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Λειτουργικές απαιτήσεις δικτύου διανοµής
Εξασφάλιση ελάχιστης πίεσης: Η απαιτούµενη πίεση στους αγωγούς εξαρτάται από
το ύψος των κτιρίων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο (εξαιρούνται ορισµένα υψηλά
κτίρια που υποστηρίζονται από αυτόνοµο αντλητικό σύστηµα), την κατανάλωση
νερού στις οικιακές συσκευές/διατάξεις, και τις ενεργειακές απώλειες στις υδραυλικές
εγκαταστάσεις των κτιρίων. Σε συνθήκες έκτακτης λειτουργίας (πυρκαγιά), η
απαιτούµενη πίεση εξαρτάται και από την κατανάλωση των πυροσβεστικών κρουνών.
Περιορισµός µέγιστης πίεσης: Απαιτείται για την προστασία των εξαρτηµάτων του
δικτύου, των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και των οικιακών συσκευών.

Η πιεζοµετρική γραµµή της οικιακής παροχής νερού στο ψηλότερο σηµείο ενός
κτηρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 m (συνθήκες λειτουργίας). Η πίεση σε κάθε
σηµείο του δικτύου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 60 έως 70 m (συνθήκες ακινησίας).

Προστασία από υδραυλικό πλήγµα: Στην περίπτωση απότοµης εκκίνησης ή
διακοπής της ροής, υπάρχει ο κίνδυνος εµφάνισης εξαιρετικά µεγάλων υποπιέσεων
και υπερπιέσεων, που προκαλούν σηµαντικές φθορές στο δίκτυο.

Κίνδυνο πλήγµατος αντιµετωπίζουν κατ’ εξοχήν τµήµατα που καταλήγουν σε τυφλό
άκρο (ακτινωτά). Συνεπώς, η βροχωτή διάταξη των αγωγών, πέρα από λόγους
ασφαλείας έναντι βλάβης, επιδιώκεται και για την αποφυγή υδραυλικών πληγµάτων.
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Μεγέθη σχεδιασµού δεξαµενής ρύθµισης
Με την επιλογή κατάλληλης χωρητικότητας:

Εξισορροπείται η διακύµανση ανάµεσα στην εισροή από τον αγωγό
τροφοδοσίας (ή την µονάδα επεξεργασίας), που συνήθως πραγµατοποιείται µε
σταθερή παροχή, και την κυµαινόµενη, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
κατανάλωσης µέσα στο 24ωρο, εκροή.
∆ιατηρείται εφεδρικό απόθεµα για την περίπτωση βλάβης ή πυρκαγιάς.
Εξασφαλίζεται αυτοτέλεια των κατάντη από τα ανάντη έργα, που επιδιώκεται
για λόγους ασφάλειας (στην περίπτωση βλάβης διάρκειας ορισµένων ωρών) 
και οικονοµικότητας.

Με την επιλογή κατάλληλης κατώτατης και ανώτατης στάθµης λειτουργίας:
Εξασφαλίζεται (σε συνδυασµό µε τα ανάντη έργα) η τεχνικά και οικονοµικά
πιο πρόσφορη διάταξη και λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου.
Εξασφαλίζεται (σε συνδυασµό µε τα κατάντη έργα) το επιθυµητό εύρος
διακύµανσης των πιέσεων στο δίκτυο διανοµής.

Με βάση την τοπογραφία της υδρευόµενης περιοχής καθώς και τους πολεοδοµικούς
περιορισµούς (π.χ. διαθεσιµότητα χώρου), επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος δεξαµενής, 
µεταξύ επίγειας, υπόγειας και υπέργειας (υδατόπυργος).
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Επίγειες και υπόγειες δεξαµενές
Είναι ο τύπος που εφαρµόζεται συνηθέστερα και είναι ο πλέον οικονοµικός. 
Κατασκευάζονται από σκυρόδεµα είτε σε φυσικά υψώµατα κοντά στον οικισµό, είτε
σε εκσκαφή µέσα στο έδαφος ή κατά τµήµατα και στα δύο.
Οι µεγάλες δεξαµενές (> 2000 m3) είναι ορθογωνικές, ενώ οι µικρές µπορεί να είναι
κυκλικής κάτοψης. Αποτελούνται από δύο τουλάχιστον ίσους θαλάµους, ώστε να
είναι δυνατή η συντήρηση και ο καθαρισµός τους, χωρίς διακοπή της υδροδότησης.
Η ωφέλιµη χωρητικότητα προκύπτει προσθέτοντας στον όγκο ρύθµισης ένα απόθεµα
ασφαλείας (το δυσµενέστερο µεταξύ των περιπτώσεων βλάβης δικτύου ή πυρκαγιάς).
Ο υπολογισµός των δεξαµενών αποσκοπεί στον καθορισµό της ανώτατης και
κατώτατης στάθµης. Για τη διαστασιολόγηση, επιλέγεται ένα ωφέλιµο ύψος (που
συνήθως κυµαίνεται από 3.0 έως 6.0 m), και καθορίζονται οι διαστάσεις της κάτοψης.
Στον πυθµένα δίνεται ρύση, µε κλίση έως 8%. Ανώτατη στάθµη

