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Άσκηση εξωτερικού υδραγωγείου (µονάδες 2)  
Πόλη µε σηµερινό πληθυσµό 63 360 κατοίκους υδρεύεται µέχρι σήµερα από την πηγή Π µέσω του αγωγού Φ600 mm, 
του πιεζοθραυστικού φρεατίου ΠΦ και της δεξαµενής ∆, όπως φαίνεται στο σχέδιο.  Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση 
της πόλης έχει µετρηθεί ίση µε 19 000 m3  και η µέση ηµερήσια ίση µε 15 000 m3. Η ελάχιστη διαθέσιµη παροχή στην 
πηγή είναι ίση µε 500 L/s. 
 Η πόλη παρουσιάζει οικονοµική ανάπτυξη που αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσµού της και της 
ζήτησης σε νερό. Με την προοπτική αυτή ανετέθη σε µηχανικό η µελέτη εγκατάστασης ωστικού αντλιοστασίου 
(booster) στον  κλάδο Π-ΠΦ ώστε να µεγιστοποιηθεί η παροχετευτικότητα του υδραγωγείου χωρίς να αλλάξουν τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του. 
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Ζητείται: 
Α.  Να υπολογισθούν: 
1. Η µέγιστη και η µέση κατά κεφαλή ηµερήσια κατανάλωση στην πόλη 
2. Η µέγιστη παροχετευτικότητα του υδραγωγείου όπως είναι σήµερα, σχεδιάζοντας και τις αντίστοιχες 

πιεζοµετρικές γραµµές 
 
Β. Να εξηγηθεί πως θα λειτουργεί το εξωτερικό υδραγωγείο µετά την εγκατάσταση ωστικού αντλιοστασίου στον 
κλάδο ΠΦ χωρίς άλλη αλλαγή, εξηγώντας και την επιλογή της θέσης του αντλιοστασίου αυτού. 
 
Γ.  Να υπολογισθούν: 
1. Η µέγιστη  παροχετευτικότητα του υδραγωγείου που µπορεί να επιτευχθεί µε την εγκατάσταση ωστικού 

αντλιοστασίου στον κλάδο ΠΦ χωρίς άλλη αλλαγή, σχεδιάζοντας και τις αντίστοιχες πιεζοµετρικές γραµµές 
2. Το µανοµετρικό και η ισχύς του αντλιοστασίου αυτού.  
 
Παραδοχές:  

 Το ωστικό αντλιοστάσιο θα λειτουργεί την ηµέρα αιχµής 24  ώρες το 24ωρο. 
 Οι υπολογισµοί θα γίνουν µε τις ενδεικνυόµενες µέσες στάθµες στις δεξαµενές. 
 Η σχέση Q, J για τον αγωγό Φ600 mm δίδεται στον  επόµενο πίνακα. 

                        
Q[L/s] 152      220     270     310    350    380     410 
 J [m/km] 0,50    1,00    1,50    2,00   2,50   3,00    3,50 

 
         © Μ. Αφτιάς 

 



Άσκηση στα δίκτυα διανοµής (µονάδες 2)   

Μελετάται η γενική διάταξη του συστήµατος 
ύδρευσης ενός παραθεριστικού οικισµού, που 
περιλαµβάνει δύο περιοχές δόµησης, Α και Β 
(βλ. σχήµα). Με βάση το πολεοδοµικό σχέδιο, 
στον οικισµό θα αναπτυχθούν αποκλειστικά 
διώροφες εξοχικές κατοικίες. Η οικοδοµήσιµη 
έκταση των περιοχών Α και Β είναι 20 και 24 
ha, ενώ το τυπικό εµβαδό των οικοπέδων είναι 
500 και 800 m2, αντίστοιχα. Οι δύο  περιοχές 
εξυπηρετούνται από την κοινή δεξαµενή ∆, η 
κατώτατη στάθµη λειτουργίας της οποίας 
τίθεται στα +60 m. Στο εσωτερικό δίκτυο θα 
τοποθετηθούν πέντε πυροσβεστικοί κρουνοί, 
ονοµαστικής παροχής 5 L/s, δύο στην περιοχή 
Α και τρεις στην Β. 
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Λόγω της ύπαρξης δασώδους βλάστησης στην περιοχή, ο σχεδιασµός του δικτύου γίνεται µε τη θεώρηση 
ταυτόχρονης λειτουργίας τριών κρουνών. Με βάση τα αποτελέσµατα προκαταρκτικών διερευνήσεων, το 
απαιτούµενο ύψος πίεσης στις παρυφές των δύο περιοχών (κόµβοι Α και Β) είναι 20 και 15 m, αντίστοιχα, 
για το δυσµενέστερο σενάριο λειτουργίας. 

Ζητούνται: 

1. Η εκτίµηση των παροχών σχεδιασµού των δύο περιοχών, για την κατάσταση κανονικής λειτουργίας του 
δικτύου (θεωρήστε ειδική κατανάλωση 210 L/κατ./ηµ., και κάνετε εύλογες παραδοχές για τα υπόλοιπα 
µεγέθη σχεδιασµού) (0.5 µονάδα) 

2. Η εκτίµηση των παροχών µε τις οποίες διαστασιολογούνται οι αγωγοί ∆Γ, ΓΑ και ΓΒ, για την κατάσταση 
έκτακτης λειτουργίας του δικτύου. (0.5 µονάδα) 

3. Η επιλογή της διαµέτρου του αγωγού ∆Γ, αν η διάµετρος των αγωγών ΓΑ και ΓΒ είναι Φ200 mm (όλοι οι 
αγωγοί είναι από PVC, ονοµαστικής αντοχής 10 atm). ∆ίνεται ότι τα υψόµετρα εδάφους των κόµβων Α, Β 
και Γ είναι +30, +38 και +46 m, αντίστοιχα. (1 µονάδα) 
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)  

Παραλιακός αγωγός ακαθάρτων µήκους 10 km εξυπηρετεί τις παραθαλάσσιες συνοικίες µεγάλης πόλης, 
χαράσσεται κατά µήκος παραλιακής οδού µε πρακτικώς σταθερό υψόµετρο εδάφους και τοποθετείται µε 
ελάχιστο και µέγιστο βάθος 2.0 και 4.5 m, αντίστοιχα (µετρούµενα από την άντυγα). Στο τελευταίο τµήµα 
του αγωγού που οδηγεί προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός 
σχεδιασµού φτάνει τους 20 000 κατοίκους.  Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση νερού στην πόλη είναι 200 
L/d/κάτ. και οι παρασιτικές εισροές έχουν εκτιµηθεί στο 50% της παροχής αιχµής ακαθάρτων. Να γίνει η 
διαστασιολόγηση και ο έλεγχος του αγωγού στο τελευταίο τµήµα του στις ακόλουθες δύο εναλλακτικές 
λύσεις: 

(α) µε κλίση πυθµένα τέτοια ώστε η ταχύτητα πλήρωσης να είναι 0.8 m/s· 
(β) µε διάµετρο κατά 10 cm µικρότερη από αυτή της λύσης (α).  

Σε καθεµιά από τις δύο λύσεις να υπολογιστεί η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών αντλιοστασίων και να 
αναφερθούν τα στοιχεία κόστους εκείνα, στα οποία υπερτερεί η µία λύση έναντι της άλλης. 
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