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Πεπίλητη 

 

θνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ βαιβίδσλ εμηζνξξόπεζεο ζηα 

πδξαπιηθά δίθηπα θαη ζπγθξηκέλα ζηα δίθηπα θιηκαηηζκνύ κε κέζν ην λεξό . Αξρηθά, ζην πξώην 

θεθάιαην ζα γίλεη εηζαγσγή ζηα δίθηπα θιηκαηηζκνύ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο .Θα 

αλαθέξνπκε ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηα είδε θιηκαηηζκνύ κε κέζν ην λεξό (ιέβεηαο,fan coil). 

ην θεθάιαην δύν, ζα αλαθεξζνύκε  ζε έλλνηεο όπσο ραξαθηεξηζκόο ξνήο, ηαρύηεηα ,πηώζε πίεζεο 

ώζηε λα θαηαλνήζνπκε βαζηθέο έλλνηεο ησλ ξνώλ θαζώο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ.  

 

Ύζηεξα, ζην θεθάιαην ηξία ζα κπνύκε ζηελ έλλνηα ηεο πδξαπιηθήο εμηζνξξόπεζεο, ηνλ νξηζκό 

απηήο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζώο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ρξήζε ηεο. Θα 

αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα από ηε ρξήζε βαιβίδσλ εμηζνξξόπεζεο ζε πδξαπιηθό δίθηπν θαζώο θαη 

δίθηπν κνλνζσιελίνπ. Σέινο, ζην θεθάιαην ηέζζεξα ζα παξαζέζνπκε ηελ θαηαζθεπή πνπ 

πινπνηήζακε, ηεο κεηξήζεηο πνπ ιάβακε από ηεο ρξήζε ηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to analyze the role of balancing valves in hydraulic systems and 

specifically in water-water conditioning systems. Initially, in the first chapter will be imported in 

conditioning systems and categorize them .We will mention systems belonging to the water-water 

conditioning equipment such as boiler and fan coil unit. In Chapter Two, we will refer to concepts 

such as flow characterization, velocity, pressure drop in order to understand basic concepts of flows 

and problems that arise. 

 

Then, in chapter three we will get the sense of balance, the definition, uses, and the benefits arising 

from its use. We will mention some examples of the use of balancing valves in the hydraulic system 

and one-pipe system. Finally, in chapter four we will describe the structure implemented, the 

measurements received from the use of and our conclusions. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

''ςζηήμαηα Κλιμαηιζμού'' 
 

1.1 Δίδη κλιμαηιζμού 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ βαζκό επεμεξγαζίαο πνπ 

παξέρνπλ ζηνλ αέξα, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ζπζηήκαηα αεξηζκνύ-εμαεξηζκνύ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα ελόο 

ρώξνπ 

 ζπζηήκαηα κεξηθνύ θιηκαηηζκνύ, ηα νπνία εθηόο από ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα, 

παξέρνπλ  θαη κία κεξηθή επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ θαζαξηζκό θαη 

ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα. Γηα λα επηηπγράλεηαη αζθαιώο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, 

πξνβιέπνληαη ζπλήζσο θαη δηαηάμεηο ξύζκηζεο. 

 ζπζηήκαηα πιήξνπο θιηκαηηζκνύ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ:  

 ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ελόο θιεηζηνύ ρώξνπ κέζα ζε 

πξνθαζνξηζκέλα όξηα θαη πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό, ηε ζέξκαλζε, 

ηελ ςύμε ,ηελ ύγξαλζε, ηελ αθύγξαλζε ,ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα ,θαζώο θαη ηνπηθέο 

ή θεληξηθέο δηαηάμεηο απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. 

 

Με θξηηήξην ηε ζέζε ησλ ζπζθεπώλ θιηκαηηζκνύ σο πξνο ηνλ θιηκαηηδόκελν ρώξν θαη ηελ έθηαζε 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαθξίλνληαη δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ. 

 Κεληξηθά πζηήκαηα Κιηκαηηζκνύ 

 Σνπηθά πζηήκαηα Κιηκαηηζκνύ 

Με θξηηήξην ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ηειηθή δηακόξθσζε ησλ ζπλζεθώλ 

άλεζεο ζηνλ θιηκαηηδόκελν ρώξν, δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ. 

 πζηήκαηα θιηκαηηζκνύ κόλν κε αέξα 

 πζηήκαηα Κιηκαηηζκνύ κόλν κε λεξό 

 πζηήκαηα Κιηκαηηζκνύ αέξα – λεξνύ  

 

Αλαθνξηθά ζα εμεγήζνπκε όια ηα είδε θιηκαηηζκνύ, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα ηα νπνία 

επηηπγράλνληαη, όκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα αζρνιεζνύκε κε ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ 

κόλν κε λεξό, θαζώο θαη ηελ εμηζνξξόπεζε απηώλ κέζσ ξπζκηζηηθώλ βαιβίδσλ.  

 

 

 

1.1.1 ςζηήμαηα κλιμαηιζμού μόνο με αέπα 

 

ηα ζπζηήκαηα απηά ν θιηκαηηζκέλνο αέξαο παξαζθεπάδεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ 

θαη κεηαθέξεηαη δηακέζνπ δηθηύνπ αεξαγσγώλ ζηνπο θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο. ηελ θεληξηθή 

κνλάδα θιηκαηηζκνύ ν εμσηεξηθόο αέξαο αλαξξνθάηαη από ην ύπαηζξν, αλακηγλύεηαη ζηνλ ζάιακν 

κίμεο κε έλα ηκήκα ηνπ αέξα πνπ επηζηξέθεη από ην θηίξην θαη θηιηξάξεηαη. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπ αέξα δειαδή ε ζέξκαλζε, ςύμε, ύγξαλζε, αθύγξαλζε  θ.ι.π. 

αλάινγα κε ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο. Σειηθά ν αέξαο νδεγείηαη κέζσ ηνπ αλεκηζηήξα θαη ησλ 

αεξαγσγώλ δηαλνκήο ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο. Ζ ςύμε θαη ε αθύγξαλζε ηνπ αέξα γίλεηαη κε 

ςπρξό λεξό, ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ζηελ ςπθηηθή κνλάδα θαη νδεγείηαη κέζα ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα θιηκαηηζκνύ ζε ελαιιάθηεο αέξα-λεξνύ (ςπθηηθά ζηνηρεία).Ζ ζέξκαλζε ηνπ αέξα γίλεηαη 

κε ζεξκό λεξό, ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ζε ιέβεηα θαη νδεγείηαη κέζα ζηελ θεληξηθή κνλάδα 

θιηκαηηζκνύ ζε ελαιιάθηεο αέξα-λεξνύ (ζεξκαληηθά ζηνηρεία).Ζ ύγξαλζε ηνπ αέξα γίλεηαη από 

θαηάιιειεο ζπζθεπέο, ηνπο πγξαληήξεο, νη νπνίνη δηνρεηεύνπλ λεξό ή αηκό ζηελ θεληξηθή κνλάδα 
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θιηκαηηζκνύ. Ζ κεηαβνιή ηεο παξνρήο γίλεηαη κε θαηάιιειεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ξύζκηζεο – 

δηαλνκήο ηνπ αέξα, νη νπνίεο ειέγρνληαη από έλα ζεξκνζηάηε.Ζ κεηαβνιή ηεο παξνρήο 

ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε αλεκηζηήξα κεηαβιεηήο παξνρήο ή ηνπνζεηείηαη έλαο αλεκηζηήξαο 

παξάθακςεο (by pass). 

  

 

 
 

Δικόνα 1:ύζηημα κενηπικού κλιμαηιζμού με αέπα 

 

 

1.1.2 ςζηήμαηα κλιμαηιζμού αέπα νεπού 

 

ηα ζπζηήκαηα απηά (Δηθόλα 2) παξέρεηαη θιηκαηηζκέλνο αέξαο θαη ςπρξό ή ζεξκό λεξό ζε 

θαηάιιειεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ. 

Απαηηείηαη επνκέλσο ε εγθαηάζηαζε ελόο δηθηύνπ αεξαγσγώλ θαη ελόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ 

λεξνύ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε παξνρή ηνπ αέξα ζηνπο ρώξνπο γίλεηαη έμσ από ηηο ηεξκαηηθέο 

ζπζθεπέο ,π.ρ. Fan-coils, κε αλεμάξηεην δίθηπν αεξαγσγώλ.  
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Δικόνα 2:ύζηημα κενηπικού κλιμαηιζμού αέπα νεπού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. ςζηήμαηα κλιμαηιζμού νεπού νεπού 

 

 

ηα ζπζηήκαηα απηά ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ αέξα γίλεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα ησλ 

ρώξσλ κέζα από θαηάιιειεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, ζηηο νπνίεο θπθινθνξεί ζεξκό ή ςπρξό λεξό 

Fan-coils(Δηθόλα 3). Οη ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ.  
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 Ζ παξαζθεπή ηνπ ςπρξνύ λεξνύ γίλεηαη ζε ςπθηηθέο κνλάδεο (πδξόςπθηεο ή 

αεξόςπθηεο). 

 Ζ παξαζθεπή ηνπ ζεξκνύ λεξνύ γίλεηαη ζε ιέβεηεο. 

 

 Οη ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο (Fan-coils) πεξηέρνπλ ζεξκαληηθό-ςπθηηθό ζηνηρείν θαη αλεκηζηήξα γηα 

ηελ εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ηνπ αέξα. Κεληξηθά θιηκαηηζκέλνο αέξαο δελ παξέρεηαη ζηνπο 

ρώξνπο ή ζηηο δώλεο ηνπ θηηξίνπ.Ζ παξνρή θξέζθνπ εμσηεξηθνύ αέξα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

μερσξηζηά.  

 

 
Δικόνα 3:ύζηημα κλιμαηιζμού με fan coil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη ζπλδεζκνινγίαο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

ύζηημα 2 υληνών 

 

 Σν βαζηθό ζύζηεκα 2-ζσιήλσλ, ελόο πξνζαγσγήο θαη ελόο απαγσγήο λεξνύ, παξέρεη κόλν ςύμε 

ή κόλν ζέξκαλζε ζε όινπο ηνπο θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο.Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρώξνπ 
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γίλεηαη κε ηε ξύζκηζε κέζσ ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ηξίνδεο βαιβίδαο, ηεο παξνρήο λεξνύ ζην Fan-

coil.Μία επηπιένλ ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη θαη από ηνλ αλεκηζηήξα, ζπλήζσο 3 

ηαρπηήησλ, ν νπνίνο απμνκεηώλεη ηελ παξνρή ηνπ αέξα ζην ζηνηρείν.  

