζηθφηεξν ζηφρν λα θεξδίζνπλ 

ρξήκαηα! πλεπψο ε αλάιεςε έξγνπ, κηθξφ ή κεγάιν, θξχβεη κέζα ηεο κηα βαζηθή επηδίσμε: «Πψο λα  

δαπαλεζνχλ ιηγφηεξα ρξήκαηα θαη λα απνθηεζνχλ πεξηζζφηεξα». Λαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην έξγν, είηε ζε νηθνλνκηθή δεκηά είηε θαη ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. 

Φπζηθά, φπνηνο πηζηεχεη φηη κπνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίζεη απφιπηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ έξγνπ 

γειηέηαη νηθηξά, θαζψο ν ρανηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ απξφβιεπησλ ηερληθψλ, λνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 

πνιηηηθψλ θηι ζπγθπξηψλ κπνξεί λα θέξνπλ ηα πάλσ θάησ, έμσ απφ θάζε εθηίκεζε θαη πξφβιεςε.  

 Μηα αμηνιφγεζε θαη έπεηηα επηινγή ελφο έξγνπ πξνο πινπνίεζε παξνπζηάδεη δχν νπηηθέο γσλίεο:  

• Ώλ αμίδεη ηνλ θφπν λα αλαιάβεη (ή λα πξνζπαζήζεη λα αλαιάβεη) ν εξγνιήπηεο ηελ πινπνίεζε ελφο 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.  

• Πνην αλάκεζα απφ δηάθνξα πξνηεηλφκελα έξγα, ζπκθέξεη λα αλαιάβεη γηα πινπνίεζε ν εξγνιήπηεο.  

• Ώλάινγεο βέβαηα νπηηθέο γσλίεο παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή 

ηνπ αλαδφρνπ.  

 

 

 

Κοζηορ Νεπος 
 

Γεληθή ζεψξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο λεξνχ  

  

Γεληθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ  

 Δ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ. Ώπηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο απφζβεζεο ησλ 

επελδχζεσλ, αιιά θαη ηελ επηζήκαλζε ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλάγθε επηπιένλ 

επελδχζεσλ (GWP, 2000).  

  

χκθσλα κε ηε GWP (2000): «ε κεηαρείξηζε ηνπ λεξνχ σο νηθνλνκηθφ αγαζφ κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

ηζνξξνπήζεη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηνπ λεξνχ [...]. ηαλ ην λεξφ ιηγνζηεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, [...] 

ππάξρεη κηα ζαθήο αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

δηαρείξηζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ». ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη κεραληζκνί ηεο 
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αγνξάο δελ ιεηηνπξγνχλ, θαζψο νη πάγηεο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα 

χδξεπζε δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο κνλνπσιίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο. Ώπηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη ηηκέο ρξέσζεο ηνπ λεξνχ λα θαζνξίδνληαη δηνηθεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Οη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο δειαδή, βαζηζκέλεο ζην ίδην πιαίζην, ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ψζηε νη θαζνξηδφκελεο ηηκέο 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηηκέο πνπ ζα θαζφξηδε ε ιεηηνπξγία ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο θαη ζα νδεγνχζε ζηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. Δ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ζην θαζαξά νξηαθφ θφζηνο ηεο παξερφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ 

(Μπίζαο, 2006).  

  

Δ Οδεγία 2000/60 ηεο ΒΒ δηαρσξίδεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηηο ρξήζεηο λεξνχ πξνζδηνξίδνληαο ηηο ππεξεζίεο λεξνχ 

σο ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ θπζηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ ρξήζεσλ. Με 

βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, ππεξεζίεο λεξνχ απνηεινχλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ κεηαβάιινπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθά δηαζέζηκνπ λεξνχ αιιά θαη ηνπ λεξνχ πνπ απνξξίπηεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. 

πλεπψο, νη ρξήζεηο λεξνχ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ λεξνχ, φπσο 

απηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 9.1 ηεο Οδεγίαο, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζπληζηψζεο (Καξπνχδνο θ.ά., 2005):  

 

Πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθφηεηεο (environmental externalities) ή πεξηβαιινληηθφ θφζηνο  

 Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ θζνξψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ 

λεξνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ  (π.ρ. 

ππνβάζκηζε νηθνινγηθήο πνηφηεηαο πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πθαικχξηζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαη 

ππνβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ εδαθψλ).  

  

Πιήξεο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο  

Σν πιήξεο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (full economic cost) αλαιχεηαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο:  

  

• Οηθνλνκηθέο εμσηεξηθφηεηεο (economic externalities)  

• Κφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost) ή θφζηνο πφξνπ  

• Πιήξεο θφζηνο πξνζθνξάο λεξνχ (full supply cost)  

  

Βηδηθφηεξα, ην θφζηνο πφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ απσιεζζεηζψλ επθαηξηψλ (σθειεηψλ), γηα άιιεο 

ρξήζεηο νη νπνίεο πηζαλψο λα πθίζηαληαη, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πέξαλ ησλ θπζηθψλ ξπζκψλ 

αλαλέσζεο ή αλάθηεζεο. Οη ρξήζηεο απηνί κπνξεί λα είλαη νη ζεκεξηλνί ή νη κειινληηθνί νη νπνίνη επίζεο ζα 

ππνζηνχλ ηα θφζηε ησλ απνιεζζεηζψλ επθαηξηψλ εάλ ν πδαηηθφο πφξνο εμαληιεζεί εηο ην κέιινλ.  

  

Σέινο, ην πιήξεο θφζηνο πξνζθνξάο λεξνχ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο παξνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Βδψ εληάζζνληαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ (απφζβεζε επελδχζεσλ, θηι.) θαζψο θαη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ.  
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ρήκα :πληζηψζεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ (Πεγή: GWP, 1998). 

 

 

Δ παξνχζα εζηηάδεη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ην νπνίν ζα ηαπηίδνπκε απφ εδψ θαη πέξα κε ην πιήξεο 

θφζηνο πξνζθνξάο λεξνχ (full supply cost). Οη ζπληζηψζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

Δ έλλνηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο λεξνχ  

Δ ρξήζε κηαο κεζνδνινγίαο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ αλαιχεηαη. Ο ππνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πξνυπνζέηεη 

ζεηξά παξαδνρψλ θαηά ην ρξφλν δσήο ησλ επελδχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, 

ηε κέζνδν απνζβέζεσλ, ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο, θιπ. Βπηπιένλ ρξεηάδεηαη παξαδνρέο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, σο πξνο ηνπο θφξνπο, ηηο επηδνηήζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, «ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε ρξήζε ηνπ λεξνχ» (WFD, 2003). Δ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηή θαη ζπγθξίζηκε. πλεπψο, φιεο νη παξαδνρέο θαη νη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο 

θαη λα πεξηγξάθεηαη μεθάζαξα ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ.  
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Πίλαθαο : Οηθνλνκηθά θφζηε γηα ηελ παξνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πδάησλ Πεγή: 

(Υαιθηάο, 2010 θαη WFD-CIS, 2003, κεηά απφ πξνζαξκνγή) 

 

 Δ ηππηθή κέζνδνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο 

νξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ησλ εηαηξεηψλ ππνδνκψλ  

Κπξηαδνπνχινπ, 2006). ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θφζηε ξπζκίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ ή 
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αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επέλδπζεο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαθέξνληαη 

ηα δηάθνξα ππνκλήκαηα (WFD, 2003). Χζηφζν, ζηελ πξάμε ε έληαμε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ αλάιπζε 

δπζρεξαίλεη ηνπο ππνινγηζκνχο, βνεζά ζηε «λφζεπζε» ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ 

δεηθηψλ αλά θαηεγνξία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ελψ δε βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα δεδνκέλνπ ησλ 

αβεβαηνηήησλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ πξάμε εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ, δειαδή αγλνείηαη 

πιήξσο ν πιεζσξηζκφο ζηελ αλάιπζε κε ηελ παξαδνρή πσο δελ επεξεάδεη αηζζεηά ηηο αμίεο ησλ 

ρξεκαηνξνψλ, ή πψο επεξεάδεη ζηνλ ίδην βαζκφ φιεο ηηο ρξεκαηνξνέο (Καιηακπάθνο θαη Αακίγνο, 2008). Δ 

πξνζαξκνγή ησλ ηηκνινγίσλ ζηελ αγνξά σζηφζν, ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηα αληίζηνηρα κε ηνλ πιεζσξηζκφ.  

  

ηελ πεξίπησζε ησλ ΑΒΤΏ, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκνινγίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

νλνκαζηηθέο απμήζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηεο. Ώληίζηνηρα, παξφκνηεο 

αλαπξνζαξκνγέο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΑΒΔ θαη ηνπ ΟΣΒ, αιιά θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ 

χδξεπζεο δηεζλψο, φπσο ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ (ΒΤΑΏΠ, 1996, ζ. 41).  

 Γεληθά, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε ησλ επελδχζεσλ παξνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πδάησλ 

δηαρσξίδνληαη ζηα αξρηθά θφζηε θεθαιαίνπ θαη ζηα θφζηε γηα ηελ αλαλέσζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ώθφκε, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ππνινγίδνληαη θαη ηα εηήζηα ηξέρνληα έμνδα γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ. ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδεηαη, αλαιπηηθά, θάζε θαηεγνξία θφζηνπο.  

  

Ώλάιπζε ζπληζησζψλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο  

 

Κφζηε ιεηηνπξγίαο (operating and maintenance costs O&M) 

  

ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο απφ ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζπληήξεζε ησλ 

ππνδνκψλ, ηελ ελνηθίαζε ππεξεζηψλ θαη δηάθνξσλ άιισλ εμφδσλ, φπσο επίζεο θαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο 

(Tang et al., 2007).  

 

ε πξφζθαηε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηνπ OFWAT (2008), ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

αλαιχνληαη ζε: θφζηε εξγαζίαο, ελεξγεηαθφ θφζηνο, θφζηε απφ κηζζψκαηα ή ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, θφζηε 

πιηθψλ θαη αλαιψζηκσλ, δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ινηπά άκεζα θφζηε.  

 

Βλεξγεηαθφ θφζηνο  

Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο απνηειείηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο δηνίθεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη ηα αληιηνζηάζηα (Tang et al., 2007).  

 

Μηζζψζεηο θαη ελνίθηα  

Ώπνηεινχληαη απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη απηνθηλήησλ.  

 

Κφζηνο ζπληήξεζεο  

 Σν θφζηνο ζπληήξεζεο απνηειείηαη απφ ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ, 

ηακηεπηήξσλ, πδξαγσγείσλ, δηθηχνπ χδξεπζεο, ψζηε λα βξίζθνληαη πάλσ απφ κία νξηζκέλε πνηνηηθή 

θαηάζηαζε. Ώθφκε, πεξηιακβάλνληαη νη έθηαθηεο επηζθεπέο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ (Tang et al., 2007). Ώλαιπηηθφηεξα, δηαρσξίδεηαη ζηα έμνδα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ππνδνκψλ ζε 

θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζηα έμνδα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ησλ ππνδνκψλ. Σν θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξφ, γηα κεζνπξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο αλαιχζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο δελ εληάζζνληαη λέεο ππνδνκέο ζην δίθηπν (OFWAT 

2008). Δ αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνδνκψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν 

πξφγξακκα πξνιεπηηθψλ έξγσλ θαη φρη ζε κεγάιεο δαπάλεο κεηά ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο δσήο απηψλ.  

 

Κφζηνο εξγαζηψλ  

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ηνπ κφληκνπ δηνηθεηηθνχ θαη εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο ακνηβέο γηα 

έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, επηδφκαηα θαη άιιεο παξνρέο.  

  

Κφζηνο αζθάιηζεο  

 Σν θφζηνο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη 

πηζαλέο ζπλδξνκέο γηα ηελ επέθηαζε ησλ εγγπήζεσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.  
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Κφζηνο ρξήζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο  

 Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε ή θσηηζκφ, φπσο επίζεο θαη ην 

θφζηνο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ.  

  

Κφζηνο ηειεπηθνηλσληψλ  

Ώλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο απφ ηελ παξνρή θαη ηε ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, θπξίσο 

ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα ηεο εηαηξείαο.  

  

Κφζηνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ  

Ώθνξά ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο απφ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.  

  

Κφζηνο αλαισζίκσλ θαη αδεηψλ ρξήζεσλ ινγηζκηθνχ  

Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απφ ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα ή αλαλέσζε ησλ 

αδεηψλ ρξήζεσλ ινγηζκηθνχ Δ/Τ ή απηνκαηηζκνχ.  

  

Κφζηνο θνξνινγίαο  

Σν θφζηνο θνξνινγίαο απνηειείηαη απφ ην πνζφ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ε εηαηξεία ζην θξάηνο, βάζεη ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηα αθαζάξηζηα θέξδε αθαηξψληαο ηηο απνζβέζεηο, 

πνιιαπιαζηαδφκελνπ κε ηνλ θαηάιιειν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.  

  

Πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσλ ζπληζησζψλ, κε ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ησλ λέσλ επελδχζεσλ ελφο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Βλδεηθηηθή πεξίνδνο 

πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί απηή ησλ δέθα εηψλ, πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ ΑΒΤΏ Δ 

πεξίνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα είλαη θαη απηή ηεο πεληαεηίαο (εμαξηάηε απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο εθάζηεο ΑΒΤΏ), ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηεζλψο (π.ρ. Μεγάιε ΐξεηαλία). 

  

ηνηρεία αβεβαηφηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο  

Δ βηνκεραλία λεξνχ ζεσξείηαη πσο απνηειεί ηδηαίηεξα ζηαζεξφ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκία. Σν γεγνλφο απηφ 

παξέρεη ζηνπο επελδπηέο ηδηαίηεξε ζηγνπξηά γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο. Χζηφζν, ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ζηε επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ησλ πδξεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, εηζέξρνληαη πνιιαπινί 

παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Μηα ηέηνηα βηψζηκε πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηε ινγηθή 

ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη κε  αλαζηξέςηκεο  επηπηψζεηο  ζηα  πνζνηηθά  θαη  

πνηνηηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (Lim et al., 2010). Γηα απηφ ην ιφγν, νη εηαηξείεο 

λεξνχ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ έγθαηξα κέηξα θαη λα θαηαξηίδνπλ ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα εχινγν ρξνληθφ 

νξίδνληα (5 σο 10 έηε), ψζηε λα δηαηεξνχλ απνδεθηφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ζηελ παξνρή πδξεπηηθνχ λεξνχ, φρη 

κφλν ζην άκεζν κέιινλ αιιά θαη καθξνπξφζεζκα.  

  

Πξνζθνξά λεξνχ  

Ώπφ ηελ πιεζψξα ησλ πεγψλ αβεβαηφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζεκαληηθφηεξε αζθαιψο είλαη ε πδξνινγηθή. Ώπηή νθείιεηαη ζηελ αδπλακία πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο ησλ 

πδξνκεηεσξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ε ρανηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ θαζηζηά αλέθηθηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αζθαιψλ πξνγλψζεσλ γηα ρξνληθφ νξίδνληα πέξα ησλ ιίγσλ εκεξψλ. Ωζηφζν, ε ρξνληθή απηή θιίκαθα είλαη 

απνιχησο αλεπαξθήο, δεδνκέλνπ φηη ε αλάγθε ππεξεηήζηαο ξχζκηζεο ελφο πδξνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ρξνληθφ νξίδνληα πνιιψλ εηψλ.  

  

Δ αδπλακία πξφγλσζεο ησλ δηεξγαζηψλ κε ρξήζε πξνζδηνξηζηηθψλ πδξνκεηεσξνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ 

κνληέισλ νδήγεζε ζηελ ελαιιαθηηθή ζεψξεζή ηνπο σο ηπραίσλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηε 

ζεσξία ησλ ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ. ηηο αξρέο ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο βαζίδνληαη ηα ιεγφκελα ζηνραζηηθά 

πδξνινγηθά κνληέια, πνπ πεξηγξάθνπλ ζηαηηζηηθά ηηο ρξνληθέο θαη ρσξηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ πδξνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ, πνζνηηθνπνηψληαο ηελ αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ηελ εμέιημή ηνπο. Σα κνληέια απηά εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ γέλλεζε ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ ηε ζηαηηζηηθή εμάξηεζε θαη ηα ζηαηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπλζεηηθψλ δεηγκάησλ 

είλαη ε απνπζία πεξηνξηζκνχ σο πξνο ην κήθνο ηνπο, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ ρξήζε ηνπο γηα ηελ εθηίκεζε 

νζνδήπνηε κεγάισλ επηπέδσλ αμηνπηζηίαο (Βπζηξαηηάδεο θ.ά., 2004).  
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Σερληθά έξγα  

Δ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηε θπζηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηνπο ζηα ζεκεία δήηεζεο. Ώλ θαη πνιιά 

απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ (θαηαζθεπαζηηθά κεγέζε) είλαη γλσζηά, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο κεγεζψλ, ε αθξηβήο εθηίκεζε ησλ νπνίσλ είλαη δχζθνιε ή αθφκα θαη αδχλαηε. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη νη ππφγεηεο δηαθπγέο ησλ ηακηεπηήξσλ, νη απψιεηεο ησλ πδξαγσγείσλ, νη παξνρεηεπηηθφηεηεο 

ησλ έξγσλ άληιεζεο (π.ρ. βαζκφο απφδνζεο) θαη κεηαθνξάο (π.ρ. ζπληειεζηέο ηξαρχηεηαο), θιπ. Ώθφκε, έξγα 

πνπ δελ ζπληεξνχληαη επαξθψο ή είλαη επάισηα ζε βιάβεο, ελδέρεηαη λα απνδίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπο ή αθφκα θαη λα ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα άγλσζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

  

Γήηεζε λεξνχ  

Δ δήηεζε λεξνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ πδξεπφκελνπ πιεζπζκνχ, ηηο ρξήζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη  

πδξεπηηθή, αξδεπηηθή, βηνκεραληθή), ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηηο  

(ηξέρνπζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. απψιεηεο 

ιφγσ δηαξξνψλ). Κάζε ζελάξην δήηεζεο πεξηγξάθεη πηζαλέο κειινληηθέο ρξήζεηο λεξνχ (Makropoulos et al., 

2008).  

