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ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΕΙ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ – ΑΝΣΡΙΚΟΤ – ΑΓ. ΙΓΝΑΣΙΟΤ ΠΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

 

1. Ανηικείμενο 

Η πδξνδόηεζε ηεο Μήζπκλαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ εμαζθαιίδεηαη από ηξεηο 

γεσηξήζεηο Κνπληνπξηώηε (Γ1), Αληξίθνπ (Γ2) θαη Αγίνπ Ιγλαηίνπ (Γ3), από ηηο νπνίεο 

αληιείηαη λεξό ζε δεμακελή ζε πςόκεηξν +105,73. Σν δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ λεξνύ 

από ηηο γεσηξήζεηο ζηελ δεμακελή είλαη πεπαιαησκέλν, απνηειείηαη ζε κεγάιν κέξνο 

από ακηαληνζσιήλεο θαη παξνπζηάδεη ζπρλά βιάβεο. Ωο εθ ηνύηνπ ε ΓΔΤΑΛ 

απνθάζηζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο ηνπ λεξνύ  ησλ γεσηξήζεσλ 

ζηε δεμακελή κε λένπο αγσγνύο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE. 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λέσλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ησλ γεσηξήζεσλ. Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ζηελ 

παξνύζα θάζε δελ πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ αληιηώλ ησλ γεσηξήζεσλ, ζα 

πξέπεη νη λένη αγσγνί λα πξνζαξκόδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πθηζηακέλσλ 

αληιηώλ. Γπζηπρώο ε ΓΔΤΑΛ δηαζέηεη πιήξε ραξαθηεξηζηηθά κόλν γηα ηελ αληιία ηεο 

γεώηξεζεο Αληξίθνπ (Γ2). Καηά ζπλέπεηα γηα ηηο δύν άιιεο γεσηξήζεηο πξέπεη ε 

επηινγή ησλ ζσιήλσλ λα βαζηζζεί ζε κεξηθά ππάξρνληα ζηνηρεία θαη ζε θάπνηεο 

ππνζέζεηο, πνπ κπνξεί εθ ησλ πζηέξσλ λα απνδεηρζνύλ αβάζηκεο. Επομένυρ 

ππέπει να ζημειώζοςμε από ηην απσή όηι ηα αποηελέζμαηα ηηρ διεπεύνηζηρ 

αςηήρ διέπονηαι από μεγάλο βαθμό αβεβαιόηηηαρ. 

 

2. Δεδομένα 

Σα δεδνκέλα πνπ καο έδσζε ε ΓΔΤΑΛ θαη ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε παξνύζα 

κειέηε είλαη ηα αθόινπζα : 

α.   Γεώηπηζη Κοςνηοςπιώηη (Γ1) 

Δπηζπκεηή παξνρή κε ηνλ λέν θαηαζιηπηηθό αγσγό : 25 m3/h. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε : 

 Αληιία γεώηξεζεο : πνκόλα αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

 Δθηηκώκελε παξνρή αληιίαο : 25 – 30 m3/h 

 ηάζκε εδάθνπο ζηε γεώηξεζε : +8,15 

 Πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα ηελ αλσηέξσ παξνρή : 11 bar 

 Καηαζιηπηηθόο αγσγόο : 

 σιήλαο PVC DN110 επί κήθνπο 400 m 

  Ακηαληνζσιήλαο DN80 επί κήθνπο 1.050 m 

 Δπεηδή ην βάζνο λεξνύ ζηε γεώηξεζε δελ καο έρεη δνζεί εθηηκάηαη όηη βξίζθεηαη 

ζηελ ίδηα ζηάζκε κε εθείλε ηεο γεώηξεζεο Αληξίθνπ, δειαδή πεξίπνπ ζε -2,60. 

β. Γεώηπηζη Ανηπίκος (Γ2) 

Δπηζπκεηή παξνρή κε ηνλ λέν θαηαζιηπηηθό αγσγό : 50 m3/h. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε : 

 Αληιία γεώηξεζεο : ππνβξύρηα ηύπνπ VSP SS 06060/17 σο ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα Β κε ηζρύ θηλεηήξα 40 HP. 

 Δθηηκώκελε παξνρή αληιίαο : 57 m3/h 

 ηάζκε εδάθνπο ζηε γεώηξεζε : +7,42 
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 Πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα ηελ αλσηέξσ παξνρή : 11 bar 

 Βάζνο λεξνύ ζε ιεηηνπξγία : 10 m θαη ζπλεπώο ζε ζηάζκε πεξίπνπ -2,60. 

 Βάζνο ηνπνζέηεζεο αληιίαο : 39 m 

 Καηαζιηπηηθόο αγσγόο :  

 Υαιπβδνζσιήλαο DN100 επί κήθνπο πεξίπνπ 142 m κέρξη ηνπ ζεκείν  

 Ακηαληνζσιήλαο DN125 θνηλόο κε ηελ γεώηξεζε Αγ. Ιγλαηίνπ κέρξη ηελ 

δεμακελή, κήθνπο πεξίπνπ 1.210 m 

 

γ. Γεώηπηζη Αγ. Ιγναηίος (Γ3) 

Δπηζπκεηή παξνρή κε ηνλ λέν θαηαζιηπηηθό αγσγό : 35 m3/h. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε : 

 Αληιία γεώηξεζεο : ππνβξύρηα αληιία 6΄΄ κε άγλσζηε ραξαθηεξηζηηθή θαη 

θηλεηήξα 20 HP. 

 Δθηηκώκελε παξνρή αληιίαο : 30 m3/h 

 ηάζκε εδάθνπο ζηε γεώηξεζε : +3,30 

 Πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο όηαλ δελ ιεηηνπξγεί ε αληιία : 11 bar 

 Καηαζιηπηηθόο αγσγόο :  

 σιήλαο PVC DN140 επί κήθνπο πεξίπνπ 270 m κέρξη ηνπ ζεκείν  

 Ακηαληνζσιήλαο DN125 θνηλόο κε ηελ γεώηξεζε Αληξίθνπ από ην ζεκείν  

κέρξη ηελ δεμακελή, κήθνπο πεξίπνπ 1.210 m. 

 Δπεηδή ην βάζνο λεξνύ ζηε γεώηξεζε δελ καο έρεη δνζεί εθηηκάηαη όηη βξίζθεηαη 

ζηελ ίδηα ζηάζκε κε εθείλε ηεο γεώηξεζεο Αληξίθνπ, δειαδή πεξίπνπ ζε -2,60 

 

δ. Δεξαμενή 

Η νξνθή ηεο δεμακελήο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν +15,73. Γερόκαζηε απηή ηελ ηηκή ζαλ 

πςόκεηξν εθξνήο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ζηε δεμακελή. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ζα επηρεηξήζνπκε πξώηα λα εθηηκήζνπκε όζν είλαη 

δπλαηόλ ηα πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ γεσηξήζεσλ 

Κνπληνπξηώηε θαη Αγ. Ιγλαηίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίζνπκε ηηο θαηάιιειεο 

δηακέηξνπο ησλ λέσλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ. 