 

ύζηημα 3 υληνών 

 

ην ζύζηεκα 3 ζσιήλσλ(Δηθόλα 4) ππάξρνπλ: 

 

 Έλαο ζσιήλαο πξνζαγσγήο ςπρξνύ λεξνύ 

 Έλαο ζσιήλαο πξνζαγσγήο ζεξκνύ λεξνύ θαη 

 Έλαο ζσιήλαο θνηλήο επηζηξνθήο 

 

 ην ζώκα παξέρεηαη κόλν ςπρξό ή κόλν ζεξκό λεξό θαη αλάκημε γίλεηαη ζην ζσιήλα θνηλήο 

επηζηξνθήο. ηελ είζνδν ηνπ ζώκαηνο ηνπνζεηνύληαη είηε ηξίνδεο βαιβίδεο εηδηθήο θαηαζθεπήο, 

ζηηο νπνίεο ε θάζε είζνδνο αλνίγεη πξννδεπηηθά ελώ ε άιιε παξακέλεη θιεηζηή, είηε 2 δίνδεο 

βαιβίδεο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο  

 
Δικόνα 4:ύζηημα 3 υλήνυν 

 

 

 

ύζηημα 4 υληνών 

 

 

ην ζύζηεκα 4 ζσιήλσλ ππάξρνπλ: 

 Έλαο ζσιήλαο πξνζαγσγήο ςπρξνύ λεξνύ 

 Έλαο ζσιήλαο πξνζαγσγήο ζεξκνύ λεξνύ 

 Έλαο ζσιήλαο επηζηξνθήο ςπρξνύ λεξνύ θαη 

 Έλαο ζσιήλαο επηζηξνθήο ζεξκνύ λεξνύ 

ην ζώκα παξέρεηαη κόλν ςπρξό ή κόλν ζεξκό λεξό, από κία ηξίνδε βαιβίδα ζηελ είζνδν ή από 2 

δίνδεο βαιβίδεο πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο.ηε έμνδν ηνπ ζηνηρείνπ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη κία 

ηξίνδε δύν ζέζεσλ, πνπ νδεγεί ην λεξό ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν επηζηξνθήο(Δηθόλα 5).  

 



 

 

9 

 

 
 

Δικόνα 5:ύζηημα 4 υλήνυν 

 

 

1.1.4. ςζηήμαηα κλιμαηιζμού πος σπηζιμοποιούν υρ μέζο ηο νεπό 

 

 

Κενηπική –αηομική θέπμανζη πεηπελαίος 

 

 

Δικόνα 6:Θεπμανηικό ζώμα ηύπος πάνελ κενηπικήρ θέπμανζηρ 

Με ηνλ όξν θεληξηθή ζέξκαλζε νλνκάδεηαη ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ ή/θαη 

ηελ παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο από έλα θεληξηθό ζύζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζε έλα θηίξην (ή 

ζύλνιν θηηξίσλ) γηα ην ζθνπό απηό. 
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Σν θεληξηθό απηό ζύζηεκα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

από ην ιέβεηα(αεξίνπ ή πεηξειαίνπ), ηνλ θαπζηήξα, ηνλ θπθινθνξεηή, ηε δεμακελή θαπζίκσλ, ηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο, ηηο ζσιελώζεηο, ηελ θαπλνδόρν θαη ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα(Δηθόλα 6). Ζ 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κεηαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο κέζσ ελόο ζεξκαληηθνύ κέζνπ 

(λεξό) ελώ ε δηαλνκή επηηπγράλεηαη κέζσ ελόο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ. 

 

Σα μέπη από ηα από αποηελείηαι η κενηπική θέπμανζη είναι: 

1.  Ο λέβηηαρ 

Ο ιέβεηαο είλαη νπζηαζηηθά κηα "πηεζηηθή'' δεμακελή ε νπνία κεηαβηβάδεη ζεξκόηεηα ζην 

ζεξκαληηθό κέζν(ζεξκαληηθά ζώκαηα). Δίλαη ν ρώξνο όπνπ γίλεηαη ε απαξαίηεηε θαύζε 

πξνθεηκέλνπ λα ζεξκαλζεί ην κέζν(λεξό). Ο ηύπνο ηνπ ιέβεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνξίδεηαη 

θπξίσο από ηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ηνπ παξαγόκελνπ λεξνύ. Ζ πην δηαδεδνκέλε 

ζρεδίαζε είλαη ν ιέβεηαο θινγνζσιήλσλ (ή θπςεισηόο), όπνπ ηα θαπζαέξηα δηέξρνληαη κέζσ 

ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην θύξην ζώκα ηνπ ιέβεηα. Μεξηθέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη πηεξπγηνθόξνη ζσιήλεο γηα ηελ αύμεζε ηεο επηθάλεηαο ζεξκηθήο ζπλαιιαγήο, 

βειηηώλνληαο έηζη ηελ απόδνζε θαη ειαρηζηνπνηώληαο ην κέγεζνο ησλ κνλάδσλ. Απηόο ν ηύπνο 

ιέβεηα γεληθά πεξηνξίδεηαη κέρξη κηα κέγηζηε πίεζε 25 bar θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 300°C. Πέξα 

από ηα όξηα απηά ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κνλάδεο πδξνζσιήλσλ. ε απηόλ ηνλ ηύπν 

ιέβεηα, νη ζσιήλεο πεξηέρνπλ ην λεξό θαη ηα θαπζαέξηα δηέξρνληαη γύξσ από ηνπο ζσιήλεο θαη 

κεηαθέξνπλ ηε ζεξκόηεηα από ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πξνο ην εζσηεξηθό.  

Οη ιέβεηεο δηαθξίλνληαη ζύκθσλα κε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο ζε σςηοζιδηπούρ θαη 

σαλύβδινοςρ. Οη ρπηνζηδεξνί αληέρνπλ θαιύηεξα ζηε δηάβξσζε, κπνξνύλ λα επηδερζνύλ 

πξνζζήθεο ζηνηρείσλ θαη ρξεηάδνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο λεξνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη 

ραιύβδηλνη έρνπλ κηθξό βάξνο θαη αληέρνπλ θαιύηεξα ζηηο πηέζεηο θαη ζηηο απόηνκεο αιιαγέο 

ζεξκνθξαζίαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο θαη έρνπλ 

ρακειό θόζηνο. 

 

2. Ο Καςζηήπαρ  

Ο θαπζηήξαο είλαη κηα ζπζθεπή πξνζαξκνζκέλε πάλσ ζην ιέβεηα κέζα ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη 

ε αλάκεημε ηνπ θαύζηκνπ πιηθνύ (πεηξέιαην ή θπζηθό αέξην) κε ηνλ αέξα έηζη ώζηε λα πξνθαιείηαη 

αλάθιεμε θαη λα ζπληεξείηαη ε θαύζε. Οη θαπζηήξεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο ηύπνπο αλάινγα κε ην 

θαύζηκν (πγξό ή αέξην) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ή/θαη ηνλ ηξόπν δηαζθνξπηζκνύ ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ 

αλάκεημή ηνπ κε ηνλ αέξα θαύζεο: 

 Καπζηήξεο εμάηκηζεο 

 Καπζηήξεο δηαζθνξπηζκνύ  

  Καπζηήξεο πεξηζηξνθήο  

 

3. Οι Κςκλοθοπηηέρ και η Γεξαμενή Καςζίμυν  

ε κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, νη θπθινθνξεηέο κεηαθέξνπλ ην λεξό από ηνλ ιέβεηα 

ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη αληηζηξόθσο. Ο θπθινθνξεηήο είλαη αληιία θπγνθεληξηθνύ ηύπνπ θαη 

θηλείηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. πλήζσο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην ιεβεηνζηάζην θαη 
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θνληά ζηνλ ιέβεηα. Ζ δεμακελή θαπζίκσλ απνηειεί άιιν έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν κηαο 

εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαζώο εθεί απνζεθεύεηαη ην πεηξέιαην. Μηα δεμακελή 

θαπζίκσλ κπνξεί λα είλαη είηε κεηαιιηθή είηε πιαζηηθή.  

 

4. Οι Γιαηάξειρ Αζθαλείαρ  

Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

απνηεινύληαη από ην θιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο, ηνλ απηόκαην πιεξώζεσο, ηε βαιβίδα αζθαιείαο 

θαη ηε βαιβίδα αλνδηθήο πξνζηαζίαο. Μέζσ απηώλ εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πίεζε ηνπ λεξνύ κέζα 

ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ε πξνζηαζία από ειεθηξόιπζε.  

 

 

5. Σα Θεπμανηικά ώμαηα  

Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα απνηεινύλ ηηο ηειηθέο ζπζθεπέο ελόο ζπζηήκαηνο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ε ζεξκόηεηα πνπ κεηαθέξεη ην ζεξκαληηθό ξεπζηό κεηαδίδεηαη ζηνπο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Σα ζώκαηα είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα ή αινπκίλην. Σα 

ρπηνζίδεξα(καληεκέληα) ζώκαηα έρνπλ εγθαηαιεηθηεί ζήκεξα θαζώο είλαη πην βαξηά, θαη ελώ 

δηαηεξνύλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπο γηα πνιιή ώξα αξγνύλ λα δεζηαζνύλ. Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα 

δηαζέηνπλ εηδηθνύο δηαθόπηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνκόλσζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ μνδεύεηαη 

ελέξγεηα άζθνπα ζε ρώξνπο πνπ δελ θαηνηθνύληαη. Γηαζέηνπλ επίζεο βαιβίδεο εμαεξηζκνύ γηα ηελ 

εμαέξσζή ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζπζζσξεύεηαη αέξαο κε επηηξέπνληαο ηελ νκαιή θπθινθνξία 

ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό ηνπο. 

 

Κενηπική ή αηομική θέπμανζη αεπίος 

 

Δικόνα 7:Αηομικόρ επίηοισορ λέβηηαρ αεπίος 

 

Παξόκνην ζύζηεκα κε ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε πεηξειαίνπ. Απνηειείηαη από ηα ίδηα κέξε θαη 

όξγαλα από ηα νπνία απνηειείηαη θαη ε ζέξκαλζε πεηξειαίνπ, ε εηδνπνηόο δηαθνξά ππόθεηηαη ζηνλ 

θαπζηήξα. Ο νπνίνο αληί σο θαύζηκν πεηξέιαην έρνπκε θπζηθό αέξην. 

Ζ δηαθνξά είλαη ζηελ αηνκηθή ζέξκαλζε αεξίνπ. ηελ αηνκηθή ζέξκαλζε αεξίνπ ν αηνκηθόο 

ιέβεηαο(Δηθόλα 7) κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα θπζηθνύ αεξίνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην ζπίηη ή ζε 

θάπνην εκη-ππαίζξην ρώξν. 

Ζ ζπζθεπή, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν, έρεη πνιύ κηθξέο δηαζηάζεηο, θαη κπνξεί εθηόο από 

ζπλερή θαη νηθνλνκηθή ζέξκαλζε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο θαη ζε δεζηό λεξό ρξήζεο. Ζ παξνρή 
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θπζηθνύ αεξίνπ ζην ζπίηη γίλεηαη κε εμσηεξηθή ζσιήλσζε(δελ ππάξρεη δεμακελή) πνπ θηάλεη από 

ην κεηξεηή ηνπ αεξίνπ κέρξη ηνλ αηνκηθό ιέβεηα. 