Δ ζσζηή πξφβιεςε ησλ ζελαξίσλ δήηεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ιφγσ ηνπ φηη επεξεάδεη άκεζα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνζπζηήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηε βηψζηκε ρξήζε 

ηνπ λεξνχ. Δ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ δήηεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο 

απηά ζαλ αξρηθά δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  (αχμεζε πιεζπζκνχ, 

βηνκεραληθήο θαη αξδεπηηθήο αλάπηπμεο, βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή) κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

εθηηκήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο λεξνχ (Karavokiros et al., 2002; ).  

Οη πξαγκαηηθέο εμειίμεηο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λεξνχ είλαη ζπρλά εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ε 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζελαξίσλ ηνπο είλαη λα κειεηψληαη 

ρσξηζηά. Έηζη, κε ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πηζαλφ λα ράλνληαη νη δπλακηθέο αιιεινζπζρεηίζεηο πνπ 

πηζαλφλ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη Walton et al. (2009) πξφηεηλαλ ηε Απλακηθή Μέζνδν Μνληεινπνίεζεο 

(System Dynamics Modeling), ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη αιιειεμαξηήζεηο, θαη λα πξνθχπηνπλ 

αθξηβέζηεξεο πξνβιέςεηο.  

 Δ ιεηςπδξία πνπ παξαηεξείηαη σο απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ζπλδπαδφκελε κε ηε κε 

νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ ηνπ πφξνπ, θαζηζηά επηηαθηηθή ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

πξνβιέςεσλ, ψζηε λα εληνπίδνληαη νη αληίθηππνη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζελαξίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε αζηηθνπνίεζε κίαο πεξηνρήο εληφο κηαο ιεθάλεο απνξξνήο αιιάδεη ηε δίαηηα 

ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο (πξνζθνξά) αιιά θαη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο  (δήηεζε). πλεπψο, πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα, λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη δηάθνξνη παξάκεηξνη θαη λα δηαηεξείηαη ε θπζηθή ζεκαζία ηνπ κνληέινπ (Walton et 

al., 2009).  

Αεδνκέλνπ, ινηπφλ, ησλ ζπλζεθψλ έιιεηςεο λεξνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο, θαη κειεηψληαο ηηο 

παξνχζεο θαη κειινληηθέο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάγθεο ζε λεξφ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ή γηα ηελ θαηάζηξσζε λέσλ πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. Γηα απηφ ην ζθνπφ, εμεηάδνληαη δηάθνξα ξεαιηζηηθά, απφ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζθνπηά, ζελάξηα κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο (Seckler et al., 1998; Makropoulos and 

Butler, 2004).  

Έλα βαζηθφ ζελάξην πνπ πάληα εμεηάδεηαη αθνξά ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαηαλάισζεο  θαη πνιηηηθέο 

(business as usual). Άιια ζελάξηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο. ην πιαίζην απηφ, 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζελάξηα κείσζεο ηεο νηθηαθήο θαηαλάισζεο, ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ή 

κέζσ θαηάιιειεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο (Makropoulos et al., 2008).  

Δ πνιηηηθή ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη απηέο ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ, νπφηε ε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο νδεγνχζε ζηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο πνζνηήησλ λεξνχ γηα κειινληηθή αλάπηπμε (Tollow, 1995).  

  

Βθηφο απφ ηα ζελάξηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο, είλαη ζπλεηφ λα εμεηαζηεί θαη ε 

πεξίπησζε βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ελφο έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο λεξνχ, κε επαθφινπζν ηε 

κείσζε ηεο δπλαηήο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ (Tollow, 2004).  
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Οηθνλνκηθέο αβεβαηφηεηεο  

ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ππάξρεη ν ελδνηαζκφο γηα ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο, ηφζν ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε πηζαλή αχμεζε ησλ ινγαξηαζκψλ λεξνχ, φζν θαη ησλ εηαηξεηψλ λεξνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ. ηελ Ώγγιία, ν OFWAT επηδηψθεη ηελ ηζνζηάζκηζε δήηεζεο κε ηελ βηψζηκε 

παξνρή λεξνχ πξνο ηηο εηαηξείεο χδξεπζεο, κε ηαπηφρξνλα πξνζηηέο ηηκέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, κε δεδνκέλε 

ηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ην ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ αβεβαηνηήησλ (EFRACOM, 2009, ζζ. 7, 8, 17).  

 Δ αβεβαηφηεηα κπνξεί λα εθθξαζηεί αθφκε, κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ 

(Hastak and Baim, 2001). ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ ε αβεβαηφηεηα ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

αθνξά θπξίσο (Καιηακπάθνο θαη Αακίγνο, 2008):  

  

• ηελ είζπξαμε νθεηιψλ απφ ηξίηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δηαζθαιίζεηο•  

• ηελ αγνξά ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απφ πιεπξάο δηαζεζηκφηεηαο, ηηκψλ, θιπ.•  

• ηελ αγνξά ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο•  

• ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (πρ. πιεζσξηζκφο, ζεζκηθφ πιαίζην, πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα).  

  

Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο απφ ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ζηηο πφιεηο, πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ (Lim et al., 2010).  

ηα νηθνλνκηθά, ε παξάκεηξνο ηεο αβεβαηφηεηαο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ην επηηφθην αλαγσγήο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κειινληηθήο αμίαο ελφο ζεκεξηλνχ πνζνχ, ή ηεο παξνχζαο αμίαο ελφο 

κειινληηθνχ πνζνχ. ηελ πξψηε πεξίπησζε θαιείηαη θαη επηηφθην αλαηνθηζκνχ, ελψ ζηε δεχηεξε επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο (Καιηακπάθνο θαη Αακίγνο, 2008).  

Ώξρηθά, ζηηο αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο ε αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηελ 

δηφγθσζε ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή απηή ηεο πξνζζήθεο πξνζαχμεζεο δελ 

ζπληζηάηαη (Pearce et al., 1990).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πηζηεχνπλ πσο ε αβεβαηφηεηα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα «κέζσ 

πξνζαξκνγψλ ησλ θαηαλνκψλ θφζηνπο θαη νθέινπο, αθήλνληαο ην ππνθείκελν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ρσξίο 

πξνζαξκνγή γηα δηαθηλδχλεπζε».  

ηελ πεξίπησζε ησλ ππνδνκψλ, ε δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηνπο παξάγνληεο ηεο 

αβεβαηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαθή δηαρείξηζε ρξεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ 

πξνο ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνκήο. Βπίζεο, ν θαθφο ζρεδηαζκφο 

θαη ε εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο ππνδνκέο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ αζηνρηψλ (Hastak and Baim, 2001). Παξάιιεια, 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην θφζηνο είλαη νη κε κεηξήζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ, ιφγσ βιαβψλ ζηνπο 

κεηξεηέο, ή ιφγσ παξάλνκσλ απνιήςεσλ. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε χπαξμε αθξηβνχο 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο, ψζηε λα θνζηνινγείηαη ην ζχλνιν ηνπ εθκεηαιιεπφκελνπ φγθνπ λεξνχ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ ηκεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ πνπ ράλνληαη (Tollow, 1995). Πέξαλ απηψλ, επηπιένλ παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο απνηεινχλ ε εθηίκεζε 

ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο επηδξνχλ ζηε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο κεγάιεο απνθιίζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζε ρξενθνπία 

(World Bank Institute, 2000).  

 Δ δηαρείξηζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κία πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ αλάιπζεο 

επαηζζεζίαο ησλ απνηειεζκάησλ, κεηαβάιινληαο δειαδή ηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ (Brent, 1990). 

Βπηδηψθνληαο κεγαιχηεξε αθξίβεηα είλαη ζεκηηφ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ηηκέο λα είλαη ηφζν αηζηφδνμεο φζν θαη 

απαηζηφδνμεο, απνθιίλνληαο απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, αλάινγα κε ην βαζκφ αβεβαηφηεηαο (Kula θαη 

Πξσηνπαπάο, 2005, ζ. 223).  

  

                                   23                                  

  

Πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην  

 

Σνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά αγαζά, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ νπνίσλ είλαη κνλνζήκαληε, ην 

αδηχιηζην λεξφ κηαο πφιεσο κπνξεί λα ιεθζεί απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (πνιιαπινχο ηακηεπηήξεο αιιά θαη 
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γεσηξήζεηο) θαη λα κεηαθεξζεί ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απφ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. πλεπψο, ην αλά 

κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο ηνπ αδηχιηζηνπ λεξνχ δελ είλαη ζηαζεξφ αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ πνιηηηθή απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ρξήζεο ησλ 

δηαθφξσλ πεγψλ θαη δηαδξνκψλ, θαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα εμεγνχληαη νη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηα ζρεηηθά θφζηε, θαη εμεγείηαη ε έλλνηα ηνπ ξίζθνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

δηάθνξεο ζπληζηψζεο αβεβαηφηεηαο.  

  

Βλαιιαθηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πδξνζπζηήκαηνο  

Γηα ηελ χδξεπζε κηαο πνιεσο δηαηίζεηαη έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα πδαηηθψλ πφξσλ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηφζν σο πξνο ηνπο πδαηηθνχο 

πφξνπο (ηέζζεξηο ηακηεπηήξεο θαη γεσηξήζεηο, θχξηνη, βνεζεηηθνί θαη εθεδξηθνί πδαηηθνί πφξνη) φζν θαη σο 

πξνο ηηο δηαδξνκέο κεηαθνξάο (δχν θχξηεο δηαδξνκέο κε δπλαηφηεηα αιιεινζπλδέζεσλ). Οη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο αιιά θαη γηα ηελ 

θάιπςε πεξηπηψζεσλ έθηαθησλ αλαγθψλ, είηε απηέο νθείινληαη ζηελ πδξνινγηθή δίαηηα (μεξαζία) είηε ζε 

άιινπο ιφγνπο (πεξηζηαηηθά βιαβψλ). Βίλαη πξνθαλέο φηη ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εγείξεη ηελ 

αλάγθε νξζήο επηινγήο ηεο θαιχηεξεο θάζε θνξά ιχζεο ιακβάλνληαο ππ φςηλ πνηνηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο.  

 

Παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ  

πσο εμεγήζεθε παξαπάλσ, ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ήηνη ε πηζαλφηεηα 

εμάληιεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ηεο δήηεζεο, γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε ελ ιφγσ πηζαλφηεηα ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

(π.ρ. 1%), ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ιεηςπδξίαο ζηελ επξχηεξεο πεξηνρέο, θάηη πνπ ζα είρε 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Δ απνηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζηνρίαο (ή, ηζνδχλακα, ηεο αμηνπηζηίαο) 

είλαη έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνζπζηήκαηνο δηέπεηαη απφ 

πιεζψξα αβεβαηνηήησλ, κε θπξηφηεξε ηελ πδξνινγηθή, πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ πξφβιεςε ησλ εηζξνψλ κε ηε 

ρξήζε πξνζδηνξηζηηθψλ εξγαιείσλ. Ώπηφ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ απαίηεζε εμαζθάιηζεο πνιχ 

πςειήο αμηνπηζηίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα, ηεο ηάμεο ησλ πέληε σο δέθα εηψλ. Δ απαίηεζε απηή 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε πθηζηάκελε πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο, φπσο έρεη θαλεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ. Βπηπιένλ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο 

απνηειεί ε εμέιημε ηεο δήηεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο λεξνχ. Καηά πεξηφδνπο, ε αχμεζε ηεο πδξεπηηθήο 

θαηαλάισζεο ππήξμε ξαγδαία. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ ιεηςπδξίαο θαη κέρξη ηηο 

αξρέο ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο θπκαηλφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 6%. 

Βπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα λέεο ρξήζεηο λεξνχ, φπσο ε άξδεπζε θ.ι.π. 

  

Πεξηνξηζκνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

Δ αβεβαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ 

νξίδνληα, εληείλεηαη πεξαηηέξσ εμαηηίαο κηαο πιεζψξαο πεξηνξηζκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ έξγσλ.  

  

Οη θπξηφηεξνη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο:  

 

• Οη θχξηνη πδαηηθνί πφξνη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε, ην νπνίν θαζηζηά ηδηαίηεξα 

πνιχπινθε ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

• Ώπφ ηηο γεσηξήζεηο, νη κφλεο ηθαλήο παξνρεηεπηηθφηεηαο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ιίγεο 

• Οξηζκέλεο γεσηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αξθεηά κεγάιεο πνζφηεηεο ζην ζχζηεκα, αιιά κε 

εμαηξεηηθά πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη εμεδεηεκέλεο πνηφηεηαο (π.ρ. ζηνλ Πφξν  νη κφλεο 

γεσηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε ην λεξφ ηνπο είλαη πινχζην ζε ληηξηθά θαη 

απαηηνχληαη ζπζηήκαηα απνληηξνπνηεζεο) ε πδξεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπο έρεη αλαζηαιεί, πξνο φθεινο 

ηεο δηάζεζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ.  

• εκαληηθά ηκήκαηα ησλ πδξαγσγείσλ έρνπλ κεησκέλε παξνρεηεπηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή, 

κε ζπλέπεηα ην ζχζηεκα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα ιεηηνπξγεί πιένλ ζηα φξηά ηνπο. Ώθφκε, 
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παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απψιεηεο λεξνχ θαηά κήθνο νξηζκέλσλ πδξαγσγείσλ (ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ρσξηθά), πνπ ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζην 10-15% ησλ απνιήςεσλ.  

Οη πεξηνξηζκνί απηνί πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη, 

ζπλαθφινπζα, ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο.  

  

Αηαρσξηζκφο ζπληζησζψλ θφζηνπο  

Ώπφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ αδηχιηζηνπ λεξνχ  (θφζηνο απνιήςεσλ απφ 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη κεηαθνξάο ηνπο ζηα πδξαγσγεία) δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα 

κε ηελ εθαξκνδφκελε δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή, ζπλαξηήζεη ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα 

αληιηνζηάζηα θαη ηηο γεσηξήζεηο. Γεληθά, ζε πεξηφδνπο πςειψλ απνζεκάησλ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη 

κηθξή, ελψ απμάλεηαη ξαγδαία ζε πεξηφδνπο ρακειψλ απνζεκάησλ.  

 Δ ηδηαηηεξφηεηα απηή θαζηζηά αλαγθαίν ην δηαρσξηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θφζηνπο ζε ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά. Σα ζηαζεξά θφζηε παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηα θεθαιαηνπρηθά θφζηε, φπσο απνζβέζεηο παγίσλ, 

επελδχζεηο, θηι. Σα κεηαβιεηά θφζηε είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ήηνη ηα θφζηε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηα κεηαβιεηά θφζηε πεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ 

εμαηηίαο ηεο θηλεηνπνίεζεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ αληιηνζηαζίσλ.  

Δ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θφζηνπο αλαιχεηαη παξαθάησ.  

  

 

Κεθαιαηνπρηθά θφζηε (capital costs) 

Σν θφζηνο επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη ην απαηηνχκελν θφζηνο γηα ηελ αγνξά, ή ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γεο, 

εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θαη πιηθψλ, ή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, δξφκσλ, γεθπξψλ θαη ππνδνκψλ γεληθφηεξα. Ώθφκε, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξφζιεςεο 

εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ ή εηαηξείαο ζπκβνχισλ, ή ην θφζηνο αλαθαίληζεο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (Γ.Λ.Α., 2008).  

  

Οη εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηακηεπηήξεο, ηα πδξαγσγεία, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο λεξνχ, ηνπο αληιεηηθνχο ζηαζκνχο, ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ην δίθηπν χδξεπζεο 

(Tang et al., 2007), αλάινγα κε ηα θαζνξηζκέλα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Ώθφκε κία παξάκεηξνο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο απνηειεί ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Σέινο, ε βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί κία 

αθφκε παξάκεηξν, ε νπνία σζηφζν δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο, αιιά δελ ζα πξέπεη 

θαη λα παξαιείπεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη (OFWAT, 2008).  

  

Ωζηφζν, ηφζν ην πςειφ θφζηνο γηα ηηο ππνδνκέο, αιιά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο 

ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ, νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζηελ επηδφηεζε ησλ νξγαληζκψλ-εηαηξεηψλ ππνδνκψλ. Ώπηέο νη 

επηδνηήζεηο πξνθαινχλ κελ ζηξεβιψζεηο γεληθά ζηηο αγνξέο θαη πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αγνξάο ηνπ λεξνχ φκσο, ίζσο είλαη νπζηψδεο (GWP, 2000).  

  

ηελ πεξίπησζε ησλ ΑΒΤΏ, νη ππνδνκέο ηεο παξαρσξήζεθαλ απφ ην θξάηνο άλεπ αληαιιάγκαηνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ, ε ΑΒΤΏ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Παξφια απηά, ζα 

πξέπεη εμαζθαιίδεηαη ε απφδνζε ζηα θεθάιαηα απηά, ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ε ΑΒΤΏ γηα λέεο 

επελδχζεηο πνπ ίζσο απαηηεζνχλ ζην κέιινλ. 

  

Σα θφζηε απφζβεζεο ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ηεο αμίαο ελφο παγίνπ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ, ιφγσ 

θπζηθήο θζνξάο ή απαμίσζεο. Δ απφζβεζε απνηειεί έλα ινγηζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο 

ελφο θεθαιαηνπρηθνχ παγίνπ ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Γ.Λ.Α., 2008).  

