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1.   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

1.  Εισαγωγή 

Η παρούσα οριστική µελέτη αναφέρεται στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του 
αντλιοστασίου, το οποίο προβλέπεται να κατασκευασθεί στην θέση Άη Γιώργης  Θερµής επί 
του υφισταµένου Υδραγωγείου Συνδέσµου, για να ενισχύσει την τροφοδότηση της δεξαµενής 
Μυστεγνών από την δεξαµενή Συνδέσµου. 

Ο υφιστάµενος σήµερα αγωγός τροφοδότησης της δεξαµενής Μυστεγνών από το υδραγωγείο  
Συνδέσµου δεν διαθέτει την απαιτούµενη παροχετευτικότητα για να εξασφαλίζει την οµαλή 
τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών κατά τους θερινούς µήνες και για τον λόγο αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου (booster) επί του αγωγού αυτού, 
περίπου 480 m κατάντη του σηµείου σύνδεσης του αγωγού προς την παλαιά δεξαµενή Θερµής 
µε το υδραγωγείο Συνδέσµου. Κατά την διάρκεια του χειµώνα δεν υφίσταται πρόβληµα 
τροφοδότησης της δεξαµενής Μυστεγνών. 

Η απόληψη της απαιτούµενης για την ενίσχυση της δεξαµενής ποσότητας νερού γίνεται από το 
υφιστάµενο δίκτυο που τροφοδοτείται µε βαρύτητα από τη ∆εξαµενή Συνδέσµου και 
συγκεκριµένα από τον κεντρικό χαλύβδινο αγωγό διαµέτρου 280 mm. 
 
2.  Βασικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίου 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα χρησιµοποιήσουµε για την µελέτη του αντλιοστασίου 
αναγράφονται στον Πίνακα 1 και προκύπτουν από πληροφορίες της ∆ΕΥΑ Λέσβου και από 
συλλογισµούς που αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Η επιθυµητή παροχή του αντλιοστασίου καθορίστηκε από την ∆ΕΥΑ Λέσβου σε 9,20 l/s. 

Η στάθµη εδάφους στη δεξαµενή Μυστεγνών βρίσκεται σε υψόµετρο +115,00 και ο σωλήνας 
εισαγωγής του νερού στη δεξαµενή εκτιµάται ότι βρίσκεται στο +118,00. 

Η ανώτατη στάθµη της πιεζοµετρικής γραµµής ανάντη του αντλιοστασίου (στατική 
πιεζοµετρική) είναι σαφής και καθορίζεται από την στάθµη νερού στη δεξαµενή Συνδέσµου 
+159,00.  

Αντιθέτως η κατώτατη στάθµη της πιεζοµετρικής γραµµής ανάντη του αντλιοστασίου, που 
αποτελεί και το βασικό κριτήριο για τον καθορισµό του µανοµετρικού ύψους των αντλιών του 



προτεινόµενου αντλιοστασίου, δεν µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχουν σχετικές µετρήσεις στην ∆ΕΥΑΛ. Οι µόνες πληροφορίες που µπόρεσε να παράσχει 
η ∆ΕΥΑΛ είναι οι ακόλουθες : 

• περίπου 480 m ανάντη της θέσεως του αντλιοστασίου υπάρχει διακλάδωση από τον 
κεντρικό αγωγό του υδραγωγείου προς την παλαιά δεξαµενή Θερµής, της οποίας η στάθµη 
βρίσκεται στο +95,00. Η τροφοδότηση της δεξαµενής αυτής από το υδραγωγείο γίνεται 
κανονικά χωρίς προβλήµατα. 

• λίγο ψηλότερα από την δεξαµενή αυτή κατασκευάσθηκε η νέα δεξαµενή Θερµής σε 
υψόµετρο +129,00, η τροφοδότηση της οποίας όµως από το υδραγωγείο Συνδέσµου 
αποδείχθηκε προβληµατική και µόνο βραδινές ώρες και κατά την χειµερινή περίοδο µπορεί 
να εξασφαλισθεί. 

Από τις ανωτέρω πληροφορίες συνάγεται ότι κατώτατη η στάθµη της πιεζοµετρικής γραµµής 
στην διακλάδωση προς Θερµή υπό τις σηµερινές συνθήκες είναι ανώτερη του +95,00 
τουλάχιστον σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Γεννάται όµως το ερώτηµα ποιά θα είναι η στάθµη 
αυτή, όταν λειτουργήσει το νέο αντλιοστάσιο αντλώντας επί πλέον παροχή 9,20 l/s από το 
ανάντη δίκτυο. Σαφής απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν είναι δυνατόν να δοθεί, εφ’ όσον δεν 
υπάρχουν µετρήσεις των παροχών προς τις διάφορες καταναλώσεις κατά µήκος του δικτύου.  

Το µόνο στοιχείο που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε προέρχεται από µία µελέτη του δικτύου 
που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μαχαίρα το 2003, η οποία όµως έχει µερικώς εφαρµοσθεί και 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί ακριβώς µε την σηµερινή πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε 
αυτή η συνολική παροχή από τη δεξαµενή Συνδέσµου προς το υδραγωγείο προβλέπεται να 
είναι 30 l/s περιλαµβανοµένης της παροχής προς την δεξαµενή Μυστεγνών 9,20 l/s. ∆εχόµεθα 
ότι στην δυσµενέστερη περίπτωση η πιεζοµετρική γραµµή στην διακλάδωση προς Θερµή είναι 
σήµερα +95,00 για παροχή 30,00-9,20 = 20,80 l/s. Τότε οι απώλειες πίεσης από την δεξαµενή 
Συνδέσµου µέχρι την διακλάδωση προς Θερµή είναι σήµερα 159,00-95,00 = 64,00 m. Εάν η 
παροχή ήταν σταθερή κατά µήκος του υδραγωγείου και αυξηθεί από 20,80 l/s σε 30,00 l/s οι 
απώλειες πίεσης θα αυξάνονταν σε 64*(30/20,8)2=133,00 m και η στάθµη της πιεζοµετρικής 
γραµµής στη διακλάδωση προς Θερµή θα µειωνόταν σε +26,00. Στην πραγµατικότητα οι 
απώλειες κατά µήκος του υδραγωγείου µπορεί να είναι µεγαλύτερες και η στάθµη της 
πιεζοµετρικής χαµηλότερη δεδοµένου ότι σήµερα η παροχή σε µεγάλο µέρος του δικτύου είναι 
µικρότερη των 20,8 l/s λόγω ενδιαµέσων λήψεων και συνεπώς η προσθήκη των 9,20 l/s σε όλο 
το µήκος του υδραγωγείου θα έχει µεγαλύτερη επίδραση στις απώλειες. Από την άλλη πλευρά 
η ταπείνωση της πιεζοµετρικής γραµµής κατά µήκος του υδραγωγείου θα προκαλέσει µείωση ή 
και διακοπή της παροχής προς ορισµένους ενδιάµεσους καταναλωτές µε αποτέλεσµα την 
µείωση της παροχής του υδραγωγείου µε αντίστοιχη ανύψωση της πίεσης και µερική 
αποκατάσταση της τροφοδότησης ενδιαµέσων καταναλωτών. Το όλο σύστηµα θα ισορροπήσει 
τελικά κάθε φορά σε µία ενδιάµεση κατάσταση συνεχώς µεταβαλλόµενη, που είναι αδύνατον να 
προβλεφθεί και µε πιεζοµετρική γραµµή στην διακλάδωση προς Θερµή που µπορεί να 
κυµαίνεται από χαµηλότερη του +26,00 µέχρι την ανώτατη τιµή +159,00 (στατική πίεση). 

