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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές   

 Οι εγκαταστάσεις των ρευστοµηχανικών και γενικότερα των ρευστοθερµικών συστηµάτων, κυρίως δικτύων, 
αγωγών, π.χ. ύδρευσης, φυσικού αερίου, πετρελαίου, ατµοπαραγωγών κ.ά., έχουν ως βασικό λειτουργικό τους µέρος 
τις σωληνώσεις είτε σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους, είτε σε υπαίθριους, είτε ακόµα σε υπόγειες ή θαλάσσιες 
κατασκευές. Ο κανόνας είναι, ότι δεν έχουν το χαρακτήρα του απλού ευθύγραµµου αγωγού. Στην τεχνολογική 
πρακτική οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων οδηγούν σε πολύπλοκες γεωµετρίες όδευσης κατά τµήµατα αγωγών 
(ονοµαζόµενων ″στοιχείων″) µέσα στον χώρο, σε µεταβολές του µήκους και της γεωµετρίας αυτών των τµηµάτων, 
συνδέσεις µεταξύ τους σε διασταυρώσεις (‘κόµβους’) ανάλογα µε τις απαιτήσεις  των καταναλώσεων υγρού ή αερίου 
ή τις προϋποθέσεις τροφοδότησης και παρόµοιες εξαιρετικές καταστάσεις. Τελικά η ροή του ρευστού υποχρεώνεται 
να διατρέχει αγωγούς συναρµολογηµένους ″εν σειρά″, ″εν παραλλήλω″ ή σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών µε 



αποκορύφωµα τα µεικτά δίκτυα αγωγών, που αποτελούνται από ανοικτούς κλάδους και κλειστούς βρόχους. Το παρόν 
Κεφάλαιο παρουσιάζει µια σύγχρονη µεθοδολογία ανάλυσης της ροής σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις,  η οποία 
αποτελεί την βάση για την περαιτέρω εξέλιξη σε υπολογιστική διαδικασία για πολύπλοκα συστήµατα αγωγών. Έχει το 
πλεονέκτηµα, ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε σύνθετα δίκτυα υγρών και αερίων, ακόµη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, που 
περιλαµβάνονται µέσα στο δίκτυο αντλίες, συµπιεστές, δικλείδες κ.ά. στοιχεία στατικής και δυναµικής λειτουργίας.   

 

 

 