 

3. Γεώηπηζη Κοςνηοςπιώηη (Γ1) 

3.1 Εκηίμηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

ηνλ Πίλαθα 1 ησλ Φύιισλ Τπνινγηζκνύ (βι. Παξάξηεκα Α) κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ησλ παξαγξάθσλ 2α θαη 2δ αλσηέξσ γίλεηαη ππνινγηζκόο ηεο αλακελόκελεο πίεζεο 

ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα παξνρέο 25, 20 θαη 15 m3/h. Από απηόλ πξνθύπηεη 

όηη - εάλ ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο είλαη πξάγκαηη 11 bar – ε ζεκεξηλή 

παξνρή ζα είλαη κηθξόηεξε ησλ 15 m3/h θαη όρη ε εθηηκώκελε από ηελ ΓΔΤΑΛ 25 – 

30 m3/h. Η δηαθνξά απηή κεηαμύ ππνινγηδόκελεο θαη εθηηκώκελεο ζεκεξηλήο 

παξνρήο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιόγνπο : 

 Δζθαικέλε έλδεημε ή αλάγλσζε καλνκέηξνπ ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο 11 bar. 

 Δζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ ύςνπο εμόδνπ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζηελ δεμακελή 

(παξάγξαθνο 2δ). 

 Τπεξεθηίκεζε ησλ ζεκεξηλώλ απσιεηώλ. Ο παξάγσλ απηόο όκσο δελ είλαη 

απνθαζηζηηθόο ιόγσ ηνπ κεγάινπ γεσκεηξηθνύ ύςνπο. Πξέπεη λα δερζνύκε 

ηξαρύηεηα k = 0,05 αληί 0,5 ζηνλ ακηαληνζσιήλα – πξάγκα ηειείσο απίζαλν γηα 

έλα παιαηό ζσιήλα – νπόηε γίλεηαη κείσζε ησλ απσιεηώλ γηα παξνρή 15 m3/h 
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θαηά 2 m πεξίπνπ, δειαδή πίεζε ζηε γεώηξεζε 112 m πεξίπνπ, ε νπνία ζρεδόλ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ζεκεξηλή έλδεημε 11 bar. 

Σν ζπκπέξαζκα από ηελ δηεξεύλεζε απηή είλαη όηη γηα λα αληιήζνπκε 25 m3/h από 

ηε γεώηξεζε Κνπληνπξηώηε πξέπεη ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο λα είλαη 

ρακειόηεξε από ηα 110 m. Σν  πόζν ρακειόηεξε εμαξηάηαη από ηελ κνξθή ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ηεο αληιίαο, ε νπνία όκσο είλαη άγλσζηε. Μία πηζαλή 

εθηίκεζε είλαη όηη ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα 100 

m, πξάγκα πνιύ δύζθνιν όηαλ ε γεσκεηξηθή δηαθνξά είλαη 97,58 m. Τπάπσει 

ακόμα η πιθανόηηηα η ανηλία να μην είναι ζε θέζη να αποδώζει ηην επιθςμηηή 

παποσή ηυν 25 m3/h ούηε και με μηδενικέρ απώλειερ ζηον καηαθλιπηικό 

αγυγό. 

 

3.2. Τπολογιζμόρ νέος αγυγού 

Καη’ αξρήλ είλαη πξνθαλέο όηη ελώ ην αξρηθό ηκήκα ηνπ λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 

πξέπεη λα έρεη νλνκαζηηθή πίεζε ΡΝ16, από έλα ζεκείν θαη πέξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ10. ε πξώηε θάζε ινηπόλ 

επηιέγνπκε ζαλ ζεκείν αιιαγήο ησλ πηέζεσλ ην ζεκείν 302 ζηελ κεθνηνκή ηνπ 

αγσγνύ ζε απόζηαζε 891 m από ηε γεώηξεζε. 

ηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 2 ησλ Φύιισλ Τπνινγηζκνύ ππνινγίδνπκε ηελ πίεζε ζηελ 

θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα δηάθνξεο δηακέηξνπο ζσιήλσλ. Γηαπηζηώλνπκε όηη γηα λα 

κεησζεί ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο ζε 100 m απαηηείηαη ζσιήλσζε 

δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ DN160, ρσξίο θαη πάιη λα είλαη βέβαην όηη ζα αληιεζεί ε 

παξνρή ησλ 25 m3/h. 

 

3.3. ςμπέπαζμα 

Όπσο πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ ππάξρεη κεγάιε αβεβαηόηεηα θαηά πόζνλ θαη κε 

πνηεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη παξνρή 25 m3/h από ηελ γεώηξεζε κε ηελ 

ππάξρνπζα αληιία. Δθηηκνύκε όηη δύν δπλαηόηεηεο ππάξρνπλ : 

1. Να εγθαηαζηαζεί λένο αγσγόο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN160 θαη λα αληιεζεί ε 

όπνηα παξνρή κπνξεί λα δώζεη ε πθηζηάκελε πνκόλα. 

2. Να ηνπνζεηεζεί λένο αγσγόο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN125 θαη εάλ δηαπηζησζεί 

όηη ε παξνρή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή – πξάγκα ζρεδόλ βέβαην -, λα 

αληηθαηαζηαζεί ε αληιία κε θαηλνύξγηα ππνβξύρηα αληιία παξνρήο 25 m3/h ζε 

καλνκεηξηθό ύςνο 122 m. 

Λαμβάνονηαρ ςπότη όηι η ςπάπσοςζα πομόνα ππέπει να είναι παλαιά καθώρ 

και ηην αβεβαιόηηηα γύπυ από ηιρ δςναηόηηηέρ ηηρ πποηείνοςμε ζαν καλύηεπη 

λύζη ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ ανηλίαρ με νέα ςποβπύσια ανηλία. 

Σν θόζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο αληιίαο δελ πξνβιέπεηαη λα 

ππεξβεί ηα 7.000 €, πνζό πνπ αληηζηαζκίδεηαη από ηελ δηαθνξά θόζηνπο ησλ 

ζσιήλσλ. 

 

3.4 Πιέζειρ καηά μήκορ ηος αγυγού 

ηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4 ππνινγίδεηαη ε πίεζε ζε δηάθνξα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ 

αγσγνύ κεηαθνξάο ηόζν γηα δηάκεηξν DN125, όζν θαη γηα δηάκεηξν DN160 θαη 

επηβεβαηώλεηαη όηη ε επηινγή ηνπ ζεκείνπ 302 γηα αιιαγή θιάζεσο πηέζεσο ησλ 

ζσιήλσλ είλαη νξζή. 
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4. Γεώηπηζη Ανηπίκος (Γ2) 

4.1. Εκηίμηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ  

ηελ πεξίπησζε ηεο γεώηξεζεο Αληξίθνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεύλεζε ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αληιίαο, αιιά είλαη 

νπσζδήπνηε ρξήζηκν δηαπηζησζεί κέρξη πνηνπ ζεκείνπ επαιεζεύνληαη νη εθηηκήζεηο 

ηεο ΓΔΤΑΛ. Γηα ην ζθνπό απηό ζηνλ Πίλαθα 5 ππνινγίδνπκε κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαγξάθσλ 2β θαη 2δ ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο γηα 

παξνρή αληιίαο 57 m3/h. Σν απνηέιεζκα από απηό ηνλ ππνινγηζκό είλαη όηη 

πξάγκαηη ε αληιία ζήκεξα παξέρεη 57 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο πεξίπνπ 149 m, 

γεγνλόο πνπ ζπκθσλεί απόιπηα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ηεο αληιίαο (βι. 

Παξάξηεκα Β). 

Αληίζεηα ν ππνινγηζκόο ππνδεηθλύεη όηη ε έλδεημε ηεο πίεζεο ζηε γεώηξεζε 11 bar 

πξέπεη λα είλαη εζθαικέλε θαη ε πξαγκαηηθή πίεζε ζηε γεώηξεζε είλαη 13,5 bar. 

Αθνύ ινηπόλ ειέγμακε ηελ ηαύηηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πθηζηάκελεο αληιίαο κε ηηο 

δηαηηζέκελεο ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ζε ππνινγηζκό ηνπ λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ. 