  

Σν πνζνζηφ ηεο απφζβεζεο θάζε εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν δσήο ηεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

απηήο. χκθσλα κε ηνπο  Tang et al.  (2007) ηα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο ππνινγίδνληαη ζπλήζσο ζε 1% γηα 

ζήξαγγεο θαη θξάγκαηα, ζε 2% γηα πδξαγσγεία, ζε 4% γηα ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζε 10-

20% γηα νρήκαηα.  
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Σν θφζηνο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά ηφζν γηα ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, φζν θαη γηα ηηο 

πξνβιεπφκελεο λέεο (OFWAT, 2008).  

  

Ωζηφζν, ην αλαπφζβεζην ηκήκα ηεο επέλδπζεο (ζην ηέινο ηεο δσήο ηεο) δελ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ 

αλάιπζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεπζηνπνίεζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο (ζπλεπψο νχηε 

πξαγκαηηθή εηζξνή ρξεκάησλ) (Γ.Λ.Α., 2008).  

 

Ώπνζβέζεηο παγίσλ  

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζα ππνινγηζηνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα  

  

 

 

 
 

Βπελδχζεηο  

Θα ππνινγηζηεί θφζηνο γηα κειινληηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο ΑΒΤΏ αλνηγκέλν 

ζηελ απφζβεζε. 

  

Κφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

Θα εμεηαζηνχλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα θφζηνπο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ ΑΒΤΏ θαη αθνξνχλ ζηα έηε 2001-

2009. Σα θφζηε απηά αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρσξίδνληαη ζε θφζηε 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θφζηε θαηαλνκήο απφ ηε Αηεχζπλζε Τδξνιεςίαο θαη Μεηαθνξάο Νεξνχ  

  

Σα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο επηκεξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  θφζηε ζπιινγήο λεξνχ ζε 

ηακηεπηήξεο•  

• θφζηε πδξνιεςίαο κέζσ γεσηξήζεσλ•  

• θφζηε κεηαθνξάο λεξνχ κέζσ πδξαγσγείσλ•  

• θφζηε άληιεζεο λεξνχ θαηά κήθνο πδξαγσγείσλ.  

 

ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο, ζεκαληηθή ζπληζηψζα απνηειεί ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνιηηηθή ρξήζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη γεσηξήζεσλ. πλεπψο, ε εθηίκεζή ηνπ πξνυπνζέηεη πξνζνκνίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 5.4.  

  Κφζηνο παξαγσγηθψλ     Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ (€)  

  πιινγή λεξνχ ζε ηακηεπηήξεο                 xxx,xx € 

Τδξνιεςία κέζσ γεσηξήζεσλ                  xxx,xx € 

Μεηαθνξά λεξνχ κέζσ πδξαγσγείσλ  xxx,xx € 

Άληιεζε θαηά κήθνο πδξαγσγείσλ   xxx,xx €  

Κφζηνο θαηαλνκήο δηεχζπλζεο πδξνιεςίαο  xxx,xx € 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΔ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΙΣΟΡΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑ  
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   Σν λεξφ είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο θχζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δσήο. Ώλέθαζελ ππήξμε ην 

επίθεληξν ηεο επηζηήκεο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο κπζνινγίαο θαη ηεο ζξεζθείαο, θαζψο θαη βαζηθφ πιηθφ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ. ινη νη ιανί ηεο γεο ιάηξεςαλ ην λεξφ σο ζεφηεηα θαη ε ζξεζθεία ην 

πηνζεηεί σο κέζν εμαγληζκνχ. Οη αξραίνη έιιελεο θηιφζνθνη, Ώξηζηνηέιεο θαη Βκπεδνθιήο,  πίζηεπαλ  φηη  ην  

ζχκπαλ  απνηειείηαη  απφ   "χδσξ-ππξ-γε-αήξ", ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία πξνήιζε ν θφζκνο. Σν λεξφ κάιηζηα 

ην ραξαθηήξηδαλ σο "αίκα" ηεο γήηλεο δσήο θαη ην ζεσξνχζαλ  καδί  κε ην θσο, βαζηθά ελεξγεηαθά ζπζηαηηθά 

νιφθιεξεο ηεο δσήο. Σελ πξσηαξρηθή φκσο ζεκαζία ηνπ λεξνχ ηελ πεξηγξάθεη ν Πίλδαξνο σο "Άξηζηνλ κελ 

Όδσξ". Σνλ 6ν αηψλα π.ρ. ζηελ Εσλία ηεο Μ. Ώζίαο, ν Θαιήο ν Μηιήζηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θάλνπλ 

ππέξβαζε ηεο κπζνινγίαο πξνο κία θηινζνθηθή εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζεσξνχλ ην λεξφ σο 

αξρή ησλ φλησλ. Πνιχ αξγφηεξα ν Νewton ην 17o αηψλα, αλαγλσξίδεη θαη απηφο φηη ην λεξφ είλαη ε 

πξσηαξρηθή νπζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη φια ηα πιηθά αγαζά ηνπ αλζξψπνπ.  

   Δ ιέμε λεξφ εκθαλίδεηαη ζηα ΐπδαληηλά ρξφληα, φηαλ ην θξέζθν λεξφ ιεγφηαλ "λεαξφλ χδσξ" απ' φπνπ ην 

"λεαξφλ" κε παξαθζνξά θαηέιεμε ζε "λεξφ". ήκεξα ε ιέμε "χδσξ" αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξψο ρεκηθή έλσζε 

δχν αηφκσλ πδξνγφλνπ κε έλα άηνκν νμπγφλνπ. Σν θπζηθφ λεξφ ζε αληηδηαζηνιή  κε ην ρεκηθψο θαζαξφ λεξφ, 

κπνξεί λα πεξηέρεη ζε δηάιπζε δηάθνξεο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο. Βμάιινπ, ην λεξφ φρη κφλν δελ είλαη 

απιφ, αιιά σο πξνο ηε θπζηθή θαη ρεκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά είλαη αζπλήζηζην, ε θαηαζθεπή ηνπ πνιχπινθε, 

ελψ πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξακέλνπλ αθφκα ζέκαηα κειέηεο.  

   Σν λεξφ σο ηξνθή θαη σο πξψηε χιε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή θαη πεξηγξάθεη ηελ αλζξψπηλε 

πνιηηηζηηθή εμέιημε  κέζα  ζηνπο αηψλεο. Ο άλζξσπνο απαηηεί γιπθφ λεξφ γηα λα επηβηψζεη, γη' απηφ θαη ζε φιε 

ηελ πεξίνδν ηεο εμέιημεο ηνπ δνχζε θνληά ζε πνηακνχο θαη ιίκλεο. Οη αξραηφηεξνη πνιηηηζκνί δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ΐ. Ώθξηθήο θαη λνηηνδπηηθήο Ώζίαο, ζηηο νπνίεο ην λεξφ είλαη πνιχηηκν. ηηο πεξηνρέο 

απηέο, νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ, αμηνπνίεζαλ κεζνδνινγηθά ηηο ρξήζηκεο ηδηφηεηεο 

ηνπ θαη εθάξκνζαλ ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνινγία ηεο επνρήο εθείλεο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πξαθηηθέο άξδεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. 

Ώπφ πνιχ παιηά ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηνχζε ην λεξφ γηα δσηηθέο, σο πξνο ηελ επηβίσζε ηνπ, παξαδνζηαθέο 

ρξήζεηο, φπσο είλαη ε πφζε, ε παξαζθεπή θαγεηψλ θαη ην πφηηζκα ησλ ρσξαθηψλ. Βμάιινπ, ρξεζηκνπνηνχζε 

ην λεξφ γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, δειαδή ηελ θαζαξηφηεηα, ηε 

βηνηερληθή-βηνκεραληθή-εκπνξηθή-κεηαθνξηθή θαη άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέρξη θαη ηελ 

ππξφζβεζε. ηαλ ν άλζξσπνο δνχζε απφ ην θπλήγη, θαηνηθνχζε ζε πεξηνρέο θνληά ζην λεξφ, ζηηο νπνίεο 

πήγαηλαλ ηα ζεξάκαηα ηνπ γηα λα μεδηςάζνπλ. Ώξγφηεξα κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

ην λεξφ είλαη απφιπηα αλαγθαίν γηα ηηο ζνδεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ καξηπξείηαη απφ ηα εξείπηα παιαηψλ 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, πνπ αμηνπνηνχζαλ  κε θάζε δπλαηφ  κέζν ηε  κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

λεξνχ. Με ηε ζπγθξφηεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ησλ κφληκσλ νηθηζκψλ, 

δεκηνπξγήζεθε αληαγσληζκφο γηα ηελ θαηνρή ηνπ επηζπκεηνχ δσηηθνχ ρψξνπ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ 

αθζνλία ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαη επνκέλσο απφ ηελ επάξθεηα ηεο ηξνθήο. Βμάιινπ, ην λεξφ σο κέζν κεηαθνξάο , 

θαιχπηνληαο ηελ αλάγθε ηεο αληαιιαγήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, κεηέηξεςε ηελ αλζξψπηλε απηή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνφδνπ. πσο γλσξίδνπκε, ζηελ θνηιάδα ηνπ 

Νείινπ, βάξθεο θαη ζρεδίεο ζπλέδεαλ ηνπο αλζξψπηλνπο θαηαπιηζκνχο γηα πνιινχο αηψλεο, ελψ ε ζεκαζία ηνπ 

λεξνχ γηα ηηο  κεηαθνξέο θαίλεηαη θαη απφ ηα αθηεξψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο 

αξραίαο Ώηγχπηνπ. Πξνυπφζεζε αιιά θαη απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο κεγάισλ πνιηηηζκψλ ζηελ Ώίγππην, ζηε 

Μεζνπνηακία θαη ζηελ Κίλα ήηαλ ε χπαξμε ηνπ λεξνχ. Οη πξψηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, απφ ηελ 4ε ρηιηεηία, 

δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά ηερληθά έξγα γηα ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ. Βπίζεο, έξγα χδξεπζεο 

αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε ρηιηεηία ζηελ Ώίγππην, ζηελ Κίλα, ζηελ Πεξζία, ζηελ Κξήηε, θ.α. Γλσζηά απφ ηε 

κπζνινγία είλαη ηα αξδεπηηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο ΚσπαΎδαο, ζηνλ Ώρειψν θαη ζηνλ Ώιθεηφ, θαηά ηελ 

πξντζηνξηθή πεξίνδν ζηελ Βιιάδα. Ώπφ ην 1250 κέρξη ην 800 π.Υ., αθνινχζεζε κηα αβέβαηε πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζπζηεκαηηθά έξγα αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Ώζήλα ηελ 

πεξίνδν ηνπ Πεηζίζηξαηνπ. Ώπφ ην φισλα ην λνκνζέηε ζπληάζζνληαη ζρεηηθνί Νφκνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

λεξψλ φπνπ κεηαμχ άιισλ απαγνξεπφηαλ ε δηάλνημε πεγαδηνχ ζηελ ίδηα πεξηνρή φηαλ ζε νξηζκέλε απφζηαζε 

πξνυπήξρε άιιν πεγάδη.  

   Οη Ρσκαίνη, σο άξηζηνη κεραληθνί θαηαζθεχαζαλ ζε νιφθιεξε ηελ απηνθξαηνξία ηνπο έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη έηζη εμαζθάιηζαλ ππνδεηγκαηηθέο γηα ηελ επνρή ηνπο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. 

Ώξγφηεξα, ν Μεζαίσλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε νπηζζνδξφκεζε κε ζπλέπεηα ηηο κεγάιεο επηδεκίεο θαη 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηεο επνρήο. Σφηε, ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα ξπάθηα 

ζηηο πφιεηο σο αγσγνί γηα ηα ιχκαηα. πλήζηδαλ λα ξίρλνπλ ζην δξφκν ηα ζθνππίδηα θαη ηα αθάζαξηα λεξά θαη 

λα πεξηκέλνπλ ηηο βξνρέο γηα λα ηα παξαζχξνπλ καθξχηεξα. Υνιέξα, δπζεληεξία θαη ηχθνο ππήξμαλ νη 

ζπλέπεηεο, ελψ κφιηο ζηα κέζα  ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη απνρεηεπηηθνί αγσγνί.    
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Με ην πέξαζκα πνιιψλ αηψλσλ θαη θηάλνληαο ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, δηαθνξνπνηνχληαη νη ρξήζεηο ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ, εληαηηθνπνηνχληαη νη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ. ' απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ε 

απμεκέλε ρξήζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηδηαίηεξα ησλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ, γηα χδξεπζε,  άξδεπζε,  

ελέξγεηα,  πδαηνθαιιηέξγεηα,  αλαςπρή,  ηνπξηζκφ  θαη  γηα πεξηβαιινληηθή ρξήζε. Σν λεξφ, είλαη πνιχηηκν 

ζπζηαηηθφ, εμαηξεηηθά πξσηαξρηθφ θαη βαζηθφ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο θχζεο, γηαηί επεξεάδεη θαη 

θαηεπζχλεη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ην γεληθφ νηθνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αέξα θαη ηνπ εδάθνπο, ηε 

βηφζθαηξα  καο. Έηζη, νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ ζηεξίδνπλ ηνπο βηνινγηθνχο θχθινπο θαη νη 

ζεξκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαηά θαλφλα ειέγρνπλ ηηο θιηκαηηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. κσο, ε 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ηνπ, εμαξηψληαη απφ ηηο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα θπζηθά αίηηα, αιιά θαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο επηηεχμεηο 

 

ΟΜΏΑΟΠΟΕΔΔ ΒΡΓΩΝ  

 Σα αξραία πδξαπιηθά έξγα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Δ θαηεγνξηνπνίεζε απηή βνεζάεη θαηαξρήλ λα βξίζθεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο 

εχθνια, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, αιιά θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην κέιινλ.  

ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΒΡΓΟΤ  

  Οη αξραίνη ιανί θαη ηδηαίηεξα νη Ώξραίνη Έιιελεο έρνπλ λα επηδείμνπλ κία επξεία γθάκα πδξαπιηθψλ έξγσλ. 

Ώπφ ηα πην απιά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θξήλεο κέρξη πην ζχλζεηα φπσο πδξαγσγεία, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο 

θαη απνρέηεπζεο.  

Σα έξγα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα θάζε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:   

 Ώπνζηξαγγηζηηθά Έξγα   

 Ώπνρεηεπηηθά πζηήκαηα  

 Ώξδεπηηθά Έξγα  

 Αεμακελέο  

 Αηεπζεηήζεηο θνίηεο  

 Αηψξπγεο  

 Βγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο  

 Θέξκεο  

 Κξήλεο  

 Λνπηξά  

 Νπκθαία  

 Οκβξνδέθηεο  

  Σνπαιέηεο  

  Τδξαγσγεία  

 Φξάγκαηα  

  

ΥΡΔΕΜΟΣΔΣΏ ΒΡΓΟΤ  

   Έλα αθφκε θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ θαηεγνξηψλ απνηέιεζε ε ρξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, δειαδή ζε ηη 

απνζθνπνχζε ην θαζέλα απφ απηά. Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ πδξαπιηθή 

ηερλνινγία, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη κεξηθά έξγα είραλ πνιιαπιή ζθνπηκφηεηα.  Υαξαθηεξηζηηθφ  

παξάδεηγκα  απνηειεί  ην  απνζηξαγγηζηηθφ  ζχζηεκα  ηεο Κσπατδαο, φπνπ εθηφο απφ ηελ απνζηξάγγηζε, ηελ 

απνθπγή ησλ πιεκκπξψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηελ πεξηνρή, ην λεξφ πνπ 

δηνρεηεπφηαλ ζηα θαλάιηα ρξεζίκεπε θαη γηα άξδεπζε.  

 Σα έξγα είραλ σο ζθνπφ:  

 Σελ άξδεπζε  

  Σελ χδξεπζε  

  Σε ζπγθξάηεζε θεξηψλ  

  Σελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία  

  Σελ ρξήζε ζεξκψλ ινπηξψλ  
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  Σελ πγηεηλή ζψκαηνο   

  Σε λαπζηπινΎα  

  Σελ απνμήξαλζε πεξηνρψλ  

  Σελ πγηεηλή (απνρέηεπζε)  

 ΠΒΡΕΟΑΟ ΚΏΣΏΚΒΤΔ  

    Σξίην θαη ηειεπηαίν θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ έξγσλ είλαη ε επνρή θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Οη πεξίνδνη - επνρέο είλαη νη παξαθάησ: 

ΠΔΡΙΟΓΟ – ΔΠΟΥΗ  ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  
Μηλσηθή θαη Κπθιαδηθή  3500-1200 π.Υ.  

Μπθελατθή   1600-1100 π.Υ.  
Ώξρατθή   800-500 π.Υ.  

Κιαζζηθή   500-336 π.Υ.  
Βιιεληζηηθή   323 -146 π.Υ.  

Ρσκατθή   146π.Υ - 323 κ.Υ.  
 

ΑΡΥΑΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ   

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ  

   ε απηφ ην θεθάιαην αθνινπζεί αλαθνξά ζε θάζε αξραίν πδξαπιηθφ έξγν, φπνπ αλαθέξνληαη ηζηνξηθά θαη 

ηερληθά ζηνηρεία, πιαηζησκέλα απφ θσηνγξαθίεο ή/θαη ζθαξηθήκαηα  (φπνπ ππάξρνπλ) θαη ηελ αλαθνξά ζηνλ 

εθάζηνηε ζπγγξαθέα ή εξεπλεηή, ηνπ νπνίνπ ε  κειέηε έπαημε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  

   Δ παξνπζίαζε γίλεηαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηα έξγα  κε βάζε ην είδνο ηνπο, δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζην ηερληθφ θνκκάηη.  

  

ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑ  

 Αποξήπανζη Γύζηος  

Δ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο ησλ Πηπρψλ (Αχζηνπ) ζηελ Νφηηα Βχβνηα, έμσ απ' ηελ Βξέηξηα, έγηλε ην  330π.Υ. 