Πνιιέο θνξέο δελ  απαηηείηαη θακία αιιαγή ζηηο ζσιελώζεηο λεξνύ θαη ζηα ζώκαηα ηνπ 

θαινξηθέξ. Χο κέζν ζέξκαλζεο παξακέλνπλ ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. 

 

 

ύζηημα θέπμανζηρ με πέλεη. 

 

Δικόνα 8:Μέπη καύζηρ λέβηηα πέλλεη 

Οη θαπζηήξεο πέιιεη(Δηθόλα 8) ραξαθηεξίδνληαη από ηδηαίηεξα πςειέο απνδόζεηο, δελ κνιύλνπλ 

ζρεδόλ θαζόινπ ην πεξηβάιινλ θαη αλάινγα κε ην κνληέιν κπνξνύλ λα παξάγνπλ κεηαμύ 10.000 

θαη 60.000 Btu αλά ώξα. Δπεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη θαπζηήξεο θαίλε ηα ππνιιείκκαηα μύινπ ηόζν 

απνηειεζκαηηθά δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη κία θαλνληθή θαπλνδόρνο αθνύ ε εμαγσγή ησλ θαπλώλ 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ κηαο κηθξήο ηξύπαο ζηνλ ηνίρν από έλα ζσιήλα πνπ θαηαιήγεη ζε εμσηεξηθό 

ρώξν, απηόο ν ζσιήλαο απνηειείηαη από έλα αλνμείδσην εζσηεξηθό θαη έλα αινπκηλέλην εμσηεξηθό. 

Οη θαπζηήξεο πέιιεη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύζνπλ κία ππάξρνπζα θαπλνδόρν, αιιά ζπλήζσο 

ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα πεξλάεη ν ζσιήλαο πνπ ζα γίλεηαη ε εμαγσγή ηνπ θαπλνύ. 

Αςηομαηοποιημένη λειηοςπγία 

Μπνξεί ζηελ νπζία λα θαίλε μύιν, έζησ θαη ζε επεμεξγαζκέλε κνξθή, αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη 

απνηεινύλ «παξαδνζηαθή» πξόηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε ηερλνινγηθή ππεξνρήο. 

Οη θαπζηήξεο πέιιεη βαζίδνληαη ζε πεξίπινθνπο ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθνύο πίλαθεο 

θπθισκάησλ γηα λα θαζνξίζνπλ ην πόζα θαύζηκα πέιιεη πξέπεη λα θανύλ. Σα πεξηζζόηεξα 

κνληέια έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν ιεηηνπξγίεο θαύζεο θαη κεξηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνύλ 

ζεξκνζηάηεο γηα λα ειέγμνπλ απηή ηελ θαύζε. 

Σποθοδοζία ηυν καςζηήπυν και καύζη ηυν πέλλεη 

Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θαπζηήξεο πέιιεη είλαη όηη δελ ρξεηάδνληαη λα 

αλεθνδηάδνληαη ηόζν ζπρλά όζν άιιεο ζπζθεπέο πνπ θαίλε μύια. Αλάινγα κε ηε ζπζθεπή αιιά θαη 

ηηο αλάγθεο ζε ζέξκαλζε, ν αλεθνδηαζκόο κε πέιιεη πνηθίιιεη από κηα θνξά ηελ εκέξα κέρξη δύν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα αλάινγα κε ην κνληέιν θαπζηήξα θαη ηηο ζεξκαληηθέο ζαο αλάγθεο. Γηα λα 

γίλεη ν αλεθνδηαζκόο απιά ηνπνζεηνύληαη ηα πέιιεη ζε κηα ρνάλε ε νπνία θξαηά κεηαμύ 15 θαη 60 

θηιά θαη από εθεί έλαο κεραληζκόο ηα κεηαθέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαπζηήξα. 
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Σν θάςηκν ησλ πέιιεη κέζα ζηνλ θαπζηήξα είλαη ζπλήζσο βνιηθό, ηαθηνπνηεκέλν θαη αζθαιέο θαη 

ηα πέιιεη ζπκπηέδνληαη θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ζάθνπο γηα λα κπνξείηε λα έρεηε κία θαζαξή θαη 

εύθνιε απνζήθεπζε γηα ηελ άλεηε δηαρείξηζε ηνπο. Οη θαπζηήξεο πέιιεη νπζηαζηηθά δελ βγάδνπλ 

θαπλό θαη παξάγνπλ ιηγόηεξε κπξσδηά από άιιεο ζπζθεπέο θαύζεο μύινπ. Δπηπιένλ, ην εμσηεξηθό 

κέξνο ηνπ θαπζηήξα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθηηλνβνιία ηεο ζεξκόηεηαο θαη παξακέλεη 

ζρεηηθά δξνζεξό απνηξέπνληαο ζαο λα θαείηε από αηύρεκα αλ ηνλ αθνπκπήζεηε ηπραία. 

Fan coil 

 

Δικόνα 9:Fan coil εμθανή ηύπος 

 

Σν fan coil απνηειεί έλα ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ςύμε θαη ζέξκαλζε. Απνηειείηαη από 

έλαλ ελλαιάθηε ζεξκόηεηαο θαη έλαλ αλεκηζηήξα. Οη εθαξκνγέο ηνπ κπνξεί λα είλαη ζε θαηνηθίεο, 

εκπνξηθά ή βηνκεραληθά θηίξηα. 

Γηαθξίλνληαη ζε: 

 Γαπέδνπ εκθαλνύ ηύπνπ(εηθόλα 9) 

 Γαπέδνπ θξπθνύ ηύπνπ 

 Οξνθήο εκθαλνύ ηύπνπ(εηθόλα 5) 

 Οξνθήο θξπθνύ ηύπνπ 

 

 

Δικόνα 10: Fan coil οποθήρ εμθανή ηύπος 

 

Οη  θπξηόηεξεο εθαξκνγέο ησλ κνλάδσλ fan coil(Δηθόλα 10) είλαη ε ρξήζε ηνπο ζαλ ζώκαηα ςύμεο 

ζέξκαλζεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε ζπλδπαζκό κε αληιία ζεξκόηεηαο ή ελόο HVAC. 

   Ανηλίερ θεπμόηηηαρ 

http://3.bp.blogspot.com/-oUpmzembUrc/VHiuLkldxXI/AAAAAAAAHJ4/a7DQXp9jUoU/s1600/images%2B(1).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-oUpmzembUrc/VHiuLkldxXI/AAAAAAAAHJ4/a7DQXp9jUoU/s1600/images%2B(1).jpg
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Δικόνα 11:Δζυηεπικά μέπη ανηλίαρ θεπμόηηηαρ 

Σα ζεκαληηθόηεξα κέξε, από ηα νπνία απνηειείηαη κηα αληιία ζεξκόηεηαο είλαη ν εμαηκηζηήο, ν 

ζπκπηεζηήο, ν ζπκππθλσηήο θαζώο θαη ε βαιβίδα εθηόλσζεο(Δηθόλα 11). Έλαο αλεκηζηήξαο σζεί 

ηνλ εμσηεξηθό αέξα ζηελ αληιία ζεξκόηεηαο όπνπ ζπλαληά ηνλ εμαηκηζηή. Απηόο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζε έλα θιεηζηό ζύζηεκα πνπ πεξηέρεη έλα ςπθηηθό κέζν (FREON) πνπ κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε αέξην ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σν ςπθηηθό κέζν κεηαηξέπεηαη ζε αέξην θαηά 

ηελ εμάηκηζή ηνπ απνξξνθώληαο ζεξκόηεηα από ηνλ εμσηεξηθό αέξα πνπ δηέξρεηαη πάλσ από ηνλ 

εμαηκηζηή. ηε ζπλέρεηα, ην ςπθηηθό κέζν ζπκπηέδεηαη θαη όηαλ θηάζεη ζε κηα αξθεηά πςειή 

ζεξκνθξαζία, απνβάιιεη ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξόθεζε δηακέζνπ ηνπ ζπκππθλσηή θαη 

επαλέξρεηαη ζηελ πγξή κνξθή. Σελ ίδηα ζηηγκή ν αέξαο εμέξρεηαη από ηνλ εμαηκηζηή ζε 

ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. Ο ζπκπηεζηήο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηεί έλαλ έιεγρν 

inverter, όπνπ ην ζύζηεκα κπνξεί λα παξέρεη ηελ αθξηβή ζεξκηθή ηζρύο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε 

δεδνκέλε ζηηγκή. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αληιία ζεξκόηεηαο ζα θαηαλαιώλεη κόλν ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη. πλήζσο νη αληιίεο ζεξκόηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξόπν, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηζηξέθνπλ ηελ ςπθηηθή θαη ηε ζεξκαληηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Απηό επηηξέπεη 

ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπζθεπήο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο 
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βαζίδεηαη ζε ςπθηηθνύο θύθινπο, κε επηθξαηέζηεξν απηόλ ηεο ζπκπίεζεο αηκώλ ελόο ςπθηηθνύ 

ξεπζηνύ. 

Οη αληιίεο ζεξκόηεηαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε θηεξίσλ κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ αλάινγα 

κε:  

ηην πηγή και ηον αποδέκηη θεπμόηηηαρ 

 

  αέξα-αέξα 

  αέξα-λεξνύ 

  λεξνύ-αέξα 

  λεξνύ-λεξνύ  

  εδάθνπο-λεξνύ 

  εδάθνπο-αέξα 

 

ηην ιζσύ 

 

  Μηθξνύ 

  Μεζαίνπ 

  θαη κεγάινπ κεγέζνπο  

 

ηην καηαζκεςή 

 

 εληαίνπ (packaged).Πεξηέρνπλ όια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο κέξε ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε κηα 

κνλάδα 

  δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split). Απνηεινύληαη από δύν αλεμάξηεηεο κνλάδεο, πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο κέζσ ραιθνζσιήλσλ.  

