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1  .          ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1       ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  

1  .1.1      Μεγέθη υπολογισμού  
Τα βασικά μεγέθη που θα πρέπει να υπολογισθούν-εκτιμηθούν είναι :

Eo Σημερινός πληθυσμός [κάτοικοι]
En Πληθυσμός μετά από n έτη [κάτοικοι]
P Ετήσια αύξηση του πληθυσμού [%]
N Έτη υπολογισμού δικτύου [έτη]
Qμέση ημερήσια Μέση ημερήσια παροχή [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
Qμέγιστη ημερήσια Μέγιστη ημερήσια παροχή [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
Qμέγιστη ωριαία Μέγιστη ωριαία παροχή [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
Qπ Παροχή πυρκαγιάς [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
pμέγιστη ημερήσια Συντ. ημερήσιας (εποχικής) αιχμής
pμέγιστη ωριαία Συντ. ωριαίας αιχμής

1.1.2      Πληθυσμός υπολογισμού  
Για  τον  υπολογισμό  του  μελλοντικού  πληθυσμού  χρησιμοποιείται  ο  τύπος  του 

ανατοκισμού :
n

p
pEE 





 +=

100
1σ

Ως ετήσια αύξηση του πληθυσμού λαμβάνεται :
Για μικρές πόλεις 0.50% - 1.00%
Για μεσαίου μεγέθους πόλεις 1.00% - 2.50%
Για βιομηχανικές πόλεις 2.50% - 4.00%

Το δίκτυο θα υπολογιστεί για 40 χρόνια λειτουργίας (50 από το έτος 2001)
Λαμβάνεται σχετικά αισιόδοξη πρόβλεψη αύξησης του πληθυσμού κατά 1% το έτος

Προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση στη Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051
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Άτομα 2179 2095 1820 1788 1728 1817 2007 2217 2449 2705 2988

Ετήσια 
μεταβολή  -3.85% -13.13% -1.76% -3.36% 5.15% 16.07% 10.46% 10.46% 10.46% 10.46%

1.1.3      Μέση ημερήσια κατανάλωση  
Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  οι  τιμές  της  μέσης  και  μέγιστης  ημερήσιας 

κατανάλωσης νερού σε διάφορες χώρες σε λίτρα/κάτοικο/ημέρα

ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ Q μέση Q μέγιστη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1977 223 300-400

ΑΥΣΤΡΙΑ 1977 228 300-600

ΕΛΒΕΤΙΑ 1976 499 902

ΗΠΑ (1) 1960 409-775 800-1500

(1) Μόνο για πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10,000 κατοίκους

Παρατίθεται και πίνακας με εμπειρικές καταναλώσεις νερού σε λίτρα/κάτοικο/ημέρα για 
περιοχές με ύψος βροχής μηνών Μαΐου – Αύγουστου μικρότερο από 200 χιλιοστά

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1970 1985 2000

μέση μέγιστη μέση μέγιστη μέση μέγιστη

< 2,000 150 300 200 400 225 450

2,000-10,000 175 350 225 450 250 500

10,000-100,000 200 400 250 500 275 550

100,000-1,000,000 250 400 300 500 325 550

>1,000,000 350 500 400 600 425 650

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα, μειωμένες κατά 30% (βιομηχανικές ανάγκες) μπορούν 
να εφαρμοσθούν για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό των Ελληνικών πόλεων.

Οι Γερμανικές εμπειρικές τιμές κατανάλωσης νερού βρίσκονται  μέσα στα όρια της 
Ελληνικής πραγματικότητας

Από τα στοιχεία της υπηρεσίας εσόδων-εξόδων του Δήμου για το τελευταίο έτος η 
καταγεγραμμένη κατανάλωση ανήλθε σε 106000m3 νερού από 648 υδρόμετρα. Δηλαδή 
μέση  κατανάλωση  περίπου  160  lt/κάτοικο/ημέρα.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  λαθραίες 
υδροληψίες,  τις  απώλειες  στο  εσωτερικό  δίκτυο,  την  απουσία  από  την  περιοχή 
υδροβόρων βιομηχανιών-βιοτεχνιών και την απουσία ανάγκης για χρήση νερού σε μικρές 
καλλιέργειες, η μέση ημερήσια παροχή νερού λαμβάνεται : 

Qμέση ημερήσια = 200 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
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1.1.4      Μέγιστη ημερήσια και ωριαία παροχή  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται  οι  συντελεστές  ημερήσιας (εποχικής)  αιχμής από 

στατιστική έρευνα στη Γερμανία το 1969 σε σχέση με την ετήσια παροχή του υδραγωγείου

Qετ (m3x106) >10 5-10 1-5 0.50-1 0.3-0.5 0.1-0.3

pημερήσια μέγιστη 1.42 1.49 1.52 1.55 1.60 1.84

Στον  επόμενο  πίνακα  δίνονται  οι  συντελεστές  μέγιστης  και  ελάχιστης  ημερήσιας 
αιχμής συναρτήσει του μεγέθους της πόλης

pημερήσια μέγιστη pημερήσια ελάχιστη

Κοινότητες 1.80-2.50 0.50-0.70

Μικρές πόλεις 1.70-2.40 0.50-0.70

Μεσαίες πόλεις 1.60-2.00 0.65-0.75

Μεγάλες πόλεις 1.40-1.80 0.70-0.85

Βιομηχανικές πόλεις 1.30-1.60 0.60-0.80

Ο συντελεστής  ημερήσιας  αιχμής  που χρησιμοποιείται  στις  ΗΠΑ κυμαίνεται  μεταξύ 
1.20 και 2.00 της μέσης ημερήσιας παροχής.

