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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, ∆ιάρκεια 20΄)  

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο τη σωστή απάντηση (µόνο µία 
απάντηση σε κάθε τριάδα). Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 0.3 µονάδες και η λανθασµένη µε -
0.15 (η µη απάντηση βαθµολογείται µε 0). 
1. Είναι γνωστό ότι, για τον καθορισµό των λεκανών απορροής στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων, 

εφαρµόζεται ο κανόνας των διχοτόµων των γωνιών. Στα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων, ο κανόνας αυτός είναι 
περισσότερο αληθής, όταν στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων:  
ο επικρατούν µεγάλες κλίσεις.  
ο επικρατούν µικρές κλίσεις. 
ο η αλήθεια τού κανόνα δεν εξαρτάται από τις επικρατούσες κλίσεις.  

2. Η διάµετρος ενός αγωγού ύδρευσης σε σχέση µε αυτή ενός αγωγού αποχέτευσης που σχεδιάζεται να µεταφέρει 
την ίδια ακριβώς παροχή είναι: 
ο µικρότερη.  
ο µεγαλύτερη. 
ο ίση.  

3. Τόσο στα δίκτυα ακαθάρτων όσο και στα δίκτυα οµβρίων η µέγιστη απόσταση τοποθέτησης φρεατίων επίσκεψης 
κυµαίνεται µεταξύ 50 και 60 µέτρων. Η µέγιστη απόσταση (60 m) προβλέπεται:  
ο όταν οι κλίσεις είναι µεγάλες.  
ο όταν οι κλίσεις είναι µικρές. 
ο όταν το έδαφος είναι βραχώδες.  

4. Ποιος κύριος παράγοντας εξασφαλίζει προστασία έναντι υδραυλικού πλήγµατος στα δίκτυα διανοµής; 
ο οι σχετικά µικρές ταχύτητες ροής στους αγωγούς.  
ο η κατάλληλη διάταξη του δικτύου, σε οριζοντιογραφία. 
ο η τοποθέτηση της δεξαµενής σε κατάλληλο υψόµετρο.  

5. Με ποια παροχή θα έπρεπε να σχεδιαστεί ο αγωγός βαρύτητας του εξωτερικού υδραγωγείου ενός µικρού οικισµού, 
στην περίπτωση που δεν υπήρχε η παρεµβολή δεξαµενής;  
ο µε τη µέγιστη ωριαία παροχή.  
ο µε παροχή µικρότερη της µέγιστης ωριαίας, αλλά µεγαλύτερη της µέγιστης ηµερήσιας. 
ο µε παροχή µεγαλύτερη της µέγιστης ωριαίας.  

6. Για την ίδια τιµή τής παροχής Q το κριτήριο τής ελάχιστης ταχύτητας επιτυγχάνεται καλύτερα σε αγωγό:  
ο ωοειδούς διατοµής έναντι των αγωγών κυκλικής και κωδονοειδούς διατοµής.  
ο κυκλικής διατοµής έναντι των αγωγών ωοειδούς και κωδονοειδούς διατοµής. 
ο κωδονοειδούς διατοµής έναντι των αγωγών κυκλικής και ωοειδούς διατοµής.  

7. Σε ποια περίπτωση η υψοµετρική διαφορά της δεξαµενής από το χαµηλότερο σηµείο του δικτύου που τροφοδοτεί 
µπορεί να ξεπερνά τα 150 m; 
ο όταν χρησιµοποιούνται αγωγοί υψηλής ονοµαστικής αντοχής.  
ο όταν το δίκτυο προστατεύεται από αντιπληγµατικές βαλβίδες. 
ο όταν το δίκτυο χωρίζεται σε πιεζοµετρικές ζώνες.  

8. Οι παράνοµες συνδέσεις αγωγών οµβρίων σε δίκτυο ακαθάρτων είναι συνηθέστερες εκεί όπου:  
ο το τελικό φρεάτιο οµβρίων της οικοδοµής είναι ψηλότερα από την ερυθρά της οδού.  
ο το τελικό φρεάτιο οµβρίων της οικοδοµής είναι χαµηλότερα από την ερυθρά της οδού. 
ο επικρατούν οικοδοµές µε µεγάλο αριθµό ορόφων.  