 

Ηλιακή θέπμανζη και τύξη 

Σα  ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζεξκόηεηα από ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξάγνπλ ζέξκαλζε ην ρεηκώλα, ςύμε ην θαινθαίξη θαη δεζηό λεξό ρξήζεο (ΕΝΥ) θαηά ηε 

δηάξθεηα όινπ ηνπ έηνπο. Σα θύξηα ιεηηνπξγηθά κέξε πνπ απνηεινύλ έλα ηππηθό ζύζηεκα, όπσο 

απεηθνλίδνληαη θαη παξαθάησ, είλαη:  

(i) νη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη παξάγνπλ ζεξκόηεηα κε ηελ ππνζηήξημε κηαο εθεδξηθήο πεγήο, 

(ii) ην δνρείν απνζήθεπζεο ην νπνίν εγθαζίζηαηαη είηε ζηε ζεξκή πιεπξά, είηε ζηε ςπρξή πιεπξά, 

είηε θαη ζηηο δύν,  

(iii) ε κνλάδα πξνεηνηκαζίαο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο,  

(iv) ν ςύθηεο ξόθεζεο, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη κε δεζηό λεξό (70-100°C), 

(v) ε απόξξηςε ζεξκόηεηαο ζε κέζε ζεξκνθξαζία (30-40°C) ζε έλαλ πύξγν ςύμεο (πγξνύ ή μεξνύ 

ηύπνπ) ή θάπνην άιιν ζεξκνδνρείν (π.ρ. θνιπκβεηηθή δεμακελή),  

(vi) ην ζύζηεκα δηαλνκήο ςύμεο (π.ρ. ελδνηαβάλην ζύζηεκα, fan-coils ή θεληξηθή θιηκαηηζηηθή 

κνλάδα) θαη  

(vii) ην ζύζηεκα δηαλνκήο ζεξκόηεηαο (ην νπνίν θαηά πξνηίκεζε είλαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). 
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Σε ζεξηλή πεξίνδν, ν ςύθηεο ηξνθνδνηείηαη κε ελέξγεηα από ην δνρείν. Γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εμσηεξηθόο πιαθνεηδήο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο. Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν ε 

ελέξγεηα ζηε δεμακελή ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ όζν θαη γηα παξαγσγή ΕΝΥ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Γίκηςο ζυληνώζευν κλιμαηιζμού νεπού νεπού, οι επιπηώζειρ και ηα πποβλήμαηα πος 

πποκύπηοςν 

 

Οη πεξηζζόηεξεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ην λεξό γηα ηε κεηαθνξά ηεο παξαγόκελεο 

ςύμεο ή ζέξκαλζεο, από ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο(fan coil).Ζ 

κειέηε ηνπ δηθηύνπ ησλ ζσιελώζεσλ δελ είλαη απιή ζην ζρεδηαζκό ηνπο. Λόγσ ηνπ επηπέδνπ 

δπζθνιίαο ηεο κειέηεο, ηεο ηαρύηεηαο ξνήο κέζα ζηνπο ζσιήλεο, ηελ απαηηνύκελε παξνρή κέζα 

ζηνπο ζσιήλεο ,ηελ πηώζε πίεζεο. Γηα απηό ε επηινγή θαη ε δηαζηαζηνιόγεζε γίλεηαη από 

έκπεηξνπο κεραληθνύο. 

 

2.1.Δίδη ζυλήνυν πος σπηζιμοποιούνηαι 

 

Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ από ην ιέβεηα ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ε επηζηξνθή ηνπ πίζσ ζην 

ιέβεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη ηξία 

είδε ζσιήλσλ: 

 Υαιθνζσιήλεο,   

 Υαιπβδνζσιήλεο , 

 Πιαζηηθνί ζσιήλεο  

 σιήλεο πνιππξνππιελίνπ.  

Οη ραιθνζσιήλεο είλαη νη πην δηαδεδνκέλνη ζήκεξα, αλ θαη εγθαηαιείπνληαη ιόγσ ηνπ αθξηβνύ 

θόζηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη πιαζηηθνί ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, ελώ νη 

ραιπβδνζσιήλεο έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. Οη ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ αληνρή πνπ παξνπζηάδνπλ 

 

 

2.2.Σασύηηηα νεπού μέζα ζηοςρ ζυλήνερ 

 

Ζ κέγηζηε ηαρύηεηα Vw ηνπ λεξνύ κέζα ζηνπο ζσιήλεο ηελ επηιέγνπκε ζπλήζσο πξνθεηκέλνπ λα 

κελ ππεξβαίλεη ην 1,5m/s ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ή ηα 2,5m/s ζηνπο θεληξηθνύο θιάδνπο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ξεπζηό είλαη έλα ςπρξό δηάιπκα 20% λεξνύ-γιπθόιεο,πνπ είλαη πην παρύξεπζην 

από ην λεξό, ε κέγηζηε ηαρύηεηα θαιύηεξα λα πεξηνξίδεηαη  ζε 1,2 θαη 2m/s αληίζηνηρα. 

πγθεθξηκέλα ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ Vw, κέζα ζε έλα ζσιήλα δηαηνκήο Α, δίδεηαη από ηνλ 

παξαθάησ ηύπν: 

 

 
όπνπ Qw=παξνρή κέζσ ηνπ ζσιήλα(ζε m

3
/s) 

            A=ε δηαηνκή ηνπ ζσιήλα(ζε m
2
). 
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Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζρέζεο θαηαιήγνπκε ζηνλ αθόινπζν ηύπν: 

 

 

 
 

όπνπ Qw=παξνρή κέζσ ηνπ ζσιήλα(ζε L/s) 

            D=ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα(ζε mm). 

 

 

2.3.Παποσή νεπού μέζα από μια κλιμαηιζηική μονάδα 

 

Γηα λα ππνινγηζζεί ε απαηηνύκελε παξνρή λεξνύ κέζα από κηα θεληξηθή κνλάδα ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπκε κόλν ην νιηθό θνξηίν ηνπ ρώξνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα ,ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ νιηθή απόδνζε ελόο κεραλήκαηνο, κε ηελ ειάρηζηε 

απαηηνύκελε παξνρή, είλαη: 

  

qt= cp Qw Γt 

όπνπ, 

qt=νιηθή απόδνζε κεραλήκαηνο(KW) 

cp=Δηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ λεξνύ =4,2Kg/kgK 

Q=παξνρή λεξνύ (L/s) 

Γt=Πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ κέζα από ηελ κνλάδα(C
o
) 

 

ε παξαπάλσ ζρέζε επηιπόκελε σο πξνο ηελ παξνρή λεξνύ καο δίλεη ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο 

παξνρήο: 

 

 
 

 

Γηα ην θαινθαίξη παίξλνπκε ζπλήζσο ην λεξό κε Γt=5
o
C ελώ γηα ην ρεηκώλα Γt=10

o
C.Οη επηινγέο 

απηέο είλαη ζηελ απόιπηε θξίζε ηνπ κειεηεηή θαη κπνξνύλ λα θπκαίλνληαη από 2-8
 o

C ην 

θαινθαίξη  θαη από  5-10
 o

C ην ρεηκώλα. Καιύηεξα είλαη λα κελ μεθεύγνπκε από ηελ πεξηνρή 4-6
 

o
C θαηά ην θαινθαίξη 5-15

 o
C ην ρεηκώλα. 

ηελ ςύμε, γηα Γt=5 
o
C,πξνθύπηεη cpxΓt=4.2x5=20.Αληίζηνηρα ζηε ζέξκαλζε γηα Γt=10

 

o
C,πξνθύπηεη cpxΓt=4.2x12=40.Έηζη,έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα ηνλ γξήγνξν ππνινγηζκό ηεο 

ςπθηηθήο ηζρύνο ή ηεο ζεξκαληηθήο ηζρύνο ζηνλ θιηκαηηζκό,ζε KW,είλαη ν εμήο: 

Γηα ηελ ςύμε: 

q=20x Qw 

 

Γηα ηελ Θέξκαλζε: 

 

q=20x Qw 
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2.4.Υαπακηηπιζμόρ ηηρ ποήρ  

 

αλ κόληκε νκνηόκνξθε ξνή νξίδεηαη ε ξνή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αγσγνύο ηθαλνύ κήθνπο γηα 

ηελ νπνία: 

 

 νη γξακκέο ξνήο είλαη παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο 

 

 ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή θαηά κήθνο κηαο γξακκήο ξνήο θαη 

 

 ε πίεζε θαηαλέκεηαη πδξνζηαηηθά θάζεηα ζηηο γξακκέο ξνήο. 

 

αλ κόληκε αλνκνηόκνξθε ξνή νξίδεηαη ε ξνή ζηελ νπνία ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο 

κεηαβάιιεηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ξνήο. Ζ κόληκε αλνκνηόκνξθε ξνή δηαθξίλεηαη ζε: 

 

 επηηαρπλόκελε ξνε 

 

 επηβξαδπλόκελε ξνή 

 

 ξνή ζε θακπύιε 

 

Σελ κόληκε αλνκνηόκνξθε ηε ζπλαληάκε θπξίσο ζε αιιαγέο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα, ζε θακπύιεο 

αγσγώλ,ζε ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο ξνήο,θαζώο θαη ζηελ εηζξνή ή ηελ εθξνή από θαη πξνο δεμακελέο 

αληίζηνηρα. 

ηξσηή νλνκάδεηαη ε ξνή ζε έλα αγσγό όηαλ ν αξηζκόο REYNOLDS(Re) είλαη κηθξόηεξνο από κηα 

ηηκή ε νπνία νλνκάδεηαη θξίζηκε ηηκή(Rec).O αξηζκόο Reynolds νξίδεηαη από ηε ζρέζε 

 

Re=VD/V, 

 

Όπνπ V είλαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ηαρύηεηα, D είλαη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό κήθνο ηνπ πεδίνπ 

ξνήο θαη λ=κ/ξ είλαη ην θηλεκαηηθό ημώδεο ηνπ ξεπζηνύ. Ο θξίζηκνο αξηζκόο Reynolds εμαξηάηαη 

από ηε γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ. Γηαθέξεη αλάινγα κε ηε κνξθνινγία θαη ην ζρήκα ηνπ 

αγσγνύ 

 

Σπξβώδεο νλνκάδεηαη ε ξνή γηα ηελ νπνία ν Re ππεξβαίλεη θάπνηα θξίζηκε ηηκή. ηελ πξάμε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε αθνξνύλ απηνύ ηνπ είδνπο ηε ξνή. 

 

 

 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβώλ ζε ηπξβώδε ξνή εμαξηάηαη από ηε  δηαηκεηηθή ηάζε ζην όξην,δειαδή από 

ηελ θαηαλνκήηεο ηαρύηεηαο ζην όξην.Ζ θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο όκσο είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

ηξαρύηεηαο ηνπ νξίνπ θαζώο επίζεο θαη ηνπ αξηζκνύ Reynolds ηεο ξνήο,ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

ηπξβώδνπο νξηαθνύ ζηξώκαηνο. 
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2.4.1.Καηανομή μέζηρ ηασύηηηαρ ζε λείοςρ ζυλήνερ 

 

Χο ιείνο ραξαθηεξίδεηαη ν ζσιήλαο ηνπ νπνίνπ ε ηξαρύηεηα ησλ ηνηρσκάησλ είλαη κηθξόηεξε από 

ην πάρνο ηνπ ζηξσηνύ νξηαθνύ ππνζηξώκαηνο, έηζη ιείνπο ζεσξνύκε ηνπο γπάιηλνπο ή εζσηεξηθά 

εθπαισκέλνη ζσιήλεο ,νη ραιθνζσιήλεο θαζώο επίζεο θαη νη πιαζηηθνί ζσιήλεο από PVC ή 

HDPE. 

