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Στο σκαρίφηµα απεικονίζεται η γενική διάταξη των έργων ύδρευσης αστικής περιοχής, στο οποίο δίνονται
χαρακτηριστικά υψόµετρα και µήκη. Το εξωτερικό υδροδοτικό σύστηµα περιλαµβάνει: (α) τον ταµιευτήρα
Τ, µε στάθµη υδροληψίας +235 m και στάθµη υπερχείλισης +245 m, (β) το υδραγωγείο Τ∆ από PVC 16.0
atm, συνολικού µήκους 8100 m, και ενιαίας διαµέτρου ∅200 mm, και (γ) τη δεξαµενή ∆, κατώτατης
στάθµης +155 m και ωφέλιµου ύψους 5.0 m. Το εσωτερικό δίκτυο ξεκινά µε τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό
∆Α, µήκους 1700 m, που συνδέει τη δεξαµενή ∆ µε τον κόµβο Α, σε υψόµετρο +122 m. Το δίκτυο διανοµής
είναι χωρισµένο σε δύο υδραυλικά ανεξάρτητες πιεζοµετρικές ζώνες, µε όριο τον κόµβο Β, σε υψόµετρο
+95 m. Το δίκτυο της χαµηλής ζώνης (ζώνη 2) συνδέεται µε φρεάτιο, που είναι τοποθετηµένο σε υψόµετρο
+108 m. Σήµερα, στην περιοχή αναπτύσσονται οικιακές, ως επί το πλείστον, χρήσεις νερού. Εκτιµάται ότι,
σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ο µόνιµος πληθυσµός της περιοχής θα ανέρχεται σε 7500 άτοµα, ενώ
προβλέπεται και η ανάπτυξη µικρής κλίµακας τουριστικών µονάδων, δυναµικότητας 1200 κλινών.
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(α) Ελέγξτε την επάρκεια της υφιστάµενης διάταξης έργων ως προς τις µέγιστες πιέσεις που αναπτύσσονται
στο εξωτερικό υδραγωγείο και το δίκτυο διανοµής. (2 µονάδες)
(β) Εκτιµήστε τη µέγιστη παροχή που µπορεί να µεταφέρει ο αγωγός Τ∆, ώστε να µη δηµιουργείται
υπερβολική υποπίεση κατά τη µεταφορά του νερού. (2 µονάδες)
(γ) Εξηγήστε γιατί απαιτείται η τοποθέτηση δικλείδας αµέσως ανάντη της δεξαµενής και περιγράψτε τις
επιπτώσεις στη λειτουργία του αγωγού Τ∆ σε περίπτωση που η δικλείδα είναι 100% ανοιχτή (1 µονάδα).
(δ) Για τη µέγιστη εφικτή παροχή του εξωτερικού υδραγωγείου Τ∆, εκτιµήστε τον απαιτούµενο συντελεστή
τοπικών απωλειών της δικλείδας και χαράξτε την υδραυλική µηκοτοµή (πιεζοµετρική γραµµή). (1 µονάδα)
(ε) Εκτιµήστε τον πληθυσµό που µπορεί να εξυπηρετήσει το εξωτερικό υδραγωγείο την ηµέρα αιχµής, µε
την υπόθεση µέσης κατά κεφαλήν κατανάλωσης για οικιακή χρήση 180 L/d. (1 µονάδα)
(στ) Εκτιµήστε τα µεγέθη σχεδιασµού της ζήτησης (ετήσιος όγκος, µέγιστη ηµερήσια και ωριαία παροχή),
και το αναγκαίο ρυθµιστικό απόθεµα της δεξαµενής, για τις µελλοντικές συνθήκες ανάπτυξης. (2 µονάδες)
(ζ) Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά του αγωγού ∆Α (υλικό, κλάση, διάµετρος), ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
πίεση, µελλοντικά, για την υδροδότηση έως τετραώροφων κτηρίων στον κόµβο Α. (1 µονάδα)
(η) Προτείνετε κατάλληλες επεµβάσεις στο τµήµα Τ∆, ώστε να εξασφαλίζεται, µελλοντικά, η υδροδότηση
της περιοχής, τοποθετήστε τα αναγκαία έργα σε σκαρίφηµα, υπολογίστε τα χαρακτηριστικά τους µεγέθη και
χαράξτε την υδραυλική µηκοτοµή. (2 µονάδες)
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