 

4.2. Τπολογιζμόρ νέος αγυγού 

ύκθσλα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηεο πθηζηακέλεο αληιίαο γηα λα αληιεζνύλ 

50 m3/h από ηε γεώηξεζε πξέπεη ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 160 m θαη ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο λα είλαη ην πνιύ 145-

147 m. Απηί ζεκαίλεη όηη ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ην πξώην ηκήκα ηνπ από ζσιήλεο νλνκαζηηθήο πίεζεο PN16 θαη θαηά ην 

ππόινηπν ηκήκα από ζσιήλεο νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10. Δπηιέγνπκε ζε πξώηε 

πξνζέγγηζε ζαλ ζέζε αιιαγήο ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο από ΡΝ16 ζε ΡΝ10 ην 

ζεκείν 330 επί ηεο κεθνηνκήο ηνπ αγσγνύ ζε απόζηαζε 910 m από ηελ γεώηξεζε. 

ηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 6 ππνινγίδνπκε ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ηελ πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα ηελ επηζπκεηή παξνρή ησλ 50 m3/h γηα 

δύν δηακέηξνπο ζσιήλσλ HDPE DN125 θαη DN140. 

Από ηνλ ππνινγηζκό απηόλ πξνθύπηεη, όηη :  

 Γηα ζσιήλα δηακέηξνπ DN125 ε πίεζε ζηελ γεώηξεζε είλαη 131 m πεξίπνπ θαη 

ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο 148 m. 

 Γηα ζσιήλα δηακέηξνπ DN140 ε πίεζε ζηελ γεώηξεζε είλαη 126 m πεξίπνπ θαη 

ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο 140 m. 

Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ όηη κε ηνπο αλσηέξσ αγσγνύο είλαη δπλαηή ε 

άληιεζε παξνρήο ιίγν κεγαιύηεξεο από ηα 50 m3/h. Καηόπηλ απηνύ ζηνλ ίδην Πίλαθα 

6 ππνινγίδνπκε ηελ πίεζε ζηε γεώηξεζε θαη ην καλνκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

γηα παξνρή 53 m3/h ζηνλ ζσιήλα DN125 θαη 62 m3/h ζηνλ ζσιήλα DN140 θαη 

δηαπηζηώλνπκε όηη ηα καλνκεηξηθά ύςε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνθύπηνπλ 

ζπκπίπηνπλ κε ηα αληίζηνηρα καλνκεηξηθή ύςε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ηεο 

αληιίαο θαη ζπλεπώο απηέο είλαη νη παξνρέο πνπ ζα αληιεζνύλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζσιήλεο. 

 

4.3. ςμπέπαζμα 

Όπσο πξνθύπηεη από ηα πξνεγνύκελα κε ηελ ππάξρνπζα αληιία κπνξνύκε λα 

αληιήζνπκε από ηε γεώηξεζε παξνρή 53 m3/h εάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσιήλεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN125 ή θαη 62 m3/h εάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσιήλεο DN140. 
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Δπεηδή ε αληιία ιεηηνπξγεί ήδε από αξθεηό θαηξό θαη δελ είλαη βέβαην όηη κπνξεί 

ζήκεξα ή ζα κπνξεί ζην πξνζερέο κέιινλ λα απνδίδεη ηελ ζεσξεηηθή παξνρή ηεο 

ζύκθσλα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο θακπύιε, είλαη θαιύηεξν θαηά ηελ γλώκε καο λα 

πξνηηκεζεί ε εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN140, νη νπνίνη παξά 

ην κεγαιύηεξν θόζηνο πξνκήζεηαο παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο κηθξόηεξεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά m3 αληινύκελνπ λεξνύ. 

 

4.4 Πιέζειρ καηά μήκορ ηος αγυγού 

ηνπο Πίλαθεο 7 θαη 8 ππνινγίδεηαη ε πίεζε ζε δηάθνξα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ 

αγσγνύ κεηαθνξάο ηόζν γηα δηάκεηξν DN125, όζν θαη γηα δηάκεηξν DN140 θαη 

επηβεβαηώλεηαη όηη ε επηινγή ηνπ ζεκείνπ 330 γηα αιιαγή θιάζεσο πηέζεσο ησλ 

ζσιήλσλ είλαη νξζή. 

 

5. Γεώηπηζη Αγίος Ιγναηίος (Γ3) 

5.1. Εκηίμηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ  

Ο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηεο γεώηξεζεο Αγίνπ Ιγλαηίνπ απνηειείην αξρηθά από έλα 

πξώην ηκήκα ζσιήλα PVC DN140 κήθνπο 270 m κεηαμύ ηεο γεώηξεζεο θαη ηνπ 

ζεκείνπ  θαη αθνινύζσο από ακηαληνζσιήλα DN125 θνηλνύ κε ηελ γεώηξεζε 

Αληξίθνπ κήθνπο 1.210 m κέρξη ηελ δεμακελή. Γηα απηόλ ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό 

ζηνλ Πίλαθα 9 ησλ Φύισλ Τπνινγηζκνύ ππνινγίδνπκε ηελ πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο 

γεώηξεζεο γηα ηελ εθηηκώκελε από ηελ ΓΔΤΑΛ παξνρή ησλ 30 m3/h. Σν απνηέιεζκα 

δείρλεη κία πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο 111 m, ελώ ε ΓΔΤΑΛ αλαθέξεη πίεζε 

11 bar όηαλ δελ ιεηηνπξγεί ε γεώηξεζε. Απηό δελ απνηειεί έθπιεμε γηαηί ιόγσ ηνπ 

πνιύ κεγάινπ γεσκεηξηθό ύςνπο (105,73 – 3,30 = 102,43 m) νη απώιεηεο ηνπ 

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ απνηεινύλ κηθξό πνζνζηό ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο ηεο 

εγθαηάζηαζεο (8-9%). Δίλαη ινηπόλ πηζαλόλ κε ηνλ πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθό αγσγό 

λα αληινύληαη πξαγκαηηθά ηα 30 m3/h πνπ εθηηκά ε ΓΔΤΑΛ. πλεπώο γηα λα 

αληιεζνύλ 35 m3/h κε ηελ ππάξρνπζα αληιία πξέπεη ε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο 

γεώηξεζεο λα είλαη ρακειόηεξε από ηα 111 m, ρσξίο λα κπνξνύκε κε βεβαηόηεηα λα 

θαζνξίζνπκε ηελ απαηηνύκελε ηηκή, αθνύ δελ ππάξρνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο 

θακπύιεο ηεο αληιίαο. 

 

5.2. Τπολογιζμόρ νέος αγυγού 

ηνλ λέν θαηαζιηπηηθό αγσγό δηαηεξείηαη ην πθηζηάκελν ηκήκα ζσιήλα PVC DN140 

κεηαμύ ηεο γεώηξεζεο θαη ηνπ ζεκείνπ , θαζώο επίζεο θαη έλα ζπλερόκελν ηκήκα 

κήθνπο 145 m από ζσιήλα HDPE DN160 πνπ αληηθαηέζηεζε πξόζθαηα ηκήκα ηνπ 

ακηαληνζσιήλα ιόγσ ζπλερώλ ζξαύζεσλ. Σν ππόινηπν ηκήκα ηνπ θαηαζιηπηηθνύ 

αγσγνύ αληηθαζίζηαηαη κε ζσιήλεο HDPΔ. 

ηνλ Πίλαθα 10 ππνινγίδνπκε ηελ πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα ηελ 

επηζπκεηή παξνρή ησλ 35 m3/h θαη γηα δύν δηακέηξνπο ζσιήλσλ DN125 θαη DN140. 