ύδατος (Α.Σ.Υ.)

Κατώτατη
στάθµη ύδατος

(Κ.Σ.Υ.)
0.2-0.3 m

Από τον πυθµένα, αφήνεται
ένα ελεύθερο περιθώριο, της
τάξης των 0.2 έως 0.3 m.
Οµοίως, µεταξύ Α.Σ.Υ. και
οροφής, αφήνεται περιθώριο, 
της τάξης των 0.5 m.

3.0-6.0 m

0.5 m
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Υδατόπυργοι
Επιλέγονται για τροφοδοσία οικισµών σε
επίπεδες περιοχές και συνδυάζονται µε τη
λειτουργία αντλιοστασίων.
Πρόκειται για δαπανηρές κατασκευές, 
αποτελούµενες από µια µονοθάλαµη
υπέργεια υδαταποθήκη µικρής, σχετικά, 
χωρητικότητας (~ 1500 m3), που στηρίζεται
σε υποστυλώµατα. Πιο σπάνια, η διάταξή
τους είναι διθάλαµη.
Επειδή το ύψος των υποστυλωµάτων είναι
αναγκαστικά µικρό, η υδροστατική πίεση
που παρέχουν είναι χαµηλή.
Οι σφαιρικοί υδατόπυργοι είναι πάντοτε
µεταλλικοί, ενώ οι κυλινδρικής κάτοψης
κατασκευάζονται και από σκυρόδεµα.
Οι σύγχρονες κατασκευές µορφώνονται µε
κυλινδρικές βάσεις αντί για υποστυλώµατα, 
για στατικούς και λειτουργικούς λόγους
(προστασία σωληνώσεων). 
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Τοποθέτηση δεξαµενής (σε σχέση µε το υψόµετρο)

Επιπλέον
ύψος 4 m

Κτήριο

Χαµηλότερο
σηµείο δικτύου

max ∆Η
= 60-70 m

Μέγιστη ανώτατη
στάθµη δεξαµενής

Οριζόντια Π.Γ. (µηδενική κατανάλωση)

Ελάχιστη εφικτή κλίση Π.Γ. 
(µέγιστη κατανάλωση)

Ελάχιστη εφικτή
κατώτατη στάθµη

δεξαµενής

Εύρος εφικτών
υψοµέτρων
πυθµένα

Ως ύψος κτηρίου θεωρείται όχι το
γεωµετρικό αλλά το ισοδύναµο
υδραυλικό, που συµπεριλαµβάνει τις
απώλειες ενέργειας (~ 1 m ανά όροφο, 
σύνολο ~ 4 m ανά όροφο)
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Κριτήρια επιλογής υψοµέτρου δεξαµενής
Η πιεζοµετρική γραµµή δεν θα πρέπει ξεπερνά τη ζώνη που ορίζεται από το ελάχιστο
υψόµετρο εδάφους και τον περιορισµό µέγιστης πίεσης των 70 m. Ο περιορισµός
αναφέρεται στον ιδεατό συνδυασµό ανώτατης στάθµης δεξαµενής και µηδενικής
κατανάλωσης, που συνεπάγεται οριζόντια πιεζοµετρική γραµµή.
Η πιεζοµετρική γραµµή δεν θα πρέπει να τέµνει την περιβάλλουσα γραµµή της
ελάχιστης απαιτούµενης αστικής πίεσης Ο περιορισµός αναφέρεται στον οριακό
συνδυασµό κατώτατης στάθµης δεξαµενής, µέγιστης κατανάλωσης και µέγιστων
διαµέτρων αγωγών εµπορίου, που συνεπάγεται πιεζοµετρική γραµµή µε την
ελάχιστη εφικτή κλίση (= ελαχιστοποίηση δυσµενέστερων ενεργειακών απωλειών).
Βάσει των δύο οριακών καταστάσεων προκύπτουν η ελάχιστη κατώτατη και η
µέγιστη ανώτατη στάθµη, και συνακόλουθα το εύρος εφικτών υψοµέτρων πυθµένα.
Αν η τροφοδοσία γίνεται από αντλιοστάσιο, µεγάλο υψόµετρο δεξαµενής απαιτεί
µεγαλύτερο µανοµετρικό ύψος και, συνεπώς, µεγαλύτερο κόστος άντλησης.
Από την άλλη πλευρά, για µικρό υψόµετρο δεξαµενής, ο περιορισµός της ελάχιστης
αστικής πίεσης προϋποθέτει µικρότερες ενεργειακές απώλειες, που επιτυγχάνεται µε
επιλογή µεγαλύτερων διαµέτρων και, συνεπώς, µεγαλύτερο κόστος αγωγών. 

