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Επαρχιακή πόλη υδροδοτείται από την πηγή Π, σε στάθµη υδροληψίας +180 m, µέσω χαλύβδινου αγωγού
βαρύτητας, µήκους 6500 m και διαµέτρου ∅300 mm, που µεταφέρει νερό στη δεξαµενή ∆, ανώτατης
στάθµης ύδατος (ΑΣΥ) +110 m. Όπως φαίνεται στη µηκοτοµή του σχήµατος, σε απόσταση 2400 m από την
πηγή παρεµβάλλεται ύψωµα, µε υψόµετρο κορυφής +165 m. Τις ηµέρες αιχµής, το υδραγωγείο καλύπτει
οριακά τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης, ο πληθυσµός της οποίας εκτιµάται σε 20 000 άτοµα. Σύµφωνα µε
τα αναπτυξιακά σχέδια της περιοχής µελέτης, σε χρονικό ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται αύξηση του
µόνιµου πληθυσµού κατά 5 000 άτοµα, καθώς και επέκταση του δικτύου διανοµής προς µια νέα τουριστική
περιοχή, όπου θα αναπτυχθούν 2500 κλίνες σε ξενοδοχειακές µονάδες 4* και 1000 κλίνες σε µονάδες 5*.
Προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες υδρευτικές ανάγκες προβλέπονται: (α) η προσθήκη ενισχυτικού
παράλληλου χαλύβδινου αγωγού ίδιας διαµέτρου, σε τµήµα του εξωτερικού υδραγωγείου, και (β) η
αναβάθµιση του δικτύου διανοµής µε µείωση των διαρροών, ώστε να µειωθεί το ποσοστό του µη
τιµολογούµενου νερού από 30%, σήµερα, σε 20%.
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(α) Εκτιµήστε την µέγιστη παροχή που µπορεί να µεταφέρει ο αγωγός Π-∆ την ηµέρα αιχµής, λαµβάνοντας
υπόψη τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του αγωγού και τους περιορισµούς της τοπογραφίας. (2.0 µονάδες)
(β) Για την παραπάνω παροχή, σχεδιάστε και εξηγήστε την πιεζοµετρική γραµµή. (1.0 µονάδα)
(γ) Εκτιµήστε την κατά κεφαλή κατανάλωση νερού και τον συντελεστή ηµερήσιας αιχµής, λΗ, δεδοµένου ότι
το διέρρευσαν έτος η συνολική τιµολογηµένη κατανάλωση νερού ανήλθε σε 1 700 000 m3. (1.0 µονάδα)
(δ) Εκτιµήστε την παροχή σχεδιασµού του εξωτερικού υδραγωγείου, για τις µελλοντικές συνθήκες ζήτησης
και διαρροών. (1.5 µονάδα)
(ε) Εξηγήστε µε τη βοήθεια σκαριφήµατος (χωρίς υδραυλικούς υπολογισµούς) αν ο ενισχυτικός παράλληλος
αγωγός πρέπει να τοποθετηθεί αµέσως κατάντη της πηγής ή αµέσως ανάντη της δεξαµενής. (1.0 µονάδα)
(στ) Εκτιµήστε το µήκος του παράλληλου αγωγού και σχεδιάστε την πιεζοµετρική γραµµή κατά µήκος του
εξωτερικού υδραγωγείου Π-∆, για τις συνθήκες κατανάλωσης της ηµέρας αιχµής. (2.5 µονάδες)
(ζ) Πώς ερµηνεύετε το ποσοστό 30% του µη τιµολογούµενου νερού και γιατί αυτό δεν προβλέπεται να
µειωθεί πέραν του 20%, παρά τις εκτεταµένες βελτιώσεις του δικτύου διανοµής; (1.0 µονάδα)
(η) Αν η περιοχή ανάπτυξης του δικτύου διανοµής κυµαίνεται από +10 m µέχρι +85 m, εκτιµήστε αν
προκύπτει ανάγκη χωρισµού του δικτύου σε πιεζοµετρικές ζώνες και σε πόσες. (1.0 µονάδα)
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