 

2.4.2.Σπασείρ ζυλήνερ 

 

Οξίδνπκε ζαλ ηξαρύ ηνλ ζσιήλα ηνπ νπνίνπ ε ηξαρύηεηα ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ είλαη κεγαιύηεξε 

από ην πάρνο ηνπ ζηξσηνύ νξηαθνύ ππόζηξσκαηνο  δ’. ηνπο ηξαρείο ζσιήλεο ππάξρνπλ πξνεμνρέο 

,κε απνηέιεζκα ε δηαηκεηηθή ηάζε ηνπ νξίνπ θαη θαη΄επέθηαζε ε θαηαλνκή ηαρπηήησλ λα 

επεξεάδνληαη από απηέο. 

Οξίδνληαο ζαλ k ην ραξαθηεξηζηηθό ύςνο ηεο ηξαρύηεηαο 

όηαλ k<δ΄ νη πξνεμνρέο είλαη πιήξσο βπζηζκέλεο ζην ζηξσηό νξηαθό ππόζηξσκα θαη νπδεκία 

επίδξαζε έρνπλ ζηελ θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ. 

όηαλ k>δ΄ έρεη απνδεηρηεί πεηξακαηηθά  όηη ν f είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ Re, εμαξηάηαη όκσο από ην 

ιόγν k/D. 

 

2.4.3.Αγυγοί μη κςκλικήρ διαηομήρ 

 

ε αγσγνύο κε θπθιηθήο δηαηνκήο, ππάξρεη αλνκνηνκνξθία ζηελ θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ.ην 

επίπεδν ηεο δηαηνκήο ππάξρεη δεπηεξεύνπζα ξνή,θαη νη δηαηκεηηθέο ηάζεηο ζηηο γσλίεο είλαη 

κηθξόηεξεο. 

 

2.4.4.Μόνιμη ανομοιόμοπθη ποή 

 

Αλνκνηόκνξθε ραξαθηεξίδεηαη ε κόληκε ξνή ζηελ νπνία ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο θαηά κήθνο 

ηεο γξακκήο ξνήο κεηαβάιιεηαη. 

 

Γεσκεηξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζηεξεώλ νξίσλ ηεο ξνήο επηηπγράλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα. Οη 

κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα είλαη: 

 

 κεηαβνιέο δηαηνκήο  

 

 ζπζηνιή 

 

 δηαζηνιή 

 κεηαβνιέο θαηεύζπλζεο 

 

 παξεκβνιή κεηξεηηθώλ ζπζθεπώλ ή ζπζθεπώλ ειέγρνπ ηεο ξνήο 

 

 δηαθιαδώζεηο  

 

Οη γεσκεηξηθέο παξεκβνιέο πξνθαινύλ δηαηαξαρή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκνηόκνξθεο ξνήο. Οη 

κεηαβνιέο απηέο ζηελ νκνηόκνξθε ξνή κπνξεί λα είλαη επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηεο ξνήο, 

απνθόιιεζε αλάπηπμε νξηαθνύ ζηξώκαηνο. 

Οη γεσκεηξηθέο κεηαβνιέο πξνθαινύλ απώιεηεο ελέξγεηαο ιόγσ παξαγσγήο ηύξβεο θαη όρη ιόγσ 

ηξηβώλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ, πνπ νλνκάδνληαη απώιεηεο ζρήκαηνο. Οη απώιεηεο απηέο 

ιακβάλνπλ ρώξα ζε κηθξό κήθνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

''Διζαγυγή ζηην ςδπαςλική εξιζοππόπηζη'' 

 

3.1.1 Διζαγυγή. 

Από παιηά, όηαλ αθόκε κειεηνύζακε ην θιαζζηθό δηζσιήλην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, έλα 

ζπλεζηζκέλν εξώηεκα αξθεηώλ κειεηεηώλ ήηαλ γηαηί ζε όια ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ην λεξό κπαίλνληαο 90° ζα έβγαηλε απαξαηηήησο 70°.Σί ήηαλ απηό πνύ δηαηεξνύζε 

ηέινο πάλησλ ηελ ζηαζεξόηεηα απηήο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο. Ζ απάληεζε θαληάδνκαζηε 

όηη είλαη γλσζηή ηώξα πιένλ. Σίπνηα. Σν δίθηπν εληειώο από κόλν ηνπ εύξηζθε ην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αδηαθνξώληαο γηα ην γλσζηό 90/70.πλήζσο νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο ηνπ 

λεξνύ είραλ κία πνηθηιία από ΓΣ=5° ζε ΓΣ=30° ή θαη 40°. O όξνο εμηζνξξόπεζε βέβαηα εθείλε ηελ 

επνρή ίζσο λα ππήξρε ζηα ςηιά γξάκκαηα θάπνησλ επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ. ηελ ζπλέρεηα 

ήιζε ην κνλνζσιήλην ζύζηεκα όπνπ θιεξνλόκεζε απηή ηελ θαθή κνίξα ηνπ δηζσιελίνπ δειαδή 

ην λεξό αθήλεηαη λα θπθινθνξεί κέζα ζηνπο θιάδνπο (πξσηεύνληεο ε δεπηεξεύνληεο) όπσο εθείλν 

ζέιεη. Οη δπζκελείο εκπεηξίεο απηνύ ηνπ πξάγκαηνο είλαη ιίγν πνιύ γλσζηέο ζε όινπο. Από ην 

δηζσιήλην ζύζηεκα πνύ ππνιεηηνπξγνύζαλ ηα ζώκαηα ησλ ηειεπηαίσλ νξόθσλ δηόηη ηα "έθιεβαλ" 

εθείλα ησλ πξώησλ νξόθσλ έσο ην κνλνζσιήλην ζύζηεκα, πνύ αλ δελ είρε ην πιενλέθηεκα ηεο 

απηνλόκεζεο, ίζσο λα είρε εμαθαληζζεί από ηελ ρώξα καο. Ζ θύζε ηνπ κνλνζσιελίνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ηέηνηα πνύ όηαλ είλαη αξξύζκηζην "εθδηθείηαη" πνιύ πην έληνλα από έλα αξξύζκηζην 

δηζσιήλην. Έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα όκσο όηη εμηζνξξνπείηαη πνιύ πην εύθνια από όηη έλα 

δηζσιήλην όπσο ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ. 

  

 

3.1.2 Σι είναι η Δξιζοππόπηζη. 

Οη ζπλεζηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο απνηεινύληαη από έλα θιεηζηό δίθηπν όπνπ απηό εμππεξεηεί 

δηάθνξα ζηνηρεία όπσο ζεξκαληηθά ζώκαηα θπζηθήο θπθινθνξίαο, Fan coils, θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο, αεξόζεξκα θ.ν.θ. ελώ ε ξνή ηνπ λεξνύ γίλεηαη κέζσ κίαο αληιίαο. Ζ επηινγή ηεο αληιίαο 

(αθόκε θαη ζήκεξα) γίλεηαη κε ηνλ γλσζηό ηξόπν ηνπ δπζκελέζηεξνπ θιάδνπ, όπνπ απηόο νδεγεί 

ζηνλ παηξηθό ηνπ θιάδν θ.ν.θ. Έηζη ινηπόλ ν κειεηεηήο θαηαιήγεη ζην ζεκείν ηεο αληιίαο όπνπ 

έρνληαο κία παξνρή θαη έλα καλνκεηξηθό ύςνο, ηελ επηιέγεη, ηελ πξνδηαγξάθεη θαη εθεί ζπλήζσο 

ηειεηώλεη. Ναη αιιά γηα λα θζάζεη από ηνλ δπζκελέζηεξν θιάδν ζηελ αληιία έρεη πεξάζεη πνιινύο 

θόκβνπο όπνπ ζεσξεί ''de-facto'' όηη ην λεξό ζα κνηξαζζεί κεηαμύ ησλ θιάδσλ ηνπ θόκβνπ θαηά 

πώο ζέιεη εθείλν. Απηό ινηπόλ δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί εάλ δελ επέκβεη κε κία πξόζζεηε εξγαζία 

πνύ είλαη ε εμηζνξξόπεζε. ηελ νπζία ε εμηζνξξόπεζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηελ πξόζζεζε 

κίαο επί πιένλ αληίζηαζεο ζηνπο δεπηεξεύνληεο θιάδνπο κέζσ κίαο εηδηθήο ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο 

πνύ αλαγθάδεη ηνλ θιάδν λα ιεηηνπξγήζεη κε ζπγθεθξηκέλε πίεζε άξα θαη κε ζπγθεθξηκέλε παξνρή 

λεξνύ. Οη πξόζζεηεο απηέο αληηζηάζεηο ππνινγίδνληαη σο είλαη θπζηθό από ηνλ κειεηεηή θαη κέζσ 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ βαιβίδσλ κεηαθξάδνληαη ζε ζηξνθέο όπνπ θαη αλαγξάθνληαη επάλσ ζηα 

ζρέδηα. Δδώ είλαη πνύ ηειεηώλεη θαη ε δνπιεηά ηνπ κειεηεηή θαη όρη απιά ζηελ επηινγή ηεο 

αληιίαο. Ζ "κεηάθξαζε" από ηηο ξπζκηζηηθέο αληηζηάζεηο ζηηο ζηξνθέο ηνπ κίζρνπ ηεο βαιβίδαο 

γίλεηαη ππνινγηζηηθά κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή -Kv-.  

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηζνζηαζκηζκέλσλ δηθηύσλ επηηξέπεη: 

 Σελ ρξεζηκνπνίεζε ζσζηά δηαζηαζηνινγεκέλσλ αληιηώλ 
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 Σελ κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ξεπζηνύ κε απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ελνριεηηθώλ ζνξύβσλ 

ζηνπο αγσγνύο ησλ δηθηύσλ. 

 Πεξηνξηζκό ησλ δηαθνξηθώλ πηέζεσλ ζηα ζηνηρεία ξύζκηζεο θαη δηαθνπήο, επηηξέπνληαο 

έηζη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Σα πξνεγνύκελα πιενλεθηήκαηα θάλνπλ όιν ην ζύζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε πςειόηεξε απόδνζε, 

απνθεύγνληαο ελεξγεηαθέο απώιεηεο θαη επηηπγράλνληαο βέιηηζηε άλεζε κε κεησκέλα θόζηε 

δηαρείξηζεο. 