Καη πάιη είλαη πξνθαλέο όηη ελώ ην αξρηθό ηκήκα ηνπ λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 

πξέπεη λα έρεη νλνκαζηηθή πίεζε ΡΝ16, από έλα ζεκείν θαη πέξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ10. ε πξώηε θάζε ινηπόλ 

επηιέγνπκε ζαλ ζεκείν αιιαγήο ησλ πηέζεσλ ην ζεκείν 302 ζηελ κεθνηνκή ηνπ 

αγσγνύ ζε απόζηαζε 1.104 m από ηε γεώηξεζε. 

Γηαπηζηώλνπκε όηη νύηε κε ηνλ κεγαιύηεξν αγσγό DN140 επηηπγράλεηαη πίεζε ζηε 

γεώηξεζε κηθξόηεξε ησλ 110 m. Αληίζεηα αλ ππνινγίζνπκε ηηο απώιεηεο γηα παξνρή 

30 m3/h, όζε είλαη ε ζήκεξα αληινύκελε, πξνθύπηεη πίεζε ζηε γεώηξεζε 110 m, 
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όπσο θαη κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγό. Δάλ απμήζνπκε ηελ δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ ζε 

DN160 ζα ππάξμεη αζθαιώο κία κείσζε ηνπ καλνκεηξηθνύ ύςνπο, αιιά απηή ζα 

είλαη πνιύ κηθξή δεδνκέλνπ όηη νη απώιεηεο ζηνλ ζσιήλα DN140 είλαη κόλν 7,12 m. 

5.3. ςμπέπαζμα 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη βξηζθόκαζηε ζε κία παξόκνηα θαηάζηαζε κε εθείλε 

ηεο γεώηξεζεο Κνπληνπξηώηε. Δπεηδή δελ ππάξρνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο 

ηεο αληιίαο, ππάξρεη κεγάιε αβεβαηόηεηα θαηά πόζνλ θαη κε πνηεο ζπλζήθεο είλαη 

δπλαηόλ λα ππάξμεη παξνρή 35 m3/h από ηελ γεώηξεζε κε ηελ ππάξρνπζα αληιία. 

Δθηηκνύκε όηη δύν δπλαηόηεηεο ππάξρνπλ : 

1. Να εγθαηαζηαζεί λένο αγσγόο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN140 θαη λα αληιεζεί ε 

όπνηα παξνρή κπνξεί λα δώζεη ε πθηζηάκελε αληιία πνπ ζα είλαη πηζαλόηαηα 

κηθξόηεξε ησλ 30 m3/h. 

2. Να ηνπνζεηεζεί λένο αγσγόο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN125 θαη αθνύ 

δηαπηζησζεί όηη ε παξνρή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή – πξάγκα ζρεδόλ βέβαην - λα 

αληηθαηαζηαζεί ε αληιία κε θαηλνύξγηα ππνβξύρηα αληιία παξνρήο 35 m3/h ζε 

καλνκεηξηθό ύςνο 128 m. 

Λαμβάνονηαρ ςπότη όηι η ςπάπσοςζα ανηλία είναι παλαιά καθώρ και ηην 

αβεβαιόηηηα γύπυ από ηιρ δςναηόηηηέρ ηηρ πποηείνοςμε ζαν καλύηεπη λύζη 

ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ ανηλίαρ με νέα ςποβπύσια ανηλία παποσήρ 35 m3/h ζε 

μανομεηπικό ύτορ 128 m εάν ηοποθεηηθεί αγυγόρ DN125 ή 122 m εάν 

ηοποθεηηθεί αγυγόρ DN140. 

Σν θόζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο αληιίαο δελ πξνβιέπεηαη λα 

ππεξβεί ηα 10.000 €.  

 

5.4 Πιέζειρ καηά μήκορ ηος αγυγού 

ηνπο Πίλαθεο 11 θαη 12 ππνινγίδεηαη ε πίεζε ζε δηάθνξα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ 

αγσγνύ κεηαθνξάο ηόζν γηα δηάκεηξν DN125, όζν θαη γηα δηάκεηξν DN140 θαη 

επηβεβαηώλεηαη όηη ε επηινγή ηνπ ζεκείνπ 302 γηα αιιαγή θιάζεσο πηέζεσο ησλ 

ζσιήλσλ είλαη νξζή. 

 

6. Τδπαςλικό πλήγμα 

6.1. Εκηίμηζη κινδύνος ςδπαςλικού πλήγμαηορ 

Ο αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο ζηνπο λένπο αγσγνύο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα γίλεη κε απιά κέζα ιόγσ ηεο πνηθηιίαο εζσηεξηθώλ δηακέηξσλ θαη 

πάρνπο ησλ ζσιήλσλ πνπ απνηεινύλ ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό. Μπνξνύκε λα 

πξνζεγγίζνπκε όκσο κε ζρεηηθά κεγάιε αθξίβεηα ην πξόβιεκα αλάγνληαο ηα επί 

κέξνπο ηκήκαηα ζε έλα εληαίν ηζνδύλακν αγσγό. ηνπο Πίλαθεο 13, 14 θαη 15 

αλαγξάθνληαη αξρηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξαγκαηηθνύ αγσγνύ θάζε γεώηξεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε ηκήκα ην κήθνο Lλ, ην πάρνο ηνπ ζσιήλα ελ, ε εζσηεξηθή 

δηαηνκή Fλ θαη ε ηαρύηεηα ξνήο vλ. Δπίζεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε ηκήκα ε ηαρύηεηα 

κεηάδνζεο ηεο θύκαλζεο aλ από ηε ζρέζε :  

                                                          g             1 

a =  ---- x -------------- 1 / 2                                               

 γ       d       1 
          Δ1ε       Δ2 

όπνπ :  γ    =  1.000 kg/m3  ην εηδηθό βάξνο ηνπ λεξνύ 
             Δ1 =   ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ πιηθνύ ηνπ ζσιήλα, δειαδή   
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      1,0 x 108 kg/m2 γηα ζσιήλα από HDPE 100 όπσο ζηελ πεξίπησζε 
απηή  

             Δ2 =   2,07 x 108 kg/m2 ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ 
             ε   =  ην πάρνο ηνπ ζσιήλα ζε mm 
             d  =  ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε mm. 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζνδύλακνπ αγσγνύ σο 
αθνινύζσο : 

 Η ηαρύηεηα κεηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε  
L / a =  (Lλ / aλ) 

 Η δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε 
L / F =  (Lλ / Fλ) 

 Με βάζε ηελ δηαηνκή F πνπ πξνθύπηεη ππνινγίδνπκε ηελ ηαρύηεηα ξνήο v ζηνλ 
ηζνδύλακν αγσγό γηα ηελ εθάζηνηε παξνρή.  

