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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  
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%
Λαμβάνεται : p = 1.00 %
Το δίκτυο θα υπολογιστεί για 40 χρόνια λειτουργίας
Για  τον  υπολογισμό  του  μελλοντικού  πληθυσμού  χρησιμοποιείται  ο  τύπος  του 

ανατοκισμού :

932
100
00.11626

100
1

40

=




 +=





 +=

n

p
pEE σ

Τελικά ο πληθυσμός υπολογισμού στρογγυλοποιείται  και λαμβάνεται  ίσος με  Ep = 
1000 άτομα.

Υδραυλικοί Υπολογισμοί Σελίδα 3 από 18



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

Επειδή για την περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης νερού για τα 
τελευταία  έτη  και  επειδή  οι  ανάγκες  για  σε  νερό  των  βιομηχανιών  της  περιοχής  είναι 
λιγότερο από το 30% των συνολικών αναγκών σε νερό, λαμβάνεται : 

Qμέση ημερήσια = 250 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

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
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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 :

Qμέγιστη ημερήσια = Qμέση ημερήσια x pμέγιστη ημερήσια

Qμέγιστη ημερήσια = 250 x 2.30 = 575 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Qμέγιστη ημερήσια =  575 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
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και

Qμέγιστη ωριαία = Qμέση ημερήσια x pμέγιστη ωριαία

Qμέγιστη ωριαία = 250 x 3.50 = 875 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Qμέγιστη ωριαία =  875 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

1  .2       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ  

Συνολική επιφάνεια οικισμού : 60 Ha
Επιφάνεια υδροδοτούμενου τμήματος (ανατολικό) : 24.93 Ha
Πυκνότητα πληθυσμού : 1000 / 60 = 16.67 άτομα/Ha
Πληθυσμός ανατολικού τμήματος : 16.67 x 24.93 = 416 άτομα
Για την πρόβλεψη υδροδότησης βουστασίων, ποιμνιοστασίων κλπ, ο πληθυσμός του 

ανατολικού τμήματος λαμβάνεται τελικά ίσος με 500 άτομα.
Η αντλία, ο καταθλιπτικός αγωγός και η δεξαμενή αποθήκευσης υπολογίζονται για 
την  Qμέγιστη  ημερήσια (μέση  παροχή  της  ημέρας  του  χρόνου  με  τη  μεγαλύτερη 

κατανάλωση).
Qμέγιστη ημερήσια = 575 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Απαιτούμενη παροχή ανά ημέρα για 500 άτομα : 500 x 575 / 1000 ≈ 300 m3

Για 12ώρη λειτουργία της αντλίας : 300 / 12 = 25 m3/hr
= 0.00694 m3/sec

1.3       ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  

Γεωμετρικό ύψος αντλίας – θέση δεξαμενής 133.76 m

Απώλειες τριβών κατά μήκος του αγωγού από σωλήνες  PΕ ∅160/16 
στο μήκος του δικτύου    L = 1250 m     Σζ 0.013789m/m x 1250 m = 17.24 m
Τοπικές  τριβές εξαρτημάτων - καμπυλών δικτύου κλπ. 3.00 m

Συνολικό Μανομετρικό Ύψος Ηman 154.00 μ

Η απαιτούμενη παροχή νερού ανά ώρα είναι 25 m3/hr

Επομένως η  απορροφουμένη ισχύς στον άξονα της αντλίας είναι :
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Ν =  ( 25.00  x  154.00 ) /  ( 270 x 0.60 )  =  23.76  ΗΡ  
 και η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα = 23.76  x  1.20 = 28.512 ΗΡ.-~-  30.00 ΗΡ

2           ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς, για κτίρια μέχρι 3 ορόφους, η ελάχιστη 

πίεση στον σωλήνα πριν από τον υδρομετρητή είναι 30m, ενώ για τα ψηλότερα σημεία του 

οικισμού είναι 25m.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πίεσης είναι τα 60 m.

To 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.

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.
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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.

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

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.
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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.

5           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 κύματος πίεσης στο νερό δίνεται από τη σχέση [7] :

E
E

S
D

a
w+

=
1

1425

όπου :

D η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα (0.1308 m)

S το πάχος του σωλήνα (0.0146 m)

Ew Το μέτρο ελαστικότητας του νερού (2.06x106 KN/m2)

E Το μέτρο ελαστικότητας υλικού σωλήνα (6.5x105 KN/m2)

άρα : α = 262.84 m/sec
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Η χρονική διάρκεια T για τη μετάδοση του κύματος από το σημείο που δημιουργείται 

μέχρι το σημείο ανάκλασης και επιστροφής στο αρχικό σημείο είναι :

a
LT 2=

όπου :

L Το μήκος του αγωγού (1250 m)

άρα : Τ=9.51 sec

Το μέγιστο υδραυλικό πλήγμα παρουσιάζεται όταν το όργανο που κλείνει τη διατομή, 

κλείσει σε χρόνο μικρότερο του χρόνου Τ, και υπολογίζεται με τη σχέση [7] :

V
g
aH ∆±=∆

όπου :