Αντίστοιχη διακύµανση θα υπάρχει και ανάντη του νέου αντλιοστασίου, που βρίσκεται σε 
απόσταση 480 m περίπου κατάντη της διακλάδωσης προς Θερµή. Οι απώλειες πίεσης στον 
χαλύβδινο σωλήνα τροφοδότησης του αντλιοστασίου ονοµαστικής διαµέτρου DN140 για 
παροχή 9,20 l/s (κλίση J=2,66‰) ανέρχονται σε ∆Η=2,66*0,480≈1,30 m. Κατά συνέπεια η 
πιεζοµετρική γραµµή ανάντη του αντλιοστασίου µπορεί να κυµαίνεται από χαµηλότερη του 
+25,00 µέχρι την ανώτατη τιµή +159,00 (στατική πίεση). 

Ο ανωτέρω συλλογισµός δίνει µία πολύ αόριστη πρόβλεψη του τι θα συµβεί στην 
πραγµατικότητα, αλλά δείχνει ότι η απόληψη της παροχής 9,20 l/s µπορεί να προκαλέσει στην 
πράξη χαµηλή πίεση ανάντη του αντλιοστασίου επηρεάζοντας τη λειτουργία όλου του ανάντη 
δικτύου, ενώ υπάρχει πάντοτε και η πιθανότητα ότι η σηµερινή παροχή του δικτύου υπερβαίνει 
τα 30,00 l/s και συνεπώς η λειτουργία του αντλιοστασίου θα επηρεάσει πολύ λιγότερο την 
λειτουργία του δικτύου. Στην όλη αβεβαιότητα παρεµβάλλεται και το στοιχείο της χρονικής 
µετατόπισης της πλήρωσης των ενδιαµέσων δεξαµενών, έτσι ώστε η ζήτηση παροχής να 



ετεροχρονίζεται και να µην επιβαρύνεται το υδραγωγείο ταυτόχρονα µε το σύνολο της 
παροχής.  

Σε τελική ανάλυση η σωστή αντιµετώπιση του προβλήµατος θα ήταν η πλήρης 
αποτύπωση του υφισταµένου δικτύου και η µέτρηση των παροχών και πιέσεων κατά 

µήκος αυτού, αλλά η εργασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο και µεγάλο κόστος, γεγονός που 
την καθιστά ανέφικτη στον παρόντα χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν µε βάση τα µόνα διαθέσιµα 
ανωτέρω στοιχεία να επιλέξουµε µία λύση, η οποία θα εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την 
απρόσκοπτη τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, 
χωρίς αυτό να επιφέρει σοβαρή δυσλειτουργία στην τροφοδότηση των ανάντη αυτού 
δεξαµενών.  

Και όσον µεν αφορά την τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών αυτό σηµαίνει ότι  όλος ο 
εξοπλισµός του αντλιοστασίου πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος για να αντιµετωπίσει την 
δυσµενέστερη πιθανή περίπτωση, έχοντας όµως την δυνατότητα να προσαρµόζεται και σε 
λιγότερο δυσµενείς καταστάσεις και συνεπώς είναι πιθανόν στην πράξη να αποδειχθεί ότι ο 
εξοπλισµός αυτός είναι πολύ βαρύτερος και ακριβότερος εκείνου που πραγµατικά χρειάζεται. 
∆υστυχώς όµως η έλλειψη περισσοτέρων στοιχείων για το δίκτυο δεν επιτρέπει άλλη επιλογή, 
χωρίς τον κίνδυνο το έργο να αποδειχθεί ανεπαρκές. Όσον δε αφορά την λειτουργία του ανάντη 
δικτύου σηµαίνει ότι το αντλιοστάσιο πρέπει να λειτουργεί µόνο όταν η ανάντη πιεζοµετρική 
είναι ανώτερη του +94,00.  

Με βάση τους ανωτέρω συλλογισµούς επιλέγουµε σαν στάθµη πιεζοµετρικής γραµµής ανάντη 
του αντλιοστασίου για τον υπολογισµό του ονοµαστικού µανοµετρικού ύψους των αντλιών το 
+94,00. Όπως είναι προφανές το αντλιοστάσιο θα µπορεί να λειτουργήσει και για λίγο 
χαµηλότερη στάθµη ανάντη πιεζοµετρικής µε µειωµένη παροχή, ενώ θα ληφθούν ειδικά µέτρα, 
που αναπτύσσονται σε επόµενα κεφάλαια, για να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του και για 
υψηλότερες τιµές της ανάντη πιεζοµετρικής γραµµής. 

Τέλος τα γεωµετρικά στοιχεία του σηµερινού αγωγού τροφοδότησης της δεξαµενής Μυστεγνών 
που θα αποτελέσει και τον καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου δόθηκαν από την ∆ΕΥΑ 
Μυτιλήνης, ενώ οι απώλειες κατά µήκος αυτού του αγωγού για παροχή 9,20 l/s=33 m3/h 
υπολογίσθηκαν από τον µελετητή.  