9. Στο πρόβληµα βελτιστοποίησης του κόστους κατασκευής ενός δικτύου διανοµής:  
ο είναι γνωστές οι διάµετροι και άγνωστα τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής.  
ο είναι άγνωστες οι διάµετροι και άγνωστα τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής. 
ο είναι άγνωστες οι διάµετροι και γνωστά τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής.  

10. Τι υποδηλώνει η έκφραση «µη τιµολογούµενο νερό»:  
ο νερό ύδρευσης που παρέχεται δωρεάν σε ειδικές οµάδες καταναλωτών.  
ο νερό ύδρευσης που δεν εισπράττεται λόγω παράνοµων συνδέσεων. 
ο νερό ύδρευσης που εισέρχεται στο δίκτυο διανοµής αλλά δεν καταγράφεται στα τιµολόγια.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Μονάδες 7, ∆ιάρκεια 2:30΄) 

Άσκηση στις αποχετεύσεις (Μονάδες 3) 
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης µελέτης δικτύου ακαθάρτων, ο µελετητής αντιµετωπίζει το πρόβληµα επιλογής κλίσης, 
κατάντη της διατοµής Α, µεταξύ των δύο ακόλουθων λύσεων : 
α) την υιοθέτηση ελάχιστης κλίσης, ώστε να αποφύγει την εµβάπτιση τού αγωγού σε υπόγειο υδροφορέα, µέγιστης 
στάθµης 96.9 m, ή 
β) τη βύθιση σε αυτόν, υιοθετώντας κλίση µεγαλύτερη από την ελάχιστη. 
Είναι γνωστό ότι µέχρι τη διατοµή Α, όπου το υψόµετρο της άντυγας είναι 98.0 m: 
α) εξυπηρετούνται 6000 κάτοικοι (πληθυσµός σχεδιασµού), που κατοικούν σε έκταση 300 στρεµµάτων 
β) η διαδροµή τού αγωγού προβλέπεται πάνω από τον φρεάτιο ορίζοντα. 
Γενικότερα στην περιοχή (ανάντη και κατάντη τής διατοµής Α), η µέγιστη ηµερήσια επιβάρυνση του αποχετευτικού 
δικτύου ανά κάτοικο είναι 180 L, ενώ η βιοµηχανική επιβάρυνση είναι σταθερή και ίση µε 9 L/s. 
Κατάντη τής ίδιας διατοµής, το συνολικό µήκος τού αγωγού είναι 400 m, µε την κλίση τού εδάφους ίση µε 1.0%, ενώ 
η αποχετευόµενη έκταση είναι ίση µε 170 στρέµµατα. Κριτήριο επιλογής είναι η οικονοµικότητα της λύσης. Στη 
συνέχεια παρατίθενται οι τιµές κατασκευής των αγωγών ανά διάµετρο (περιέχονται ανηγµένες και οι τιµές των 
φρεατίων επίσκεψης, σε ευρώ): 
Φ200: 50 , Φ250: 56 Φ300: 68 , Φ350: 75 , Φ400: 86, Φ500:110, Φ600: 15 
Στη λύση της βύθισης, θα πρέπει ο σχετικός προϋπολογισµός να αυξηθεί κατά 15%, ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
πρόσθετες δαπάνες µεγαλύτερου σκάµµατος, άντλησης και υπερδιαστασιολόγησης των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων.  
Να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων και να επιλεγεί η οικονοµικότερη, περιγράφοντας συνοπτικά τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε λύσης. 