Επειδή δεν υπάρχουν αποκλίσεις  ως προς τον συντελεστή αυτό,  για την παρούσα 
μελέτη λαμβάνεται :

pημερήσια μέγιστη = 2.30

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συντελεστές μέγιστης και ελάχιστης ωριαίας αιχμής

pωριαία μέγιστη pωριαία ελάχιστη

Παραθεριστικές περιοχές 2.40-2.90 0.48

Κοινότητες 2.40-3.60 0.12

Μικρές πόλεις 1.90 0.24

Μεσαίες πόλεις 1.80 0.48

Μεγάλες πόλεις 1.40-1.70 0.48

Στις ΗΠΑ ο συντελεστής μέγιστης ωριαίας αιχμής κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 της μέσης 
ημερήσιας παροχής

Στην παρούσα μελέτη εκλέγεται :

pωριαία μέγιστη = 3.50

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει :
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Qμέγιστη ημερήσια = Qμέση ημερήσια x pμέγιστη ημερήσια

Qμέγιστη ημερήσια = 200 x 2.30 = 460 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Qμέγιστη ημερήσια =  460 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

και

Qμέγιστη ωριαία = Qμέση ημερήσια x pμέγιστη ωριαία

Qμέγιστη ωριαία = 200 x 3.50 = 700 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Qμέγιστη ωριαία =  700 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Η μέγιστη  ημερήσια  παροχή  (μέση  ωριαία  παροχή  κατά  την  ημέρα  με  τη  μέγιστη 
κατανάλωση) χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των εξωτερικών υδραγωγείων, ενώ 
η  μέγιστη  ωριαία  παροχή  (μέγιστη  ωριαία  παροχή  κατά  την  ημέρα  με  τη  μέγιστη 
κατανάλωση) χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των δικτύων διανομής.

1  .2       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ  

1.2.1      Αντλιοστάσιο – εξωτερικό υδραγωγείο  
Η  αντλία,  ο  καταθλιπτικός  αγωγός,  το  εξωτερικό  υδραγωγείο  και  η  δεξαμενή 

αποθήκευσης υπολογίζονται για 
την  Qμέγιστη  ημερήσια (μέση ωριαία παροχή της ημέρας του χρόνου με  τη μεγαλύτερη 

κατανάλωση).
Qμέγιστη ημερήσια = 460 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

α. Αντλιοστάσιο
Απαιτούμενη παροχή ανά ημέρα για 2988 άτομα :2988 x 460 / 1000 = 1374.48 m3

Το  εγκαταστημένο  σύστημα  άντλησης  αποτελείται  από  δύο  αντλίες   εργάζονται 
εναλλάξ με μανομετρικό 65 m, παροχή 160 m3/hr και ισχύ 60HΡ έκαστη.

Qμέγιστη ημερήσια =160.00 m3/hr
44.4 lt/sec
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β. Εξωτερικό υδραγωγείο
Qμέγιστη  ημερήσια (μέση  ημερήσια  παροχή  της  ώρας  της  ημέρας  με  τη  μεγαλύτερη 

κατανάλωση).
Qμέγιστη ημερήσια = 460 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
Για πληθυσμό 2988 άτομα
Qμέγιστη ημερήσια =57.27 m3/hr

0.0159 m3/sec
15.91 lt/sec

1.2.2      Εσωτερικά δίκτυα  
Qμέγιστη  ωριαία (μέγιστη  ωριαία  παροχή  της  ώρας  της  ημέρας  με  τη  μεγαλύτερη 

κατανάλωση).
Qμέγιστη ωριαία = 700 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
Qμέγιστη ωριαία = 87.15 m3/hr

0.0242 m3/sec
24.21 lt/sec

1.2.3      Πυρκαγιά  
Για κατοικημένες περιοχές, χωριά και βιοτεχνικές περιοχές και για αριθμό ορόφων 

κτιρίων μικρότερο ή ίσο με 3, και για μικρό κίνδυνο πυρκαγιάς, η απαιτούμενη παροχή 

πυρκαγιάς είναι  QΠ = 13.33  lt/sec. Για αριθμό ορόφων μεγαλύτερο από 3 ή για μεσαίο 

κίνδυνο πυρκαγιάς, η απαιτούμενη παροχή πυρκαγιάς είναι QΠ = 26.66 lt/sec [13]

Ο  απαιτούμενος  χρόνος  για  την  παροχή  13.33  lt/sec,  σύμφωνα  με  τους 

αμερικάνικους κανονισμούς είναι 2 ώρες.