  

 

 

3.1.3.Σι είναι ο απιθμόρ -Kv- 

Ο αξηζκόο Kv ε kvs (νη Ακεξηθάλνη ηνλ ζπκβνιίδνπλ -Cv-) ραξαθηεξίδεη πιένλ θάζε εμάξηεκα ε 

βαιβίδα θαη γεληθώο νηηδήπνηε πξνθαιεί ηνπηθή πηώζε πίεζεο. Έρεη πιένλ θαζηεξσζεί θαη δελ 

είλαη ηπραίν πνύ νη θαηαζθεπαζηέο ηέηνησλ εμαξηεκάησλ ηνλ δίλνπλ απαξαίηεηα ζηα ηερληθά ηνπο 

ζηνηρεία. πλδέεη ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ G πνύ πεξλά κέζα από ηελ βαιβίδα κε ηελ πηώζε πίεζεο 

ζηα άθξα ηεο ΓP θαη καο ιέεη πόζα θπβ.κ αλά ώξα πξέπεη λα πεξάζνπλ γηα λα εκθαληζζεί ΓΡ=1 

Bar. Γερόκελνη (γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα) όηη ν ιόγνο  είλαη πάληα ζηαζεξόο, 

ηόηε εύθνια θαηαιήγνπκε ζηελ παξαθάησ ζρέζε:  

θαη αθνινύζσο ζηελ παξαθάησ: 

 

Ζ ζρέζε απηή ηζρύεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεύγνο κνλάδσλ:G==> m³/h, ΓP==>Bar 

Ζ ίδηα ζρέζε κε κνλάδεο πνύ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε παίξλεη ηελ κνξθή: 

 

Όπνπ ηώξα πιένλ, ην δεύγνο κνλάδσλ παίξλεη ηελ ηηκή: G==>Lit/h, ΓP==>mm Τ. 

Απηόο ν ζπληειεζηήο, ινηπόλ ν Kv, έρεη αληηθαηαζηήζεη ζηελ νπζία κε επηηπρία ηνλ γλσζηό 

ζπληειεζηή δ ν νπνίνο νδεγνύζε ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα δηόηη ζπλεξγαδόηαλ σο γλσζηόλ κε 

ηελ ηαρύηεηα  ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάκεηξν. Πνηα δηάκεηξνο 

όκσο κπνξεί λα θαζνξηζζεί κέζα ζε κία βαιβίδα κνλνζσιελίνπ γηα παξάδεηγκα;. Πξνθαλώο 

θακία. Καη θπζηθά δελ ελλννύκε ηελ δηάκεηξν ζύλδεζεο ηνπ ζσιήλα ζηελ ζπγθεθξηκέλε βαιβίδα. 

Ο ζπληειεζηήο -δ- δελ ππάξρεη πιένλ πνπζελά ζε θαλέλα ζύγρξνλν ηερληθό θπιιάδην 

θαηαζθεπαζηή πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ. Αληίζεηα ππάξρεη ν ζπληειεζηήο Kv ε δηάγξακκα 

παξνρώλ / ΓΡ πνύ έηζη θαη αιιηώο έρεη θαη θπζηθή έλλνηα. 
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3.2.ςζηήμαηα κλειζηών αγυγών με πίεζη 

 

Οη θιείζηνη ππό πίεζε αγσγνί ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ γηα άξδεπζε,ύδξεπζε 

αιια θαη γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ξνή κέζα ζηνπο αγσγνύο είλαη ζπλήζσο αζηαζήο θαη αλνκνηόκνξθε,θαη ιόγσ απηνύ θαη ηεο 

πνιππινθόηεηαο ηεο,έρεη επηθξαηήζεη αθόκα θαη ζήκεξα,λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε παξαδνρή ηεο 

ζηαζεξήο νκνηόκνξθεο ξνεο.Έηζη πξαθηηθά ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη ε ξνή είλαη ζηαζεξή θαη 

νκνηόκνξθε ζηα ηκήκαηα ησλ αγσγώλ ζηαζεξήο δηακέηξνπ θαη ζηαζεξή θαη αλνκνηόκνξθε ζηηο 

γσλίεο, ξπζκηζηηθέο δηθιίδεο, δηαπιαηύλζεηο, ζηελώζεηο θ.ι.π. 

Ώο  ξνή ππό πίεζε νξίδνπκε απηή ζηελ νπνία ην ξεπζηό θαιύπηεη νιόθιεξε ηε δηαηνκή ηνπ 

αγσγνύ,αλώ ε πίεζε είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ αηκνζθαηξηθή.Γελ ππάξρεη ειεύζεξε επηθάλεηα 

αθνύ ηα όξηα ηεο ξνήο ζπκπίπηνπλ κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ.Με αγσγνύο ππό πίεζε 

κεηαθέξνπκε λεξό γηα ύδξεπζε,άξδεπζε ή γηα ηελ θίλεζε ησλ πδξνζπλακηθώλ 

κεραλώλ(πδξνζηξνβίισλ).Ζ πίεζε θαηαλέκεηαη πδξνζηαηηθά,θάζεηα ζηηο γξακκέο ξνήο. 

 
3.3.Ιζοζηάθμιζη ςδπαςλικών δικηύυν 

 

Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ελόο πδξαπιηθνύ δηθηύνπ (ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ, 

ειηαθώλ, γεσζεξκίαο θιπ) βαζίδεηαη ζηελ «ζσζηή» παξνρή λεξνύ πνπ ην ηξνθνδνηεί.Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθπνκπή ζεξκόηεηαο από έλα ζεξκαληηθό ζώκα εμαξηάηαη από 

ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο θαη ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ πνπ πεξλά κέζα 

από απηό. Γηα λα επηηύρνπκε απηό ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, είλαη απαξαίηεηνο ν αθξηβήο έιεγρνο 

απηήοηεοπαξνρήο.(Δηθόλα12)

 
Δικόνα 12:Δξιζοππόπηζη δικηύος θεπμανηικών ζυμάηυν 
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3.4.Πλεονεκηήμαηα ηηρ εξιζοππόπηζηρ δικηύυν. 
  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ βαιβίδσλ εμηζνξξόπεζεο(Eηθόλα 13) ζε θάζε πδξαπιηθό ζύζηεκα είλαη ε 

ηδαληθή ιύζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεκαληηθώλ πιενλεθηεκάησλ από ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

άπνςεο, ζπγθεθξηκέλα:  

 Οη θπθινθνξεηέο κπνξνύλ λα δηαζηαζηνινγεζνύλ γηα λα δνπιέςνπλ ζηελ δώλε πςειόηεξεο 

απόδνζεο, βειηηζηνπνηώληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη απμάλνληαο ηε κέζε δηάξθεηα 

δσήο ηνπο.  

 Ρπζκίδνληαο ζσζηά ηηο παξνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνθεύγνληαη νη ηαρύηεηεο κεγαιύηεξεο 

από απηέο ηεο κειέηεο ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, εμαζθαιίδνληαο θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλν ζόξπβν ζηηο ζσιελώζεηο. 

 Γίθηπα ζσζηά ξπζκηζκέλα εγγπνύληαη ζσζηέο δηαθνξηθέο πηέζεηο ζηα εμαξηήκαηα 

ξύζκηζεο, βνεζώληαο ηα λα ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. 

  

Σα πξνεγνύκελα πιενλεθηήκαηα θάλνπλ όιν ην ζύζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε πςειόηεξε απόδνζε, 

απνθεύγνληαο ελεξγεηαθέο απώιεηεο θαη επηηπγράλνληαο βέιηηζηε άλεζε κε κεησκέλα θόζηε 

δηαρείξηζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ρξήζε ησλ βαιβίδσλ ηζνζηάζκηζεο βξίζθεη ηε θαιύηεξε 

εθαξκνγή ηεο ζε εθαξκνγέο ζηαζεξήο παξνρήο. Οη βαιβίδεο εμηζνξξόπεζεο  είλαη ζπζθεπέο πνπ 

επηηξέπνπλ βέιηηζηε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο 

όζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ςύμεο. 

  

 
  

Δικόνα 13:Βαλβίδα εξιζοππόπηζηρ 

 

Ζ αξρή  ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ Venturi θαη νη βαιβίδεο απηέο ιεηηνπξγνύλ ζε 

ζηαζεξό kv (πηώζε πίεζεο) αλεμαξηήησο παξνρήο, πξάγκα πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ξύζκηζε 

ζηαζεξήο πηώζεο πίεζεο ζε νπνηαδήπνηε παξνρή δηθηύνπ. Οη βαιβίδεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε γξήγνξεο πξνξύζκηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα απινπνηνύλ ηελ ηειηθή ξύζκηζε κέζα 

ζην ζύζηεκα. 

  

 

 

  

http://www.tiemme.com/gre/_26beta_3b_26alpha_3b_26lambda_3b_26beta_3b_26_23943_3b_26delta_3b_26epsilon_3b_26sigmaf_3b_26iota_3b_26sigma_3b_26omicron_3b_26sigma_3b_26tau_3b_26_23940_3b_26theta_3b_26mu_3b_26iota_3b_26sigma_3b_26_prodotti-list_92096.php
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3.5.Υπήζη βαλβίδαρ εξιζοππόπηζηρ για έλεγσο ενόρ κλάδος 

 

Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλα απιό δίθηπν (Δηθόλα 14) 

Δικόνα 14:Υπήζη βαλβίδαρ εξιζοππόπηζηρ 

Ξεθηλώληαο από ηνλ δπζκελέζηεξν θιάδν γλσξίδνπκε όηη πεξλώληαο παξνρή λεξνύ 500 lit/h από 

απηόλ, ην καλνκεηξηθό ύςνο ηνπ θόκβνπ είλαη 2800 mm Τ, κε ηελ ίδηα ινγηθή εμεηάδνληαο ηνλ 

θιάδν Β γλσξίδνπκε όηη ην καλνκεηξηθό ηνπ θόκβνπ 1 είλαη 2200 mm Τ. Αλ ν θόκβνο 

ιεηηνπξγήζεη κε 2800 mm ηόηε λαη κελ ν θιάδνο Α ζα ιεηηνπξγήζεη κε 500 lit/h αιιά ν θιάδνο Β 

δελ ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηα δεηνύκελα 300 lit/h αιιά κε πεξηζζόηεξα νπόηε ν θεληξηθόο θιάδνο Γ 

δελ ιεηηνπξγεί κε 800 αιιά κε άγλσζην αξηζκό lit/h δεκηνπξγώληαο πιένλ θνκθνύδην ζε όιν ην 

ππόινηπν δίθηπν όπνπ πνιιαπιαζηαδόκελν ην θαηλόκελν εμ' αηηίαο ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ 

θαηαιήγεη ζε θαηαζηάζεηο αλεμέιεγθηεο θαη ζε πξνβιήκαηα πνύ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. Ζ 

εμηζνξξόπεζε ινηπόλ δελ θάλεη ηίπνηε άιιν από ην λα πξνζζέηεη ζηνλ θιάδν Β αληίζηαζε 2800-

2200=600 mm Τ νπόηε σο είλαη επλόεην είκαζηε ζίγνπξνη πιένλ γηα ηελ παξνρή πνύ ζα πεξάζεη 

κέζα θαη από ηνπο δύν θιάδνπο. Ζ αληίζηαζε 600 mm Y όπσο πξναλέθεξα πξνζηίζεηαη κε ηελ 

βνήζεηα ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο όπνπ γλσξίδνληαο ηελ παξνρή θαη ηε δεηνύκελε πηώζε πίεζεο ζηα 

άθξα ηεο, ππνινγίδεηαη από ηελ πξνεγνύκελε ζρέζε ην -kv- ηεο σο εμήο: 

 

 
 