αξθεηά αξγφηεξα απ' ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο ΚσπαΎδαο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη ηφζν εληππσζηαθφ 

ην κέγεζνο φζν ε ηερληθή ζχκβαζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ πνπ δηαζψζεθε. Σν έξγν αλαηέζεθε απφ ηνλ δήκν 

Βξεηξηαίσλ ζηνλ κεραληθφ Υαηξεθάλε. Ώξρηθά πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην έξγν κε ηηο πξνζεθηηθά 

δηαηππσκέλεο ηερληθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο, (θαηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ  αγσγψλ,  πδξνθξαθηψλ,  δεμακελήο  

θ.ι.π.)  δίλεηαη  ν  ρξφλνο παξάδνζεο  κεηά απφ ηεηξαεηία, θαλνλίδεηαη θνξνινγηθή αηέιεηα ζηελ εηζαγσγή 

πιηθψλ γηα ην έξγν, θαη πξνβιέπνληαη θαη ζαθέζηαηεο πνηληθέο ξήηξεο ηφζν πιηθήο φζν θαη εζηθήο θχζεσο.  

  

Βηθφλα : Ώπνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα Κσπατδαο 

 

   Βηθφλα 1: Ώπνζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα Κσπατδαο  

    Κνινζζηαία, απφ ηελ άπνςε ηεο έθηαζεο φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ ηα επξείαο 

θιίκαθαο αξδεπηηθά θαη απνμεξαληηθά έξγα πνπ εθηέιεζαλ νη Μηλχεο ηνπ Οξρνκελνχ ζηελ θνηιάδα ηεο 

ΚσπαΎδαο. Ήηαλ ηφζν ζεκαληηθά ηα έξγα απηά ψζηε νη Γεξκαλνί εξεπλεηέο πνπ ηα κειεηνχλ απφ ην  1980 ηα 

ραξαθηήξηζαλ ζαλ ηα  «κεγαιχηεξα αξδεπηηθά έξγα ηεο αξραίαο Βπξψπεο».  
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Βηθφλα : Σα πδξαπιηθά έξγα ησλ Μηλχσλ  

  Οη Μηλχεο, έλα  κπζηεξηψδεο ειιεληθφ θχιν  κε θαηαγσγή ηελ αξραία Κνιρίδα, πνπ δηέζεηαλ απμεκέλεο 

γλψζεηο   κεραληθήο θαη ηερλνινγίαο, επηρείξεζαλ λα απνμεξάλνπλ ηελ πεδηάδα ηεο ΚσπαΎδαο, ε νπνία 

πιεκκχξηδε απφ ηα λεξά ησλ παξαθείκελσλ πνηακψλ Μέιαλα θαη Κεθηζνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηαζθεχαζαλ 

έλα ηεξάζηην αξδεπηηθφ θαλάιη, πιάηνπο 40 κ. θαη βάζνπο έσο θαη 5 κ., πνπ ρξεζίκεπε θαη σο πισηφο πνηακφο, 

ηελ πεξίθεκε «Αηψξπγα ησλ Μηλχσλ». ηελ δηψξπγα απηή ζπγθεληξψλνληαλ φια ηα χδαηα, ηα νπνία κέζσ 

απηήο, θαηεπζχλνληαλ πξνο δηάθνξεο θπζηθέο θαηαβφζξεο, απ‟ φπνπ θαηέιεγαλ ζηνλ ζεκεξηλφ θφιπν ηεο 

Λάξπκλαο (Βπβντθφο Κφιπνο). Ο ελδηάκεζνο απνμεξακέλνο ρψξνο πιαηζηψζεθε απφ νηθηζκνχο θαη ην νρπξφ 

ηνπ Για, πνπ έιεγρε ηελ πεξηνρή, ελψ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχληαλ. Δ δηψξπγα ησλ Μηλχσλ είρε 

κήθνο πεξίπνπ 43 ρηιηφκεηξα θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλε καδί κε κία άιιε πεξηθεξεηαθή θαζψο θαη δηάθνξεο 

εγθάξζηεο κηθξφηεξεο θαηαζθεπήο.    πκπιεξσκαηηθφ έξγν κεγάιεο αμίαο ήηαλ ε ηερλεηή θαηαβφζξα πνπ 

έζθαςαλ νη Μηλχεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ πδάησλ, επεηδή νη θπζηθέο θαηαβφζξεο δελ 

επαξθνχζαλ.  

   Δ ηερλεηή θαηαβφζξα, κία ππφγεηα επηθιηλήο ζήξαγγα, ζθακκέλε ζην βξάρν, είρε κήθνο  2230 κ. χςνο  1,80 

κ. θαη πιάηνο  1,50 κ. Αηέζεηε  16 θάζεηα αλνίγκαηα (θξεάηηα), πνπ αλνίρηεθαλ πξψηα θαη κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζθάθηεθε ε ζήξαγγα κέζα  ζηνλ βξάρν θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ απηψλ ζπληεξείην.  

    ρήκα 1: Σερλεηή θαηαβφζξα  

    Βηθφλα : 

  

   Πξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν ηερλεηφ έξγν πνπ δελ έρεη εμεξεπλεζεί νχηε έρεη κειεηεζεί ζε βάζνο. Σα έξγα 

απηά νη Μηλχεο ηα ζπληεξνχζαλ γηα εθαηνληάδεο ρξφληα έσο φηνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ζεηζκνχο ζηα  1100 

π.Υ. Σα έξγα ηεο ΚσπαΎδαο θαηαζηξάθεθαλ ζρεδφλ ζπγρξφλσο κε  ηελ  θαηαζηξνθή ησλ κπθελατθψλ 

αθξνπφιεσλ γχξσ ζην 1200 π.Υ., φηαλ ε θεληξηθή εμνπζία δελ ήηαλ πηα ζε ζέζε λα ζπληεξήζεη ηα έξγα, θαη ε 

ΚσπαΎδα κεηαηξάπεθε πάιη ζε ιίκλε ζθεπάδνληαο έλαλ αξηζκφ παξάιησλ νηθηζκψλ. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη 

κεηά ην εγρείξεκα απηφ ησλ Μπθελαίσλ θακία άιιε  



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 222 

κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα  κεηαηξνπήο ηεο ιίκλεο ΚσπαΎδαο ζε πεδηάδα δελ πέηπρε παξά κφλν εθείλε ζηα 

ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ε νπνία έδσζε ζηελ πεξηνρή ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή.  

  

  

Βηθφλα : Καηάβαζε ζ' έλα απφ ηα πεγάδηα θαζαξηζκνχ  

  

   Μεξηθά θαλάιηα παξέκεηλαλ ζε ιεηηνπξγία κέρξη αξθεηά αξγφηεξα αιιά ε έιιεηςε ζπληήξεζεο ηα έθαλε 

ζηγά-ζηγά άρξεζηα. Δ πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή ηνπο ζχληνκα νδήγεζε ζε επαλαζρεκαηηζκφ ηεο ιίκλεο πνπ 

απνμεξάλζεθε μαλά ηνλ  20φ πηα αηψλα.  

  

Αποξήπανζη λίμνηρ Φενεού  

 

   Ο Φελεφο είλαη παλάξραηε Ώξθαδηθή πφιε θαη ν κεξνο ηελ αλαθέξεη ζηνλ πφιεκν ηεο Σξνίαο. χκθσλα κε 

ηνλ Παπζαλία, ζηελ θνηιάδα ηνπ Φελενχ ππήξρε κηα ιίκλε κε έθηαζε πεξίπνπ 32 ρικ2. θαη βάζνο 40 - 50 κ. Ο 

Δξαθιήο έζθαςε έλα βάξαζξν θαη άιιαμε ηελ θνίηε ηνπ ιβηνπ πνηακνχ (Ώξνάληνο), θαηαθέξλνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα απνζηξαγγίδεη ηελ θνηιάδα θαη ηα λεξά λα θαηαιήγνπλ ζηα πνηακφ Λάδσλα.  

  

Ηπακλήρ: «H πάλη με ηον Ασελώο»  

 

   Γλσζηή είλαη θαη ε πάιε ηνπ Δξαθιή κε ηνλ Ώρειψν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Αετάλεηξαο, θφξεο ηνπ Οηλέα, 

(ηελ νπνία είρε δεηήζεη ζε γάκν ν πνηακφο, ελψ ν αδεξθφο ηεο ν Μειέαγξνο είρε δψζεη εληνιή ζηνλ Δξαθιή 

λα ηελ παληξεπηεί απηφο). Ο Ώρειψνο είρε ηξεηο κνξθέο: ηαχξνο, θίδη ή άλζξσπνο κε θεθάιη ηαχξνπ. ηε κάρε 

είρε ηε κνξθή ηαχξνπ θαη ν Δξαθιήο θαηάθεξε λα ηνπ ζπάζεη ην έλα θέξαην θαη λα ηνλ ληθήζεη. Ο Δξαθιήο 

επέζηξεςε ζηνλ εηηεκέλν Ώρειψν ην ζπαζκέλν θέξαην θαη ζε αληάιιαγκα έιαβε ην Κέξαο ηεο αίγαο 

Ώκάιζεηαο,  πνπ είλαη ην ζχκβνιν ηεο Ώθζνλίαο. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ κχζνπ, ε λίθε ηνπ Δξαθιή 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ ζηελ Παξαρεισίηηδα πεξηνρή θαη 

ην θέξαο ηεο Ώκάιζεηαο ζπκβνιίδεη ηε γφληκε γε πνπ πξνήιζε απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα : Δ πάιε κε ηνλ Ώρειψν   

  

  

Ηπακλήρ: «Η Λεπναία Ύδπα»  

 

- Υξήζηνο Λάδνο,  Οη άζινη ηνπ Δξαθιή θαη πδξαπιηθά έξγα ζηελ αξραηφηεηα, 1988  
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   Ο δεχηεξνο άζινο ηνπ Δξαθιή, ε Λεξλαία Όδξα, ζα πξέπεη λα ζρεηηδφηαλ κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ηεο επνρήο εθείλεο λα απνζηξαγγίζνπλ ην έινο. Δ ιίκλε ηεο Λέξλεο βξηζθφηαλ ζηνπο ζεκεξηλνχο Μχινπο, πνπ 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζην Ναχπιην θαη ην Άξγνο. Δ ιεθάλε ηεο Λέξλεο ιφγσ ησλ άθζνλσλ λεξψλ πνπ έθηαλαλ 

ζε απηήλ είρε δεκηνπξγήζεη έλα έινο κε ζηάζηκα λεξά. Ο Δξαθιήο ρηίδνληαο κηα-κηα ηηο πεγέο, ηα λεξά ησλ 

νπνίσλ θαηέιεγαλ ζην έινο, θαηεχζπλε ηα λεξά ζε θάπνηνλ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, πνπ ηα έζηειλε φια 

ζπγθεληξσκέλα πιένλ ζηε ζάιαζζα. Έηζη, ην αζάλαην θεθάιη ηεο Όδξαο ζάθηεθε θάησ απφ ηε γε.   

  

 ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  

  

 Αποσέηεςζη Μινωικού Πολιηιζμού  

 

Ώξραηνινγηθέο θαη άιιεο καξηπξίεο ππνδεηθλχνπλ φηη ζηελ Κξήηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζν-κηλσηθήο 

πεξηφδνπ,  εθαξκφζηεθαλ πξνσζεκέλεο πδξαπιηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ησλ 

κηλσηθψλ νηθηζκψλ. Ώπηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ινπηξψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

πγηεηλήο,  θαζψο θαη ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο. 

Δ πδξαπιηθή θαη αξρηηεθηνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο ζηα αλάθηνξα θαη ηνπο νηθηζκνχο 

ζεσξνχληαη σο έλα απφ ηα πην αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ. Σα ζπζηήκαηα απηά ήηαλ 

ηφζν πξνεγκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, πνπ θαζηεξψζεθαλ 

κφιηο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζηηο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο πφιεηο.  

 ρήκα 2: Σνκή θαη θάηνςε ηεο ηνπαιέηαο ζην ηζφγεην ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ         

  (πξνζαξκνγή απφ ηνλ Graham, 1987)  

  

Ώπφ ηα πιένλ αμηνζαχκαζηα επξήκαηα ζηα αλάθηνξα ηεο Κλσζνχ θαη άιισλ κηλσηθψλ ζέζεσλ είλαη νη 

ηνπαιέηεο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο,  αθνχ δηέζεηαλ ζχζηεκα έθπιπζεο θάησ απφ ην θάζηζκα. Σν 

ζχζηεκα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ είλαη αξθεηά εθηεηακέλν θαη 

πεξηιακβάλεη θεξακηθνχο θαη ιηζφθηηζηνπο αγσγνχο, ελψ ε πδξαπιηθή ηνπ ιεηηνπξγία εληππσζηάδεη γηα ηνλ 

έμππλν ηξφπν ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο θαζίδεζεο ησλ θεξηψλ. Σν πην πξνεγκέλν κηλσηθφ απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα θαίλεηαη λα είλαη απηφ ζηελ έπαπιε ηεο Ώγίαο Σξηάδαο, ην νπνίν πξνθάιεζε ην ζαπκαζκφ πνιιψλ 

ζχγρξνλσλ πεξηεγεηψλ θαη κειεηεηψλ γηα ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί,  κεηά απφ  4000 ρξφληα,  λα βξίζθεηαη 

ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε απνρεηεχνληαο φκβξηα.  

 Βηθφλα 5: Σκεκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, εληφο ηνπ  

 αλαθηφξνπ (αξηζηεξά) θαη ζηελ έμνδν ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ (δεμηά)  

  

Δ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζηα κηλσηθά αλάθηνξα γηλφηαλ ζε ρείκαξξνπο ή ζηεζάιαζζα. ε δηάθνξεο κηλσηθέο 

ζέζεηο, φπσο ζην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ, αλαθέξνληαη νη πξψηεο δεμακελέο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο νκβξίσλ, ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηε ρξήζε 

νκβξίσλ, γηλφηαλ δηάζεζε εθξνψλ αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο. Οη ελδείμεηο απηέο 

εληζρχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο Κξήηεο είλαη θησρφ, ελψ αξθεηέο πεξίνδνη ηνπ 

κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ πξέπεη λα ήηαλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζνβαξή ιεηςπδξία.  
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ΑΡΓΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑ  

  

 Απδεςηικό ζύζηημα ζηην Πεπασώπα  

   Σν πεξίπινθν πδξαπιηθφ ζχζηεκα παξνρήο λεξνχ ζε αγξνηθία, ζαλ θαη απηφ πνπ ρηίζηεθε ην 300 π.Υ. ζηελ 

Πεξαρψξα ηεο Κνξίλζνπ, ίζσο απφ ην Αεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή είλαη έλα έξγν ηδησηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

παξφκνηφ ηνπ δελ ππήξρε. Σα επξήκαηα πνπ απνθαιχθζεθαλ θαηά θαηξνχο ηφζν ζηελ Πεξαρψξα φζν θαη ιίγν 

πην θάησ, ζην Δξαίνλ, δίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο ηεξάζηηαο θαηαζθεπήο, πνπ δπζηπρψο δελ έρεη κειεηεζεί 

δηεμνδηθά παξά ην γεγνλφο φηη είλαη έλα θαηλφκελν κνλαδηθφ γηα ηελ Βιιάδα.  

   Σν φιν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηεξάζηηνπο ππφγεηνπο αγσγνχο φπνπ ζπγθε-ληξψλνληαλ ηα χδαηα θαη νη 

νπνίνη ζπλδένληαλ  κε  κηα θεληξηθή ζήξαγγα. Δ ηειεπηαία ελσλφηαλ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε κηα 

εληππσζηαθή θιίκαθα κήθνπο 58 κ. πνπ απνηεινχληαλ απφ 160 ζθαιηά κε θιίζε 27 κνηξψλ. Ώπφ ηε ζήξαγγα 

ην λεξφ κεηαθεξφηαλ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κε έλαλ ηεξάζηην ηξνρφ πνπ δηέζεηε έλα ζχζηεκα απφ δνρεία ή 

θνπβάδεο, κεραληζκφο πνπ νλνκάζηεθε «αιπζηδσηή αληιία κε θνπβάδεο».  

   Οη ηξνρνί είραλ δηάκεηξν ηφζν κεγάιε, πεξίπνπ 5 κ., ψζηε  κπνξνχζαλ λα πεξηζηξαθνχλ κφλν απφ δψα. Μηα 

ηξηπιή δεμακελή, ζε απφζηαζε 215 κ. θαη 3,50 κ. πςειφηεξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, δερφηαλ ην λεξφ 

απφ ηελ θχξηα πεγή. Σν λεξφ  «αλέβαηλε» ηα  3,50 κ. κε  κηθξφηεξνπο ηξνρνχο. Αελ έρεη δηαπηζησζεί αθφκε αλ 

ε ηεξάζηηα θαη εληππσζηαθή δεμακελή ζην Δξαίνλ ηξνθνδνηνχληαλ απφ ην ίδην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηεο 

Πεξαρψξαο.  

 

ΓΔΞΑΜΔΝΔ  

 Αεμακελή (ζπιιεθηήξηα) Καζζφηηδαο  

   Πξνθεηηθφ λεξφ (ηεο Καζζνηίδαο θαηά ηνλ Παπζαλία) αλάβιπδε κέζα  ζην άδπην. Έλα πνιχπινθν 

πδξαπιηθφ δίθηπν δηέζρηδε ηελ ππνζεκειίσζε ηνπ λανχ. Αελ ππήξρε θίλδπλνο δηάβξσζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο 

ππεξρείιηζεο είρε αληηκεησπηζηεί. Σν πιεφλαζκα ηνπ λεξνχ δηνρεηεχνληαλ ζηελ  ζπιιεθηήξηα) 

δεμακελή Καζζνηίδα, ε (νπνία ζήκεξα είλαη βπζηζκέλε ζην άλδεξν ηνπ λανχ λφηηα ηνπ αδχηνπ. Δ δεμακελή 

ήηαλ πξνζβάζηκε κε ζθαινπάηηα θαη απέξξεε ζε θξνπλφ ζην κεγάιν πνιπγσληθφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν. Κάπνηα 

ζηηγκή νη αγσγνί πνπ δηέζρηδαλ ηελ ζεκειίσζε ηνπ λανχ θξάρζεθαλ κε ζπλέπεηα λα δηαθνπεί ε επηθνηλσλία κε 

ηε δεμακελή ηεο Καζζνηίδαο. Ώπηφ ζπλέβε κάιινλ ην 373 π.Υ., φηαλ εληζρχζεθε θαη ε ΝΑ γσλία ηνπ λανχ. 

