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Στο σκαρίφηµα απεικονίζεται η γενική διάταξη των υδρευτικών έργων των περιοχών Α και Β, οι οποίες 
παρουσιάζουν έντονη οικιστική ανάπτυξη. Οι περιοχές υδροδοτούνται από την πηγή Π, σε υψόµετρο +180 
m, και χαλύβδινο αγωγό βαρύτητας, µήκους 6000 m και διαµέτρου 200 mm, που µεταφέρει νερό στη 
δεξαµενή ∆, ανώτατης στάθµης +140 m. Προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες υδατικές ανάγκες της 
θερινής περιόδου, εξετάζεται η κατασκευή γεώτρησης στη θέση Γ (υψόµετρο εδάφους +110 m), µε µέγιστο 
βάθος άντλησης 50 m. Η απόληψη και µεταφορά νερού στη δεξαµενή θα γίνεται µέσω αντλιοστασίου και 
καταθλιπτικού αγωγού HDPE 12.5 atm, µήκους 2500 m. Στα υπό µελέτη έργα ενίσχυσης περιλαµβάνεται, 
ακόµη, η αντικατάσταση του κατάντη τµήµατος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού (αγωγός ΑΒ), µήκους 
1800 m, µε αγωγό HDPE 10.0 atm. ∆ίνεται ότι ο πληθυσµός σχεδιασµού της περιοχής Α είναι 5500 µόνιµοι 
κάτοικοι, ενώ της περιοχής Β είναι 3000 µόνιµοι κάτοικοι και 5000 τουρίστες. 
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(α) Υπολογίστε τις υδατικές ανάγκες του συστήµατος την ηµέρα αιχµής, λαµβάνοντας ειδική κατανάλωση 
180 και 250 L/κ/d για οικιακή και τουριστική χρήση, αντίστοιχα. (1 µονάδα) 
(β) Υπολογίστε την παροχή που µπορεί να διοχετευτεί µέσω του υφιστάµενου συστήµατος πηγής-αγωγού 
βαρύτητας Π∆, µε δεδοµένο ότι η ελάχιστη εγγυηµένη θερινή ροή της πηγής είναι 90 m3/h. (2 µονάδες) 
(γ) Υπολογίστε την παροχή σχεδιασµού του καταθλιπτικού αγωγού Γ∆, για 16ωρη λειτουργία του 
αντλιοστασίου, και προτείνετε (χωρίς βελτιστοποίηση) εύλογη διάµετρο εµπορίου. (1 µονάδα) 
(δ) Για την παραπάνω διάµετρο του καταθλιπτικού αγωγού, υπολογίστε τα χαρακτηριστικά µεγέθη του 
αντλιοστασίου (µανοµετρικό ύψος, συνολική ισχύς) και την κατανάλωση ενέργειας την ηµέρα αιχµής, 
θεωρώντας βαθµό απόδοσης 80%. (2 µονάδες) 
(ε) Εξετάστε αν θα µεταβληθεί η κατανάλωση ενέργειας την ηµέρα αιχµής, εφόσον οι ώρες άντλησης 
αυξηθούν σε 20. (1 µονάδα) 
(στ) Υπολογίστε την παροχή εξόδου των κόµβων Α και Β, για διάφορα σενάρια έκτακτης λειτουργίας του 
συστήµατος διανοµής, και εκτιµήστε την παροχή σχεδιασµού των κλάδων ∆Α και ΑΒ. ∆ίνεται ότι οι δύο 
περιοχές είναι εξοπλισµένες µε ικανό αριθµό πυροσβεστικών κρουνών, ονοµαστικής παροχής 5.0 L/s, ενώ 
για τη διαµόρφωση των σεναρίων θεωρείται ταυτόχρονη ενεργοποίηση δύο κρουνών. (2 µονάδες) 
(ζ) Επιλέξτε µια κατάλληλη διάµετρο εµπορίου του αγωγού ΑΒ, µε δεδοµένο ότι στον κόµβο Α 
εξασφαλίζεται οριακά επαρκής πίεση κατά την ώρα αιχµής. ∆ίνεται ότι στην περιοχή Α αναπτύσσονται έως 
τετραώροφα κτήρια, ενώ στην περιοχή Β έως τριώροφα, ενώ τα υψόµετρα των κόµβων εισόδου Α και Β 
είναι +100 και +96 m, αντίστοιχα. (2 µονάδες) 
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