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Στο σκαρίφηµα απεικονίζεται η µηκοτοµή του υδρευτικού συστήµατος πόλης, ο πληθυσµός της οποίας
εκτιµάται σε 6500 κατοίκους. Η πόλη υδροδοτείται από πηγή που βρίσκεται σε υψόµετρο +180.0 m, και
πλαστικό αγωγό, µήκους 5.5 km, εσωτερικής διαµέτρου 240 mm και ονοµαστικής αντοχής 12.5 atm. Η
στάθµη της δεξαµενής ρύθµισης κυµαίνεται από +160.0 έως +165.0 m. Με βάση στοιχεία της τοπικής
∆ηµοτικής Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, το περασµένο έτος διατέθηκαν 400 000 m3 για οικιακές
και 80 000 m3 για βιοµηχανικές χρήσεις µικρής κλίµακας. Ακόµη, την ηµέρα αιχµής, ο ρυθµός εισροής
νερού στη δεξαµενή ανήλθε σε 80 m3/h. Σύµφωνα µε αναθεωρηµένη υδρογεωλογική µελέτη του υδροφορέα
που τροφοδοτεί την πηγή, η παροχή των 80 m3/h αποτελεί και το µέγιστο όριο ασφαλούς απόληψης τη
θερινή περίοδο. Προκειµένου να καλυφθούν τόσο οι άµεσες όσο και οι µελλοντικές ανάγκες της πόλης,
εξετάζεται η κατασκευή ενός συµπληρωµατικού έργου υδροληψίας από την κοίτη ποταµού, που βρίσκεται
σε υψόµετρο +70.0 m και σε απόσταση 2.5 km από την υφιστάµενη πηγή, όπως φαίνεται στο σκαρίφηµα.
Πηγή
(+180 m)

∆εξαµενή
(+160-165 m)
Κλ
ίση

Υδροληψία
(+70 m)

2500 m

Πόλη
εδά

φου
ς

2. 5
%

3000 m

(α) Υπολογίστε την κατά κεφαλή κατανάλωση και το συντελεστή ηµερήσιας αιχµής για αστική χρήση,
θεωρώντας ότι οι βιοµηχανικές µονάδες λειτουργούν µόνο τις εργάσιµες ηµέρες του έτους. (1 µονάδα)
(β) Εκτιµήστε την επιπλέον παροχή που µπορεί να αντληθεί από τη νέα υδροληψία, µε δεδοµένο ότι η
παροχή του ανάντη τµήµατος δεν θα υπερβαίνει την ασφαλή απόδοση της πηγής και ότι δεν θα γίνει καµιά
αλλαγή στο υδραγωγείο. Επίσης, εκτιµήστε τον πληθυσµό που θα µπορεί να εξυπηρετηθεί σε αυτή την
περίπτωση, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται περαιτέρω βιοµηχανική ανάπτυξη στην περιοχή. (2.5 µονάδες)
(γ) Εξηγήστε (χωρίς υδραυλικούς υπολογισµούς) γιατί µε την προσθήκη του έργου υδροληψίας θα µπορεί να
εξυπηρετείται µεγαλύτερος πληθυσµός σε σχέση µε την αρχική διάταξη, και χαράξτε την πιεζοµετρική
γραµµή για τις δύο αυτές περιπτώσεις. (2 µονάδες)
(δ) Υπολογίστε τη µέγιστη πίεση που αναπτύσσεται κατά µήκος του εξωτερικού υδραγωγείου σε συνθήκες
µηδενικής κατανάλωσης, καθώς και σε συνθήκες µέγιστης κατανάλωσης, για την υφιστάµενη και την υπό
µελέτη διάταξη έργων. Εξετάστε την επάρκεια του αγωγού για τη δυσµενέστερη περίπτωση. (1 µονάδα)
(ε) Για τον πληθυσµό που υπολογίστηκε στο ερώτηµα (β), εκτιµήστε την απαιτούµενη παροχετευτικότητα
του τροφοδοτικού αγωγού που συνδέει τη δεξαµενή µε το δίκτυο διανοµής της πόλης, θεωρώντας παροχή
πυρκαγιάς ίση µε 10 L/s και 8ωρη λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων. (1 µονάδα)
(στ) Υπολογίστε το ελάχιστο και µέγιστο υψόµετρο ανάπτυξης του δικτύου διανοµής που θα µπορεί να
εξυπηρετήσει η δεξαµενή, για εσωτερική διάµετρο τροφοδοτικού αγωγού 300 mm και πρακτικά σταθερή
κλίση εδάφους 2.5%. ∆ίνεται ότι στην πόλη επιτρέπεται η δόµηση έως τετραώροφων κτηρίων. (2.5 µονάδες)
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