Ήδε έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζνδύλακνπ αγσγνύ κπνξνύκε λα ειέγμνπκε 

θαηά πόζνλ πθίζηαηαη θίλδπλνο από ηελ εκθάληζε πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο. Η κέγηζηε 

κεηαβνιή πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από κία απόηνκε κεηαβνιή ηεο ξνήο εμαξηάηαη 

από ηελ ζρέζε κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ t πνπ απαηηείηαη γηα λα κεδεληζζεί ε παξνρή ζηε 

ζέζε δηαηαξαρήο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα ζηακαηήζεη ε αληιία) θαη ηνπ 

ρξόλνπ Σ πνπ ρξεηάδεηαη ε θύκαλζε ηεο δηαηαξαρήο γηα λα ηαμηδέςεη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ αγσγνύ, δει. κέρξη ην ζεκείν αλάθιαζεο (δεμακελή) θαη λα επηζηξέςεη ζηελ 

πεγή ηεο δηαηαξαρήο (αληιία). Ο ρξόλνο Σ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε : 

Σ = 2*L/a     s 

όπνπ L m ην κήθνο ηνπ ηζνδύλακνπ αγσγνύ θαη a m/s ε ηαρύηεηα κεηάδνζεο ηεο  

Δάλ Σ  t ηόηε ε κέγηζηε κεηαβνιή πίεζεο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν ηνπ Joukowsky: 

ΓPmax = a* v / g   m 

Λόγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη 
Σ>8 s, ελώ ν ρξόλνο ζηάζεσο ηεο αληιίαο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 3 s. Δπνκέλσο 
εθαξκόδνληαο ηελ αλσηέξσ ζρέζε ζηνπο Πίλαθεο 13, 14 θαη 15 ππνινγίδνπκε ηελ 
κέγηζηε δπλαηή κεηαβνιή πίεζεο από ην πδξαπιηθό πιήγκα ΓPmax θαη ζηε ζπλέρεηα 
ηελ κέγηζηε πίεζε ε Pmax θαη ηελ ειάρηζηε πίεζε Pmin ζηε γεώηξεζε ιόγσ πδξαπιηθνύ 
πιήγκαηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ειάρηζηε πίεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκή 
ππνινγηζκνύ, αιιά ε αλώηαηε πίεζε ζα είλαη κηθξόηεξε από ηελ ππνινγηζζείζα 
ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ απσιεηώλ θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ. 

Από ην απνηέιεζκα απηό είλαη πξνθαλέο όηη ιόγσ ηνπ πνιύ κεγάινπ γεσκεηξηθνύ 
ύςνπο ηεο εγθαηάζηαζεο θαλέλαο θίλδπλνο δελ ππάξρεη λα εκθαληζζεί επηθίλδπλε 
ππνπίεζε ζηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό.  

Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνύ πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηηο 
ππεξπηέζεηο : 

 ηε γεώηξεζε Κνπληνπξηώηε ε κέγηζηε πίεζε 128,61 m δελ ππεξβαίλεη ηελ θιάζε 
ηνπ ζσιήλα ζην αξρηθό ηκήκα PN16, ελώ ζηελ ζέζε 302 αιιαγήο ηεο θιάζεο ηνπ 
ζσιήλα ζε PN10 ε κέγηζηε πίεζε ζα είλαη νπσζδήπνηε αξθεηά κηθξόηεξε από 
94,43 m πνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 72,51 m θαη ηεο κέγηζηεο 
κεηαβνιήο πίεζεο ΓPmax = 21,92 m. πλεπώο ζηε γεώηξεζε Κνπληνπξηώηε γηα 
παξνρή 25 m3/h ζε ζσιήλα DN125 δελ ππάξρεη αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα 
αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο.   

 ηε γεώηξεζε Αληξίθνπ έρνπλ πξνηαζεί αλσηέξσ δύν ιύζεηο, δειαδή ηνπνζέηεζε 
αγσγνύ DN125 κε πηζαλνινγνύκελε παξνρή 53 m3/h ή ηνπνζέηεζε αγσγνύ 
DN140 κε πηζαλνινγνύκελε παξνρή 62 m3/h πνπ είλαη θαη ε πξνηηκόηεξε θαηά 
ηελ γλώκε καο ιύζε.  
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 Αγσγόο DN125 : Η κέγηζηε πίεζε 181,36 m ππεξβαίλεη ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα 
ζην αξρηθό ηκήκα PN16. Καη λαη κελ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε αλώηαηε πίεζε ζα 
είλαη κηθξόηεξε από ηελ αλσηέξσ ηηκή, αιιά ζα βξίζθεηαη νπσζδήπνηε γύξσ 
από ηα 160 m θαη ζα ρξεηαζζεί αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο κέγηζηεο πίεζεο θαη 
πηζαλόηαηα λα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ηνπνζέηεζε αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο ή 
ε θαηαζθεπή ηνπ αξρηθνύ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ κε ζσιήλεο θιάζεο PN20. 

 Αγσγόο DN140 : ε κέγηζηε πίεζε 169,42 m ππεξβαίλεη ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα 
ζην αξρηθό ηκήκα PN16, ελώ ζηελ ζέζε 330 αιιαγήο ηεο θιάζεο ηνπ ζσιήλα 
ζε PN10 ε κέγηζηε πίεζε ζα είλαη κελ κηθξόηεξε από 113,01 m πνπ είλαη ην 
άζξνηζκα ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 69,34 m θαη ηεο κέγηζηεο κεηαβνιήο πίεζεο 
ΓPmax = 43,67 m, αιιά πηζαλόλ λα ππεξβαίλεη νιίγνλ ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα 
PN10. Δπεηδή θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ππέξβαζε είλαη κηθξή, πηζηεύνπκε 
όηη αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκόο ηεο ππεξπίεζεο, ν νπνίνο γίλεηαη ζηελ επόκελε 
παξάγξαθν, ζα θαηαδείμεη όηη ε κέγηζηε πίεζε δελ ππεξβαίλεη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ηελ θιάζε ησλ ζσιήλσλ. 

 ηε γεώηξεζε Αγίνπ Ιγλαηίνπ έρνπλ πξνηαζεί αλσηέξσ δύν ιύζεηο, δειαδή 
ηνπνζέηεζε αγσγνύ DN125 κε αληιία καλνκεηξηθνύ ύςνπο 128 m ή ηνπνζέηεζε 
αγσγνύ DN140 κε αληιία καλνκεηξηθνύ ύςνπο 122 m πνπ είλαη θαη ε πξνηηκόηεξε 
θαηά ηελ γλώκε καο ιύζε.  
 Αγσγόο DN125 : Η κέγηζηε πίεζε 146,87 m δελ ππεξβαίλεη ηελ θιάζε ηνπ 

ζσιήλα ζην αξρηθό ηκήκα PN16, ελώ ζηελ ζέζε 302 αιιαγήο ηεο θιάζεο ηνπ 
ζσιήλα ζε PN10 ε κέγηζηε πίεζε ζα είλαη νπσζδήπνηε αξθεηά κηθξόηεξε από 
101,68 m πνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 72,66 m θαη ηεο 
κέγηζηεο κεηαβνιήο πίεζεο ΓPmax = 29,01 m. Η πίεζε απηή κνηάδεη λα 
ππεξβαίλεη ηελ θιάζε ηνπ ζσιήλα, αιιά είλαη βέβαην όηη έλαο αθξηβέζηεξνο 
ππνινγηζκόο ζα απνδείμεη όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα είλαη αξθεηά 
ρακειόηεξε, νπόηε ζηε γεώηξεζε Αγίνπ Ιγλαηίνπ γηα παξνρή 35 m3/h ζε 
ζσιήλα DN125 δελ ππάξρεη αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα αληηπιεγκαηηθήο 
πξνζηαζίαο. 

 Αγσγόο DN140 : ε κέγηζηε πίεζε 136,01 m δελ ππεξβαίλεη ηελ θιάζε ηνπ 
ζσιήλα ζην αξρηθό ηκήκα PN16, ελώ ζηελ ζέζε 302 αιιαγήο ηεο θιάζεο ηνπ 
ζσιήλα ζε PN10 ε κέγηζηε πίεζε ζα είλαη κηθξόηεξε από 96,80 m πνπ είλαη ην 
άζξνηζκα ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 72,66 m θαη ηεο κέγηζηεο κεηαβνιήο πίεζεο 
ΓPmax = 24,14 m. πλεπώο ζηε γεώηξεζε Αγίνπ Ιγλαηίνπ γηα παξνρή 35 m3/h 
ζε ζσιήλα DN140 δελ ππάξρεη αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα αληηπιεγκαηηθήο 
πξνζηαζίαο. 