Πίνακας 1 
Βασικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίου 

Παροχή αντλιοστασίου l/s 9,20 
                    m3/h 33,12 
Συµβατική παροχή αντλιοστασίου  m3/h 33 
Πιεζοµετρική γραµµή  ανάντη αντλιοστασίου   

• ανώτατη ( στατική δεξαµενής Συνδέσµου)  +159,00 

• κατώτατη (εκτίµηση µελετητή)  +94,00 

Στάθµη εδάφους στο αντλιοστάσιο  +12,00 
Στάθµη άξονα αγωγού τροφοδότησης (εκτίµηση   ∆ΕΥΑΛ)  +11,00 
∆ιάµετρος χαλύβδινου σωλήνα προσαγωγής  mm 140 
∆εξαµενή  κατάθλιψης Μυστεγνών   

• στάθµη εδάφους  +115,00 

• εκτιµώµενη στάθµη εκροής σωλήνα κατάθλιψης  +118,00 

Σωλήνας κατάθλιψης    

• χαλυβδοσωλήνας   

� διάµετρος DN / πίεση PN mm/bar 140 / 16 
� µήκος m 1.440 
� ταχύτητα ροής m/s 0,598 
� J‰  2,66 
� απώλειες  2,66*1,44 = m 3,83 

� σωλήνας PVC   



� διάµετρος DN / πίεση PN mm/bar 160 / 16 
� µήκος m 2.940 
� ταχύτητα ροής m/s 0,685 
� J‰  3,68 
� απώλειες  3,68*2,94 = m 10,82 

� Συνολικές απώλειες αγωγού κατάθλιψης 4,83+10,82≈ m 14,65 
 
 
 

3.  Μορφή αντλιοστασίου και τύπος αντλιών  

Η πίεση του νερού στην τροφοδότηση βρίσκεται πολύ πάνω από την στάθµη του εδάφους και 
συνεπώς  το αντλιοστάσιο µπορεί να κατασκευασθεί επίγειο σαν ωθητικό (booster) χωρίς 
υπόγειους χώρους.  

Όσον αφορά το είδος των αντλιών προτείνονται κοινές οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες που 
προσφέρουν χαµηλό αρχικό κόστος και ευκολότερη συντήρηση αλλά κυρίως για τη 
συγκεκριµένη περίπτωση µικρό χρόνο παράδοσης. Λόγω της υψηλής στατικής πίεσης στην 
τροφοδότηση των αντλιών πρέπει αυτές να είναι κατάλληλες να δεχθούν στην αναρρόφηση 
ονοµαστική πίεση PN16 και συνεπώς παρά το χαµηλό µανοµετρικό ύψος οι µονοβάθµιες 
αντλίες χαµηλής πίεσης είναι ακατάλληλες και θα χρησιµοποιηθούν αντλίες πολυβάθµιες. 

Στη συνέχεια θα διαπιστώσουµε την ανάγκη τροφοδότησης των κινητήρων των αντλιών µέσω 
ρυθµιστών στροφών (frequency converters ή inverters), γεγονός που επιβάλλει τα ακόλουθα 
ειδικά χαρακτηριστικά στα αντλητικά συγκροτήµατα : 
� οι αντλίες πρέπει να έχουν µηχανικούς στυπιοθλίπτες για να µην υπάρχει πρόβληµα ψύξης 
σε χαµηλές στροφές. 

� οι κινητήρες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε θερµίστορς για να προληφθεί υπερθέρµανση 
σε περίπτωση µακράς λειτουργίας µε χαµηλό αριθµό στροφών. 

Κατά τους χειµερινούς µήνες η τροφοδότηση της δεξαµενής Μυστεγνών γίνεται ήδη µε 
βαρύτητα και συνεπώς στο αντλιοστάσιο θα προβλεφθεί και διάταξη by-pass που θα επιτρέπει 
αυτή τη λειτουργία. 
 
4.  Αριθµός και ονοµαστική παροχή αντλιών 

Λόγω της φύσης του αντλιοστασίου είναι απαραίτητο να υπάρχει εφεδρική αντλία. Η µικρή 
συνολική παροχή καθορίζει αµέσως την χρησιµοποίηση µιας κύριας και µιας εφεδρικής αντλίας. 

Εποµένως   θα   τοποθετηθούν   δύο  όµοιες  αντλίες µε παροχή Q = 33 m3/h η κάθε µία. 
 

            5. Υπολογισµός µανοµετρικού ύψους ονοµαστικής παροχής αντλιών 

Για να υπολογίσουµε το µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης στην ονοµαστική παροχή της, 
υπολογίζουµε πρώτα στον Πίνακα 2 τις απώλειες πίεσης στο αντλιοστάσιο από τον υφιστάµενο 
χαλύβδινο  αγωγό τροφοδότησης DN140 µέχρι την σύνδεση µε τον επίσης υφιστάµενο 
χαλύβδινο καταθλιπτικό αγωγό DN140. 

 

 

Πίνακας 2 

Υπολογισµός απωλειών αντλιοστασίου 

1. Απώλειες στον κεντρικό αγωγό τροφοδότησης 
 Παροχή m3/h 33  
 ∆ιάµετρος (139,7Χ5) mm 129,7  
 Ταχύτητα m/s 0,71  
 ∆υναµικό ύψος u2/2g m 0,03  



1α. Απώλειες γραµµικές    
 J%  0,72  
 Μήκος m 4  
 Απώλειες m 0,0072*4 0,03 

1β. Απώλειες τοπικές    
 Ταυ απόκλισης ζ 0,90  
 Καµπύλες 2Χ0,50 ζ 1,00  
  Σζ 1,90  
 Απώλειες m 1,90*0,03 0,06 

2. Απώλειες σωλήνωσης αντλιών 
2α. Σωλήνωση τροφοδότησης    

 Παροχή m3/h 33  
 ∆ιάµετρος (114,3Χ4,5) mm 105,3  
 Ταχύτητα m/s 1,05  
 ∆υναµικό ύψος u2/2g m 0,06  

2α1. Απώλειες γραµµικές    
 J%  2,04  
 Μήκος m 1  
 Απώλειες m 0,0204*1 0,02 

2α2. Απώλειες τοπικές    
 Ταυ ζ 1,00  
 ∆ικλείδα πεταλούδα ζ 0,50  
 Τεµάχιο εξάρµοσης ζ 0,15  
 Καµπύλη 900 ζ 0,50  
 Συστολή 100/65 ζ 0,10  
  Σζ 2,25  
 Απώλειες m 0,06*2,25 0,14 

2β. Σωλήνωση κατάθλιψης    
 Παροχή m3/h 33  
 ∆ιάµετρος (88,9Χ4,05) mm 80,8  
 Ταχύτητα m/s 1,79  
 ∆υναµικό ύψος u2/2g m 0,16  

2α1. Απώλειες γραµµικές    
 J%  8,33  
 Μήκος m 1,0  
 Απώλειες m 0,0833*1 0,08 

2α2. Απώλειες τοπικές    
 ∆ιαστολή ζ 0,10  
 Καµπύλες 2Χ0,50 ζ 1,00  
 Βαλβίδα αντεπιστροφής ζ 2,50  
 Τεµάχιο εξάρµοσης ζ 0,15  
 ∆ικλείδα πεταλούδα ζ 0,50  
 Ταυ ζ 1,00  
  Σζ 5,25  
 Απώλειες m 0,16*5,25 0,84 