Ο έλεγχος των µέγιστων πιέσεων γίνεται µε βάση την τοπογραφία, ενώ ο έλεγχος
των ελάχιστων πιέσεων απαιτεί µαθηµατική προσοµοίωση και επίλυση του δικτύου.
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Τοποθέτηση δεξαµενής (σε σχέση µε την απόσταση)

JΒ JΑ = JΓ

A

B

Γ

ΗΓ

ΗΑ = ΗΒ

LΒ LΑ

LΓ

Κύριος
τροφοδοτικός

αγωγός

Π.Γ σε ιδεατές
συνθήκες µηδενικής

κατανάλωσης

Π.Γ σε
συνθήκες
µέγιστης

κατανάλωσης
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Κριτήρια επιλογής απόστασης δεξαµενής
Ως γενική αρχή, συστήνεται η τοποθέτηση της δεξαµενής όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο κέντρο βάρους του οικισµού. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:

για δεδοµένο υψόµετρο δεξαµενής, µεγιστοποιείται η κλίση της πιεζοµετρικής
γραµµής στην κατάσταση δυσµενέστερης φόρτισης (µέγιστη κατανάλωση) του
δικτύου (= έλεγχος ελάχιστων πιέσεων), γεγονός που συνεπάγεται
οικονοµικότερες (µικρότερες) διαµέτρους αγωγών·
για δεδοµένη κλίση της Π.Γ., ελαχιστοποιείται το υδροστατικό φορτίο στην
κατάσταση µηδενικής φόρτισης (= έλεγχος µέγιστων πιέσεων), αλλά και
µειώνεται το µανοµετρικό ύψος, στην περίπτωση που η µεταφορά νερού από την
υδροληψία γίνεται µέσω άντλησης·
γενικά, µειώνεται το µήκος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού σε σχέση µε το
µήκος του αγωγού µεταφοράς (εξωτερικό υδραγωγείο), που ωστόσο σχεδιάζεται
µε µικρότερη παροχή (= µέση παροχή της ηµέρας µε τη µέγιστη κατανάλωση).

Η τελική επιλογή της θέσης (υψόµετρο και απόσταση) της δεξαµενής ρύθµισης
προκύπτει µε βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους επένδυσης των έργων του
εξωτερικού και του εσωτερικού υδραγωγείου (κόστος αγωγών, αντλιών, συντήρησης
µηχανολογικού εξοπλισµού, κλπ).
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Πιεζοµετρικές ζώνες δικτύων
Σε λοφώδεις περιοχές, η χρήση µίας και µόνο δεξαµενής ενδέχεται να µην επαρκεί
για την εξυπηρέτηση όλου του οικισµού, χωρίς να προκαλεί προβλήµατα χαµηλών
πιέσεων στα µεγάλα υψόµετρα και υψηλών πιέσεων στα χαµηλά υψόµετρα της πόλης.
Στην περίπτωση αυτή, ο οικισµός χωρίζεται σε ανεξάρτητες πιεζοµετρικές ζώνες
καθ’ ύψος της επιτρεπόµενης υδροστατικής πίεσης, µε χρήση µειωτών πίεσης. 
Εναλλακτικά, κάθε ζώνη εξυπηρετείται από δική της δεξαµενή, που λειτουργεί και ως
πιεζοθραυστική διάταξη (η επιλογή γίνεται µε κριτήρια τεχνικά και οικονοµικά).
Συστήνεται η πτώση πίεσης µεταξύ διαδοχικών ζωνών να κυµαίνεται µεταξύ 15 και
40 µέτρων. Υπερβολικά µικρό εύρος πίεσης οδηγεί σε αντιοικονοµικό σχεδιασµό
(απαιτεί πολλές δεξαµενές και µεγάλες διαµέτρους), ενώ υπερβολικά µεγάλο εύρος
έχει ως συνέπεια έντονες διακυµάνσεις της παρεχόµενης πίεσης στους καταναλωτές.