2.          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ  

Σύμφωνα  με  τους  Γερμανικούς  κανονισμούς,  οι  ελάχιστες  απαιτούμενες  πιέσεις 

ανάλογα με το ύψος των κτιρίων και το ανάγλυφο του οικισμού είναι :
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Αριθμός ορόφων
Ελάχιστη 

απαιτούμενη πίεση 
[m] σε νέα δίκτυα

Ελάχιστη 
απαιτούμενη πίεση 
[m] σε υφιστάμενα 

δίκτυα

Ελάχιστη 
απαιτούμενη πίεση 
[m] σε ψηλά σημεία 

των οικισμών
1 20 20 15
2 25 23.5 20
3 30 27 25
4 35 30.5 30
5 40 34 35
6 45 37.5 40

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πίεσης είναι τα 60 m.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πίεσης όταν δεν υπάρχει  κατανάλωση στο δίκτυο 

είναι τα 80 m.

Η ελάχιστη απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο κατά την διάρκεια πυρκαγιάς είναι τα 15 m.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στον οικισμό του Φωτολίβους είναι 7.50 m.

3  .          ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ  

Το κατώτατο όριο για να μην υπάρχουν αποθέσεις φερτών υλών είναι 0.50 m/sec. Σε 

απομακρυσμένα τμήματα του οικισμού, όπου το νερό είναι σχεδόν στάσιμο, είναι ανεκτές 

και μικρότερες τιμές.

Το ανώτατο όριο για να μην υπάρχουν προβλήματα λόγω υδραυλικού πλήγματος 

είναι τα 1.5 m/sec, και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερες από 2.0 m/sec.

Στα υδραγωγεία βαρύτητας, επιτρέπονται γενικά μεγάλες ταχύτητες.
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4.          ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΩΝ  

4.1       ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  σε  σωληνωτούς  αγωγούς  υπό πίεση,  η  ροή 

θεωρείται σταθερή (μόνιμη), και απαιτεί την ταυτόχρονη λύση των παρακάτω εξισώσεων :

Εξίσωση συνέχειας : VDEVQ
4

2π==

Εξίσωση κινήσεως Darcy – Weisbach :
g
V

D
Lfh f 2

2

=

Εξίσωση τριβής : ),,(Re, γ ε θ ο ςµµ ασ χ έή
D
kff =











+−=

fD
k

f Re
51.2

72.3
log21

όπου :

Q - παροχή

Ε - διατομή

V - μέση ταχύτητα νερού

π- - 3.1415927

D - διάμετρος αγωγού

hf - απώλεια φορτίου

L - μήκος αγωγού

g - επιτάχυνση της βαρύτητας

Re - Αριθμός Reynolds (
v
VD=Re )

ν - κινηματικό ιξώδες του ρευστού

k - απόλυτη τραχύτητα του σωλήνα

D
k

- σχετική τραχύτητα του σωλήνα
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f - συντελεστής τριβής Darcy – Weisbach

Επειδή η εξίσωση Colebrook – White είναι πεπλεγμένης μορφής, και η επίλυσή της 

μπορεί  να  γίνει  γραφικά  με  τα  διαγράμματα  Moody ή  αριθμητικά  με  μεθόδους 

επαναλήψεων και δοκιμών.

Για τον υπολογισμό των απωλειών τριβών χρησιμοποιείται  ακριβής προσεγγιστική 

λύση :






 +−= 915.0

1 Re
7

72.3
log21

D
k

f και 









+−=

1Re
51.2

72.3
log21

fD
k

f

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί για  Re ≥  104 και (k/D)  ≥ 0 με πολύ μεγάλη 

ακρίβεια (± 0.3%) στις τιμές του f.

Η απόλυτη τραχύτητα των σωλήνων από πολυαιθυλένιο είναι 0.01 mm για σωλήνες 

εσωτερικής  διαμέτρου  έως  και  200  mm,  και  0.05  mm για  σωλήνες  μεγαλύτερων 

διαμέτρων. Στη μελέτη αυτή λαμβάνεται τραχύτητα σωλήνων 0.10 mm στις οποίες έχουν 

περιληφθεί ανηγμένα οι τοπικές απώλειες, οι απώλειες λόγω γήρανσης του αγωγού και οι 

απώλειες λόγω των αποθέσεων στα τοιχώματα των σωλήνων.

4.2       ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Οφείλονται στις τοπικές ανωμαλίες της ροής (γεωμετρικές ή υδραυλικές). Αν και η 

διαταραχή  της  ροής  εκτείνεται  σε  σημαντικό  μήκος  του  αγωγού,  θεωρούνται 

συγκεντρωμένες στο σημείο της ανωμαλίας διότι στην εφαρμογή πρακτική σημασία έχει το 

ποσό της απώλειας ενέργειας και όχι αν θεωρούνται συγκεντρωμένες ή όχι.