3. Απώλειες στον κεντρικό αγωγό κατάθλιψης 
 Παροχή m3/h 33  
 ∆ιάµετρος (114,3Χ4,5) mm 105,3  
 Ταχύτητα m/s 1,05  
 ∆υναµικό ύψος u2/2g m 0,06  

3α. Απώλειες γραµµικές    
 J%  2,12  
 Μήκος  6,0  
 Απώλειες  0,0212*6 0,13 



3β. Απώλειες τοπικές    
 Καµπύλες 2Χ0,50 ζ 1,00  
 ∆ικλείδα πεταλούδα ζ 0,50  
 Τεµάχιο εξάρµοσης ζ 0,15  
  Σζ 1,65  
 Απώλειες m 0,06*1,65 0,10 

4. Σύνολο απωλειών ∆Ηα αντλιοστασίου m  1,40 
 
Στην συνέχεια υπολογίζεται στον Πίνακα 3 το απαιτούµενο ύψος ανύψωσης βάσει των 
στοιχείων του Πίνακα 1 σαν διαφορά της στάθµης εξόδου του καταθλιπτικού αγωγού στη 
δεξαµενή Μυστεγνών και της κατώτατης πίεσης της πιεζοµετρικής γραµµής στην τροφοδότηση. 

Στο ύψος ανύψωσης προστίθενται στον ίδιο Πίνακα 3 οι απώλειες του αντλιοστασίου από τον 
Πίνακα 2, οι απώλειες στον καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο µέχρι την δεξαµενή από 
τον Πίνακα 1 και γίνεται στρογγύλευση. Έτσι υπολογίζεται το µανοµετρικό ύψος Ηο για την 
ονοµαστική παροχή Qον των αντλιών. 

 

Πίνακας 3 
Μανοµετρικό ύψος ονοµαστικής παροχής αντλιών 

Στάθµη εξόδου καταθλιπτικού αγωγού  +118,00 
Κατώτατη πιεζοµετρική γραµµή στην τροφοδότηση  +94,00 
Ύψος ανύψωσης m 24,00 
Απώλειες αντλιοστασίου m 1,40 
Απώλειες καταθλιπτικού αγωγού m 14,65 
Στρογγύλευση m 0,95 
Μανοµετρικό ύψος Η0 για ονοµαστική παροχή Q0=33 m3/h m 41,00 

 
 
6.  Σύστηµα ρύθµισης  

Το αντλιοστάσιο ανυψώνει το νερό προς την δεξαµενή Μυστεγνών και συνεπώς είναι φανερό 
πως η ρύθµιση της λειτουργίας του θα γίνεται κατά προτεραιότητα από τη στάθµη του νερού 
στην υπερυψωµένη αυτή δεξαµενή. ∆εύτερο κριτήριο για την λειτουργία του είναι η 
πιεζοµετρική γραµµή στην τροφοδότησή του, η οποία πρέπει να διατηρείται υψηλότερη του 
+94,00. Εφόσον η πίεση στην τροφοδότηση πληροί το κριτήριο αυτό, το κύριο αντλητικό 
συγκρότηµα λειτουργεί µέχρι να γεµίσει η δεξαµενή. Υπάρχει µια στάθµη εκκίνησης Ε στο κάτω 
µέρος της δεξαµενής και µια στάθµη στάσης Σ στο άνω τµήµα της δεξαµενής.  

Η στάθµη στάσεως Σ ταυτίζεται µε την ανώτατη στάθµη νερού στην δεξαµενή. Κάτω από την 
στάθµη αυτή και σε απόσταση που να περιλαµβάνει ένα ρυθµιστικό όγκο Vo βρίσκεται η 
στάθµη εκκίνησης Ε. 

Ο ρυθµιστικός όγκος Vo καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν 
να ξεκινήσει η αντλία συχνότερα από µία µέγιστη καθοριζόµενη συχνότητα ανεξάρτητα από την 
ζήτηση που υπάρχει από την δεξαµενή : 

                               Q   
Vo = ------    m3 

                              4Zn 

όπου : Q = 33 m3/h είναι η παροχή της αντλίας 
 Ζ ο επιλεγόµενος αριθµός εκκινήσεων ανά ώρα κάθε αντλίας. Το αντλητικό συγκρότηµα 

του µεγέθους που χρησιµοποιείται στο αντλιοστάσιο αυτό µπορεί να εκτελέσει χωρίς 
κανένα πρόβληµα 6 εκκινήσεις ανά ώρα. ∆εδοµένου του πολύ µικρού απαιτούµενου 
όγκου ρύθµισης, δεχόµαστε εδώ Ζ = 2, ώστε οι αντλίες να λειτουργούν πιο άνετα, χωρίς 
αυτό να συνεπάγεται κάποια δαπάνη. 



 η = 2 ο αριθµός των αντλιών µε πρόβλεψη κυκλικής εναλλαγής της λειτουργίας τους. 

Κατά συνέπεια ο ελάχιστος απαιτούµενος ρυθµιστικός όγκος είναι : 

                            33 
Vo = ------------- = 2,06  m3 

                       4 . 2 . 2 

Η δεξαµενή Μυστεγνών είναι διθάλαµη και έχει σηµαντικό όγκο περίπου 157 m3, σύµφωνα µε 
πληροφορίες της ∆ΕΥΑΛ, ώστε ο απαιτούµενος ρυθµιστικός όγκος να αποτελεί αµελητέο 
τµήµα αυτού. Η κάτοψη της δεξαµενής είναι περίπου 2Χ4,45Χ4,65 = 41,4 m2. Για να υπάρχει 
σαφής διαχωρισµός των σταθµών Ε και Σ απαιτείται υψοµετρική διαφορά περίπου 0,20 m. 
Συνεπώς ο ρυθµιστικός όγκος θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον 8,3 m3. Η ανώτατη στάθµη 
κανονικής λειτουργίας Σ βρίσκεται σε ύψος 3,70 m από τον πυθµένα και συνεπώς η στάθµη Ε 
σε ύψος 3,50 m από τον πυθµένα της. 

Η υλοποίηση των δύο σταθµών Σ και Ε θα γίνεται από δύο πλωτούς διακόπτες σε κάθε θάλαµο 
της δεξαµενής που θα µεταδίδουν το σήµα της στάθµης στον προγραµµατιζόµενο λογικό 
επεξεργαστή (PLC) του αντλιοστασίου µέσω ασύρµατης σύνδεσης. Στον πίνακα αυτοµατισµού 
του αντλιοστασίου θα γίνεται επιλογή του ζεύγους σταθµών που θα ρυθµίζει την λειτουργία. Θα 
προβλεφθεί δε και τρίτος πλωτός διακόπτης στάσης σε κάθε θάλαµο σε στάθµη κατά 0,10 m 
ανώτερη της Σ για αποφυγή υπερχείλισης σε περίπτωση προβλήµατος στον διακόπτη της 
στάθµης Σ.. 