Σφηε ίζσο δηαθφπεθε ή ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο ην πδξεπηηθφ δίθηπν. Θεσξνχκε, φκσο πηζαλφηεξν φηη ε θξαγή 

απνθαζίζηεθε θαη εθηειέζηεθε θαηά ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ λανχ. Δ φιε ππνδνκή ηνπ δαπέδνπ θαη θπξίσο ην 

άδπην (ζε γαηψδεο πεξηβάιινλ) θηλδχλεπε λα απνζαζξσζεί απφ ηελ ππνθείκελε δηέιεπζε ηνπ λεξνχ θαη λα 

ππνθχςεη.  

 Γη‟ απηφ ε Καζζνηίδα κάιινλ ζθνπίκσο απνθφπεθε απφ ηελ ζεκειίσζε ηνπ λανχ ηνλ 4ν αη. π.Υ.  

 

ΑΙΔΤΘΔΣΗΔΙ ΚΟΙΣΗ  

Δξηδαλφο  

   H εγθηβσηηζκέλε απφ ηνλ 2 αηψλα κ.X. θνίηε ηνπ Δξηδαλνχ, απφ ηελ επνρή, δειαδή, ηνπ Δξψδε Ώηηηθνχ, 

απνθαιχθζεθε ην 1992 θαηά ηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο 

πιαηείαο Μνλαζηεξαθίνπ, ζε βάζνο 5,72 σο 6,44 κ, κήθνο 12,94 κ θαη πιάηνο 2,80 κ. H πιηλζφθηηζηε ζνισηή 

θαηαζθεπή κάιηζηα, ε νπνία ζθεπάδεη ηελ θνίηε, εκθαλίδεη ηξεηο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο, δχν ηεο Ρσκατθήο 

επνρήο θαη κηα ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο.  

Μαδί ηεο ήιζαλ ζην θσο θαη πιήζνο άιια ζηνηρεία γηα 

ηελ ηνπνγξαθία ηεο αξραίαο Ώζήλαο,  απνδεηθλχνληαο 

ηε δηαξθή θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα  έλαο  αξραίνο  δξφκνο  δηεξρφηαλ  

αθξηβψο  επάλσ  απφ  ηελ εγθηβσηηζκέλε θνίηε ηνπ 

πνηακνχ ελψ εθαηέξσζελ απηνχ αλαπηχζζνληαλ νηθίεο, 

εξγαζηήξηα θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη.  

 
Βηθφλα: H εγθηβσηηζκέλε απφ ηελ αξραηφηεηα θνίηε ηνπ 

Δξηδαλνχ ζην Μνλαζηεξάθη  
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Δξαθιήο: «Αηεπζέηεζε ηξπκφλα»  

   Ο Δξαθιήο πέξαζε θαη απφ ην Ννκφ εξξψλ. Λέγεηαη φηη νη θάηνηθνη ηφηε παξαπνλέζεθαλ ζηνλ ήξσα γηα ηηο 

κεγάιεο δεκηέο πνπ ηνπο πξνθαινχζε ν πνηακφο ηξπκφλαο κε ηηο ζπρλέο πιεκκχξεο ηνπ. Ο Δξαθιήο ηφηε 

δηεπζέηεζε ηελ θνίηε θαη απάιιαμε ηνπο θαηνίθνπο απφ ηηο θνβεξέο θαηαζηξνθέο.  

 

 

Δξαθιήο: «Σν ιηνληάξη ηεο Νεκέαο»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα 7: Σν ιηνληάξη ηεο Νεκέαο, ζηάκλνο 490 π.Υ.  

  

  Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο  αλ φρη φινη- γλσξίδνπλ ηνπο άζινπο ηνπ Δξαθιή. Αχζθνια φκσο ζα 

πήγαηλε ην  κπαιφ ηνπο φηη πίζσ απφ ηνπο άζινπο απηνχοθξχβνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

πδξαπιηθψλ έξγσλ ζηελ πξντζηνξηθή Βιιάδα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ δελ είλαη 

απφιπηα εμαθξηβσκέλα. Αερφκελνη,  φκσο,  ην γεγνλφο φηη ν Δξαθιήο ήηαλ έλα πξφζσπν θαζαξά κπζηθφ, πίζσ 

απφ κεξηθνχο άζινπο ηνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηνηρεία νηθνλνκηθήο επρέξεηαο θαη ηερλνγλσζίαο ησλ 

αξραίσλ Βιιήλσλ.  

   Ο πξψηνο άζινο ηνπ Δξαθιή, είλαη ην ιηνληάξη ηεο Νεκέαο. Καηά ηνλ Δζίνδν (Θενγνλία, 327-332), ην 

ιηνληάξη ηεο Νεκέαο ήηαλ έλα ζεξίν πνπ ηαιαηπσξνχζε φιε ηελ πεξηνρή θαη δνχζε ζε κηα ακθίζηνκε ζπειηά. 

Αελ κπνξνχζε λα ην βιάςεη νχηε ν ζίδεξνο, νχηε ν ραιθφο νχηε θαη ε πέηξα θαη δηέθεπγε απφ δχν νδνχο. 

Λνγηθά απηφ ην θαθνπνηφ ζηνηρείν» ήηαλ ην λεξφ. Καη πξάγκαηη εθείλε ηελ επνρή ηα λεξά «  

εγθισβίδνληαλ θαη έβιαπηαλ ηε γεσξγία ηεο πεξηνρήο. Τπάξρεη ινηπφλ ε ππφζεζε φηη έγηλαλ απνμεξαληηθά θαη 

πδξαπιηθά έξγα: ε πξψηε θάζε ν Δξαθιήο έθξαμε ηε κηα δηέμνδν ηνπ λεξνχ θαη ζηε ζπλέρεηα έθιεηζε ην “ 

ζεξίν ” ζην ζπήιαην,  δειαδή έγηλαλ έξγα κε ηα νπνία δηεπζεηήζεθε ε θνίηε ηνπ πνηακνχ.  

 

 Δξαθιήο: «Οη ζηάβινη ηνπ Ώπγεία»  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα 8: Ο θαζαξηζκφο ησλ ζηάβισλ ηνπ Ώπγεία (απφ αλάγιπθν, Ρψκε)  

  

   Ο πέκπηνο άζινο ηνπ Δξαθιή, νη ζηάβινη ηνπ Ώπγεία. Ο Βπξπζζέαο αλέζεζε ζηνλ Δξαθιή λα θαζαξίζεη ηνπο 

ζηάβινπο ηνπ Ώπγεία,  βαζηιηά ηεο Ήιηδαο, ησλ νπνίσλ ε θνβεξή δπζνζκία ήηαλ ηθαλή λα πξνθαιέζεη 

απνπληγκφ ζηνλ θαζέλα. Πίζσ απφ ηνπο ζηάβινπο απηνχο, νη νπνίνη ζηαδηαθά δεκηνπξγνχζαλ αλεθκεηάιιεπηα 

ηκεκαηα γεο,  κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε άιιεο αηηίεο,  φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θάιπςε ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

γεο απφ χδαηα ησλ πνηακψλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ έιε. Ο κχζνο αλαθέξεη φηη ν Δξαθιήο εμέηξεςε ην ξεχκα ηνπ 

πνηακνχ Πελεηνχ ή θαη ηνπ Ώιθεηνχ,  θαζάξηζε ηηο πεξηνρέο απφ ηελ θνπξηά θαη απέδσζε πίζσ ηε γε ζηνπο 

γεσξγνχο.  
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ΓΙΩΡΤΓΔ  

 Αηψξπγα Κνξίλζνπ - Αίνιθνο  

 

 

 

Βηθφλα : Δ Αίνιθνο ηεο Κνξίλζνπ  

  

  

   Δ ηδέα θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηάλνημε δηψξπγαο ζηνλ ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ απνθπγή 

ηνπ επηθίλδπλνπ πεξίπινπ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηελ ζπληφκεπζε ηεο δηαδξνκήο, μεθίλεζαλ απφ αξθεηά παιηά. 

Ο ηχξαλλνο ηεο Κνξίλζνπ Πεξίαλδξνο ηνλ 6ν π.Υ. αηψλα είρε κειεηήζεη ηελ πηζαλφηεηα έλσζεο ηνπ 

αξσληθνχ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, αιιά νη ηερληθνί ηεο επνρήο ηνλ απέηξεςαλ γηαηί παξαηήξεζαλ 

δηαθνξά ζηάζκεο ζηηο δχν πιεπξέο πνπ ζα πξνθαινχζε ξνή ηνπ  

 Κνξηλζηαθνχ  κέζα ζηνλ αξσληθφ κε άγλσζηεο ζπλέπεηεο θαη ίζσο πιεκκχξεο παξαιίσλ ηεο Ώηηηθήο. Μεηά 

απφ απηφ ν Πεξίαλδξνο πξνζπάζεζε λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα θαηαζθεπάδνληαο ηoλ Αίνιθν πνπ ήηαλ 

εηδηθφο δξφκνο ζηξσκέλνο  κε πιάθεο πσξφιηζνπ απφ ην ιηκάλη Λέραηνλ ζηνλ αξσληθφ, κέρξη ην ιηκάλη 

Κεγρξεέο ζηνλ Κνξηλζηαθφ. Σα πινία θνξησλφηαλ ζε εηδηθά νρήκαηα θαη ζεξλφηαλ δηα κέζσ μεξάο απφ ηνλ 5 

κέηξσλ πιάηνπο δίνιθν κέρξη ηνλ απέλαληη θφιπν. Φπζηθά ην θφζηνο γηα θάηη ηέηνην ήηαλ αξθεηά πςειφ θαη 

θπξίσο εμππεξεηνχληαλ πνιεκηθά πινία. Δ δίνιθνο ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηνλ πξψην αηψλα κ.Υ. πνπ ν Νέξσλαο 

απνθάζηζε ην 67 κ.Υ. λα αλνίμεη απηφο ηελ δηψξπγα ρξεζηκνπνηψληαο 6.000 δνχινπο απ' ηελ Ενπδαία, αιιά δελ 

πξφιαβε ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ Ρψκε, πνπ νδήγεζαλ ζηελ δνινθνλία ηνπ. Ώξγφηεξα ε Δξψδεο ν Ώηηηθφο 

δνθίκαζε θη απηφο λα ζπλερίζεη ηελ δηάλνημε, αιιά ρσξίο  θαιχηεξν  απνηέιεζκα.  Σν   1881  Οχγγξνο  

επηρεηξεκαηίαο   Istvan  Turr πξνζπάζεζε λα αλνίμεη ηελ δηψξπγα αιιά ην έξγν ζηακάηεζε ιφγσ ρξενθνπίαο 

ηνπ. Δ πξνζπάζεηα ζπλερίζζεθε αξγφηεξα απφ ειιεληθή εηαηξεία θαη ζπκκεηνρή ηνπ Ώλδξέα πγγξνχ.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βηθφλα : Δ Αηψξπγα Κνξίλζνπ  

   (αεξνθσηνγξαθία απφ ηελ πιεπξά ηνπ αξσληθνχ)  

    Σν κήθνο ηεο είλαη 5.890 κ., ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα 25 κ., ην κεγαιχηεξν χςνο θηάλεη ζηα 79 κ., ελψ ην 

βάζνο ηνπ λεξνχ ζηα 8 κ. Μαδί κε ηνπο πξνιηκέλεο ηεο Εζζκίαο θαη ηεο Πνζεηδσλίαο ην ζπλνιηθφ κήθνο θηάλεη 

ηα 6.343 κ. Σειηθά ε δηψξπγα αλνίρζεθε ην 1893 κεηά απφ εξγαζίεο 11 εηψλ. Σν 1944 ηελ μαλάθιεηζαλ 
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(πεηζκαηηθά αιιά επηπρψο κάιινλ πξφρεηξα) νη Γεξκαλνί νπηζζνρσξψληαο θαη  κεηά ην 1948 μαλά-αλνίρζεθε 

θαη δφζεθε ζε ρξήζε. ήκεξα εμππεξεηεί πεξίπνπ 3.000 απηνθίλεηα εκεξεζίσο θαη 9.000 πινία εηεζίσο.  

  

  

Αηψξπγα Λεπθάδαο  

  

   Δ απφζηαζε ηεο Λεπθάδαο απφ ηελ ηεξεά Βιιάδα είλαη ζρεδφλ 25 κέηξα. Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ νη 

Λέιεγεο, ιέγεηαη φηη άλνημαλ εθεί δηψξπγα γηα επθνιφηεξε λαπζηπινΎα. ήκεξα κηα γέθπξα επηηξέπεη ηελ 

εμίζνπ εχθνιε δηέιεπζε ηφζν νρεκάησλ φζν θαη πινίσλ απ' ην ζεκείν απηφ.  

   Βλδηαθέξνπζεο είλαη θαη θάπνηεο  κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεκεξηλή Λεπθάδα είλαη ε Εζάθε ηεο 

αξραηφηεηαο, βαζηδφκελεο ζηηο πεξηγξαθέο ζεκείσλ ηνπ λεζηνχ απφ ηελ Οδχζζεηα.  

  

Αηψξπγα Υαιθηδηθήο  

  

   Ο Ξέξμεο ην 481 π.Υ. πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη ηηο θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ ζηφιν ηνπ ηξηθπκίεο ζηελ 

ηαξαγκέλε ζάιαζζα ηεο Υαιθηδηθήο πξνζπάζεζε λα αλνίμεη δηψξπγα. Έλσλε ηελ “Ώθαλζν” κε ην αλψηαην 

ζεκείν ηνπ ηγγηηηθνχ θφιπνπ (ηέκλνληαο ηελ ρεξζφλεζν πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηή απ' ην  'Ώγην ξνο) γηα λα 

απνθχγεη ηηο θνπξηνχλεο ηνπ Ώθξφζσνπ, αθξσηεξίνπ ηνπ 'Ώζσλα. πλάληεζε φκσο ζζελαξή αληίζηαζε απφ ηα 

ιηνληάξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ηνπ έθαγαλ πάξα πνιιέο απ' ηηο θακήιεο ηνπ.  

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΙΔΙΝΗ  

  

Βγθαηάζηαζε Τγηεηλήο ζηελ Θήξα  

 

   ην Ώθξσηήξη ηεο Θήξαο αλαζθάπηεηαη κηα εληππσζηαθά δηαηεξεκέλε πφιε ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ (~1500 

π.Υ.). Υάξε ζηηο ζηάρηεο ηνπ εθαηζηείνπ πνπ θάιπςαλ ηα εξείπηα ηνπ νηθηζκνχ, ζψζεθαλ ζρεδφλ αλέπαθα ηα 

δηψξνθα θαη ηξηψξνθα θηήξηα ηεο πινχζηαο απηήο πφιεο, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο απνιάκβαλαλ πνιιέο απφ ηηο 

αλέζεηο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Ώλάκεζα ζ‟ απηέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. ην παξαθάησ νκνίσκα 

απεηθνλίδεηαη ζε θιίκαθα 1:4 ε λνηηνδπηηθή γσλία ηεο ιεγφκελεο „Απηηθήο Οηθίαο‟, ελφο κάιινλ ηππηθνχ 

ζπηηηνχ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. ηνλ άλσ φξνθν, φπνπ βξίζθνληαη νη ρψξνη θαηνηθίαο, ππάξρεη εγθαηάζηαζε 

πγηεηλήο απνκνλσκέλε απφ ην ππφινηπν ζπίηη κε πιηλζφηνηρν. ε εζνρή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνίρνπ έρνπλ θηηζηεί 

δχν πεδνχιηα, χςνπο 0,43 κ., αλάκεζα ζηα νπνία ππάξρεη θελφ πιάηνπο 8-10 εθ. Σν θελφ αληηζηνηρεί ζε νπή 

ζην πάησκα, ε νπνία απνηειεί ην ζηφκην αγσγνχ. O αγσγφο, πνπ απαξηίδεηαη απφ θαηαθφξπθνπο πήιηλνπο 

ζσιήλεο εληνηρηζκέλνπο ζηε ιηζνδνκή ηνπ ηζνγείνπ, θαηαιήγεη ζ‟ έλα άλνηγκα ηνπ ηνίρνπ πξνο ηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Aπφ ην άλνηγκα απηφ, ηα απφβιεηα ρχλνληαλ ζε θξεάηην ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

θεληξηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ. Σν "θξεάηην επηζθέςεσο" γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγεί επίζεο σο ζεκείν αιιαγήο ζηάζκεο θαη θαηεχζπλζεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ.  

   Μέζα ζην θξεάηην βξέζεθαλ πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε ε ξνή ησλ απνβιήησλ λα επηηαρχλεηαη, 

δηαηεξψληαο ην δίθηπν θαζαξφ. Βπηπιένλ, νη πιάθεο απηέο απνκνλψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην θξεάηην απφ ην 

ζπίηη - ζρεκαηίδνπλ δειαδή έλα είδνο “νζκνπαγίδαο”. ην νκνίσκα δηαθξίλνληαη επίζεο πνιιέο απφ ηηο 

νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο επνρήο εθείλεο: ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ παηψκαηνο (   -θιαδηά-πιάθεο-

ρψκα), νη πεξίηερλεο δνθνίμπινθαηαζθεπέο ησλ παξαζχξσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο θέξνληα ζηνηρεία ηνπ 

θηεξίνπ, νη ιαμεπηνί γσληφιηζνη θαη ηα ιαμεπηά πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ κε ηα έληνλα ρξψκαηα ησλ 

εθαηζηεηαθψλ πεηξσκάησλ, θ.ά. Σέινο, φπσο φια ηα ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ, έηζη θαη ε Απηηθή Οηθία θνζκείηαη κε 

εθπιεθηηθέο ηνηρνγξαθίεο. 
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Βηθφλα : Απηηθή Οηθία: ε εγθαηάζηαζε πγηεηλήο ηνπ άλσ νξφθνπ. Ώλάκεζα ζηα δχν θηηζηά πεδνχιηα ππάξρεη 

νπή ζην δάπεδν ε νπνία αληηζηνηρεί ζε εληνηρηζκέλε πήιηλν αγσγφ 

 

Βγθαηάζηαζε Τγηεηλήο ζηελ Kλσζφ  

   Kάησ απφ ην αλάθηνξν ηεο  Kλσζνχ, ζε έθηαζε  25 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ππάξρεη έλαο άιινο «ιαβχξηλζνο», 

απφ αγσγνχο χςνπο πεξί ην 1 κ., θηηζκέλνπο κε κεγάιεο ιαμεπηέο πέηξεο πνπ θηάλνπλ ην  1,70 κ. ζε  κήθνο. 