Η γενικής εξίσωση υπολογισμού των τοπικών απωλειών είναι :

g
VKDh
2

2

=

όπου :

Κ - Ο συντελεστής τοπικών απωλειών

V - η ταχύτητα του νερού

g - επιτάχυνση της βαρύτητας
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Ένας άλλος τρόπος εύρεσης των τοπικών απωλειών λόγω ειδικών τεμαχίων είναι η 

αναγωγή τους ανάλογα με την διάμετρο σε ισοδύναμο μήκος αγωγού και η εύρεσή τους 

σαν γραμμικές απώλειες.

Επειδή τα ειδικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι πολλά σε αριθμό, και 

επειδή  η  οριζοντιογραφική  χάραξη  του  αγωγού  είναι  απλή,  για  τον  υπολογισμό  των 

απωλειών ενέργειας λόγω ειδικών τεμαχίων μπορεί να γίνει προσαύξηση του συντελεστή 

τραχύτητας του αγωγού αφού εκτιμηθούν οι απώλειες.

Για την εκτίμηση των τοπικών απωλειών χρησιμοποιούνται τα βοηθήματα [4] και [13] 

της βιβλιογραφίας.

Για την εκτίμηση των τοπικών απωλειών με τη μέθοδο του ισοδύναμου μήκους :

Για τον αγωγό μεταφορά λαμβάνεται:

10 βαλβίδες εξαερισμού * 100 * d = 10*100*0.25 = 250 m

8 τάφ καθαρισμού * 100 * d = 8*100*0.25 = 200 m

3 ανοικτές καμπύλες * 15 * d = 3*15*0.25 = 12 m

5 κλειστές καμπύλες * 25 * d = 5*25*0.25 = 32 m

2 τάφ πλευρικής εκροής * 100 * d = 2*100*0.25 = 50 m

Σύνολο 544 m

Οι συνολικές απώλειες για μήκος 544  m, διάμετρο αγωγού 0.2204  m και παροχή 

15.91 lt/sec είναι της τάξεως των 0.50 m, ενώ για παροχή 29.24 lt/sec είναι της τάξεως των 

1.60 m. Αντίστοιχες απώλειες υπολογίζονται με χρήση αναλυτικών σχέσεων.

5.          ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ  

Στις πεδινές περιοχές ο αγωγός τοποθετείται με πριονωτή χάραξη και γενικά κλίση 

του αγωγού πρέπει  να είναι  μεγαλύτερη από  4‰, ώστε να μπορεί  να γίνει  εύκολα η 

εκκένωση και ο εξαερισμός του.
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Όταν  το  έδαφος  δεν  επίπεδο,  κάτι  που  συμβαίνει  στην  παρούσα  μελέτη, 

δημιουργούνται τεχνητά ψηλά σημεία στον αγωγό για τον εξαερισμό του. Κατά τη φορά 

κίνησης του νερού, τα ανερχόμενα τμήματα πρέπει να έχουν κλίσεις 1‰ - 3‰, και στα 4‰ 

- 6‰ για τα κατεχόμενα τμήματα. Έτσι διευκολύνεται η μετακίνηση των φυσαλίδων.

6  .          ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ  

Το μέτρο ελαστικότητας του νερού είναι :

Εw = 2.06 x 106 [ΚΝ/m2]

Το  νερό  έχει  μέτρο  ελαστικότητας  κατά  100  φορές  μεγαλύτερο  από τον  χάλυβα, 

συνεπώς θεωρείται ασυμπίεστο και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις χρειάζεται να ληφθεί 

υπόψη η συμπιεστότητά του.

Τέτοιες περιπτώσεις που το νερό δεν θεωρείται  ασυμπίεστο είναι  προβλήματα σε 

μεγάλα βάθη θάλασσας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το απότομα σταμάτημα της 

ροής  σε  μακρείς  αγωγούς  που  μεταφέρουν  νερό  και  προβλήματα  για  την  ταχύτητα 

μετάδοσης κυμάτων πίεσης στο νερό.

Η ταχύτητα μετάδοσης a του (κρουστικού) κύματος πίεσης στο νερό δίνεται από τη 

σχέση :

smEa w 1450≈= ρ

Όταν  πραγματοποιείται  μεγάλη  αλλαγή  της  πίεσης,  η  συμπιεστότητα  του  νερού 

γίνεται σημαντική και εκφράζεται από το μέτρο ελαστικότητας του. Η αλλαγή του όγκου του 

νερού (ελαστικότητα) λόγω της πίεσης υπολογίζεται από τον γνωστό νόμο του Hook της 

μηχανικής:

∆
∆

p E
V
Vw= ⋅

όπου : 

Δp - μεταβολή πίεσης [kN/m²]

ΔV - μεταβολή όγκου [m³]
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V - αρχικός όγκος [m³]

Εw - μέτρο ελαστικότητας του νερού

7  .          ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ  

Αν διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία στο νερό, η πίεση πέσει κάτω από μια 

ορισμένη τιμή, τότε το νερό βράζει, δηλαδή γίνεται μετάπτωση της υγρής φάσης του νερού 

σε αέρια, και έχομε δημιουργία φυσαλίδων (υδρατμών). Αυτή η πίεση ονομάζεται πίεση 

βρασμού και εξαρτάται από την θερμοκρασία.