 
7. Πεδίο λειτουργίας αντλιών 

Βασικό χαρακτηριστικό για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των αντλιών είναι η διερεύνηση 
του πεδίου, µέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Ο ακριβής υπολογισµός του πεδίου 
αυτού είναι δυνατός µόνο όταν είναι γνωστή η χαρακτηριστική καµπύλη των αντλιών. Στο 
παρόν στάδιο µπορούµε όµως να κάνουµε µία εκτίµηση του πεδίου λειτουργίας 
χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικές καµπύλες αντλιών του εµπορίου (βλ. Παράρτηµα Α).  

Το µέγιστο µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης ταυτίζεται µε το ονοµαστικό µανοµετρικό ύψος 
που υπολογίσθηκε στην προηγούµενη παράγραφο 5, δεδοµένου ότι στον υπολογισµό 
ελήφθησαν υπόψη η σταθερή στάθµη εξόδου στην δεξαµενή κατάθλιψης και η κατώτατη 
αποδεκτή στάθµη πιεζοµετρικής γραµµής στην τροφοδότηση, δηλαδή Ho = Ηmax = 41 m. 

Αντίθετα το ελάχιστο µανοµετρικό ύψος επηρεάζεται σηµαντικά από την ανύψωση της στάθµης 
της πιεζοµετρικής γραµµής στην τροφοδότηση του αντλιοστασίου σε περίπτωση µειωµένης 
ζήτησης, η οποία σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει εξαιρετικά µεγάλη. Αυτή η ανύψωση 
οδηγεί σε µείωση του µανοµετρικού ύψους της εγκατάστασης µε αποτέλεσµα η παροχή της 
αντλίας να τείνει να αυξηθεί. Με τη σειρά της η αύξηση της παροχής προκαλεί αύξηση των 
απωλειών στις σωληνώσεις, η οποία αντισταθµίζει µερικώς την µείωση του µανοµετρικού 
ύψους αλλά κινδυνεύει να δηµιουργήσει προβλήµατα στο ανάντη του αντλιοστασίου δίκτυο. 
Πρέπει λοιπόν να εµποδίσουµε αυτήν την αύξηση της παροχής και ταυτόχρονα να µειώσουµε 
το µανοµετρικό ύψος της αντλίας προσαρµόζοντας αυτό στο µειωµένο µανοµετρικό  ύψος της 
εγκατάστασης. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε χρησιµοποιώντας ρυθµιστές στροφών 
(frequency converters ή inverters) για την τροφοδότηση των αντλιών σε συνδυασµό µε ένα 
µετρητή της παροχής του αντλιοστασίου. 

Θεωρούµε την χαρακτηριστική καµπύλη του Παραρτήµατος Α, µε ονοµαστικό σηµείο 
λειτουργίας Qo=33 m3/h, Ho=41 m στην συχνότητα του δικτύου f=50 Hz. Το ακραίο σηµείο της 
καµπύλης αυτής αντιστοιχεί σε παροχή Q1=47 m3/h για µανοµετρικό ύψος περίπου Η1=23 m. 
Εάν µειώσουµε την συχνότητα τροφοδότησης του κινητήρα της αντλίας µε τη βοήθεια του 
ρυθµιστή στροφών σε f1=33/47*f=35,1 Hz, το αντίστοιχο µανοµετρικό ύψος της αντλίας 
µειώνεται σε Hmin=(35,1/50)2*H1=0,493*23=11,3 ≈ 11 m. Συνεπώς στη συχνότητα αυτή – που 
αποτελεί και την ελάχιστη επιτρεπόµενη - η αντλία θα αποδώσει και πάλι παροχή σταθερή 
Ho=33 m3/h αλλά σε µανοµετρικό ύψος 11 m. Το σηµείο αυτό του κάτω άκρου του πεδίου 



λειτουργίας σε συχνότητα 50 Hz αντιστοιχεί στη µέγιστη απορροφούµενη ισχύ στον άξονα της 
αντλίας και συνεπώς καθορίζει την απαιτούµενη ισχύ κινητήρα. 

Έτσι µε την χρήση των ρυθµιστών στροφών µπορούµε να προσαρµόσουµε την λειτουργία της 
αντλίας σε σταθερή παροχή 33 m3/h για ολόκληρο το πεδίο µανοµετρικών υψών από 
Hmax=Ηο=41 m µέχρι περίπου Hmin=11 m. 

 
 
 
8. Λειτουργία αντλιοστασίου 

Μετά από όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, µπορούµε να περιγράψουµε 
κατωτέρω τον τρόπο λειτουργίας του αντλιοστασίου. Τα βασικά όργανα εκτός από τα αντλητικά 
συγκροτήµατα και τους ρυθµιστές στροφών είναι ο µετρητής παροχής, ένας µετρητής πίεσης 
στην τροφοδότηση του αντλιοστασίου, µία ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδα στον κεντρικό 
καταθλιπτικό αγωγό και ένας προγραµµατιζόµενος λογικός επεξεργαστής (PLC). Η παρακάτω 
περιγραφή λαµβάνει υπόψη ότι ο µετρητής πίεσης τοποθετείται σε στάθµη +13,00. Όλες οι 
αναφερόµενες τιµές πιέσεων είναι  προσεγγιστικές και πρέπει να ρυθµισθούν κατά την 
λειτουργία και µε την εµπειρία που θα αποκτηθεί στην πράξη εξαρτώµενες και από την 
χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας που θα εγκατασταθεί. 

Όταν το νερό στη δεξαµενή Μυστεγνών κατέβει µέχρι τη στάθµη Ε, ελευθερώνεται η λειτουργία 
της κύριας αντλίας. Το τι θα ακολουθήσει εξαρτάται από την τιµή της πιεζοµετρικής γραµµής 
ανάντη του αντλιοστασίου : 
� Εάν η στάθµη της πιεζοµετρικής είναι κατώτερη του +94,00 (πίεση 81,00 m), η αντλία δεν 
τίθεται σε λειτουργία για να µην προκληθούν δυσλειτουργίες στο ανάντη δίκτυο. 