ην δίθηπν απηφ θαηαιήγνπλ θαηαθφξπθνη θηηζηνί ζπιιέθηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα λεξά ησλ άλσ νξφθσλ, 

 ησλ δσκαηίσλ θαη ηεο κεγάιεο Kεληξηθήο Ώπιήο. ηελ αλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ αλαθηφξνπ, εθεί φπνπ 

βξίζθνληαη ηα ιεγφκελα   Αηακεξίζκαηα Καηνηθίαο»,  

«απνθαιχθζεθε εγθαηάζηαζε πγηεηλήο, γλσζηή σο  «ε ηνπαιέηα ηεο βαζηιίζζεο». Bξίζθεηαη ζε αξθεηά 

απνκνλσκέλε θαη δηαθξηηηθή ζέζε, δίπια ζε θσηαγσγφ, θαη πξφθεηηαη γηα κηθξφ ρψξν πνπ απνκνλψλεηαη απφ 

ην ππφινηπν δσκάηην κε φξζηεο γπςφπιαθεο. Έρεη δηαζηάζεηο  1,10 κ. x 2,20 κ. -φζν αθξηβψο νξίδνπλ θαη νη 

ζεκεξηλέο πξνδηαγξαθέο γηα αληίζηνηρνπο ρψξνπο– θαη έθιεηλε κε δίθπιιε πφξηα. Έλα μχιηλν θάζηζκα, κε 

θαηάιιειε νπή θάιππηε ζηελφ άλνηγκα ηνπ δαπέδνπ ην νπνίν νδεγεί ζε θηηζηφ θξεάηην θαη απφ εθεί ζην 

θεληξηθφ δίθηπν. Οη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη πεξίηερλεο δηαηνκέο ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο αγσγνχ 

θαη θξεαηίνπ δείρλνπλ κεγάιε γλψζε ησλ πδξαπιηθψλ ζεκάησλ. 

 

 

 

Θέξκεο Λεσληδαίνπ  

  

Βηθφλα 14: Θέξκεο Λεσληδαίνπ  

   Σν κηθξφ ινπηξφ, πνπ θηίζζεθε έμσ απφ ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο Άιηεσο, είλαη γλσζηφ ζήκεξα σο  ''ζέξκεο 

Λεσληδαίνπ'', επεηδή βξίζθεηαη δίπια ζηνλ νκψλπκν μελψλα, ρσξίο φκσο λα ζρεηίδεηαη  κ απηφλ. Αηαηεξείηαη 

ζε εμαηξεηηθά θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη έλα απφ ηα ιίγα θηίζκαηα ηνπ ηεξνχ ηεο Οιπκπίαο πνπ δηαηεξεί ην 

αξρηθφ ηνπ χςνο θαη ηελ νξνθή ηνπ. Δ αλέγεξζή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ 3ν αη. κ.Υ., αιιά εμαθνινχζεζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε κεηαηξνπέο θαη αξγφηεξα, έσο ηνλ 6ν αη. κ.Υ. Ώπνηεινχζε ηκεκα εθηεηακέλνπ θαη 

θαηεζηξακκέλνπ ζήκεξα θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε σο μελψλαο θαη επεθηεηλφηαλ 

βφξεηα ηνπ ινπηξνχ θαη δπηηθά ηνπ Λεσληδαίνπ. Σν  ζπγθξφηεκα  πεξηιάκβαλε   κία  θεληξηθή  απιή,  γχξσ  

απφ  ηελ  νπνία αλαπηχζζνληαλ δσκάηηα, απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη. Σν  κηθξφ ινπηξφ βξηζθφηαλ 

ζην λφηην ηκεκα ηνπ θαη πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο  κηθξέο αίζνπζεο, πνπ ζηεγάδνληαλ κε θακαξνεηδείο νξνθέο.  

Βληππσζηαθά  ςεθηδσηά, ηα νπνία δηαζψδνληαη  κέρξη ζήκεξα, δηαθνζκνχζαλ ηα δάπεδά ηνπο. Σν ινπηξφ 

δηέζεηε εμαηξεηηθφ ζχζηεκα χδξεπζεο, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξρε ηειεηνπνηεκέλν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ησλ 

ηνίρσλ, φπνπ ν ζεξκφο αέξαο δηνρεηεπφηαλ κε ζχζηεκα ζσιελψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνίρσλ. Σνλ 5ν αη. 

κ.Υ. ην θηήξην ιεηηνχξγεζε σο ρψξνο παξαζθεπήο νίλνπ. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ε  κία απφ ηηο αίζνπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο ρψξνο επεμεξγαζίαο γπαιηνχ, φπσο ππνδεηθλχεη έλαο θιίβαλνο πνπ βξέζεθε ζηε 

λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ θηεξίνπ. ην κλεκείν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ςεθηδσηψλ 

δαπέδσλ θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπνζεηήζεθε ζηέγαζηξν ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ, ζην ζεκείν πνπ είρε 

ππνρσξήζεη ε νξνθή.  

  

Θέξκεο Ληκαληνχ Βθέζνπ  

   Σν Γπκλάζην θαη ηα Λνπηξά ηνπ Ληκαληνχ ηεο Βθέζνπ νλνκάζηεθαλ έηζη ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ην 

ιηκάλη ηεο πφιεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηκεξέο ζπγθξφηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Aίζνπζεο ηνπ ΐεξνπιάλνπ, 

ηελ παιαίζηξα θαη ηνπο ρψξνπο ησλ ινπηξψλ.  Υξνλνινγείηαη  ηελ  επνρή  ηνπ  Ανκηηηαλνχ   (81-96),  αιιά  



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 229 

έρεη  θαη κεηαγελέζηεξεο νηθνδνκηθέο θάζεηο. Σν ζπγθξφηεκα αλαζθάθεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα απφ ην Ώπζηξηαθφ Ώξραηνινγηθφ Ελζηηηνχην.  

  

 Θέξκεο Κιαδένπ  

   Έλα απφ ηα ινπηξηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ππήξραλ ζην ηεξφ ηεο Οιπκπίαο, είλαη απηφ πνπ βξίζθεηαη ζην 

δπηηθφ άθξν ηνπ, θνληά ζηελ θνίηε ηνπ Κιαδένπ πνηακνχ, ζην ρψξν φπνπ ππήξρε ε πηζίλα ησλ ειιεληθψλ 

ινπηξψλ ηνπ  5νπ αη. π.Υ. Υξνλνινγείηαη ζηα ξσκατθά ρξφληα, γχξσ ζην  100 κ.Υ., θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνπο ξσκατθνχο μελψλεο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε πξνο ηα λφηηα.  

    Οη ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γλσζηέο σο "Θέξκεο ηνπ Κιαδένπ'' θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα πεξίπνπ  400 η.κ. 

θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά δσκάηηα, πνπ είραλ θακαξνεηδείο νξνθέο απφ πειφ. Οη νξνθέο ησλ δσκαηίσλ δελ 

δηαηεξήζεθαλ θαη ε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη παξαζπξζεί απφ ηνλ πνηακφ Κιαδέν. Σα δάπεδα 

ησλ αηζνπζψλ θνζκνχζαλ εμαηξεηηθά ςεθηδσηά, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα. Οη 

ζέξκεο ηνπ Κιαδένπ, κε ηα ρξσκαηηζηά κάξκαξα ζηνπο ηνίρνπο, ηα ςεθηδσηά δάπεδα θαη ηνπο πνιινχο 

ρψξνπο, αληαπνθξίλνληαη ζην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπο, φηαλ πιένλ ηα ινπηξά δελ ήηαλ κφλν ιεηηνπξγηθά, φπσο 

ζπλέβαηλε ζηελ θιαζηθή ή ζηελ ειιεληζηηθή επνρή, αιιά ήηαλ πεξηζζφηεξν ρψξνο αλάπαπζεο θαη πνιπηέιεηαο. 

Αηέζεηαλ αίζνπζεο ζεξκνχ θαη ςπρξνχ ινπηξνχ, εθηδξσηήξην, απνδπηήξην, κηθξφ ηδησηηθφ ινπηξφ ζην βφξεην 

ηκεκα ηνπο, αίζξην, κπαληέξεο θαη ηνπαιέηεο. ηα ςεθηδσηά δάπεδα ησλ ινπηξψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ην 2003 θαη ηα ινπηξά έγηλαλ επηζθέςηκα.  

  

Θέξκεο Κξνλίνπ  

   ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ Πξπηαλείνπ, ζηηο παξπθέο ηνπ ηεξνχ ηεο Οιπκπίαο, βξίζθεηαη κεγάιν θηήξην 

γλσζηφ σο  ''ζέξκεο Κξνλίνπ'' ή  ''ΐφξεηεο ζέξκεο''. Σν κε ζπγθξφηεκα νηθνδνκήζεθε θαηά ηελ απηνθξαηνξηθή 

επνρή επάλσ ζε θηήξην θαη ινπηξά ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Παξέκεηλε ζε ρξήζε κέρξη ηνλ 5ν -6ν αη. κ.Υ. θαη ζε 

φιν απηφ ην δηάζηεκα δέρζεθε δηάθνξεο επηζθεπέο θαη πξνζζήθεο, φπσο απηή ελφο κηθξνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ζεξκψλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ.  

   Σν ζπγθξφηεκα πεξηιάκβαλε πνιιά δσκάηηα θαη αίζνπζεο  κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο, πνπ αλαπηχζζνληαλ 

γχξσ απφ έλα θεληξηθφ πεξηζηχιην. Σν δάπεδν ηνπ πεξηζηπιίνπ δηαθνζκνχζαλ εληππσζηαθφηαηα ςεθηδσηά κε 

εηθφλεο απφ ζαιάζζηεο παξαζηάζεηο. ηε λφηηα πιεπξά ε θεληξηθή παξάζηαζε απεηθνλίδεη ηελ Νεξείδα πάλσ 

ζε ζαιάζζην ηαχξν θαη ζηε βφξεηα δειθίληα. ηε δπηηθή πιεπξά, απφ φπνπ ήηαλ θαη ε θεληξηθή είζνδνο, 

ππάξρεη κεγάιε παξάζηαζε ηνλ Σξίησλα αλάκεζα ζε ζαιάζζηνπο ίππνπο. Σνλ  3ν αη. κ.Υ. ην θηήξην 

θαηαζηξάθεθε απφ ζεηζκφ. Λίγν αξγφηεξα, θαηά ηνλ  5ν θαη  6ν αη. κ.Υ. ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία 

γεσξγηθψλ αγαζψλ. ην αλαηνιηθφ ηκεκα ηνπ ξσκατθνχ πεξηζηπιίνπ εγθαηαζηάζεθε ιελφο γηα ηελ παξαζθεπή 

νίλνπ, ελψ ζηηο αίζνπζεο ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ πεξηζηπιίνπ βξέζεθαλ εγθαηαζηάζεηο θεξακηθνχ 

εξγαζηεξίνπ. Βπίζεο, ζε  κία αςηδσηή αίζνπζα, πνπ αξρηθά ιεηηνπξγνχζε σο ρψξνο ζεξκνχ ινπηξνχ 

(tepidarium), θαηαζθεπάζζεθε αξγφηεξα έλαο θεξακηθφο θιίβαλνο. Οη ηξεηο δεμακελέο, πνπ εληνπίζζεθαλ ζηε 

βφξεηα πιεπξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πξνθαλψο είραλ ζρέζε κε ην θεξακηθφ εξγαζηήξην πνπ ιεηηνπξγνχζε εδψ 

θαη πηζαλψο πξννξίδνληαλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ παξαζθεπή πεινχ. Ώπφ ην ρψξν ηνπ θεξακηθνχ 

εξγαζηεξίνπ πξνέξρνληαη πνιιά αγγεία θαη φζηξαθα, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 5ν θαη 6ν αη. κ.Υ.    Σν θηήξην 

απνθαιχθζεθε ζην ηέινο ηεο πξψηεο γεξκαληθήο αλαζθαθήο ην 1880. Δ έξεπλα ζην ρψξν νινθιεξψζεθε ηα 

έηε 1987-1991, νπφηε θαη ήξζε ζην θσο ην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ. Μηθξή 

ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα ζηηο πξσηκφηεξεο θάζεηο ηνπ κλεκείνπ έγηλε ην  2003, νπφηε έγηλαλ θαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο φισλ ησλ ςεθηδσηψλ, ηα νπνία επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, ζην δάπεδν ηνπ 

πεξηζηπιίνπ.  

  

 

 

ΚΡΗΝΔ  

 

Κξήλε Γιαχθεο  

   Ννηηνδπηηθά ηεο ΐφξεηαο αγνξάο ζηελ Ώξραία Κφξηλζν  (Κιαζζηθή πεξίνδνο) ζπλαληάκε ηελ Κξήλε ηεο 

Γιαχθεο. ήκεξα θαίλεηαη έλα θνκκάηη βξάρνπ πνπ εμέρεη απνκνλσκέλν θαη ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αξρηθή ηεο  κνξθή. ηελ πξφζνςή ηεο ε Κξήλε είρε καξκάξηλεο θνιψλεο θαη θεθαιέο ιηνληαξηνχ απφ ηηο 

νπνίεο έηξεραλ ηα λεξά. Σν λεξφ ηεο Κξήλεο απηήο, ε νπνία είρε ιαμεπηεί κέζα  ζην βξάρν, πήγαδε απφ ηνπο 

πξφπνδεο ηνπ Ώθξνθνξίλζνπ, ηνπ βξαρψδνπο φγθνπ πνπ δεζπφδεη ζηελ πεξηνρή. Δ θξήλε Γιαχθε είρε ην 

φλνκα ηεο θφξεο ηνπ βαζηιηά Κξένληα, ε νπνία είρε παληξεπηεί ην κπζηθφ ήξσα Εάζνλα. χκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, ε πξψηε γπλαίθα ηνπ Εάζνλα, Μήδεηα απφ δήιεηα έζηεηιε ζηε Γιαχθε σο γακήιην δψξν έλα ρηηψλα 
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πνηηζκέλν  κε δειεηήξην. ηαλ ην θφξεζε ε Γιαχθε, άξρηζε λα θαίγεηαη θαη έπεζε ζηα λεξά ηεο Κξήλεο γηα λα 

ζσζεί. Βθεί άθεζε ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή. Έηζη ε θξήλε πήξε ην φλνκά ηεο. Έλα ιίζηλν νξζνγψλην πνπ 

δηαθξίλεηαη θνληά ζην κνπζείν είλαη φηη απνκέλεη απφ ηνλ βξάρν πνπ ζηεγάδεη ηελ Κξήλε ηεο άηπρεο 

πξηγθίπηζζαο Γιαχθεο ή Κξένπζαο.  

 

 Κξήλε Ανκηηηαλνχ  

   Δ θξήλε ηνπ Ανκηηηαλνχ θαη ην λπκθαίν ηνπ Πνιιίσλνο (31 π.Υ.-14 κ.Υ., 93 κ.Υ.) βξίζθνληαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηεο δεκφζηαο αγνξάο ηεο Βθέζνπ. Ώλήθνπλ ζην ίδην ζπγθξφηεκα θξελαίσλ θαηαζθεπψλ πνπ 

νηθνδνκήζεθαλ επάλσ ζην κλεκείν ηνπ C. Sextilius Pollio. Σα θηήξηα απηά εληάζζνληαη ζην ιεγφκελν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηνπ Ανκηηηαλνχ.  

 

Κξήλε Θενγελνχο  

  Σν κνλαδηθφ θηίζκα ηεο αξραίαο πφιεο πνπ ζψδεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε είλαη ε θξήλε πνπ ε παξάδνζε 

αλαθέξεη πσο θηίζηεθε απφ ηνλ ηχξαλλν Θεαγέλε. Ώπηφ καζαίλνπκε απφ ηνλ Παπζαλία, σζηφζν ε 

ρξνλνιφγεζή ηεο είλαη λεψηεξε ηνπ Θεαγέλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνηρνδνκία. Ήηαλ απφ ηα πην επηβιεηηθά 

αξρηηεθηνληθά δεκηνπξγήκαηα,   ρηηζκέλε ζε ζέζε πξνζηηή γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ησλ δχν ιφθσλ, αιιά θαη 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

ΐξηζθφηαλ αλάκεζα ζηνπο δχν ιφθνπο, θνληά ζηελ αξραία αγνξά. Σξνθνδνηνχζε ηελ πφιε κε λεξφ            απφ 

ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. έσο ηνλ 5 ν αηψλα κ.Υ. Ήηαλ αμηνζαχκαζηε γηα ην κέγεζνο, ηνλ δηάθνζκν θαη ην πιήζνο ησλ 

θηφλσλ ηεο.  