 
6.2. Τπολογιζμόρ ςδπαςλικού πλήγμαηορ ζηη γεώηπηζη Ανηπίκος 

1. Μέζνδνο ππνινγηζκνύ 

αλ κέζνδνο ππνινγηζκνύ ησλ πηέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε γξαθηθή κέζνδνο 
Bergeron, πνπ παξά ηελ δπζθνιία ηεο δίλεη πνιύ αμηόπηζηα απνηειέζκαηα θαη είλαη 
πνιύ παξαζηαηηθή ζηελ απεηθόληζε ηνπ θαηλνκέλνπ, γηαηί ιακβάλεη ππόςε ηελ 
ύπαξμε ησλ απσιεηώλ ηξηβήο ζηνλ αγσγό, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε πηζηή απεηθόληζε 
ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

ηνλ Πίλαθα 14 έρνπλ ππνινγηζζεί ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνδύλακνπ αγσγνύ. 

2.  Καζνξηζκόο ζηνηρείσλ ππνινγηζκνύ 

α. Χαραθηερηζηηθή θακπύιε αγωγού 

Σν γεσκεηξηθό ύςνο ηεο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε Ην = 105,73 – 7,42 = 98,31 m. 
Οη απώιεηεο ζηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό γηα παξνρή Qν = 62 m3/h ππνινγίζζεθαλ 
ζηνλ Πίλαθα 6 ζε ΓΗν = 27,44 m θαη κε βάζε απηέο ραξάδνπκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή 
θακπύιε ηνπ αγσγνύ ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα κε βάζε ηελ αξρή ΓH1 = 
ΓH2*(Q1/Q2)2.  
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β. Παροτή θαηαζιηπηηθού αγωγού 

αλ αξρηθή θαηάζηαζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο ζεσξείηαη ε 
θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε ηελ νλνκαζηηθή παξνρή ηεο αληιίαο Qν = 62 
m3/h =  0,0172 m3/s. 

γ. Μήθος θαηαζιηπηηθού αγωγού 

Ο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο έρεη κήθνο L = 1.293 m.  

 

δ. Τατύηεηα θύκαλζες θαη θιίζε εσζείας αγωγού 

Η ηαρύηεηα κεηάδνζεο ηνπ θύκαηνο πηέζεσλ ζηνλ ηζνδύλακν θαηαζιηπηηθό αγσγό 

έρεη ππνινγηζζεί ζηνλ Πίλαθα 14 a = 267 m/s. 

Η θιίζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο επζείαο ηνπ ηζνδύλακνπ αγσγνύ δηαηνκήο F = 0,01075 

m2 δίλεηαη από ηε ζρέζε : 

εθβ = a / g* F = 267 / 9,81 * 0,01075 = 2.536  m / m3/s = 0,704 m / m3/h 

ε. Βαζηθή κολάδα τρόλοσ 

Η βαζηθή κνλάδα ρξόλνπ η ππνινγίδεηαη ζαλ ιόγνο ηνπ κήθνπο ηνπ αγσγνύ L πξνο 

ηελ ηαρύηεηα ηνπ θύκαηνο πίεζεο a, είλαη ίζε κε : 

η = L / a = 1.293/ 267 = 4,8   s 

ζη. Αρτηθή πίεζε 

Η αξρηθή πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο γηα παξνρή 62 m3/h ππνινγίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 6 ζε 125,75 m. 

δ. Γηάγρακκα Bergeron 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ραξάδνπκε ην δηάγξακκα Bergeron ζην ζπλεκκέλν 

θύιιν, όπνπ δηαπηζηώλνπκε ηα αθόινπζα : 

 Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή 1Σ = 4,8 s κεδελίδεηαη ε παξνρή από ηε γεώηξεζε πξνο 

ηε δεμακελή θαη ηόηε εκθαλίδεηαη ε ρακειόηεξε πίεζε ζηελ θεθαιή ηεο γεώηξεζεο 

Pmin = 82 m, όπσο πξνέθπςε από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Πίλαθα 14.  

 ηε ζπλέρεηα αλαζηξέθεηαη ε ξνή θαη κία παξνρή κέρξη 19 m3/h θηλείηαη από ηε 

δεμακελή πξνο ηελ γεώηξεζε. Απηή ε θίλεζε πξνθαιεί αύμεζε ηεο πίεζεο. 

 Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή 3Σ = 14,4 s ε πίεζε θζάλεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο Pmax = 

108,5 m, νπόηε ε ξνή αλαζηξέθεηαη μαλά. Γηαπηζηώλνπκε όηη ε κέγηζηε ηηκή ηεο 

πίεζεο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από εθείλε ηνπ ππνινγηζκνύ, αθόκα κηθξόηεξε θαη 

από ηελ αξρηθή πίεζε. Απηό νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ εύξνπο πνπ πθίζηαηαη ε 

θύκαλζε ιόγσ ησλ απσιεηώλ θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ. 

Σν ηειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ιόγσ ησλ πςειώλ απσιεηώλ ζηνλ αγσγό ε κέγηζηε 

πίεζε πνπ πξνθαιεί ην πδξαπιηθό πιήγκα είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε από ηελ αξρηθή 

πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεπώο δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο από ην πδξαπιηθό 

πιήγκα γηα παξνρή 62 m3/h ζε ζσιήλα DN140. 

 

7. Σελικό ζςμπέπαζμα 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο όιεο δηεξεύλεζεο δηαηππώλνπκε ζε ηειηθό 

ζπκπέξαζκα ηελ θαηά ηελ γλώκε καο θαιύηεξε επηινγή γηα θάζε γεώηξεζε κεηαμύ 

δηαθόξσλ δπλαηώλ ιύζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα πξνεγνύκελα. 

Γεώηξεζε Γ1 Κνπληνπξηώηε 
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Δγθαηάζηαζε θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ DN125, PN16 επί κήθνπο 891 m κεηαμύ 

γεσηξήζεσο θαη ζεκείνπ 302 θαη αγσγνύ DN125, PN10 επί κήθνπο 430 m κεηαμύ 

ζεκείνπ 302 θαη δεμακελήο. Αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο αληιίαο κε λέα παξνρήο 

25 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο 122 m. Γελ απαηηνύληαη κέηξα αληηπιεγκαηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

Γεώηξεζε Γ2 Αληξίθνπ 

Δγθαηάζηαζε θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ DN140, PN16 επί κήθνπο 910 m κεηαμύ 

γεσηξήζεσο θαη ζεκείνπ 330 θαη αγσγνύ DN140, PN10 επί κήθνπο 383 m κεηαμύ 

ζεκείνπ 330 θαη δεμακελήο θαη άληιεζε 60 – 62 m3/h από ηελ πθηζηάκελε αληιία. 