� Εάν η στάθµη της πιεζοµετρικής είναι ανώτερη του +96,00 (πίεση 83,00 m), η αντλία τίθεται 
σε λειτουργία και ο ρυθµιστής στροφών αυξάνει τις στροφές της αντλίας µέχρι να επιτευχθεί 
παροχή Qo=33 m3/h. Στη συνέχεια ο ρυθµιστής στροφών αυξοµειώνει την συχνότητα 
µεταξύ της fo=50 Hz και της ελάχιστης επιτρεπόµενης f1=fmin (που στην περίπτωση της 
αντλίας του Παραρτήµατος Α είναι 35,1 Hz), ώστε να διατηρεί την παροχή σταθερή 33 m3/h. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας : 
o Εάν η στάθµη της πιεζοµετρικής γραµµής µειωθεί κάτω του +94,00 (πίεση 81,00 m), η 
αντλία σταµατάει και δεν µπορεί να ξεκινήσει πάλι εάν η πιεζοµετρική γραµµή δεν 
υπερβεί το +96,00 και – για να αποφευχθούν αλλεπάλληλες εκκινήσεις και στάσεις – εάν 
δεν παρέλθει χρόνος ρυθµιζόµενος περίπου 15 min. 

o Εάν η συχνότητα µειωθεί µέχρι την κατώτατη επιτρεπόµενη, αυτό σηµαίνει µανοµετρικό 
ύψος αντλίας περίπου Hmin (= 11 m στο παράδειγµά µας) και στάθµη πιεζοµετρικής 
γραµµής ανάντη 118,00+14,65-11,00=+121,65≈+122,00 (πίεση 109,00 m). Η αντλία δεν 
µπορεί πλέον να µειώσει το µανοµετρικό ύψος της και συνεχίζει να λειτουργεί µε παροχή 
33 m3/h, µανοµετρικό ύψος περίπου 11 m σε συχνότητα 35,1 Hz. Εάν η ανάντη πίεση 
συνεχίσει να αυξάνει πρέπει η ροή να στραγγαλισθεί στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό. 
Αυτό γίνεται µε εντολή από το PLC προς την ηλεκτροκίνητη δικλείδα, η οποία αρχίζει να 
κλείνει, τόσο όσο να διατηρηθεί η παροχή στην επιθυµητή τιµή των 33 m3/h. Στη συνέχεια 
και εφόσον η πιεζοµετρική γραµµή ανάντη διατηρείται ανώτερη του +122,00 (πίεση 
ανώτερη των 109 m) η ρύθµιση της παροχής γίνεται µε άνοιγµα και κλείσιµο της 
δικλείδας. Η λειτουργία αυτή βέβαια συνεπάγεται απώλεια ενέργειας που αντιστοιχεί στο 
τµήµα του µανοµετρικού ύψους των 11 m που στραγγαλίζεται από την δικλείδα και 
επίσης συνεπάγεται κάποια φθορά στον δίσκο της δικλείδας. 

o Εάν η στάθµη της πιεζοµετρικής µειωθεί κάτω του +122,00 η δικλείδα ανοίγει τελείως και 
ο ρυθµιστής στροφών αρχίζει να αυξάνει την συχνότητα, ώστε να διατηρείται η παροχή 
33 m3/h στα µεγαλύτερα µανοµετρικά ύψη που προκύπτουν. 

o Εάν η δικλείδα κλείσει τελείως ή η πιεζοµετρική ανάντη φθάσει στην τιµή +133,00 (πίεση 
120 m) αυτό σηµαίνει ότι η διατιθέµενη πίεση είναι επαρκής για την τροφοδότηση της 
δεξαµενής Μυστεγνών µε βαρύτητα. Η δικλείδα παραµένει κλειστή και η αντλία παύει να 
λειτουργεί. 



� Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τιµή της πιεζοµετρικής ανάντη του αντλιοστασίου όταν το 
νερό στη δεξαµενή Μυστεγνών φθάσει στην στάθµη Σ  κλείνει η ηλεκτροκίνητη δικλείδα του 
καταθλιπτικού αγωγού και σταµατά η αντλία. 

Η µορφή της χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην 

διαµόρφωση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, δεδοµένου ότι το ελάχιστο 
µανοµετρικό ύψος της αντλίας µε το οποίο µπορεί να καλυφθεί η ονοµαστική παροχή 
του αντλιοστασίου είναι συνάρτηση του σηµείου µέγιστης παροχής στο πεδίο 

λειτουργίας της αντλίας για συχνότητα f = 50 Hz. Εάν το ελάχιστο αυτό µανοµετρικό 
ύψος αντί 11 m που είναι στην αντλία του Παραρτήµατος Α βρίσκεται στην περιοχή των 

2-3 m, δεν υπάρχει ανάγκη στραγγαλισµού από την ηλεκτροκίνητη δικλείδα και 
συνεπώς παρέλκει η ύπαρξή της. Όταν η αντλία φθάσει να λειτουργεί µε την µικρότερη 
επιτρεπόµενη συχνότητα, µπορεί να σταµατήσει η λειτουργία της και η τροφοδότηση να 

συνεχίσει µε βαρύτητα και µε λίγο µικρότερη παροχή. Η επιλογή αυτή όµως δεν µπορεί 
να γίνει παρά µόνο όταν είναι γνωστή η χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας. 

 
9. Υπόλοιπα στοιχεία αντλιών 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως οι αντλίες πρέπει να είναι πολυβάθµιες λόγω της υψηλής 
στατικής πίεσης. Όσον αφορά τον αριθµό στροφών τους προτείνουµε αντλίες των 2900 rpm 
που θα είναι διβάθµιες, ενώ οι αντλίες των 1450 rpm θα είναι τουλάχιστον τετραβάθµιες και 
πολύ ακριβότερες. 

Ο αναµενόµενος βαθµός απόδοσης n των αντλιών είναι τουλάχιστον 45% στο σηµείο µέγιστης 
παροχής ενώ βαθµός απόδοσης 60% θα περιλαµβάνεται στο πεδίο λειτουργίας.  

Η απαιτούµενη ισχύς στον άξονα της αντλίας προκύπτει από την σχέση : 
 

Pa = Qmax*Hmin / 367*n = 47*23 / 367*0,45 = 6,6 kW 
 
10. Κινητήρες 

Οι κινητήρες θα είναι ασύγχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα,  που  
συνδέονται µε τις αντλίες απ΄ ευθείας µέσω ελαστικού συνδέσµου  και  τροφοδοτούνται από 
ρυθµιστές στροφών. 

Η ισχύς των κινητήρων αυτού του πολύ µικρού µεγέθους πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 
20% µεγαλύτερη από την ισχύ που απορροφά η αντλία στον άξονά της. Απαιτείται όµως ένα 
επί πλέον περιθώριο 5% λόγω της παρεµβολής του ρυθµιστή στροφών και συνεπώς συνολικό 
περιθώριο ασφαλείας 25%. 