Πιέσεις βρασμού του νερού

Θερμοκρασία [°C] 0 20 40 60 80 100

Πίεση Βρασμού απόλ. τιμή [kN/m²] 0.6 2.3 7.4 19.9 47.4 101.3

Μια μέση τιμή της ατμοσφαιρικής πίεση είναι, patm=101.3 N/m² . Αυτό σημαίνει ότι σε 

συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης το νερό βράζει στους 100°C. Για να βράσει νερό στους 

0°C, απαιτείται μία απόλυτη πίεση 0.6 kN/m², δηλαδή απαιτείται μία υποπίεση (κάτω από 

την ατμοσφαιρική πίεση) περίπου 100kN/m².

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην υδραυλική και στα υδραυλικά έργα όπου λόγω 

της  ροής  δημιουργούνται  σε  ορισμένες  περιοχές  της  ροής  πιέσεις  πολύ  χαμηλές,  με 

αποτέλεσμα  να  έχομε  τοπικά  φαινόμενα  «βρασμού»  του  νερού,  με  σοβαρές 

καταστροφικές συνέπειες (φαινόμενο σπηλαίωσης, cavitation).
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8.          ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  

8.1       ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το έτος 1961 κατασκευάστηκε ο υδατόπυργος στον οικισμό των Ποντίων. Το έτος 

1968 κατασκευάσθηκε νέα δεξαμενή όγκου 300 m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 95.30 m 

και  χρησιμοποιείται  μέχρι  σήμερα.  Λόγω  της  μορφολογίας  του  εδάφους,  η  δεξαμενή 

βρίσκεται  σε  σχετικά  χαμηλό  υψόμετρο  και  σε  συνδυασμό  με  τη  μικρή  διάμετρο  του 

αγωγού μεταφοράς δεν επιτρέπεται η επίτευξη επαρκών πιέσεων στον οικισμό.

8.2       ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Η νέα δεξαμενή επαρκεί μόνο για εξισωτική λειτουργία και δεν διαθέτει αποθέματα σε 

περίπτωση  βλάβης.  Για  τον  υπολογισμού  του  εξισωτικού  όγκου  της  δεξαμενής 

χρησιμοποιείται ο ορθολογικός υπολογισμός όπως περιγράφεται στο βοήθημα [5]

8.2.1      Εξισωτικός όγκος  
Υπολογίζεται  για  την  Qμέγιστη  ημερήσια =  460  [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]  (μέση  ημερήσια 

κατανάλωση της μέρας με τη μέγιστη κατανάλωση) και για 14ωρη και 16ωρη λειτουργία 

της αντλίας.

Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία ωριαίων διακυμάνσεων της υδροκατανάλωσης κατά το 

24ώρο, και με δεδομένο ότι η δεξαμενή υδροδοτεί έναν μόνο οικισμό και οι καταναλώσεις 

κατά  τη  διάρκεια  του  24ώρου  είναι  δεν  είναι  ομαλά  κατανεμημένες  λαμβάνονται  σαν 

αντιπροσωπευτικά τα στοιχεία κατανάλωσης αγροτικής κωμόπολης.

Απαιτούμενος εξισωτικός όγκος δεξαμενής για 14ωρη λειτουργία αντλίας

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
[%]

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
[%] Σ%

0 – 1 2 2.00

1 – 2 1 3.00

2 – 3 0.5 3.50

3 – 4 0.5 4.00

4 – 5 0.5 4.50

5 – 6 2 6.50

6 – 7 3 9.50
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7 - 8 3 12.50

8 - 9 4 -7.14 9.36

9 - 10 4 -7.14 6.22

10 - 11 6 -7.14 5.08

11 - 12 8 -7.14 5.94

12 - 13 10.5 -7.15 9.29

13 - 14 9 -7.15 11.14

14 - 15 8 -7.15 11.99

15 - 16 4 -7.15 8.84

16 - 17 3 -7.14 4.70

17 - 18 3 -7.14 0.56

18 - 19 7 -7.14 0.42

19 - 20 7.5 -7.14 0.78

20 - 21 4.5 -7.14 -1.86

21 - 22 4 -7.14 -5.00

22 - 23 3 -2.00

23 - 24 2 0.00

Χαμηλότερη στάθμη 12.50%
Υψηλότερη στάθμη -5.00%
Σύνολο 12.50+5.00= 17.50

Απαιτούμενος εξισωτικός όγκος δεξαμενής για 16ωρη λειτουργία αντλίας

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
[%]

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
[%] Σ%

0 - 1 2 2.00

1 - 2 1 3.00

2 - 3 0.5 3.50

3 - 4 0.5 4.00

4 - 5 0.5 4.50

5 - 6 2 6.50

6 - 7 3 -6.25 9.50

7 - 8 3 -6.25 12.50

8 - 9 4 -6.25 16.50

9 - 10 4 -6.25 12.16

10 - 11 6 -6.25 9.82

11 - 12 8 -6.25 9.49

12 - 13 10.5 -6.25 11.66

13 - 14 9 -6.25 12.33
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14 - 15 8 -6.25 12.00