Έρνληαο πξνδηαγξάςεη ζπγθεθξηκέλε βαιβίδα, ηόηε έρσ ακέζσο ηηο ζηξνθέο ξύζκηζήο ηεο από ην 

kv νπόηε θαη αλαγξάθνληαη επάλσ ζηα ζρέδηα.  
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3.6.Υπήζη βαλβίδαρ εξιζοππόπηζηρ για πύθμιζη μονοζυληνίος 

Ζ ίδηα κεζνδνινγία αθνινπζεί θαη ηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ κνλνζσιελίνπ αιιά θαη θάζε άιινπ 

δηθηύνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηζσιελίνπ ζπζηήκαηνο. Καη εδώ είλαη ε ζηηγκή λα 

εμεγήζνπκε γηαηί έλα δηζσιήλην ξπζκίδεηαη πνιύ δύζθνια ζρεηηθά κε έλα κνλνζσιήλην. θεθζείηε 

όηη θάζε ζεξκαληηθό ζώκα ζην δηζσιήλην είλαη θαη έλαο δηαθνξεηηθόο θιάδνο. ηελ νπζία εθεί ηνλ 

ξόιν ησλ ξπζκηζηηθώλ βαιβίδσλ παίδνπλ νη δηπινξπζκηδόκελνη δηαθόπηεο ησλ ζεξκαληηθώλ 

ζσκάησλ νη νπνίνη κόλν πξαθηηθά κπνξνύλ λα ξπζκηζζνύλ παξά ππνινγηζηηθά δηόηη θαη 

πξνδηαγξαθέο ξύζκηζεο ησλ δηαθνπηώλ δελ ππάξρνπλ αιιά θαη γηα ηνλ κειεηεηή είλαη θνβεξά 

επίπνλν λα δώζεη ζηξνθέο ζε θάζε δηαθόπηε ζεξκ. ζώκαηνο.Αθξηβώο ηα αληίζεηα ηζρύνπλ γηα ην 

κνλνζσιήλην ζύζηεκα όπνπ ζε θάζε βξόγρν ππάξρεη ζηνλ ζπιιέθηε έλα ξπζκηζηηθό βαιβηδάθη ηνπ 

νπνίνπ αλαγξάθνληαη νη ζηξνθέο ηνπ ζην θαηαθόξπθν δηάγξακκα θαη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν πνιύ 

εύθνια ξπζκίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

ην κνλνζσιήλην ζύζηεκα κπνξνύκε επίζεο λα θάλνπκε εμηζνξξόπεζε αλά δηακέξηζκα (θάησ από 

νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο όζνλ αθνξά ηνπο βξόγρνπο) κε κία θεληξηθή βαιβίδα, (Δηθόλα 15) νπόηε 

θαη ην ζύζηεκα ειέγρνπκε αθ’ ελόο αιιά θαη ζπκβάιινπκε ζηελ δηθαηόηεξε θαηαλνκή δαπαλώλ 

ιεηηνπξγίαο κεηαμύ ησλ ελνίθσλ αθ’ εηέξνπ αιιά θαη ηελ εξγαζία εμηζνξξόπεζεο ζεκαληηθά 

απινπζηεύνπκε. Αο ην αθήζνπκε όκσο απηό ην ελδηαθέξνλ ζέκα γηα κία κειινληηθή αλάιπζε. 

 

 

 

 
   

Δικόνα 15:Βαλβίδα εξιζοππόπηζηρ ζηην είζοδο κάθε διαμεπίζμαηορ 
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3.7.Δπιπηώζειρ ζηα μη εξιζοπποπημένα ζςζηήμαηα. 

 

Δικόνα 16:Καμπύλερ θεπμανηικήρ ιζσύορ υρ ππορ ηην παποσή νεπού 

 

 

ηελ εηθόλα 16 αλαπαξηζηώληαη δύν θακπύιεο ζεξκηθήο απόδνζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή 

ηνπλεξνύ. 

Ζ πξώηε θακπύιε (θόθθηλε) αλαθέξεηαη ζε ζεξκαληηθά ζώκαηα θπζηθήο θπθινθνξίαο αέξα 

(ΑΚΑΝ-RUNTAL-PANELS θιπ) θαη ε δεύηεξε θακπύιε (κπιε) αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία 

βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο αέξα(Fan coils-θιηκ.κνλάδεο θιπ). Δπάλσ ζηηο θακπύιεο θαίλεηαη ην 

θαλνληθό ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπο. Δίλαη πιένλ 

μεθάζαξν ην πώο κεηαβάιιεηαη ε ζεξκηθή απόδνζε ηνπ ζηνηρείνπ/ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

παξνρή ηνπ λεξνύ. Απηό νδεγεί ζηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα. 
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3.7.1.Θεπμικέρ επιπηώζειρ 

Σα ζηνηρεία ή ζώκαηα πνύ είλαη θνληά ζηελ αληιία ππεξιεηηνπξγνύλ απνδίδνληαο ελέξγεηα 

πεξηζζόηεξε από απηή πνύ ζέιεη ν κειεηεηήο, ελώ ην αληίζεην αθξηβώο ηζρύεη γηα ηα καθξηλά. Σν 

δπζηύρεκα είλαη όηη ηα πνζνζηά ησλ απμνκεηώζεσλ ζε έλα αξξύζκηζην δίθηπν δελ είλαη 

ππνινγίζηκα (θπκαίλνληαη ζπλήζσο από (5÷ 35 %), άξα ην ζύζηεκα βγαίλεη εθηόο ειέγρνπ όρη 

κόλν πδξαπιηθά αιιά θαη ζεξκηθά. πλεπώο πέξα ηνπ όηη αζηνρεί ε κειέηε, έρνπκε θαη 

αληηνηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Καη εδώ αλαθέξνκαη ζε έλα απινπζηεπκέλν 

παξάδεηγκα πνύ εμεηάδεη έλα ηκήκα δηζσιελίνπ ζπζηήκαηνο θαη έλα άιιν κνλνζσιελίνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ επηινγή θαη ησλ δύν έγηλε γηα λα δεηρζεί όηη ε εμηζνξξόπεζε δελ είλαη αλαγθαία ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αιιά ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν (λεξνύ) κεηαθνξάο ελέξγεηαο.ηελ 

εηθόλα 17 έρνπκε δύν θιάδνπο όπνπ εμππεξεηνύλ ηα δεηρζέληα ζεξκαληηθά ζώκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 17:Κλάδοι θεπμανηικών ζυμάηυν 
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Έζησ όηη ν θιάδνο 1 κειεηάηαη γηα παξνρή λεξνύ 500 lit/h θαη ν θιάδνο 2 γηα 400 lit/h. Σν 

αθήλνπκε ην ζύζηεκα (όπσο ζπλήζσο γίλεηαη) αξξύζκηζην, θαη έζησ όηη ην λεξό (βάζεη όζσλ 

γξάθεθαλ παξαπάλσ) πεξάζεη 300 lit/h από ηνλ θιάδν 1 θαη 700 lit/h από ηνλ θιάδν 2. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ δηαγξακκάησλ ηα ζεξκηθά ζώκαηα ηνπ θιάδνπ 1 ζα ππνιεηηνπξγνύλ πρ θαηά 15% ελώ 

ηνπ θιάδνπ 2 ζα ππεξιεηηνπξγνύλ πρ θαηά 18%. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνδίδνληαη 

1440 Kcal/h πάλσ από ηηο δεηνύκελεο, πξάγκα πνύ ζεκαίλεη ππεξζέξκαλζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ρώξσλ άξα θαη 0.2 lit/h απώιεηα πεηξειαίνπ γηα θάηη πνύ δελ ρξεηάδεηαη. Σαπηόρξνλα νη Έζησ όηη 

ν θιάδνο 1 κειεηάηαη γηα παξνρή λεξνύ 500 lit/h θαη ν θιάδνο 2 γηα 400 lit/h. Σν αθήλνπκε ην 

ζύζηεκα (όπσο ζπλήζσο γίλεηαη) αξξύζκηζην, θαη έζησ όηη ην λεξό (βάζεη όζσλ γξάθεθαλ 

παξαπάλσ) πεξάζεη 300 lit/h από ηνλ θιάδν 1 θαη 700 lit/h από ηνλ θιάδν 2. Βάζεη ησλ αλσηέξσ 

δηαγξακκάησλ ηα ζεξκηθά ζώκαηα ηνπ θιάδνπ 1 ζα ππνιεηηνπξγνύλ πρ θαηά 15% ελώ ηνπ θιάδνπ 

2 ζα ππεξιεηηνπξγνύλ πρ θαηά 18%. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνδίδνληαη 1440 Kcal/h 

πάλσ από ηηο δεηνύκελεο, πξάγκα πνύ ζεκαίλεη ππεξζέξκαλζε ησλ αληίζηνηρσλ ρώξσλ άξα θαη 0.2 

lit/h απώιεηα πεηξειαίνπ γηα θάηη πνύ δελ ρξεηάδεηαη. Σαπηόρξνλα νη ρώξνη ηνπ θιάδνπ 1 κνλίκσο 

ζα δηαηεξνύληαη θξύνη κε απνηέιεζκα ην αλαγθαζηηθό δίιεκκα ή λα παξακέλνπλ θξύνη ή λα 

ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα πεξηζζόηεξν ρξόλν από εθείλνλ πνύ ζα ιεηηνπξγνύζε όηαλ ην ζύζηεκα ζα 

ήηαλ εμηζνξξνπεκέλν. Απηό σο είλαη επλόεην πνιιαπιαζηάδεη ηελ πξναλαθεξζείζα απώιεηα 

πεηξειαίνπ ζηνλ θιάδν 2. 

Σα ίδηα αθξηβώο ηζρύνπλ θαη ζην κνλνζσιήλην ζύζηεκα. ηελ ζέζε ησλ θιάδσλ έρνπκε ηνπο 

βξόγρνπο ή ζεξκηθά θπθιώκαηα. Βέβαηα ην κνλνζσιήλην πξνρσξεί αθόκε παξαπέξα (όζνλ αθνξά 

ηηο επηπηώζεηο πνύ αλαιύνπκε) κεηαθέξνληαο ηελ επίδξαζε από ηνπο βξόγρνπο ζηηο ζηήιεο, νπόηε 

εθεί ηώξα πιένλ ηνλ ξόιν ησλ θιάδσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ παξαδείγκαηνο, ηνλ έρνπλ νιόθιεξα ηα 

δηακεξίζκαηα. Έηζη ινηπόλ θαλείο δελ γλσξίδεη πόζν λεξό πεξλά από θάζε βάλα απηνλνκίαο πξνο 

ην δηακέξηζκα. Απηό σο είλαη θπζηθό ζεκαίλεη όηη είλαη άγλσζηε ε παξερόκελε ζεξκηθή ελέξγεηα 

πξνο ην δηακέξηζκα. 

πλνςίδνληαο ινηπόλ ζηηο ζεξκηθέο επηπηώζεηο έρνπκε: 

 Αζηνρία κειέηεο. 

 Αληηνηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Θέκα θαηαλνκήο δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

3.7.2. Θόπςβοι 

Σν κνλαδηθό γλσζηό θξηηήξην γηα ηνπο ζνξύβνπο ζηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηώλ είλαη ε ηαρύηεηα 

ηνπ λεξνύ. Από όηη καζαίλακε παιηά απηή πξέπεη λα θπκαίλεηαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ από (0.4÷0.7) 

m/sec. Απηή ε ινγηθή όκσο αλήθεη πιένλ ζην παξειζόλ δηόηη απμήζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ ηα 

θξηηήξηα.Δδώ αθξηβώο εηζέξρεηαη θαη έλαο άιινο ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ 

δηθηύσλ λεξνύ. Δίλαη ε πηώζε πίεζεο αλά κέηξν κήθνπο ηνπ ζσιήλα. Τπάξρνπλ πνιιέο απόςεηο 

γηα ην πνηα είλαη αθξηβώο ηα όξηα απηώλ ησλ δύν παξαγόλησλ. Θα δώζσ ηελ γλώκε κνπ αιιά θαη 

ζα παξαπέκςσ ζηελ ASHRAE (1993 Fundamentals Handbook ζει. 33.3, Flow rate limitations) 

όπνπ καο ζπζηήλεη κία άπνςε: 

Κξηηήξην είλαη ε ηαρύηεηα κε κέγηζηε ηηκή 1.2 m/sec γηα δηακέηξνπο έσο 50 mm ελώ από εθεί θαη 

πάλσ θξηηήξην είλαη ε πηώζε πίεζεο κε κέγηζηε ηηκή 40 mm Τ./m.  

Σν λεξό ινηπόλ θπθινθνξώληαο αλεμέιεγθηα κέζα ζηνπο θιάδνπο ηνπ δηθηύνπ πξνθαιεί 

αλεμέιεγθηνπο ζνξύβνπο. Γελ είλαη ηπραίν όηη πάξα πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο (δηζσιήληα 

θαη κνλνζσιήληα ζπζηήκαηα) ζνξπβνύλ (πνιιέο θνξέο πάλσ από ηα αλεθηά γηα ηνλ άλζξσπν όξηα) 

θαη νη ζόξπβνη απηνί εληνπίδνληαη ζπλήζσο ζηνλ θπθινθνξεηή (πνύ ζπρλά 
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ππεξδηαζηαζηνινγείηαη), ζηνπο ζπιιέθηεο (ηδίσο ζηα κνλνζσιήληα) θαη ζηα κηθξά ζεξκαληηθά 

ζώκαηα. 

3.7.3.Φθοπέρ. 

 Λέγνληαο θζνξά ελλννύκε ηελ από "κέζα πξνο ηα έμσ" θζνξά ζηνλ ζσιήλα θαη όρη ηελ από "έμσ 

πξνο ηα κέζα», θζνξά πνύ πξνθαινύλ άιιεο αηηίεο όπσο δηάβξσζε από πγξαζίεο, δηαξξνέο θνθ ε 

αιινίσζε από δνκηθά πιηθά (αζβέζηεο ειαθξόπεηξεο θιπ). 

πλνςίδνληαο ζηηο θζνξέο, νη αλεμέιεγθηεο ξνέο ζε κε εμηζνξξνπεκέλα δίθηπα, πξνθαινύλ κείσζε 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ θιάδσλ εθείλσλ πνύ ην λεξό πεξλά κε πςειέο παξνρέο.Οη ξπζκηζηηθέο 

βαιβίδεο είλαη πιένλ απαξαίηεην εμάξηεκα ησλ θιάδσλ ησλ δηθηύσλ θαη όρη κόλν γηα ηελ ξύζκηζε 

πνύ πεηπραίλνπλ αιιά θαη γηα άιινπο ζεκαληηθνύο ξόινπο πνύ παίδνπλ: 

 Λεηηνπξγνύλ ζαλ παξνρόκεηξα. Ζ ηερλνινγία έρεη δώζεη ζήκεξα (θαη πξνρσξεί κε γνξγό 

ξπζκό ζε απηόλ ηνλ ελδηαθέξνληα ηνκέα) ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο (νπεδηθέο, Γαιιηθέο θιπ) 

όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ (DN12÷ DN300),πνύ έρνπλ θαηάιιειεο απνιήμεηο γηα λα δίλνπλ 

ηελ πηώζε πίεζεο ζηα άθξα ηνπο θαη επνκέλσο ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ πνύ πεξλά κέζα από 

απηέο. 

 Δίλαη θαη βαιβίδεο δηάγλσζεο κειινληηθώλ βιαβώλ αιιά θαη κειινληηθώλ κεηξήζεσλ ηνπ 

δηθηύνπ δηόηη έρνληαο δηαζπαξζεί κέζα ζε όιν ην δίθηπν απνηεινύλ ζεκαληηθνύο 

αηζζεηήξεο απηνύ. (Χο είλαη γλσζηό ηα δίθηπα γεξλνύλ αλεβάδνληαο πηέζεηο κε ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ). Από ηηο απνιήμεηο ησλ βαιβίδσλ απηώλ κπνξεί θαλείο λα πάξεη 

πάξα πνιιέο θαη δηάθνξεο κεηξήζεηο όπσο "δσληαλέο" ζεξκνθξαζίεο λεξνύ δηαθνξέο 

πηέζεσλ κεηαμύ δηαθόξσλ ζεκείσλ ηνπ δηθηύνπ θ.ν.θ. Αλ θάηη δελ έρεη πάεη θαιά ζηελ 

κειέηε ή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κπνξεί θαλείο κε ηελ ρξήζε ησλ βαιβίδσλ απηώλ λα 

θάλεη εύθνια ηελ δηάγλσζε θαη ηνλ εληνπηζκό ηεο αηηίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ δηόξζσζή 

ηεο. 

 Σν θόζηνο ηνπο δε είλαη ακειεηέν εκπξόο ζην γεληθόηεξν θόζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

  

3.8. Δθαπμογέρ βαλβίδυν ιζοζηάθμιζηρ 

 

Ζ βαιβίδα ηζνζηάζκηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επξεία γθάκα εθαξκνγώλ όπσο: 

 

 Ηζνζηάζκηζε ηηο εηζόδνπο πδξαπιηθώλ δηθηύσλ 

 Σελ αληηζηάζκηζε ππεξπηέζεσλ ζηνπο θύξηνπο θπθινθνξεηέο 

 Σε δηαίξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ηκήκαηα, γεγνλόο πνπ δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ηελ όιε 

δηαδηθαζία ηεο ηζνζηάζκηζεο 

 Καηαζθεπέο απηνλνκηώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, 

 Κεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ (ζπζηήκαηα αέξα – λεξνύ ή λεξνύ – λεξνύ) 

 Καηαζθεπέο ηειεζέξκαλζεο  

 Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο πγξώλ ζε θιεηζηά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1.Πείπαμα 

ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο πινπνηήζακε έλα ηππηθό ζύζηεκα κε δύν θεληξηθνύο 

θιάδνπο θαη ηέζζεξηο ππνθιάδνπο, ώζηε λα κπνξνύκε λα ειέγρνπκε ηηο ξνέο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη(Δηθόλα 18).Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα όξγαλα από ηα νπνία απνηειείηαη ε 

πεηξακαηηθή καο δηάηαμε. 

 

 

Δικόνα 18:Τδπαςλική εξιζοππόπηζη κλειζηών ςδπαςλικών ζςζηημάηυν αςηονομίαρ 
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Ζ παξαπάλσ δηάηαμε απνηειείηαη από  

1. Κπθινθνξεηήο ζηαζεξώλ ζηξνθώλ 

2. Βαιβίδα θεληξηθήο εμηζνξξόπεζεο εηζαγσγήο επηζηξνθήο 

3.Βαιβίδα εμηζνξξόπεζεο αλά θιάδν 

4. Ρπζκηζηηθέο βάλεο αλά θιάδν 

5.Απηνκαηα εμαεξηζηηθά 

6.Βαιβίδα αζθαιείαο 

7.Γνρείν δηαζηνιήο 

8.Μαλόκεηξν 

 

4.2.Πειπαμαηικό μέπορ 

ηελ παξαπάλσ δηάηαμε (Δηθόλα 17) έγηλαλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο; 

Βάιακε ηηο ξπζκηζηηθέο βάλεο ζε ηπραία, δηαθνξεηηθή ζέζε γηα  ηε δεκηνπξγία ηξηβώλ ζηνλ θάζε 

θιάδν μερσξηζηά. 

Με ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξακε, κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνύ νξγάλνπ, ε ξνή ζηνλ ηέηαξην θιάδν 

ήηαλ 91 lt/h ,ζηελ ζέζε ηηο ξπζκηζηηθήο 1,5 .Οπόηε  ζα πξνζπαζήζνπκε κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ππνινίπσλ ξπζκηζηηθώλ λα εμηζζνξνπήζνπκε όινπο ηνπο θιάδνπο. 

 Κλάδορ 1 Κλάδορ 2 Κλάδορ 3 Κλάδορ 4 

 Lt/h θέζη Lt/h θέζη Lt/h θέζη Lt/h θέζη 

Μέηπηζη 1 152 1,8 92 1 93 1,3 91 1,5 

Μέηπηζη 2 125 1,4 97 1,1 86 1,2 91 1,5 

Μέηπηζη 3 90 0,95 90,5 0,95 90,5 1,26 91 1,5 

 

Πίλαθαο 1 

Παξαηεξνύκε όηη ξπζκίδνληαο ηελ ζέζε ζε θάζε βαιβίδα αιιάδνπλ ηα  ιίηξα παξνρήο ζε θάζε 

θιάδν αλεμάξηεηα ηηο ηξηβέο πνπ έρνπκε ξπζκίζεη κε απνηέιεζκα ζε θάζε θιάδν λα έρνπκε ηα ίδηα 

ιίηξα παξνρήο λεξνύ(πίλαθαο 1). 
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ςμπεπάζμαηα 
 

 

Σα δίθηπα πιένλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα κεηαβιεηέο παξνρέο, θαη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα 

ώζηε γηα νπνηαδήπνηε παξνρή, ην λεξό λα πεγαίλεη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο(π.ρ. ζεξκαληηθά ζώκαηα 

,ειηαθνύο ζπιιέθηεο θ.ι.π.) Γηα λα είλαη δπλαηή, ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ζε όιεο ηηο 

παξνρέο, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνύλ βαιβίδεο εμηζνξξόπεζεο δηθηύνπ ζε όινπο ηνπο 

θιάδνπο ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ. Αλαιύνληαο παξαπάλσ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο θζνξέο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ,από ηε κε ρξήζε ησλ βαιβίδσλ εμηζνξξόπεζεο, θαηαλννύκε όηη δελ λνείηαη πιένλ 

ζε έλα ζύγρξνλν πδξαπιηθό δίθηπν λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα ηηο ζπκπεξηιακβάλνπκε  

ζηελ κειέηε καο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όκσο, είλαη ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπο ζύκθσλα πάληνηε κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε δηθηύνπ. 
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