Κατόπιν αυτού η απαιτούµενη ισχύς κινητήρα είναι : 

Pk=1,25*6,6=8,3 kW 

Επιλέγεται τυποποιηµένος κινητήρας 11 kW. 

 
10. Υδραυλικό πλήγµα 

Στις αντλητικές εγκαταστάσεις µε υπερυψωµένη δεξαµενή, το υδραυλικό πλήγµα έχει την 
κλασσική µορφή. Η δυσµενέστερη περίπτωση γενικά είναι να διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα την 
στιγµή που λειτουργούν όλες οι αντλίες, στη συγκεκριµένη περίπτωση όµως όπου υπάρχει 
µόνο µία αντλία σε λειτουργία, αυτό θα συµβαίνει σε κάθε στάση της αντλίας. 

Με την διακοπή της τροφοδότησης του κινητήρα η αντλία δεν σταµατά απότοµα αλλά λόγω της 
ροπής αδρανείας του συγκροτήµατος και κυρίως του κινητήρα, εξακολουθεί να περιστρέφεται 
λίγο. Η παροχή όµως αυτή της αντλίας δεν είναι αρκετή για να καλύψει το κενό που δηµιουργεί 
πίσω της η κινούµενη στήλη του νερού στον καταθλιπτικό αγωγό. Έτσι η πίεση στην αρχή του 
αγωγού αρχίζει να µειώνεται, όπως η στήλη του νερού κινείται προς την κατάθλιψη, χωρίς να 
προσδίδεται νέα ποσότητα νερού στην αρχή του αγωγού. Η µείωση της πίεσης προκαλεί 



επιβράδυνση στην κίνηση του νερού, δηλαδή µειώνει την παροχή προς την δεξαµενή 
κατάθλιψης. Τελικά η παροχή αυτή µηδενίζεται και τότε επικρατεί στην αρχή του αγωγού η 
µικρότερη πίεση (πρώτη φάση φαινοµένου - υποπίεση). 

Ταυτόχρονα στον αγωγό προσαγωγής η στήλη του νερού εξακολουθεί να κινείται προς το 
αντλιοστάσιο προκαλώντας αύξηση της πίεσης στην τροφοδότηση, η οποία µε την σειρά της 
προκαλεί επιβράδυνση στην κίνηση του νερού, µέχρι του σηµείου να µηδενισθεί η παροχή, 
οπότε στην τροφοδότηση επικρατεί η υψηλότερη πίεση. 

Η µέγιστη υποπίεση στον καταθλιπτικό αγωγό που δηµιουργείται από µία απότοµη µεταβολή 
της ροής εξαρτάται από την σχέση µεταξύ του χρόνου t που απαιτείται για να µηδενισθεί η 
παροχή στη θέση διαταραχής (στη συγκεκριµένη περίπτωση t=2-3 s για να σταµατήσει η 
αντλία) και του χρόνου Τ που χρειάζεται η κύµανση της διαταραχής για να ταξιδέψει µέχρι το 
τέλος του αγωγού, δηλ. µέχρι το σηµείο ανάκλασης και να επιστρέψει στην πηγή της 
διαταραχής (αντλία). Ο χρόνος Τ υπολογίζεται από τη σχέση : 

Τ = 2*L/a     s 

όπου L σε m το µήκος του αγωγού και a σε m/s η ταχύτητα µετάδοσης της διαταραχής. 

Η µέγιστη µεταβολή πίεσης προκύπτει από τη σχέση των Micheaud - Marchetti : 

∆Pmax = 2*L*u / g*t  = a*u*T / g*t 

Εάν Τ ≥ t τότε η µέγιστη µεταβολή πίεσης υπολογίζεται από τον τύπο του Joukowsky 

∆Pmax = a* u / g 

όπου a      σε m/s ταχύτητα µετάδοσης του κύµατος της διαταραχής στον 
καταθλιπτικό αγωγό 

 u      σε m/s η ταχύτητα ροής στον καταθλιπτικό αγωγό 

 g=9,81 m/s2 η επιτάχυνση της βαρύτητας 
 

Η ταχύτητα µετάδοσης του κύµατος της διαταραχής σε χαλυβδοσωλήνες κυµαίνεται περί τα 
1.000 m/s, ενώ για σωλήνες ΡΕ και PVC είναι σηµαντικά µικρότερη (400-700 m/s). ∆εχόµαστε 
σε πρώτη προσέγγιση σαν δυσµενέστερη περίπτωση ότι ολόκληρος ο καταθλιπτικός αγωγός 
είναι χαλυβδοσωλήνας DN140 µε συνολικό µήκος 1.440+2.940=4.380 m και ταχύτητα ροής 
u=0,598 m/s. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος Τ είναι : 

Τ=2*4.380/1.000=8,76 s > t=3 s 

και συνεπώς η µέγιστη δυνατή µείωση πίεσης στον καταθλιπτικό αγωγό ανέρχεται σε : 

∆Pmax = 1.000*0,598 / 9,81 = 61,00 m 

Η πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό που βρίσκεται σε στάθµη +11,00 κατά την κανονική 
λειτουργία του αντλιοστασίου ανέρχεται σε P = 118,00+14,65-11,00 = 121,65 ≈ 122,00 m και 
συνεπώς η κατώτατη πίεση που θα µπορούσε να εµφανισθεί κατά το υδραυλικό πλήγµα θα 
ήταν : 

Pmin = 122,00-61,00 = 61,00 m 

η οποία είναι απολύτως αποδεκτή. Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται να εµφανισθεί αυτή η 
υποπίεση. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως στην παράγραφο 8 εφόσον το 
αντλιοστάσιο λειτουργούσε, η πίεση στην τροφοδότηση ήταν ανώτερη των 83,00 m 
(πιεζοµετρική ανώτερη του +96,00) και µε την στάση του αντλιοστασίου συνεχώς θα αυξάνει. 
Έχουµε λοιπόν την πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό που συνεχώς µειώνεται από 122,00 m 
προς 61,00 m, ενώ συγχρόνως η πίεση στην τροφοδότης αυξάνει από τα 83,00 m. Σε κάποια 
τιµή ανώτερη των 83,00 m η πίεση στην τροφοδότηση θα γίνει µεγαλύτερη από την πίεση στην 
κατάθλιψη και τότε θα ανοίξει η βαλβίδα αντεπιστροφής του by-pass που συνδέει τους δύο 
αγωγούς και νερό από την τροφοδότηση θα αρχίσει να ρέει προς την κατάθλιψη εµποδίζοντας 
την περαιτέρω µείωση της πίεσης στην κατάθλιψη και συγκρατώντας την αύξηση της πίεσης 