15 - 16 4 -6.25 7.67

16 - 17 3 -6.25 2.34

17 - 18 3 -6.25 -2.99

18 - 19 7 -6.25 -4.32

19 - 20 7.5 -6.25 -5.16

20 - 21 4.5 -6.25 -9.00

21 - 22 4 -6.25 -5.00

22 - 23 3 -2.00

23 - 24 2 0.00

Χαμηλότερη στάθμη 6.50%
Υψηλότερη στάθμη -5.50%
Σύνολο 6.50+5.50= 11.50

V = V% * (Μέγιστη ημερήσια παροχή)

V14ώρες = (17.50/100) * 1375.00 m3 = 241 m3

V16ώρες = (11.50/100) * 1375.00 m3 = 158 m3

8.2.2      Παροχή πυρκαγιάς  
Σε  περίπτωση  που  η  ημερήσια  παροχή  είναι  μεγαλύτερη  από  5000  m3,  η 

απαιτούμενη ποσότητα για περίπτωση πυρκαγιάς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επειδή η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5000 m3, λαμβάνεται υπόψη όγκος 

αποθήκευσης  νερού  για  την  περίπτωση  πυρκαγιάς  ίσος  με  την  απαιτούμενη  παροχή 

πυρκαγιάς για 2 ώρες, δηλαδή:

2hr x 13.33lt/sec x (60x60/1000) ≈ 96 m3 

8.2.3      Απαιτούμενος όγκος  
Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής είναι ο όγκος νερού που απαιτείται για 

την υδροδότηση του οικισμού για 24 ώρες.

V = (460 / 1000) x 2988 = 1375 m3 > 300m3
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Σε κάθε περίπτωση ο όγκος των 1375 m3 κρίνεται υπερβολικός για το μέγεθος του 

οικισμού  και  τα  οικονομικά  δεδομένα  της  περιοχής.  Έτσι  η  κατασκευή  μίας  ακόμη 

δεξαμενής στο ίδιο υψόμετρο με την υφιστάμενη με όγκο 300 m3 θα εξασφάλιζε επαρκή 

όγκο αποθήκευσης για εξισωτική λειτουργία (~200  m3), παροχή πυρκαγιάς (100  m3) και 

τελικά αποθηκευμένο όγκο νερού για 12 ώρες περίπου μετά από τη διακοπή λειτουργίας 

του αντλιοστασίου.

9.          ΒΑΛΒΙΔΕΣ  

9.1       ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  

Ο παγιδευμένος αέρας μέσα σ’ ένα σωλήνα που βρίσκεται σε λειτουργία δημιουργεί 

πολλά προβλήματα και  θα πρέπει  να υπάρχει  δυνατότητα απομάκρυνσής του. Επίσης 

όταν ένας σωλήνας πρόκειται να γεμίσει ή να αδειάσει από το νερό, θα πρέπει να υπάρχει  

η δυνατότητα απομάκρυνσης ή εισόδου του αέρα κατά περίπτωση.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της συγκέντρωσης του διαλυμένου αέρα, της 

εισαγωγής αέρα κατά τη διαδικασία αδειάσματος και απαγωγής του αέρα κατά το γέμισμα 

του σωλήνα, τοποθετούνται βαλβίδες εξαερισμού στα ψηλά σημεία του αγωγού και ανά 

500 μέχρι 1000 m στα υπόλοιπα τμήματα του αγωγού. Επίσης τοποθετούνται στην έξοδο 

από το αντλιοστάσιο για να ελευθερώνεται  ο αέρας που εισέρχεται  στο δίκτυο από τις 

αντλίες.

Τα προτεινόμενα μεγέθη αερεξαγωγών ανάλογα με τη διάμετρο των σωληνώσεων 

είναι:

Μεγέθη αερεξαγωγών ανάλογα με τη διάμετρο της σωλήνωσης
Διάμετρος σωλήνων σε mm DN50-DN250 DN300-DN400 DN450-DN550 DN600-DN800 DN900-DN1200

Διάμετρος αερεξαγωγού σε mm DN50 DN80 DN100 DN150 DN200

Διάμετρος σωληνώσεων σε inches 2’’ – 10’’ 12’’ – 16’’ 18’’ – 22’’ 24’’ – 34’’ 36’’ – 38’’

Διάμετρος αερεξαγωγού σε inches 2’’ 3’’ 4’’ 6’’ 8’’

Η διάμετρος της μικρής οπής (σε in) των βαλβίδων εξαγωγής αέρα μπορεί να ληφθεί 

από τον πίνακα σε συνάρτηση με τη μέγιστη διάμετρο ή τη μέγιστη παροχή:
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Διάμετρος μικρής οπής βαλβίδων εξαγωγής αέρα

Μέγιστη διάμετρος [mm] Μέγιστη παροχή [lt/sec]
Πίεση λειτουργίας [m]

1 έως 35 1 μέχρι 105 1 μέχρι 210

150 50 3/32 1/16 -

250 140 1/8 3/32 1/16

400 330 1/8 1/8 5/64

1200 3150 5/16 3/16 3/32

2400 9450 1/2 3/8 7/32

Για τον υπολογισμό του εμβαδού της οπής χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα που 

έχουν ληφθεί από το BVG-Regelwerk Baltt “Be und Entluften von Rohrleitungen”.