max ∆Η < max ∆Η

< max ∆Η

∆εξαµενή, φρεάτιο
ή µειωτής πίεσης
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Χωρισµός σε ζώνες µε σύστηµα δεξαµενής - φρεατίου

∆hmin (~ 15-25 m) 

∆hmin

∆hmax (~ 60-70 m) 

∆hmax

Φρεάτιο, αµελητέου
αποθηκευτικού όγκου

Υψηλή ζώνη

Χαµηλή ζώνη



ΤΥΠΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – Ενότητα 2.5: Γενική διάταξη δικτύων διανοµής 13Α. Ευστρατιάδης & ∆. Κουτσογιάννης

Γενικές αρχές χάραξης δικτύου αγωγών
Στην χάραξη του δικτύου χρησιµοποιούνται τοπογραφικοί χάρτες, καθώς και χάρτες
γενικής πολεοδοµικής διάταξης (συνήθεις κλίµακες 1:2000, 1:1000).
Ο κύριος τροφοδοτικός αγωγός ξεκινά από τη δεξαµενή και φτάνει στην περίµετρο
της πόλης, απ’ όπου διακλαδίζεται προς όλους τους πρωτεύοντες αγωγούς διανοµής.
Το κυρίως δίκτυο διανοµής καλύπτει το 100% του οδικού δικτύου. Σε µεγάλες
οδικές αρτηρίες τοποθετούνται δίδυµοι αγωγοί, εκατέρωθεν των πεζοδροµίων.
Επιδιώκεται η τροφοδοσία κάθε καταναλωτή από εναλλακτικές διαδροµές (βροχωτή
διάταξη), εξασφαλίζοντας υδροδότηση ακόµη και σε περιπτώσεις βλάβης.
Οι κύριοι και δευτερεύοντες αγωγοί, οι οποίοι τίθενται κατά µήκος διαδροµών που
εξυπηρετούν στόµια πυρκαγιάς, έχουν διαµέτρους 125-150 mm και άνω. Στις
εµπορικές και πυκνοκατοικηµένες ζώνες, οι διάµετροι ξεπερνούν τα 200 mm. Οι
ελάχιστες διάµετροι εφαρµόζονται µόνο στους τριτεύοντες αγωγούς.
Το δίκτυο διανοµής συµπληρώνεται από κατάλληλες ειδικές συσκευές, για την
ρύθµιση της παροχής και της πίεσης.

Θραύση
αγωγού
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Αγωγοί δικτύων ύδρευσης
Είδη αγωγών και σωληνώσεων
Στα δίκτυα ύδρευσης χρησιµοποιούνται αγωγοί εµπορίου, και µόνο σε σπάνιες
περιπτώσεις πολύ µεγάλων έργων κατασκευάζονται αγωγοί κατά παραγγελία.
Οι αγωγοί εµπορίου διαχωρίζονται ως προς το υλικό κατασκευής και την κλάση ή
ονοµαστική πίεση, ήτοι τη µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση στην οποία µπορούν να
υποβληθούν µε ασφάλεια (για όλα τα υλικά, η µικρότερη επιτρεπτή κλάση αγωγών
είναι 10 atm). Στα δίκτυα ύδρευσης χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι αγωγών:

Πλαστικοί σωλήνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC): Ελαφρύ και εύκαµπτο
υλικό, η πλέον οικονοµική επιλογή για αγωγούς µικρής διαµέτρου (< 400 mm) 
και ονοµαστικής πίεσης έως 16 atm. Παράγονται συνήθως σε 6µετρα τεµάχια.
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE):
Εξαιρετικά ελαφροί και εύκαµπτοι, αντικαθιστούν σταδιακά τους αγωγούς από
PVC. Για µικρές διαµέτρους (< 125 mm), µεταφέρονται σε ρολά των 100 m και
δεν απαιτούν ειδικά τεµάχια στις στροφές. Παράγονται για κλάσεις έως 32 atm.
Χαλυβδοσωλήνες (Χ/Σ): ∆απανηροί, επιλέγονται για διαµέτρους > 1000 mm.
Αµιαντοτσιµεντοσωλήνες (Α/Σ): Στο παρελθόν έχουν χρησιµοποιηθεί
εκτεταµένα, αλλά σήµερα έχει περιοριστεί η χρήση τους, καθώς έχουν εκφραστεί
φόβοι για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. 
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Αγωγοί δικτύων ύδρευσης
Πλαστικοί αγωγοί εµπορίου (1)