στην τροφοδότηση. Εποµένως είναι σαφές ότι η κατώτατη πίεση στον καταθλιπτικό αγωγό δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη της Pmin ≥ 83,00 m που αντιστοιχεί σε µείωση της αρχικής πίεσης  

∆Ρ = 122,00 -83,00 = 39,00 m 

Στην συνέχεια του φαινοµένου επειδή η πίεση στην αρχή του αγωγού είναι µικρότερη από την 
υψοµετρική διαφορά µε την δεξαµενή, η ροή του νερού αντιστρέφεται και εµφανίζεται παροχή 
από την δεξαµενή προς το αντλιοστάσιο. Η πίεση στην αρχή του καταθλιπτικού αγωγού 
αυξάνει σιγά- σιγά προκαλώντας κλείσιµο της βαλβίδας αντεπιστροφής του by-pass και 
αποµόνωση των δύο αγωγών. Στην αρχή, όσο η πίεση στην αρχή του καταθλιπτικού αγωγού 
είναι µικρότερη από την γεωµετρική διαφορά µε την δεξαµενή, η παροχή συνεχώς αυξάνει, 
αλλά µόλις η πίεση υπερβεί την τιµή αυτή αρχίζει και επιβραδύνει την ροή του νερού 
µειώνοντας την παροχή. Τελικά η παροχή µηδενίζεται και τότε επικρατεί στο αντλιοστάσιο η 
µεγαλύτερη πίεση (δεύτερη φάση φαινοµένου - υπερπίεση). 

Ακολουθεί η επανάληψη του ίδιου φαινοµένου περιοδικά, αλλά όπως σε κάθε φυσική 
ταλάντωση, µε εύρος που συνέχεια µειώνεται µέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία, δηλαδή 
στατική πίεση στο αντλιοστάσιο και καµία κίνηση νερού. 

Η µέγιστη αύξηση πίεσης που µπορεί να εµφανισθεί - εάν αµεληθούν οι απώλειες στον σωλήνα 
- είναι ίση µε την µέγιστη µείωση πίεσης που εµφανίσθηκε στην πρώτη φάση των υποπιέσεων. 
Στην πραγµατικότητα η υπερπίεση είναι σηµαντικά µικρότερη λόγω της ύπαρξης απωλειών 
14,65 m στον καταθλιπτική αγωγό. Κατά συνέπεια η µέγιστη πίεση που µπορεί να εµφανισθεί 
στον καταθλιπτικό αγωγό είναι : 

Pmax < 122,00+39,00 = 161,00 m 

και είναι οριακά αποδεκτή. 

Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από το υδραυλικό πλήγµα για το 
αντλιοστάσιο και τον καταθλιπτικό αγωγό 

 
 11. Ηλεκτρική τροφοδότηση 

Η απορροφούµενη ισχύς από το αντλιοστάσιο είναι πολύ µικρότερη των 200 KW και συνεπώς 
θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο χαµηλής τάσης 230/400 V της ∆.Ε.Η. 

Για την σύνδεση προς το δίκτυο 230/400 V της ∆ΕΗ θα κατασκευασθεί επί του τοίχου του 
αντλιοστασίου και σε θέση που θα υποδείξει η ∆ΕΗ στεγανό κιβώτιο µε γαλβανισµένη σωλήνα 
στήριξης του καλωδίου παροχής σύµφωνα µε τα σχέδια που θα δώσει η ∆ΕΗ. 

 
 12. Υπολογισµός καλωδίων 

Για την τροφοδότηση του πίνακα του αντλιοστασίου από την παροχή ∆ΕΗ θα χρησιµοποιηθεί 
καλώδιο πλαστικής µόνωσης τύπου J1VV (πρώην ΝΥΥ), κατάλληλο για τάση 0,6/1 kV και µε 
επιτρεπόµενη θερµοκρασία συνεχούς λειτουργίας 700 C. Για την τροφοδότηση των κινητήρων 
από κάθε ρυθµιστή στροφών θα χρησιµοποιηθεί ένα καλώδιο µε αντιπαρασιτική προστασία, 
δηλαδή καλώδιο µε τρεις αγωγούς φάσεων και αγωγό γείωσης οµοκεντρικά περιελιγµένο που 
εκτελεί και χρέη θωράκισης ενδεικτικού τύπου NYCY.  

Για τον υπολογισµό της διατοµής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη τα µέγιστα επιτρεπόµενα 
ρεύµατα και οι συντελεστές διόρθωσης που περιλαµβάνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. (βλ. 
Παράρτηµα Β). 

Ο βαθµός απόδοσης κινητήρα ισχύος 11 kW, 2900 rpm  είναι 91% και ο συντελεστής ισχύος 
του 0,85. Συνεπώς η απορροφούµενη ένταση από τον κινητήρα είναι : 

Ιο = 11.000 / √3*400*0,91*0,85 = 21 Α 



Στην ένταση αυτή προστίθεται 3 έως 5Α για φωτισµό του οικίσκου και για το σύστηµα 
αυτοµατισµού και προκύπτει η συνολική απορροφούµενη ένταση του αντλιοστασίου περίπου 
25 Α.  

Θεωρούµε συντελεστή µείωσης για θερµοκρασία περιβάλλοντος 40οC σύµφωνα µε τον Πίνακα 
52-∆1 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 :   0,87 

Η ισοδύναµη ένταση προκύπτει τότε :    Ιισ = Ι0 / 0,87  Α = 25/0,87 = 28,7 Α 

Η τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα διανοµής από τον µετρητή της ∆ΕΗ θα γίνει µε καλώδιο 
της µικρότερης διατοµής που δέχεται η ∆.Ε.Η.,  ήτοι ΝΥΥ 5x6 mm2 , το οποίο έχει 
επιτρεπόµενη ένταση 34 Α σύµφωνα µε τον Πίνακα 52-Κ1 του Προτύπου για επίτοιχη 
τοποθέτηση σε προστατευτικό σωλήνα. 

Η ένταση που απορροφά ο κινητήρας υπολογίσθηκε ανωτέρω σε 21 Α και θεωρώντας τον ίδιο 
συντελεστή µείωσης ως ανωτέρω βρίσκουµε την ισοδύναµη ένταση Ικιν = 21 / 0,87 = 24,1 Α. 
Προβλέπεται η τροφοδότηση κάθε κινητήρα µε ένα καλώδιο ΝΥCΥ 3Χ4/4 mm2 µε 
επιτρεπόµενη ένταση 26 Α σύµφωνα µε τον Πίνακα 52-Κ1 του Προτύπου. 
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