Διάγραμμα 1 Απαιτούμενη διατομή για εξαγωγή αέρα
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Διάγραμμα 2 Απαιτούμενη διατομή για εισαγωγή αέρα

9.1.1      Αγωγός μεταφοράς  
Για μέγιστη παροχή 29.24 lt/sec η απαιτούμενη οπή της βαλβίδας για εισαγωγή αέρα 

πρέπει  να  έχει  επιφάνεια  600  mm2.  Κατά  την  πλήρωση  του  αγωγού  με  νερό  και  για 

διάμετρο 250 mm (εσωτερική 222.04 mm), απαιτείται παροχή αέρα 9 lt/sec και διάμετρος 

οπής 500  mm2 περίπου. Η μικρή οπή πρέπει  να έχει  διάσταση 3/32’’.  Το μέγεθος του 

αερεξαγωγού θα είναι DN50. Τοποθετούνται 10 αερεξαγωγοί.

9.1.2      Καταθλιπτικός αγωγός  
Για μέγιστη παροχή 44.44 lt/sec η απαιτούμενη οπή της βαλβίδας για εισαγωγή αέρα 

πρέπει  να  έχει  επιφάνεια  900  mm2.  Κατά  την  πλήρωση  του  αγωγού  με  νερό  και  για 

διάμετρο  250  mm (εσωτερική  176.20  mm),  απαιτείται  παροχή  αέρα  5.5  lt/sec και 

διάμετρος  οπής  220  mm2 περίπου.  Η  μικρή  οπή  πρέπει  να  έχει  διάσταση  3/32’’.  Το 

μέγεθος του αερεξαγωγού θα είναι και αυτός DN50. Τοποθετείται ένας αερεξαγωγός στην 

έξοδο της αντλίας και άλλοι 2 στις διατομές 8 και 12.
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9.2       ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ  

Οι βαλβίδες αυτές ανοίγουν αυτόματα όταν η πίεση υπερβεί  ένα προκαθορισμένο 

όριο  και  διοχετεύουν  νερό  στην  ατμόσφαιρα  διαμέσου  ενός  στομίου.  Έτσι  επέρχεται 

εκτόνωση του κύματος υπερπίεσης που δημιουργείται στο σωλήνα.

Θα  χρησιμοποιηθούν  διαφραγματικές  βαλβίδες  διπλού  θαλάμου.  Ο  τύπος  της 

βαλβίδας (Υ ή γωνιακού τύπου) θα καθοριστεί μετά τον καθορισμό της ακριβούς θέσης 

εγκατάστασης της βαλβίδας. 

Η διαστασιολόγιση της βαλβίδας έγινε με βάση το παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 3 Διαστασιολογηση αντιπληγματικής βαλβίδας

Στον  καταθλιπτικό  αγωγό,  για  εύρος  παροχών  από  100  έως  200  m3/hr και 

ονομαστική πίεση 10atm, επιλέγεται αντιπληγματική βαλβίδα DN80
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10.        ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Για τη διαστασιολόγηση των τμημάτων του αγωγού, απαιτείται μόνο ο υπολογισμός 

των απωλειών ενέργειας. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε μικρή εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε σε Visual Basic στο περιβάλλον του MS Excel. Επειδή η εξίσωση Colebrook 

– White είναι πεπλεγμένης μορφής, επιλύεται αριθμητικά με μεθόδους επαναλήψεων και 

δοκιμών. Συμπληρωματικά χρησιμοποιείται ακριβής προσεγγιστική εξίσωση.

Για  τη  συνέχεια  της  ροής,  το  αλγεβρικό  άθροισμα των  παροχών στους  κόμβους 

(junction) πρέπει να ισούται με μηδέν.

Για την κατ’  αρχήν εκτίμηση των οικονομικών διαμέτρων των αγωγών λαμβάνεται 

υπόψη ο εμπειρικός τύπος του Bresse

QD *5.1=

όπου : 

Q - παροχή του αγωγού [m3/sec]

D - διάμετρος του αγωγού [m]

11.        ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Ο υδραυλικός υπολογισμός του δικτύου έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό 

α. των απαιτούμενων πιέσεων στα διάφορα σημεία του αγωγού 

β. των απαιτούμενων διατομών των αγωγών

Οι πιέσεις οι οποίες υπολογίζονται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες 

πιέσεις που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Για κάθε κατάσταση 

λειτουργίας του δικτύου οι ελάχιστες απαιτούμενες πιέσεις διαφέρουν. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται ξεχωριστός υπολογισμός του δικτύου για κάθε μία κατάσταση λειτουργίας.