Γελ απαηηνύληαη κέηξα αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Γεώηξεζε Αγίνπ Ιγλαηίνπ 

Γηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ αγσγώλ PVC DN140 θαη  HDPE DN160 θαη 

εγθαηάζηαζε λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ DN140, PN16 επί κήθνπο 689 m κεηαμύ 

ησλ ζεκείσλ 12 θαη 302 θαη αγσγνύ DN140, PN10 επί κήθνπο 429 m κεηαμύ ζεκείνπ 

302 θαη δεμακελήο. Αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο αληιίαο κε λέα παξνρήο 35 m3/h 

ζε καλνκεηξηθό ύςνο 122 m. Γελ απαηηνύληαη κέηξα αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

 

 

Μπηηιήλε, Μάηνο 2021     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ      Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ              ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.            ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ (Γ1) 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

     Πικανι παροχι m3/h 25 20 15 

          

Υψόμετρο δεξαμενισ   105,73 

Υψόμετρο γεϊτρθςθσ   8,15 

Γεωμετρικό φψοσ m 97,58 

    
  

  

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ PVC   
  

  

Ονομαςτικι διάμετροσ DN mm 110 

Εςωτερικι διάμετροσ mm 110 

Μικοσ m 400 

Τραχφτθτα ςωλινα k mm 0,03 

    
 

  

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ A/C   
 

  

Ονομαςτικι διάμετροσ DN mm 80 

Εςωτερικι διάμετροσ mm 80 

Μικοσ m 1.050 

Τραχφτθτα ςωλινα k mm 0,5 

    
 

  

Απϊλειεσ αγωγοφ PVC   
 

  

Ταχφτθτα v m/s 0,73 0,59 0,42 

Κλίςθ  mm/m 0,00508 0,00349 0,00202 

Απϊλειεσ γραμμικζσ m 2,03 1,40 0,81 

Απϊλειεσ τοπικεσ 5% m 0,10 0,07 0,04 

Σφνολο m 2,13 1,47 0,85 

          

Απϊλειεσ αγωγοφ A/C         

Ταχφτθτα v m/s 1,38 1,11 0,83 

Κλίςθ  mm/m 0,04161 0,02615 0,01486 

Απϊλειεσ γραμμικζσ m 43,69 27,46 15,60 

Απϊλειεσ τοπικεσ 5% m 2,18 1,37 0,78 

Σφνολο m 45,88 28,83 16,38 

          

Συνολικζσ απϊλειεσ κατακλιπτικοφ m 48,01 30,30 17,23 

Υψόμετρο δεξαμενισ m 105,73 105,73 105,73 

Πιεηομετρικι γραμμι ςτθ γεϊτρθςθ m 153,74 136,03 122,96 

Στάκμθ εδάφουσ ςτθ γεϊτρθςθ Γ1 m 8,15 8,15 8,15 

Πίεςθ ςτθ γεϊτρθςθ Γ1 m 145,59 127,88 114,81 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 
 ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ (Γ1) 
 ΝΕΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 
 

  Επικυμθτι παροχι m3/h 25 

    
   

  

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ HDPE   
   

  

Ονομαστική διάμετρος DN mm 110 125 140 160 

Ονομαςτικι πίεςθ PN bar 16 16 16 16 

Πάχοσ τοιχϊματοσ mm 11,0 11,4 12,7 14,6 

Εςωτερικι διάμετροσ mm 87,8 102,2 114,6 130,8 

Μικοσ Γ1-302 m 891 891 891 891 

Τραχφτθτα ςωλινα k mm 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ταχφτθτα v m/s 1,15 0,85 0,67 0,52 

Κλίςθ J mm/m 0,01533 0,00730 0,00403 0,00213 

Γραμμικζσ απϊλειεσ m 13,66 6,50 3,59 1,90 

Τοπικζσ απϊλειεσ 5% m 0,68 0,33 0,18 0,09 

Άκροιςμα απωλειϊν m 14,34 6,83 3,77 1,99 

            

Ονομαστική διάμετρος DN mm 110 125 140 160 

Ονομαςτικι πίεςθ PN bar 10 10 10 10 

Πάχοσ τοιχϊματοσ mm 6,6 7,4 8,3 9,5 

Εςωτερικι διάμετροσ mm 96,8 110,2 123,4 141,0 

Μικοσ 302-Δεξαμενι m 430 430 430 430 

Τραχφτθτα ςωλινα k mm 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ταχφτθτα v m/s 0,94 0,73 0,58 0,45 

Κλίςθ J mm/m 0,00905 0,00505 0,00282 0,00149 

Γραμμικζσ απϊλειεσ m 3,89 2,17 1,21 0,64 

Τοπικζσ απϊλειεσ 5% m 0,19 0,11 0,06 0,03 

Άκροιςμα απωλειϊν m 4,09 2,28 1,27 0,67 

            

Συνολικζσ απϊλειεσ m 18,43 9,11 5,04 2,67 

Υψόμετρο δεξαμενισ m 105,73 105,73 105,73 105,73 

Πιεηομετρικι ςτθ γεϊτρθςθ Γ1 m 124,16 114,84 110,77 108,40 

Στάκμθ εδάφουσ ςτθ γεϊτρθςθ m 8,15 8,15 8,15 8,15 

Πίεςθ ςτθ γεϊτρθςθ Γ1 m 116,01 106,69 102,62 100,25 

Εκτιμϊμενο βάκοσ νεροφ m 10,70 10,70 10,70 10,70 

Εκτιμϊμενεσ απϊλειεσ ςωλινασ 
ανάρτθςθσ m 3,00 3,00 3,00 3,00 

Μανομετρικό φψοσ αντλίασ m 129,71 120,39 116,32 113,95 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ Γ1 (ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ) ΠΡΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Γ1(216) - 302  Αγωγός ΡΕ DN125, PN16, e=11,4 mm, κλίση 1,05*J = 0,00767 m/m 

       
Σημείο 

Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
μέσπι 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

216   0,00 8,15 9,11 114,84 106,69 

  27,59           

219   27,59 8,67 8,90 114,63 105,96 

  3,31           

202   30,90 9,43 8,87 114,60 105,17 

  5,08           

220   35,98 9,10 8,83 114,56 105,46 

  27,24           

197   63,22 9,47 8,63 114,36 104,89 

  17,35           

192   80,57 9,48 8,49 114,22 104,74 

  17,92           

187   98,49 9,19 8,35 114,08 104,89 

  12,48           

162   110,97 8,99 8,26 113,99 105,00 

  6,22           

159   117,19 8,91 8,21 113,94 105,03 

  42,59           

155   159,78 8,65 7,88 113,61 104,96 

  14,61           

152   174,39 8,69 7,77 113,50 104,81 

  23,30           

222   197,69 8,42 7,59 113,32 104,90 

  24,06           

223   221,75 8,41 7,41 113,14 104,73 

  15,92           

143   237,67 8,67 7,29 113,02 104,35 

  17,37           

141   255,04 8,30 7,15 112,88 104,58 

  15,76           

224   270,80 8,17 7,03 112,76 104,59 

  14,71           

138   285,51 8,28 6,92 112,65 104,37 

  29,64           

132   315,15 8,23 6,69 112,42 104,19 

  9,24           

131   324,39 8,02 6,62 112,35 104,33 

  11,66           

227   336,05 8,59 6,53 112,26 103,67 

  13,20           

230   349,25 8,25 6,43 112,16 103,91 

  14,74           

232   363,99 8,06 6,32 112,05 103,99 

  20,68           

112   384,67 9,95 6,16 111,89 101,94 
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Σημείο 
Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
μέσπι 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