10 atm 12.5 atm 16 atm
63 57.0 53.6
75 67.8 63.8
90 81.4 79.0 76.6
110 99.4 97.0 93.6
125 113.0 110.2 106.4
140 126.6 123.6 119.2
160 144.6 141.2 136.2
200 180.8 176.4 170.2
225 203.4 198.6 191.6
250 226.2 220.6 212.8
280 253.2 247.0 238.4
315 285.0 278.0 268.2
355 321.2 313.2
400 361.8 353.2 340.6
450 407.0 397.0
500 452.2 441.2

Εσωτερική διάµετρος (mm)Ονοµαστική 
διάµετρος (mm)

Μικρότερη επιτρεπτή ονοµαστική
διάµετρος Φ63 mm.
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί
γίνονται πάντοτε µε βάση την
εσωτερική διάµετρο των αγωγών. 
Στους πλαστικούς αγωγούς, η
εσωτερική διάµετρος διαφέρει από
την ονοµαστική, και λαµβάνεται
από πίνακες του κατασκευαστή.
Η σύνδεση των σωλήνων από PVC
γίνεται µέσω ειδικών τεµαχίων
(σύστηµα µούφας και ελαστικού
δακτυλίου ή απλής µούφας µε
συγκόλληση), που παράγονται από
το ίδιο υλικό ή από χυτοσίδηρο
(µειονέκτηµα: δεν παραλαµβάνουν
αξονικές δυνάµεις).

Πίνακας διαµέτρων αγωγών από PVC (σε mm)
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Αγωγοί δικτύων ύδρευσης
Πλαστικοί αγωγοί εµπορίου (2)

10 atm 12.5 atm 16 atm 20 atm 25 atm 32 atm
63 55.4 53.6 51.4 48.8 45.8 42.0
75 66.0 63.8 61.4 58.2 54.4 50.0
90 79.2 76.6 73.6 69.8 65.4 60.0

110 96.8 93.8 90.0 85.4 79.8 73.4
125 110.2 106.6 102.2 97.0 90.8 83.4
140 123.4 119.4 114.6 108.6 101.6 93.4
160 141.0 136.4 130.8 124.2 116.2 106.8
180 158.6 153.4 147.2 139.8 130.8 120.2
200 176.2 170.6 163.6 155.2 145.2 133.6
225 198.2 191.8 184.0 174.6 163.4 150.2
250 220.4 213.2 204.6 194.2 181.6 167.0
280 246.8 238.8 229.2 217.4 203.4 187.0
315 277.6 268.6 257.8 244.6 228.8 210.4
355 312.8 302.8 290.6 275.6 258.0
400 352.6 341.2 327.4 310.6 290.6
450 396.6 383.8 368.2 349.4 327.0
500 440.6 526.4 409.2 388.4
560 493.6 477.6 458.4
630 555.2 537.4 515.6

Εσωτερική διάµετρος (mm)Ονοµαστική 
διάµετρος (mm) Πίνακας

διαµέτρων (σε
mm) αγωγών
από HDPE
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Αγωγοί δικτύων ύδρευσης
Αγωγοί εµπορίου από χάλυβα και αµιαντοτσιµέντο

Χαλυβδοσωλήνες Αµιαντοσωλήνες
100 80
150 100
200 150
250 200
300 250
350 300
400 350
500 400
600 450
700 500
800 600
900 800

1000 1000

Μικρότερη επιτρεπτή διάµετρος Φ80
mm για Α/Σ και Φ100 mm για Χ/Σ.
Στους χαλυβδοσωλήνες (Χ/Σ) και
τους αµιαντοτσιµεντοσωλήνες (Α/Σ), 
η ονοµαστική διάµετρος ταυτίζεται
πάντοτε µε την εσωτερική (και όχι
την εξωτερική, όπως συµβαίνει µε
τους πλαστικούς αγωγούς).
Στους χαλυβδοσωλήνες διατίθενται
διάµετροι µέχρι και Φ2000, µε
διαβάθµιση ανά 100 m.
Παρόλο που κατασκευάζονται από
ψαθυρά υλικά, οι Α/Σ έχουν
παρουσιάσει ικανοποιητική
συµπεριφορά έναντι µεγάλων
σεισµών στην Ελλάδα.