Τρεις καταστάσεις λειτουργίας ενός δικτύου ύδρευσης είναι δυνατές :

Υδραυλικοί Υπολογισμοί Σελίδα 23 από 28



Α) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙ Μέγιστη παροχή αντλιοστασίων χωρίς 
κατανάλωση δικτύου Στατική πίεση

Βα) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙΙα
Μέγιστη κατανάλωση κατά την ημέρα 
μεγίστης παροχής (εσωτερικό δίκτυο) Q = Qμέγιστη ωριαία [lt/sec]

Ββ) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙΙβ
Μέση κατανάλωση κατά την ημέρα 
μεγίστης παροχής (εξωτερικό 
υδραγωγείο)

Q = Qμέγιστη ημερήσια [lt/sec]

Γα) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙΙΙα
Κατάσταση πυρκαγιάς (εσωτερικό 
δίκτυο) Q = QΠ + Qμέγιστη ωριαία

Γβ) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙΙΙβ
Κατάσταση πυρκαγιάς (εξωτερικό 
υδραγωγείο) Q = QΠ + Qμέγιστη ημερήσια

Οι  παροχές  για  τις  οποίες  πρέπει  να  εξασφαλίζονται  οι  ελάχιστες  πιέσεις 

καθορίζονται παρακάτω :

11.1     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙ  

Για τον υπολογισμό των πιέσεων όταν δεν υπάρχει κατανάλωση (νυκτερινές ώρες) 

στο δίκτυο σαν παροχή υπολογισμού λαμβάνεται η μέγιστη παροχή των αντλιοστασίων.

11.2     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΙ  β

Για τον υπολογισμό των πιέσεων στο δίκτυο όταν υπάρχει η μέγιστη κατανάλωση τις 

ημέρες μέγιστης παροχής σαν παροχή λαμβάνεται η μέση ωριαία παροχή της ημερήσιας 

αιχμής (Qμέγιστη ημερήσια)

Q=Qμέγιστη ημερήσια =57.27 m3/hr

0.0159 m3/sec

15.91 lt/sec

11.3     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΙΙ  β

Θεωρείται ότι πυρκαγιά θα συμβαίνει μόνο σε έναν οικισμό και όχι ταυτόχρονα σε 
δύο ή περισσότερους οικισμούς.

Q=Qπ+Qμέγιστη ημερήσια = 13.33+15.9083 = 29.24 m3/hr
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12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

12.1     ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

Αγωγός
Μήκος Εσωτερική 

Διάμετρος
Ονομαστική 
Διάμετρος Παροχή Απώλειες 

Ενέργειας Ταχύτητα
Παρατηρήσεις

[m] [mm] [mm] [lt/sec] [m] [m/sec]

1 3,513.08 220.40 250 15.91 3.49 0.42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΒΩΝ

Κόμβος
Υψόμετρο

Παροχή Πίεση

[lt/sec] [atm]

[m] Κόμβου Στατική Διαθέσιμη

Δεξαμενή 95.30 0.00 0.00 0.00

Οικισμός 68.81 15.91 26.49 23.00

12.2     ΠΑΡΟΧΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

Αγωγός
Μήκος Εσωτερική 

Διάμετρος
Ονομαστική 
Διάμετρος Παροχή Απώλειες 

Ενέργειας Ταχύτητα
Παρατηρήσεις

[m] [mm] [mm] [lt/sec] [m] [m/sec]

1 3,513.08 220.40 250 29.24 10.50 0.77
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΒΩΝ

Κόμβος
Υψόμετρο

Παροχή Πίεση

[lt/sec] [atm]

[m] Κόμβου Στατική Διαθέσιμη

Δεξαμενή 95.30 0.00 0.00 0.00

Οικισμός 68.81 29.24 26.49 15.99

12.3     ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  

Πληθυσμός υπολογισμού 2,988 κάτοικοι

Μέγιστη ημερήσια παροχή 460 λίτρα/κάτοικο/ημέρα

Απαιτούμενη παροχή για μία ημέρα 1,374.48 [m3]

υψομετρική διαφορά δεξαμενής-αντλιοστασίου 41.35 [m]

Μανομετρικό αντλίας 65.00 [m]

Παροχή αντλίας 160.00 [m3/hr]

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος απωλειών 23.65 [m]

Επιλέγεται αγωγός από ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Ø200

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

Αγωγός
Μήκος Εσωτερική 

Διάμετρος
Ονομαστική 
Διάμετρος Παροχή Απώλειες 

Ενέργειας Ταχύτητα
Παρατηρήσεις

[m] [mm] [mm] [lt/sec] [m] [m/sec]

2 575.00 176.20 200 44.44 11.25 1.82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΒΩΝ

Κόμβος
Υψόμετρο

Παροχή Πίεση

[lt/sec] [atm]

[m] Κόμβου Στατική Διαθέσιμη

Αντλιοστάσιο 53.95 0.00 65.00 65.00

Δεξαμενή 95.30 29.24 0.00 12.40
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Ο συντάξας Θεωρήθηκε
Προσοτσάνη       /      /2011 Προσοτσάνη      /      /2011

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος

Γεώργιος Μαρτιάδης Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός
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