  23,29           

108   407,96 9,77 5,98 111,71 101,94 

  25,18           

103   433,14 9,59 5,79 111,52 101,93 

  17,87           

102   451,01 9,57 5,65 111,38 101,81 

  19,13           

244   470,14 9,55 5,50 111,23 101,68 

  67,81           

251   537,95 13,19 4,98 110,71 97,52 

  23,57           

252   561,52 15,70 4,80 110,53 94,83 

  39,68           

255   601,20 19,47 4,50 110,23 90,76 

  34,41           

256   635,61 21,21 4,23 109,96 88,75 

  41,22           

257   676,83 23,70 3,92 109,65 85,95 

  22,36           

259   699,19 25,96 3,75 109,48 83,52 

  19,70           

268   718,89 26,86 3,60 109,33 82,47 

  31,91           

287   750,80 27,19 3,35 109,08 81,89 

  48,10           

289   798,90 28,62 2,98 108,71 80,09 

  46,96           

292   845,86 31,82 2,62 108,35 76,53 

  17,92           

295   863,78 33,36 2,48 108,21 74,85 

  10,27           

298   874,05 34,29 2,41 108,14 73,85 

  16,87           

302   890,92 35,50 2,28 108,01 72,51 
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302-Δεξαμενή  Αγωγός ΡΕ DN125, PN10, e=7,4 mm, κλίση 1,05*J = 0,00530 m/m 

              

Σημείο 
Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
μέσπι 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

302   890,92 35,50 2,28 108,01 72,51 

  22,33           

305   913,25 38,90 2,16 107,89 68,99 

  18,26           

308   931,51 41,27 2,06 107,79 66,52 

  7,52           

330   939,03 42,58 2,02 107,75 65,17 

  10,46           

335   949,49 45,31 1,97 107,70 62,39 

  14,68           

337   964,17 46,40 1,89 107,62 61,22 

  9,50           

339   973,67 47,84 1,84 107,57 59,73 

  32,57           

345   1.006,24 50,12 1,67 107,40 57,28 

  35,89           

348   1.042,13 53,29 1,48 107,21 53,92 

  23,74           

351   1.065,87 54,47 1,35 107,08 52,61 

  20,97           

354   1.086,84 56,12 1,24 106,97 50,85 

  24,09           

358   1.110,93 57,79 1,11 106,84 49,05 

  17,89           

361   1.128,82 59,16 1,02 106,75 47,59 

  22,99           

61   1.151,81 64,69 0,89 106,62 41,93 

  31,80           

48   1.183,61 75,36 0,73 106,46 31,10 

  14,34           

30   1.197,95 75,88 0,65 106,38 30,50 

  3,58           

29   1.201,53 76,31 0,63 106,36 30,05 

  19,75           

27   1.221,28 78,07 0,53 106,26 28,19 

  99,69           

Δεξ.   1.320,97 105,73 0,00 105,73 0,00 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ Γ1 (ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ) ΠΡΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Γ1(216) - 302  Αγωγός ΡΕ DN160, PN16, e=14,6 mm, κλίση 1,05*J = 0,00224 m/m 

       
Σημείο 

Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
μέσπι 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

216 
 

0,00 8,15 2,67 108,40 100,25 

 
27,59 

     219 
 

27,59 8,67 2,61 108,34 99,67 

 
3,31 

     202 
 

30,90 9,43 2,60 108,33 98,90 

 
5,08 

     220 
 

35,98 9,10 2,59 108,32 99,22 

 
27,24 

     197 
 

63,22 9,47 2,53 108,26 98,79 

 
17,35 

     192 
 

80,57 9,48 2,49 108,22 98,74 

 
17,92 

     187 
 

98,49 9,19 2,45 108,18 98,99 

 
12,48 

     162 
 

110,97 8,99 2,42 108,15 99,16 

 
6,22 

     159 
 

117,19 8,91 2,41 108,14 99,23 

 
42,59 

     155 
 

159,78 8,65 2,31 108,04 99,39 

 
14,61 

     152 
 

174,39 8,69 2,28 108,01 99,32 

 
23,30 

     222 
 

197,69 8,42 2,23 107,96 99,54 

 
24,06 

     223 
 

221,75 8,41 2,17 107,90 99,49 

 
15,92 

     143 
 

237,67 8,67 2,14 107,87 99,20 

 
17,37 

     141 
 

255,04 8,30 2,10 107,83 99,53 

 
15,76 

     224 
 

270,80 8,17 2,06 107,79 99,62 

 
14,71 

     138 
 

285,51 8,28 2,03 107,76 99,48 

 
29,64 

     132 
 

315,15 8,23 1,96 107,69 99,46 

 
9,24 

     131 
 

324,39 8,02 1,94 107,67 99,65 

 
11,66 

     227 
 

336,05 8,59 1,92 107,65 99,06 

 
13,20 

     230 
 

349,25 8,25 1,89 107,62 99,37 

 
14,74 

     232 
 

363,99 8,06 1,85 107,58 99,52 

 
20,68 

     112 
 

384,67 9,95 1,81 107,54 97,59 
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Σημείο 
Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
μέσπι 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

 
23,29 

     108 
 

407,96 9,77 1,76 107,49 97,72 

 
25,18 

     103 
 

433,14 9,59 1,70 107,43 97,84 

 
17,87 

     102 
 

451,01 9,57 1,66 107,39 97,82 

 
19,13 

     244 
 

470,14 9,55 1,62 107,35 97,80 

 
67,81 

     251 
 

537,95 13,19 1,46 107,19 94,00 

 
23,57 

     252 
 

561,52 15,70 1,41 107,14 91,44 

 
39,68 

     255 
 

601,20 19,47 1,32 107,05 87,58 

 
34,41 

     256 
 

635,61 21,21 1,25 106,98 85,77 

 
41,22 

     257 
 

676,83 23,70 1,15 106,88 83,18 

 
22,36 

     259 
 

699,19 25,96 1,10 106,83 80,87 

 
19,70 

     268 
 

718,89 26,86 1,06 106,79 79,93 

 
31,91 

     287 
 

750,80 27,19 0,99 106,72 79,53 

 
48,10 

     289 
 

798,90 28,62 0,88 106,61 77,99 

 
46,96 

     292 
 

845,86 31,82 0,78 106,51 74,69 

 
17,92 

     295 
 

863,78 33,36 0,74 106,47 73,11 

 
10,27 

     298 
 

874,05 34,29 0,71 106,44 72,15 

 
16,87 

     302 
 

890,92 35,50 0,67 106,40 70,90 
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302-Δεξαμενή  Αγωγός ΡΕ DN160, PN10, e=9,5 mm, κλίση 1,05*J = 0,00157 m/m 

Σημείο 
Μήκορ 
μεηαξύ 

Μήκορ από 
απσή 

Υτόμεηπο 
εδάθοςρ 

Απώλειερ 
από 

δεξαμενή 

Πιεζομεηπική 
γπαμμή 

Πίεζη  m 

302 890,92 35,50 0,67 106,40 70,90 

22,33 

305 913,25 38,90 0,64 106,37 67,47 

18,26 

308 931,51 41,27 0,61 106,34 65,07 

7,52 

330 939,03 42,58 0,60 106,33 63,75 

10,46 

335 949,49 45,31 0,58 106,31 61,00 

14,68 

337 964,17 46,40 0,56 106,29 59,89 

9,50 

339 973,67 47,84 0,54 106,27 58,43 

32,57 

345 1.006,24 50,12 0,49 106,22 56,10 

35,89 

348 1.042,13 53,29 0,44 106,17 52,88 

23,74 

351 1.065,87 54,47 0,40 106,13 51,66 

20,97 

354 1.086,84 56,12 0,37 106,10 49,98 

24,09 

358 1.110,93 57,79 0,33 106,06 48,27 

17,89 

361 1.128,82 59,16 0,30 106,03 46,87 

22,99 

61 1.151,81 64,69 0,26 105,99 41,30 

31,80 

48 1.183,61 75,36 0,21 105,94 30,58 

14,34 

30 1.197,95 75,88 0,19 105,92 30,04 

3,58 

29 1.201,53 76,31 0,19 105,92 29,61 

19,75 

27 1.221,28 78,07 0,16 105,89 27,82 

99,69 

Δεξ. 1.320,97 105,73 0,00 105,73 0,00 
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