Πίνακας διαµέτρων εµπορίου Χ/Σ και Α/Σ
(σε mm)
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Αγωγοί δικτύων ύδρευσης
Τοποθέτηση αγωγών

0.3 m

D

> 1.0 m και
< 2.5-3.0 m

D

0.1-0.2 m

D + 0.3-0.4 m > 0.7 m 

Άµµος

Επιλεγµένα
υλικά εκσκαφής

Οι αγωγοί ύδρευσης τοποθετούνται σε σκάµµα, κάτω από το ρείθρο του
πεζοδροµίου, και διαγώνια σε σχέση µε τις υποδοµές αποχέτευσης ακαθάρτων και
οµβρίων (στο µικρότερο βάθος και την πιο ακραία οριζοντιογραφική θέση).
Οι αγωγοί φέρουν επικάλυψη τουλάχιστον 1.0 m , ώστε να προστατεύονται από τον
παγετό, την ηλιακή ακτινοβολία και την µηχανική καταπόνηση από την διέλευση
τροχοφόρων (βλ. σκαρίφηµα).
Ως προς την κατά µήκος κλίση, 
γενικά ακολουθούν την τοπογραφία, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος των
εκσκαφών. Σε περίπτωση οριζόντιου
εδάφους ή πολύ µικρής κλίσης
εδάφους, τοποθετούνται µε ελάχιστη
κλίση 0.2 έως 0.4%.
Στις αλλαγές διευθύνσεως, συµβολές
τύπου «Τ», και πολύ µεγάλες κλίσεις
(> 20%), οι αγωγοί αγκυρώνονται µε
σώµατα από άοπλο σκυρόδεµα.



ΤΥΠΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – Ενότητα 2.5: Γενική διάταξη δικτύων διανοµής 19Α. Ευστρατιάδης & ∆. Κουτσογιάννης

Ειδικές συσκευές δικτύου
∆ικλείδες: Συσκευές ρύθµισης της παροχής, που
τοποθετούνται σε όλες τις διακλαδώσεις, ώστε σε
περίπτωση βλάβης να εξασφαλίζουν αποµόνωση του
υπόλοιπου δικτύου. Οι συνηθέστεροι τύποι δικλείδων
είναι η συρταρωτή (σχήµα πάνω δεξιά) και η
«πεταλούδα» (σχήµα κάτω αριστερά).
Βαλβίδες αντεπιστροφής: Εγκαθίστανται κυρίως σε
καταθλιπτικούς αγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η
ροή γίνεται µόνο προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.

Εκκενωτές: ∆ιακλαδώσεις τύπου «Τ», τοποθετούνται σε
χαµηλά σηµεία του δικτύου, και επιτρέπουν την ελεύθερη
εκροή προς ένα φυσικό αποδέκτη, για έκπλυση του δικτύου
και αποµάκρυνση των φερτών.
Αερεξαγωγοί: Συνήθως διπλού στοµίου, τοποθετούνται σε
υψηλά σηµεία του δικτύου (χαµηλή πίεση). Σε συνθήκες
κανονικής λειτουργίας, χρησιµεύουν για αποµάκρυνση του
αέρα, ενώ, αντίθετα, στην περίπτωση πλήγµατος εισάγουν
αέρα, ώστε να πετύχουν γρήγορη αποσυµπίεση του δικτύου.
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Μειωτές πίεσης
Χρησιµοποιούνται στα σηµεία διαχωρισµού των πιεζοµετρικών
ζωνών και όπου, γενικά, επιδιώκεται µείωση του ενεργειακού
υψοµέτρου, στην περίπτωση που η τοπογραφία και χωροταξία δεν
επιτρέπουν τη χρήση πιεζοθραυστικών φρεατίων.
Οι µειωτές πίεσης είναι ειδικές αυτόµατες βαλβίδες που
προκαλούν σταθερή πίεση εξόδου Ρο, αν η ανάντη πίεση Ρα είναι
µεγαλύτερη από την Ρο, ενώ σε περίπτωση αντιστροφής της ροής
λειτουργούν ως βαλβίδες αντεπιστροφής.

Ρο
Ρα

Ρο

Ρα

Ο τριπλός τρόπος λειτουργίας των µειωτών πίεσης (βλ. σκαρίφηµα) καθιστά
εξαιρετικά δύσκολη την προσοµοίωσή τους στα µαθηµατικά µοντέλα.

Ρα
∆ιακοπή
ροής

Πτώση
πίεσης

∆ιατήρηση
πίεσης