 

 Κξήλε Καζηαιία  

   Δ Καζηαιία θέξεηαη, σο πνηάκηα Νχκθε ζηελ Βιιεληθή Μπζνινγία, θφξε ηνπ Ώρειψνπ ή, θαηά παξαδφζεηο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Φσθηθήο Ληιαίαο, ηνπ Κεθηζνχ. Άιιε παξάδνζε ηελ αλαθέξεη σο Νχκθε ηνπ Παξλαζζνχ, ε 

νπνία γηα λα απνθχγεη ηε θαηαδίσμε ηνπ Ώπφιισλα θξχθηεθε ζηελ θφγρε ηεο νκψλπκεο πεγήο. Σν  καληείν 

ησλ Αειθψλ απνηεινχζε φρη  κφλν ζξεζθεπηηθφ θέληξν, αιιά θαη πνιηηηθφ. ην καληείν κπνξνχζε λ‟ 

απεπζπλζεί θάπνηνο πνιίηεο, ή θαη κηα πφιε κε αληηπξνζψπνπο. Γηα λα δνζεί ρξεζκφο έπξεπε απηνί πνπ 

δεηνχζαλ, λα πιπζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ ζηελ Καζηαιία πεγή, λα πιεξψζνπλ θάηη ζαλ θφξν θαη λα 

ζπζηάζνπλ έλα θαηζίθη.    Δ Ππζία ήηαλ ε ηέξεηα ηνπ καληείνπ, πνπ έδηλε ηνπο ρξεζκνχο, αθνχ πιελφηαλ κε ην 

λεξφ ηεο Καζηαιίαο, έπηλε απφ ηελ πεγή θαη καζνχζε θχιια δάθλεο. Έπεηηα πέθηνληαο ζε έθζηαζε, 

ρξεζκνδνηνχζε βγάδνληαο άλαξζξεο θξαπγέο πνπ νη ζνθνί ηεξείο ηεο επνρήο ηηο κεηέηξεπαλ έκκεηξα ζε 

ρξεζκνχο, ζρεδφλ πάληα δηθνξνχκελνπο. Δ έθζηαζε ηεο Ππζίαο νθεηιφηαλ ζην φηη ε ηέξεηα εθείλε ήηαλ 

θαζηζκέλε ζε ηξίπνδα πάλσ ζε έλα άλνηγκα ηνπ εδάθνπο πνπ έβγαδε αλαζπκηάζεηο. Δ Καζηαιία πεγή 

βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε 750 κ. απφ ην ηεξφ θάησ απφ ην θαξάγγη πνπ ρσξίδεη ηηο Φαηδξηάδεο (Τάκπεηα θαη 

Ναππιία). Σν λεξφ ηεο ήηαλ πνιχ εχγεπζην θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ Ππζία θαη γηα 

ξάληηζκα ηνπ λανχ ηνπ Ώπφιισλα  θαζψο  θαη  γηα  ηνλ  θαζαξκφ  ησλ  πξνζθπλεηψλ.  Ήηαλ  ιακπξά 

δηαθνζκεκέλε κε θξνπλνχο θαη θφγρεο φπνπ ηνπνζεηνχζαλ αγάικαηα θαη ην λεξφ αλάβιπδε απφ ράιθηλεο 

ιενληνθεθαιέο. ήκεξα ζψδνληαη νη δχν κλεκεηαθέο θξήλεο φπνπ έθζαλε ην λεξφ ηεο πεγήο: ε αξρατθή θαη ε 

ιαμεπκέλε ζην βξάρν ξσκατθή θξήλε κε ηηο θφγρεο γηα ηα αλαζήκαηα ζηε λχκθε Καζηαιία.  

 

 

 

 

 

 

ΛΟΤΣΡΑ  

Λνπηξά Ώιεμάλδξεηαο Σξσάο, Γπκλάζην  

   Σν ζπγθξφηεκα ησλ ινπηξψλ ζηελ Ώιεμάλδξεηα Σξσάδνο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ινπηξψλ-

γπκλαζίσλ ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Εδξχεηαη ζην α΄ κηζφ ηνπ 2νπ αη. κ.Υ.  

 Λνπηξά ΕΕΕ 2 ΐ, Ώλεκνχξηνπ  

   Οη ζέξκεο ΕΕΕ 2 ΐ αθνινπζνχλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινπηξψλ ηεο Κηιηθίαο θαη  ηεο  αλαηνιηθήο  

Πακθπιίαο.  Ώλήθνπλ  ζηνλ  ηχπν  ινπηξψλ  ζε   «ρήκα δαρηπιηδηνχ». Ώπνηεινχληαη απφ ηξεηο ζεξκέο 

αίζνπζεο θαηά ζεηξά, ελψ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ θαη παιαίζηξα. Υξνλνινγνχληαη ζηα 

κέζα  ηνπ 3νπ αη. κ.Υ.  

  Λνπηξά Ώζπέλδνπ  



« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ » 

 

Αναςταςόπουλοσ  Κυριάκοσ Page 231 

   Σν ζπγθξφηεκα ησλ Μεγάισλ Λνπηξψλ ηεο Ώζπέλδνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο αθξφπνιεο, είλαη 

ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο θαη δε δηαζέηεη παιαίζηξα. Ώπνηειείηαη απφ πέληε αίζνπζεο παξάιιειεο ή θάζεηεο 

κεηαμχ ηνπο. Ο επηζθέπηεο δηαηξέρεη ηνπο ρψξνπο αθνινπζψληαο ζπλερφκελε θπθιηθή πνξεία κέζα  ζην 

θηήξην.  

 Δ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζηελ εκθάληζε βαζηιηθήο, αίζνπζαο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Σα ινπηξά δελ 

έρνπλ αλαζθαθεί.  

  

  

 

Βηθφλα: Σν δάπεδν ησλ ινπηξψλ ηεο αιακίλαο  

 

ΝΤΜΦΑΙΑ  

   Σν Νπκθαίν ή Yδξεθδνρείν (Κξήλε) ηνπ Γάηνπ Λεθάληνπ ΐάζζνπ (C. Laecanius Bassus) ρηίζηεθε απφ ηνλ 

νκψλπκν αλζχπαην, ην  80/82 κ.Υ. ΐξηζθφηαλ ζηε λνηηνδπηηθή γσλία ηεο Αεκφζηαο Ώγνξάο ηεο Βθέζνπ, επί 

ηεο Οδνχ ηνπ Ανκηηηαλνχ. Βπξφθεηην γηα κλεκεηψδε θξελαία θαηαζθεπή ζε ρήκα Π, πνπ αθνινπζεί ηνλ ηχπν 

ησλ λπκθαίσλ κε ζεαηξηθή πξφζνςε.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα : ρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λπκθαίνπ ηνπ Λεθάληνπ  

  

Νπκθαίν Πνιιίσλνο  

   Σν λπκθαίν ηνπ Πνιιίσλνο (31 π.Υ.-14 κ.Υ., 93 κ.Υ.) θαη ε θξήλε ηνπ Ανκηηηαλνχ βξίζθνληαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηεο δεκφζηαο αγνξάο ηεο Βθέζνπ. Ώλήθνπλ ζην ίδην ζπγθξφηεκα θξελαίσλ θαηαζθεπψλ πνπ 

νηθνδνκήζεθαλ επάλσ ζην κλεκείν ηνπ C. Sextilius Pollio. Σα θηήξηα απηά εληάζζνληαη ζην ιεγφκελν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηνπ Ανκηηηαλνχ.  

   

Νπκθαίν επηίκηνπ εβήξνπ  

   Σν λπκθαίν ηνπ επηίκηνπ εβήξνπ ζηελ Πέξγε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ειιεληζηηθή πχιε θαη ηελ πχιε ηεο 

Όζηεξεο Ώξραηφηεηαο. Βπξφθεηην γηα κηα κλεκεηψδε δηψξνθε θξελαία θαηαζθεπή, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα 

ηέιε ηνπ 2νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ 3νπ αηψλα κ.Υ.  

  

  

  

  

 

ΟΜΒΡΟΓΔΚΣΔ  

 Ώγσγνί νκβξίσλ πδάησλ ζηελ Ώιάζζα  
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   Καηά ηελ πξψηε θαη κέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ  (2500-1600 π.Υ.) νη αξραίνη ζπλνηθηζκνί ήηαλ ρηηζκέλνη ζε 

ςειέο νρπξσκέλεο ηνπνζεζίεο πηζαλφλ απφ ην θφβν επηδξνκψλ.  ηνπο  ζπλνηθηζκνχο  απηνχο  ππήξραλ  

εηδηθέο  θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο θπξίσο πήιηλνη θαη πέηξηλνη αγσγνί, γηα ην κάδεκα θαη ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο.  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Βηθφλα : Ώγσγνί ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ ζηελ Ώιάζζα  

  

 

   Βθηφο απφ ηελ νρπξσκέλε ζέζε ζρεδφλ φινη απηνί νη ζπλνηθηζκνί είραλ θνληά ηνπο πεγέο ή πνηακνχο είηε 

πεγάδηα απφ φπνπ κεηέθεξαλ ην λεξφ. ηαλ αξγφηεξα, εμέιηπε ν θίλδπλνο ησλ επηδξνκψλ, νη πφιεηο θηίδνληαλ 

ζηα πεδηλά φπνπ ππήξρε λεξφ ή ζε ηνπνζεζίεο πνπ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ππφγεην λεξφ. ηηο πφιεηο εθείλεο 

πνπ αληηκεηψπηδαλ έιιεηςε λεξνχ αλαπηχρζεθε πνιχ ην ζχζηεκα ηεο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ 

ηεο βξνρήο, πάλσ ζε νξγαλσκέλε βάζε.  

   Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Έγθσκεο θνληά ζηελ αιακίλα. Δ Έγθσκε θαίλεηαη λα ήηαλ 

κεγάιε θαη ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε. Βπίζεο, ήηαλ θαη θαιφ ιηκάλη, γηαηί θνληά ηεο βξίζθνληαλ νη εθβνιέο ηνπ 

πνηακνχ Πεδηαίνπ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ήηαλ πισηφο. Οη πδξεπηηθέο θαη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο ηεο Έγθσκεο 

ήηαλ πνιχ κεγάιεο. Σν ππφγεην λεξφ πνπ αληιείην απφ ηα πεγάδηα πνπ δηάλνηγαλ νη θάηνηθνη ζηε γχξσ πεξηνρή, 

θάιππηε  κφλν έλα  κέξνο ησλ αλαγθψλ απηψλ. Σν ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηνπ λεξνχ αληηκεησπηδφηαλ 

κε ηνλ εμήο ηξφπν: ε νιφθιεξε ηελ πφιε ππήξρε νξγαλσκέλν δίθηπν ζπιινγήο λεξνχ ηεο βξνρήο απφ θάζε 

ζπίηη. Σν λεξφ καδεχνληαλ ζε πήιηλνπο αγσγνχο θαη θπιάγνληαλ ζε ζηέξλεο ζηελ απιή θάζε ζπηηηνχ.  

 

  

 ΣΟΤΑΛΔΣΔ  

 Αεκφζηεο ηνπαιέηεο ζην γπκλάζην ηνπ Miλσα ζηελ Ώκνξγφ - Γ. Ώλησλίνπ  

   Οη δεκφζηεο ηνπαιέηεο ζην γπκλάζην ηνπ Μίλσα ζηελ Ώκνξγφ ρξνλνινγνχληαη ζην κέζν ηνπ 4νπ π.Υ αηψλα. 

Υηίδνληαη πξνζσξηλά ζηελ λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ γπκλάζηνπ. Οη ηνπαιέηεο κπνξεί λα είλαη κηθξέο ζην 

κέγεζνο, αιιά είλαη απφ ηηο πξψηεο θαιά δηακνξθσκέλεο ηνπαιέηεο. Σν κήθνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηεο ηνπαιέηαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλαλνηγκάησλ γηα αθφδεπζε ζε θάζε πιάθα θαη ηελ απφζηαζε  κεηαμχ ηνπο. 

ηηο ηνπαιέηεο ηνπ Μίλσα είλαη 1,2 κ. Κάησ απφ ηα θαζίζκαηα θάζε ηνπαιέηαο, αθφκε θαη ζηα πην απιά, 

ππάξρεη  κηα θάζεηε πιάθα πνπ θαιχπηεη ην θελφ  κεηαμχ ηνπ παηψκαηνο θαη ηνπ θαζίζκαηνο. Σν χςνο ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο θαξέθιαο είλαη 45 εθαη. Δ πιάθα ηεο πέηξαο πνπ πξνεμέρεη απφ ηνλ ηνίρν θαηαιακβάλεη ηα  

2/3 πιεπξψλ ηεο ηνπαιέηαο ηνπ γπκλαζίνπ ζηελ Ώκνξγφ. Σν άιιν 1/3 ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ππνζηήξηγκα 

πεηξψλ. ηηο κηθξέο ηνπαιέηεο ζπλεζίδεηαη απηή ε εθαξκνγή. Σα αλνίγκαηα ησλ αθνδεχζεσλ είλαη ζην 

θάζηζκα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη 85 εθαη. Δ  κνξθή ηνπ αλνίγκαηνο είλαη ηξαρηά θαη ειιεηπηηθή αιιά 

εξγνλνκηθή. Βπίζεο, θαηαζθεπάζηεθαλ θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά έξγα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο ηνπαιέηαο. Ώμηνπξφζεθηεο είλαη νη κηθξέο ηξχπεο γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ νχξσλ ζην πάησκα ζην 

γπκλαζίνπ ηνπ Μίλσα ζηελ Ώκνξγφ.  

    Δ ζηέγε θαη νη πάγθνη ζε ηξεηο πιεπξέο δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα. Βπίζεο, έλαο κεγάινο αγσγφο παξείρε ην 

λεξφ κε θπζηθή ξνή. Δ απνρέηεπζε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ θαιά δηακνξθσκέλν αγσγφ, ν νπνίνο ήηαλ παξάιιεινο 

ζην λφηην ηνίρν ηνπ γπκλαζίνπ θαη ζπληεξείηαη αξθεηά θαιά κέρξη ζήκεξα, αιιά ππάξρεη κφλν ην κηζφ ηνπ 

παηψκαηνο. Σέινο, ε πφξηα παξέκεηλε ζρεδφλ άζηθηε θαη κφλν δχν θνκκάηηα έρνπλ πέζεη.  
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ρήκα : Ώλαζηεισκέλε άπνςε ηεο ηνπαιέηαο ζηελ Ώκνξγφ  
 

ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΑ  

Ώδξηάλεην Τδξαγσγείν  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βηθφλα: Βξείπηα ηνπ πδξαγσγείνπ ηνπ Ώδξηαλνχ ζηε Νέα Εσλία 

  

    Ώπνηειεί ην πξψην κεγάιν πδξνδνηηθφ έξγν ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ησλ Ώζελψλ. Δ θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε 

ην 134 κ.Υ. θαη νινθιεξψζεθε ην 140 κ.Υ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Τδξαγσγείνπ ήηαλ πξσηίζησο ε πδξνδφηεζε 

ηεο ξσκατθήο ζπλνηθίαο ηεο Ώζήλαο πνπ νλνκαδφηαλ "Πφιε ηνπ Ώδξηαλνχ" θαη θάιππηε φιν ην ζεκεξηλφ 

πάξθν ηνπ Γαππείνπ, απφ ην Καιιηκάξκαξν κέρξη ηε ΐνπιή.  

   Σν Τδξαγσγείν ήηαλ κηα ππφγεηα ζήξαγγα κε ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 25 ρικ., ε νπνία ζθάθηεθε φιε κε ηα 

ρέξηα, πηζαλψο ζθιάβσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ απιά εξγαιεία ιάμεπζεο ηεο πέηξαο,   φπσο ζθπξί θαη θαιέκη. 

Σν Ώδξηάλεην ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα λα  καδεχεη λεξφ θαηά  κήθνο φιεο ηεο ράξαμεο κε πνιιά πδξνκαζηεπηηθά 

έξγα, φπσο πεγάδηα, ζπλδεδεκέλα κε ην Ώδξηάλεην κε ππφγεηεο ζήξαγγεο ή κηθξά πδξαγσγεία πνπ κεηέθεξαλ 

λεξφ απφ άιιεο πεγέο. ΐνεζεηηθά πδξαγσγεία ήηαλ ηα πδξαγσγεία ηνπ Υαιαλδξίνπ, ηνπ Κνθθηλαξά, ηεο 

Κηζάξαο, ηνπ Μνλνκαηίνπ. Σν Ώδξηάλεην Τδξαγσγείν μεθηλνχζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΣαηνΎνπ θαη κεηέθεξε 

λεξφ κε βαξχηεηα ζε ιηζφθηηζηε δεμακελή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ηνπ Λπθαβεηηνχ, 

ηελ Ώδξηάλεην Αεμακελή, ρσξεηηθφηεηαο 500 κ3. Σν Τδξαγσγείν θαη ε Αεμακελή ιεηηνχξγεζαλ ρσξίο αιιαγέο 

πδξνδνηψληαο ηελ πεξηνρή ηεο Ώζήλαο κέρξη ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σφηε πηα ην Τδξαγσγείν 

εγθαηαιείθηεθε, κε απνηέιεζκα λα πέζνπλ ηα ζαζξά ηνηρψκαηά ηνπ θαη λα θξαρζεί απφ ρψκαηα. Έηζη 

πεξηήιζε ηειηθά ζε αρξεζηία, φπσο θαη ε Αεμακελή.  

 

Τδξαγσγείν αξραίαο Ώκθίπνιεο  

    ην Παγγαίν φξνο εληνπίζηεθαλ δχν πδξαγσγεία, θαηαζθεπέο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Σν λφηην πδξαγσγείν  κε 

ζσιήλεο  κήθνπο  20 ρικ, μεθηλνχζε απφ ην θεθαιφβξπζν Μάλλα, θνληά ζην εγθαηαιειεηκκέλν νηθηζκφ 

Πιαηαλφπνπινπ ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 500 κ. Σν βφξεην πδξαγσγείν, κε ζπλνιηθφ κήθνο ζσιήλσλ 14 ρικ, 

βξίζθεηαη 5 ρικ βνξεηναλαηνιηθά ησλ Λαθθνβηθίσλ, ζηε ζέζε Γνχξλεο ζην δπηηθφ Παγγαίν θαη ζε πςφκεηξν 

770 κ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλα ηκεκαηά ηνπ θπξίσο ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζψδνληαη ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε. Βίλαη έλα πνιχ αμηφινγν εχξεκα πνπ αλαθαιχθζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Ώκθίπνιεο. 
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Πξφθεηηαη γηα έλαλ πδαηαγσγφ, ην κήθνο ηνπ νπνίνπ αλεξρφηαλ ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ 20 ρικ. κε 

θαηεχζπλζε απφ αλαηνιηθά  πξνο δπηηθά. Αηαζρίδεη ηηο βφξεηεο παξπθέο ηεο Πηεξίαο θνηιάδαο θαη θαηεπζχλεηαη 

πξνο ην ηξπκφλα. Βίρε πςφκεηξν εθθηλήζεσο ηα  455 κ., απφ ην θεθαιφβξπζν Μάλα θαη ζηα ελδηάκεζα 

ζσδφκελα κέξε ηνπ αληίζηνηρα ηα 300, 280, 265, 250, 230 θαη 225 κ.  