@ Η. Βασιλόπουλος 

Άσκηση στα δίκτυα διανοµής (Μονάδες 2) 
Εξετάζεται η χωροθέτηση της δεξαµενής ρύθµισης ∆ και η διαστασιολόγηση του κύριου τροφοδοτικού αγωγού ∆Α 
υπό µελέτη οικισµού της εργατικής εστίας, µε αµφιθεατρική διάταξη. Το χαµηλότερο υψόµετρο του οικισµού είναι +75 
m, ενώ το µεγαλύτερο υψόµετρο ταυτίζεται µε την κεφαλή του δικτύου διανοµής και είναι +120 m. Στην περιοχή θα 
κατασκευαστούν διαµερίσµατα σε τριώροφες κατοικίες, που θα κληρωθούν για 400 οικογένειες. Η ηµερήσια κατά 
κεφαλή κατανάλωση εκτιµάται σε 180 L. Επιπλέον, το δίκτυο διανοµής θα εξυπηρετεί πυροσβεστικούς κρουνούς, 
ονοµαστικής παροχής 5 L/s, καθώς και µικρές βιοµηχανικές µονάδες 12ωρης λειτουργίας, η συνολική ζήτηση των 
οποίων εκτιµάται σε 100 m3/ηµέρα.  
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Ζητούνται: 
(α) Το υψόµετρο του πυθµένα της δεξαµενής, θεωρώντας ωφέλιµο ύψος 5.0 m και αποκλείοντας το ενδεχόµενο 
διαχωρισµού του δικτύου σε πιεζοµετρικές ζώνες. Αιτιολογείστε την επιλογή σας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
τροφοδοσία της δεξαµενής θα γίνεται µέσω αγωγού βαρύτητας.  
(β) Η παροχή σχεδιασµού των αγωγών ανάντη και κατάντη της δεξαµενής (στην τελευταία περίπτωση, θεωρήστε 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση δύο κρουνών). 
(γ) Η διάµετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη πίεση στον κόµβο κεφαλής, 
θεωρώντας την ελάχιστη στάθµη λειτουργίας που προκύπτει από το ερώτηµα (β). ∆ίνεται ότι η κατά µήκος κλίση της 
διαδροµής ∆Α είναι 4% και ότι θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες από πολυαιθυλαίνιο. 
(δ) Εξηγείστε το σκεπτικό χωροθέτησης της δεξαµενής, εφόσον η τροφοδοσία της γίνει µέσω καταθλιπτικού αγωγού. 

@ Α. Ευστρατιάδης 



Άσκηση στα εξωτερικά υδραγωγεία (Μονάδες 2) 
Πόλη Π υδρεύεται από πηγή ΠΓ µέσω αντλιοστασίου Α, καταθλιπτικού αγωγού Φ600, που καταλήγει σε φρεάτιο Φ, 
και αγωγού βαρύτητας επίσης Φ600, που καταλήγει στη δεξαµενή ∆. Οι αντίστοιχες µέσες στάθµες φαίνονται στο 
Σχήµα 1. 

 
Σχήµα 1 

 
1. Να υπολογισθεί ο αριθµός των εξυπηρετούµενων κατοίκων από τη διαθέσιµη εγκατάσταση αν στην αιχµή το 
αντλιοστάσιο Α λειτουργεί επί 24 ώρες και διαθέτει δύο όµοιες αντλίες που λειτουργούν εναλλάξ, µε χαρακτηριστική 
καµπύλη λειτουργίας όπως στο Σχήµα 2. Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση στην πόλη ανέρχεται σε 200 L/κατ.ηµ. 
2. Να σχεδιασθεί το σηµείο λειτουργίας του αντλιοστασίου και η Πιεζοµετρική Γραµµή στους αγωγούς ΑΦ και Φ∆. 
3. Να υπολογισθεί ο µέγιστος αριθµός κατοίκων που µπορεί να εξυπηρετηθεί αν µπορείτε να προσθέσετε και άλλες 
αντλίες χωρίς όµως να αλλάξει η διάταξη των αγωγών του υδραγωγείου. 

 
Σχήµα 2 

 
∆ίδεται η σχέση J= f(Q) για τον αγωγό Φ600. 

Q [L/s] 250 500 750 1000 

J [m/km] 3 5 10 17 

 
 

@ Ε. Αφτιάς 