α Η ταχύτητα μετάδοσης του κύματος πίεσης

g Η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/sec2)

ΔV Η μέγιστη  διαφορά ταχύτητας  πριν και  μετά το κλείσιμο της βάνας ή την 

έναρξη και παύση της λειτουργίας της αντλίας (0.50 m/sec)

ΔΗ = ±(262.84 / 9.81 ) x 0.50 = 13.40 m

Άρα με χρήση σωλήνων ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 20 atm για τα πρώτα 250 m 

του  αγωγού  και  16  atm για  τα  υπόλοιπα  1000  m,  καθώς  και  με  τοποθέτηση 

αντιπληγματικής  βαλβίδας  στον  θάλαμο  δικλείδων  εξασφαλίζεται  ο  αγωγός  έναντι 

υδραυλικού πλήγματος.

6           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.
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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

Πιέσεις βρασμού του νερού

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).

7           ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτεί το ανατολικό τμήμα του οικισμού της Καλλιθέας, αλλά 
θα χρησιμοποιείται και ως δεξαμενή αποθήκευσης νερού για πυρόσβεση.

Οι διαστάσεις της δεξαμενής είναι : 7.30 x 6.00 x 3.50, και όγκου : 153.30 m3 .
Ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής, σύμφωνα με τους παρακάτω υπολογισμούς 

είναι : 300 m3

7.1       ΠΑΡΟΧΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

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 13.33 lt/sec. [13]

Ο  απαιτούμενος  χρόνος  για  την  παροχή  13.33  lt/sec,  σύμφωνα  με  τους 
αμερικάνικους κανονισμούς είναι 2 ώρες. 

Άρα  ο  απαιτούμενος  αποθηκευτικός  όγκος  της  δεξαμενής  για  αντιμετώπιση 
πυρκαγιάς είναι : 2 x (13.33 /1000) x (60 x 60) = 96 m3.
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7.2       ΕΞΙΣΩΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Υπολογίζεται  για  την  Qμέγιστη  ημερήσια =  575  [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]  (μέση  ημερήσια 
κατανάλωση της μέρας με τη μέγιστη κατανάλωση) και για 12ωρη λειτουργία της αντλίας.

Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία ωριαίων διακυμάνσεων της υδροκατανάλωσης κατά το 
24ώρο, λαμβάνονται σαν αντιπροσωπευτικά στοιχεία από Γερμανικό μικρό χωριό.
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7.3       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
[%]

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
[%] Σ%

0 - 1 0.8 0.80
1 - 2 0.8 1.60
2 - 3 0 1.60
3 - 4 0 1.60
4 - 5 0 1.60
5 - 6 13.3 -8.333 6.57
6 - 7 12 -8.333 10.23
7 - 8 4.8 -8.333 6.70
8 - 9 1.6 -8.333 -0.03

9 - 10 4.3 -8.333 -4.07
10 - 11 1.6 -8.333 -10.80
11 - 12 7 -8.333 -12.13
12 - 13 15.1 -8.333 -5.37
13 - 14 5.5 -8.333 -8.20
14 - 15 0.3 -8.333 -16.23
15 - 16 1.4 -8.333 -23.17
16 - 17 1.6 -8.333 -29.90
17 - 18 1.6 -28.30
18 - 19 4.6 -23.70
19 - 20 6.3 -17.40
20 - 21 11.1 -6.30
21 - 22 6.3 0.00
22 - 23 0 0.00
23 - 24 0 0.00

Χαμηλότερη στάθμη 10.23
Υψηλότερη στάθμη -29.90

Σύνολο 40.13

Αριθμός κατοίκων 500 άτομα
Μέση ημερήσια κατανάλωση 250.00 [lt/κάτοικο/ημέρα]

Συντ. μέγιστης ημερήσιας αιχμής 2.30
Μέγιστη ημερήσια παροχή 3.33 [lt/sec]

Εξισωστικός όγκος δεξαμενής V=V% x (Μέγιστη ημερήσια παροχή)

V= 115 m3
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Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής είναι ο όγκος νερού που απαιτείται για 
την υδροδότηση του οικισμού για 24 ώρες.

V = (575 / 1000) x 500 = 287.5 m3 ≈ 300 m3 > (124 + 96) = 115 m3

7.4       ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Εξισωτικός όγκος δεξαμενής (Vd1)
Για 6-16 ώρες λειτουργίας αντλίας Vd1 = 0.44 x (μέγιστη ημερίσια παροχή)
Για 24 ώρες λειτουργίας αντλίας Vd1 = 0.25 x (μέγιστη ημερίσια παροχή)

Διακοπή υδροδότησης (Vd2)
Vd2 = 0.20 x (μέγιστη ημερίσια παροχή)

Απαίτηση πυρκαγιάς (Vd3)
Vd3 = 96 m3

Αριθμός κατοίκων 500 άτομα
Μέση ημερήσια κατανάλωση 250.00 [lt/κάτοικο/ημέρα]

Συντ. μέγιστης ημερήσιας αιχμής 2.30
Μέγιστη ημερήσια παροχή 3.33 [lt/sec]

Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής
V= Vd1 + Vd2 + Vd3

V= 0.44 x 3.33  + 0.20 x 3.33  + 96

V= 280 m3

8           ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  

Η επιλογή της διαμέτρου του καταθλιπτικού αγωγού γίνεται  όχι  μόνο με βάση το 

κόστος  κατασκευής  του  αγωγού,  αλλά  συνδυάζεται  και  με  το  κόστος  κατασκευής  του 

αντλιοστασίου και το κόστος λειτουργίας του.
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Αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός : Όταν αυξάνει η διάμετρος του αγωγού μειώνονται 

οι απώλειες ενέργειες και έτσι απαιτείται αντλιοστάσιο μικρότερης ισχύος. Η αύξηση της 

διαμέτρου  προκαλεί  αύξηση  του  κόστους  του  αγωγού,  αλλά  μείωση  του  κόστους  του 

αντλιοστασίου και μείωση του κόστους λειτουργίας του. Όταν μειώνεται η διάμετρος του 

αγωγού, μειώνεται το κόστος κατασκευής του, αλλά αυξάνονται οι απώλειες ενέργειας και 

επομένως αυξάνεται το κόστος του αντλιοστασίου και λειτουργίας του.

Πρέπει επομένως να βρεθεί εκείνη η διάμετρος που αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος 

του συνολικού έργου. Δηλαδή του κόστους κατασκευής του καταθλιπτικού αγωγού, του 

κόστους κατασκευής του αντλιοστασίου και του κόστους λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Η διαδικασία υπολογισμού του συνολικού κόστους λειτουργίας έχει ως εξής :

1. Επειδή η ταχύτητα του νερού επιτρέπεται να κυμαίνεται μεταξύ ορισμένων ορίων, 

υπολογίζονται οι απώλειες ενέργειας για κάθε διάμετρο που η ταχύτητα του νερού 

βρίσκεται εντός των ορίων.

2. Με γνωστό το μανομετρικό ύψος, υπολογίζεται για κάθε διάμετρο η απαιτούμενη 

ισχύς της αντλίας και του αντίστοιχου κινητήρα.

3. Με γνωστή την ισχύ της αντλίας και του κινητήρα, υπολογίζεται για κάθε διάμετρο 

το κόστος του αντλιοστασίου.

4. Γνωρίζοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζεται για κάθε διάμετρο 

το ετήσιο κόστος λειτουργίας του αντίστοιχου αντλιοστασίου.

5. Χρησιμοποιώντας στοιχεία κόστους κατασκευής σωλήνων υπολογίζεται για κάθε 

διάμετρο το κόστος του αντίστοιχου αγωγού.

6. Προσθέτοντας το κόστος του αγωγού και το κόστος κατασκευής του αντλιοστασίου 

υπολογίζεται για κάθε διάμετρο το συνολικό κόστος κατασκευής.

7. Υπολογίζεται το ετήσιο κόστος :

a. Εάν  το  έργο  τα  κατασκευασθεί  με  δανεισμό,  υπολογίζεται  το  ετήσιο 

κόστος του κεφαλαίου (κόστος κατασκευής αγωγού και αντλιοστασίου) 

και  προστίθεται  σ’  αυτό  το  ετήσιο  κόστος  λειτουργίας  του 

αντλιοστασίου.
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b. Εάν  το  έργο  πρόκειται  να  κατασκευαστεί  με  ίδιους  πόρους  της 

επιχείρησης,  τότε  διαιρείται  το  κόστος  κατασκευής  αγωγού  και 

αντλιοστασίου με τα εκτιμώμενα χρόνια λειτουργίας του και προστίθεται 

σ’ αυτό το ετήσιο κόστος λειτουργίας του αντλιοστασίου.

8. Επιλέγεται η διάμετρος του αγωγού που έχει το μικρότερο ετήσιο κόστος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Προσοτσάνη      /        /2003 Προσοτσάνη        /      /2003

Ο συντάξας Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985

2. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

2. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

3. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

3. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996

4. ΚΟΛΛΙΑΣ Π. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ – ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΥΔΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΘΗΝΑ 1998

5. ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΝ

ΜΕΡΟΣ Α’. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1980

6. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Η. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ 3) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

7. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΤΕΥΧΟΣ 1) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

8. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 1985

9. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΞΑΝΘΗ 1986

10. MARTZ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 1993

11. BUREAU OF RE-

CLAMATION

DESIGN OF SMALL DAMS WASHINGTON 1977

12. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΤΟΥ MANNING

ΞΑΝΘΗ 2000

13. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ (ΤΟΜΟΣ Ι, ΘΕΩΡΙΑ) ΞΑΝΘΗ 2001

14. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ, 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΞΑΝΘΗ 2001

15. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Α. ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ 2001

16. ΠΔ.696/74/ΦΕΚ 

301/08.10.74

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 1974

17. ΚΟΥΤΙΤΑΣ Χ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΞΑΝΘΗ 1982

18. ΚΥΤΑΓΙΑΣ Δ.

ΒΡΥΖΙΔΗΣ Λ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΑΘΗΝΑ 1989

19. ΤΟΛΙΚΑΣ Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000
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