   Ο  κφλνο νηθηζκφο ηνπ Παγγαίνπ πνπ  κπνξεί λα πηνζεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πδξαγσγείν, είλαη απηφο ηεο 

Ώκθίπνιεο, ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηα αλαηνιηθά ηείρε ηεο νπνίαο ράλνπκε ηα ίρλε ηνπ πδαηαγσγνχ. Σν πςφκεηξν 

ηεο Ώκθίπνιεο, απφ ηα 20 κ. σο ην κέγηζην ησλ 155 κ., εμαζθάιηδε ηελ απξφζθνπηε πδαηνπαξνρή, ελψ ην 

κεγάιν κήθνο ηνπ αγσγνχ εμνκάιπλε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά/θιίζε. Δ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηαο θιίκαθαο 

έξγνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ Ώκθίπνιε, εθφζνλ ηα δηάθνξα θξέαηα, νη κηθξνπεγέο θαη ν ηξπκφλαο δελ κ 

πνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο γηα ζηαζεξή θαη αέλαε παξνρή χδαηνο ζε ρψξνπο φπσο ην 

Γπκλάζην, ε Παιαίζηξα ή ηα ινπηξά, νη θξήλεο θαη ηα ππφινηπα δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηήξηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πδξαγσγείν κπνξεί λα ζεσξεζεί, ιφγσ θιίκαθαο, σο ην θχξην έξγν πδξνδφηεζεο ηεο αξραίαο 

Ώκθίπνιεο, παξάιιεια  κε άιια κηθξφηεξα.  

 Τδξαγσγείν αξραίνπ Γπζείνπ  

   Ήηαλ ζεκαληηθφ νηθνδφκεκα θαη βξηζθφηαλ πάλσ απφ ην ζέαηξν. Βθεί έθζαλε ην λεξφ απφ απφζηαζε 16 ρικ. 

απφ ηε ηξνηδά κε αχιαθα, πνπ δηέζρηδε θαη ζήξαγγα κήθνπο 30 κέηξσλ. Ώπφ ην πδξαγσγείν μεθηλνχζαλ 

ζσιήλεο γηα φια ηα ζεκεία ηεο πφιεο. Σα ζπίηηα πνπ δελ είραλ λεξφ πδξεχνληαλ απφ δεκφζηεο θξήλεο.  

  

Βππαιίλεην φξπγκα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ρήκα : Σν Βππαιίλεην φξπγκα ζηελ άκν (Hermann Kienast)  

    

 

Δ άκνο, παηξίδα ηνπ Ππζαγφξα, γλψξηζε ζηελ αξραηφηεηα  κεγάιε αθκή. εκαληηθφηαην ηερλνινγηθφ 

επίηεπγκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 520 π.Υ. ήηαλ ε ζήξαγγα πνπ ζθάθηεθε ζηελ άκν κε ηαπηφρξνλε δηάλνημε θαη 

απφ ηα δχν άθξα, «ακθίζηνκε» φπσο ηελ απνθαιεί ν Δξφδνηνο. Έγηλε  κε εληνιή ηνπ ηπξάλλνπ ηεο άκνπ 

Πνιπθξάηε. Δ ζήξαγγα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ απφ ηελ πινχζηα πεγή ησλ Ώγηάδσλ, 

ε νπνία δηαπεξλά ην βνπλφ ηεο ηπιηαλήο, ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Σν λεξφ πεξλνχζε κέζα  απφ πήιηλεο 

ζσιήλεο ρεκαηνο «U» ηνπνζεηεκέλεο ζην θάησ κέξνο ηεο ζήξαγγαο κέζα  ζε εηδηθά ζθακκέλν φξπγκα. Σν 

πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ιέγεηαη φηη είρε ηελ ηδηφηεηα λα θαηαθξαηεί ηα άιαηα ηνπ λεξνχ. Σν φξπγκα βξίζθεηαη 55 

κέηξα πάλσ απ' ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη 180 κέηξα θάησ απ' ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ. ρεδηάζηεθε απφ 

ηνλ γην ηνπ Ναπζηξφθνπ Βππαιίλν απφ ηα Μέγαξα, θνξπθαίν πδξαπιηθφ  κεραληθφ ηεο επνρήο ηνπ. Ο 

Μεγαξεχο Μεραληθφο Βππαιίλνο θαηφξζσζε λα δηαλνίμεη έλαλ αγσγφ χδξεπζεο δηακέζνπ ηνπ φξνπο Άκπεινο 

(ζεκ. Κάζηξν), γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο πξσηεχνπζαο ηεο άκνπ (ζεκεξηλφ Ππζαγφξεην). Σν κήθνο ηεο 

ζήξαγγαο είλαη 1036 κέηξα θαη ε κέζε δηάκεηξφο ηεο 2.5 κέηξα. Δ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο αξρήο απφ ην ηέινο 

ηνπ νξχγκαηνο είλαη κφιηο 4 εθαηνζηά. Σν πην εληππσζηαθφ φκσο είλαη ε ηαπηφρξνλε δηάλνημε θαη απφ ηα δχν 

άθξα. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη αξθεηά δχζθνιν λα επηηεπρζεί αθφκα θαη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ηερληθνχο κε ηα 
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ηφζν εμειηγκέλα ηερληθά κέζα . Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο ρξεηάζηεθαλ 8 ρξφληα. Δ 

απφθιηζε ζην ζεκείν πνπ ζπλαληήζεθαλ νη δχν νκάδεο εξγαζίαο ήηαλ εληππσζηαθά κηθξή (40 εθαηνζηά θαηά 

χςνο θαη 70 θαηά πιάηνο) θαη κάιηζηα κε επζχγξακκα ηκεκαηα επί ηεο απηήο επζείαο θαη φρη ππφ γσλία πνπ ε 

ζπλάληεζε ζα ήηαλ εμαζθαιηζκέλε εθ' φζνλ απιά ζα δηαηεξνχζε ην νξηδφληην επίπεδν. ην ζεκείν έλσζεο 

ζηελ κέζε ηνπ ηνχλει ππάξρεη ζηθφλη 30 εθαη. δηακέηξνπ εληειψο ιείν, ε κέζνδνο ιείαλζεο παξακέλεη 

αλεμαθξίβσηε. Δ θιίζε ζε φιε ηελ δηαδξνκή ηεο ζσιήλσζεο παξακέλεη ζηαζεξή ζρεδφλ 0.5% ελψ ε βαηή απφ 

αλζξψπνπο (γηα θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε) ζήξαγγα παξακέλεη εληειψο νξηδφληηα. Τπήξραλ θαη αξθεηά 

πεγάδηα (πεξίπνπ 30) απφ ηα νπνία ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην φξπγκα. Εδηαίηεξν εληππσζηαθφ παξακέλεη ην 

γεγνλφο φηη θαηά ηελ δηάλνημε έλαο ζεηζκφο κεηέβαιε ηελ ζηάζκε ηεο πεγήο ηξνθνδνζίαο κε λεξφ αιιά παξ' 

φια απηά επέιεμαλ ηελ εθβάζπλζε ηνπ νξχγκαηνο ζρεδφλ 4 κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ξνή ηνπ λεξνχ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα : Μέζα ζην Βππαιίλεην φξπγκα, δηαθξίλεηαη ζην πιάη ην απιάθη γηα ην λεξφ  

 

 

  Σν Γεξκαληθφ αξραηνινγηθφ ηλζηηηνχην κε θαζεγεηή ηνλ Hermann Kienast κειέηεζε ην Βππαιίλεην φξπγκα 

θαη βξήθε αξθεηά εληππσζηαθά ζηνηρεία άγλσζηα κέρξη ζήκεξα. Οη εξγάηεο έζθαβαλ εθαηέξσζελ ηνπ βνπλνχ 

αιιά φρη ζε επζεία γξακκή. Δ ζήξαγγα αθνινπζεί ηεζιαζκέλε πνξεία θαη γηα λα απνθχγεη εχζξαπζην πέηξσκα 

απνθιίλεη 200 κέηξα απ' ηελ επζεία. Παξ' φια απηά μαλαβξίζθεη ηελ πνξεία ηεο θαη ελψλεηαη κε ην ππφινηπν 

ηκήκα. Σν φιν ζχζηεκα ζπκπιεξσλφηαλ απφ δεμακελέο θαη άιια αξδεπηηθά έξγα (κεηά ην ηέινο ηεο ζήξαγγαο, 

πξνο ηελ πιεπξά ηεο πφιεο) πνπ ήηαλ ππέξγεηα. Σν Βππαιίλεην φξπγκα ηξνθνδφηεζε κε πφζηκν λεξφ ηελ πφιε 

ηεο άκνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ 1000 ρξφλσλ. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αγσγφο 

ήηαλ ζε ιεηηνπξγία  κέρξη ηελ επνρή 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο φπνπ, ιφγσ ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, 

ζηαδηαθά αρξεζηεχζεθε θαη έπαςε 

λα ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο άκνπ.  

  

 

ρήκα Δ αξραία άκνο κε ην φξνο 

Κάζηξν θαη ηα δχν πδξαγσγεία ηεο, ην Βππαιίλεην θαη ην 

κεηαγελέζηεξν Ρσκατθφ  
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ρήκα : Σνκή ηνπ νξχγκαηνο  

  

 Ρσκατθφ Τδξαγσγείν «Κακάξα»  

 

   Ο Υνξηηάηεο απφ ηα ξσκατθά αθφκα ρξφληα ηξνθνδνηνχζε κε λεξφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ώπφ 

καξηπξίεο θαη πεγέο πνπ έρνπλ ζσζεί, γλσξίδνπκε φηη ν Μνπξάη ν ΐ΄ θξφληηζε, ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε 

ηεο Θεζζαινλίθεο, λα επηζθεπάζεη ην πδξαγσγείν ηνπ Υνξηηάηε ην νπνίν πξέπεη λα είρε ππνζηεί κεγάιεο 

θζνξέο θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αθνχ νχηε νη ΐπδαληηλνί νχηε ζη ΐελεηζηάλνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ην 

επηζθεπάζνπλ. Με ηε ζπληήξεζε ηφζν ηνπ πδξαγσγείνπ φζν θαη ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο, ε πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζα απνθηνχζε θαη πάιη ηελ αθζνλία ηνπ λεξνχ ηνπ Υνξηηάηε.  

Σν πδξαγσγείν πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγνπλ 

νη έξεπλεο θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ -ηνμνεηδήο θαηαζθεπή- απφ κεξηθά κφλν πιηλζφθηηζηα 

ζεκεία ηνπ ζσδφκελνπ κέξνπο ηνπ, θαζψο θαη απφ έλαλ εκηηειή βσκφ Ρσκατθήο επνρήο. Σν θεληξηθφ, φκσο, 

ηφμν ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιεο πέηξεο, είλαη πνιχ κεηαγελέζηεξν πξνέξρεηαη  ίζσο  απφ  ηα  

ρξφληα  ηεο  ηνπξθνθξαηίαο, θαη αληηθαηέζηεζε ην πιηλζφθηηζην ΐπδαληηλφ. Δ παξαηήξεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηζηνξηθή καξηπξία πνπ παξαζέζακε πην πάλσ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπληήξεζε ηνπ αγσγνχ 

απφ ην Μνπξάη ην ΐ΄ ππήξμε πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Άιισζηε ν Υνξηηάηεο ηξνθνδνηνχζε κε λεξφ ηε 

Θεζζαινλίθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Καη βέβαηα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο Άλσ Πφιεο κέρξη 

πξηλ ιίγα ρξφληα. Πάληα απφ ηηο ίδηεο πεγέο θαη κέζσ ηνπ ίδηνπ Ρσκατθνχ αγσγνχ.  

   

 

 ΦΡΑΓΜΑΣΑ  

 Ώξραίν Φξάγκα Ώιπδίαο  

   ηε ζέζε "Γιψζζεο" ηνπ Αήκνπ Ώιπδίαο Ώηησιναθαξλαλίαο, βξίζθεηαη ην ιηζφδεην θξάγκα Ώιπδίαο, ην 

νπνίν είλαη  έλα ζπάλην δείγκα πδξαπιηθνχ έξγνπ ηεο αξραηφηεηαο. Δ θαηαζθεπή ηνπ ε νπνία, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θάζεηο. πξέπεη λα ζπλδέεηαη  κε ηελ πεξίνδν αθκήο θαη επκάξεηαο 

ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Ώιπδίαο, δειαδή ηελ πεξίνδν κεηαμχ 450 θαη 30 π.Υ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηαγξαθέο απφ 

Έιιελεο θαη μέλνπο αξραηνιφγνπο θαη έρεη δηεξεπλεζεί ζε βάζνο απφ ηνπο W.M. Murray ην 1981 θαη J. Knaous 

ην1995, νη νπνίνη δηαηχπσζαλ απφςεηο σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Ο 

ρψξνο αλάληε ηνπ θξάγκαηνο έρεη πιεξσζεί κε θεξηά ηνπ πνηακνχ θαη δελ είλαη νξαηή ε αλάληε παξεηά ηνπ 

θξάγκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θξάγκα δελ θαηαζθεπάζηεθε γηα εθηακίεπζε 

λεξνχ ή γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία,  φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο θαη εξγαζίεο, αιιά 

θπξίσο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ αδξνκεξψλ θεξηψλ πιψλ ηνπ πνηακνρεηκάξξνπ,πνπ απνηηζέκελα ζηνλ θαηάληε 

θάκπν ηνπ Μχηηθα δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ.  
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Βηθφλα :Σνπνζεζία ηνπ αξραίνπ θξάγκαηνο ηεο Ώιπδίαο  

  

   Σν θξάγκα έρεη χςνο 11 κ., κήθνο 25 κ. θαη ε θαηάληε παξεηά ηνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κε ιίζνπο θαη νγθνιίζνπο, 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε  15 νξηδφληηεο ζεηξέο,   θιηκαθσηά δηαηεηαγκέλεο.  

    Δ θιίζε ηνπ θαηάληε  (νξαηνχ) πξαλνχο δελ είλαη ζηαζεξή θαζ‟ χςνο, αιιά κεηψλεηαη θαηά δψλεο απφ ηνλ 

πφδα πξνο ηε ζηέςε ηνπ θξάγκαηνο. Ο ηξφπνο δηάηαμεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ ιίζσλ δηαθνξνπνηείηαη θαζ' 

χςνο, ελδεηθηηθφ ηεο θαηαζθεπήο-αλχςσζεο ηνπ θξάγκαηνο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θάζεηο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα : Καηάληε παξεηά ηνπ θξάγκαηνο (08/2004) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηθφλα : Φπζηθφο ππεξρεηιηζηήο ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα (08/2004)  
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   Μέζσ απρέλα ζε βξαρψδε αζβεζηνιηζηθφ ζρεκαηηζκφ, ζην αξηζηεξφ αληέξεηζκα ηνπ θξάγκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ππεξρείιηζε ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνρεηκάξξνπ. Δ ξνή ηνπ λεξνχ δηέβξσζε ην πέηξσκα θαη 

δεκηνχξγεζε βαζηά εγθνπή κέζσ ηεο νπνίαο γηλφηαλ ε ξνή ηνπ λεξνχ. Ο θπζηθφο απηφο ππεξρεηιηζηήο 

ιεηηνχξγεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ  2000 ρξφληα απνηειεζκαηηθά, αθνχ απέηξεςε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηελ 

ππεξπήδεζε ηνπ θξάγκαηνο, πνπ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα έλα ηέηνην έξγν.  

   Σν  κλεκείν βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη ζρεηηθά πξφζθαηεο παξεκβάζεηο απφ ηνπηθνχο 

θνξείο θαη ππεξεζίεο έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιινηψζεηο, θζνξέο θαη ηνπηθά αλεπαλφξζσηεο δεκηέο,  απφ 

άγλνηα,  αβιεςία θαη αδηαθνξία. Σν κλεκείν απνηειεί έλα κνλαδηθφ δείγκα πδξαπιηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ 

Βιιεληθφ ρψξν θαη ρξεηάδεηαη άκεζα ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία κε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο έξγα.  

Ώξραίν Φξάγκα Σπξίλζαο  

   Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πιεκκχξαο (πεξίπνπ 1250-1200 π.Υ.), έλα ξεχκα λφηηα ηεο Σίξπλζαο εγθαηέιεηςε ηελ 

θνίηε ηνπ θαη θηλήζεθε βφξεηα ηεο Σίξπλζαο. Γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε ρακειφηεξε πφιε απφ ηηο κειινληηθέο 

πιεκκχξεο νη θάηνηθνη ηεο Σίξπλζαο εγθαηέζηεζαλ  κηα ηερλεηή εθηξνπή πνηακνχ πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ 

θξάγκα 10 κ. χςνπο, 300 κ. κήθνπο θαη 1,5 ρικ. καθξχ θαλάιη. Σν θξάγκα είλαη έλα ηεξάζηην ρσκάηηλν 

αλάρσκα πνπ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ θπθιψπεηα ηεθηνληθή εγθάξζηα ηεο πξνεγνχκελεο δπηηθήο θνίηεο ηνπ 

ρεηκάξξνπ.   
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