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Άσκηση στις αποχετεύσεις (Μονάδες 3) 
Με σκοπό τη διαστασιολόγηση εξωτερικού αγωγού ακαθάρτων, οικισµού 80 στρεµµάτων, εκτιµάται η παροχή 
σχεδιασµού τόσο κατά τη χειµερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο, στο φρεάτιο εκκίνησης του αγωγού, µε βάση τα 
ακόλουθα δεδοµένα : 
  Χειµώνας Καλοκαίρι 
1. Μόνιµοι κάτοικοι (πληθυσµός σχεδιασµού) 6000 6000 
2. Τουρίστες και παραθεριστές 0 1500 
3. Μέγιστη ηµερήσια κατανάλωση ύδατος µονίµων και µη κατοίκων 140 L/κατ./ηµ. 280 L/κατ./ηµ. 
4. Επιβάρυνση δικτύου από βιοµηχανίες (παροχή αιχµής) 0 15 L/s 
5. Θέση του αγωγού ως προς το φρεάτιο ορίζοντα βυθισµένος πάνω από αυτόν 
6.  Επιφανειακές απορροές και παράνοµες συνδέσεις οµβρίων  
Εµφανίζονται µόνο το χειµώνα και ισοδυναµούν µε το 6% της παροχής αιχµής οµβρίων που θα προέκυπτε από τον 
οικισµό, θεωρούµενου ως ενιαίας λεκάνης, µε χρόνο συγκέντρωσης 25 min, συντελεστή απορροής c = 0.6 και εξίσωση 
όµβριας καµπύλης (για Τ = 10 έτη) i = 35 / t0.6, όπου t η διάρκεια βροχής σε ώρες και i η κρίσιµη ένταση σε mm/h.  
Για τη θερινή περίοδο, θεωρείται ότι δεν δηµιουργείται επιφανειακή απορροή. 
Ζητείται: 
1) Η τιµή της παροχής σχεδιασµού, ως η µεγαλύτερη από τις δύο. 
2) Να διαστασιολογηθεί ο εξωτερικός αγωγός ακαθάρτων, δεδοµένου ότι η οδός τοποθέτησής του παρουσιάζει ενιαία 
κλίση 15%. 
Να δειχθεί σε σκαρίφηµα η λύση µεταξύ τριών διαδοχικών φρεατίων που απέχουν ανά δύο µεταξύ τους 50 m, όταν στο 
πρώτο ανάντη φρεάτιο ο αγωγός (άντυγα) εισέρχεται µε το ελάχιστο βάθος (1.5 m). 

@ Η. Βασιλόπουλος 

Άσκηση στα δίκτυα διανοµής (Μονάδες 2) 
Η δεξαµενή ∆, µε κατώτατη στάθµη λειτουργίας +75 m, που ήδη υδρεύει την αστική περιοχή Α, προβλέπεται να 
εξυπηρετεί και το νέο παραθεριστικό οικισµό Β, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Με βάση την τελευταία απογραφή, ο 
πληθυσµός της περιοχής Α ανέρχεται σε 2000 άτοµα, και δεν προβλέπεται να αυξηθεί στο µέλλον. Ο παραθεριστικός 
οικισµός έχει κατατµηθεί σε 250 οικόπεδα του µισού στρέµµατος, και σε κάθε οικόπεδο προβλέπεται να ανεγερθεί µία 
εξοχική κατοικία ανά οικογένεια. Στις δύο περιοχές έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστικοί κρουνοί, ονοµαστικής παροχής 
5 L/s. Τα υψόµετρα εδάφους των κόµβων κεφαλής Α και Β είναι +45 και +40 m, αντίστοιχα, ενώ η διάµετρος του 
υφιστάµενου κλάδου ∆Α από PVC ονοµαστικής αντοχής 10 atm είναι Φ250 mm.  
Ζητούνται: (α) η εκτίµηση της παροχής αιχµής των δύο περιοχών, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας θεωρώντας 
µέση κατά κεφαλή κατανάλωση 180 και 240 L/κ/ηµ. για αστική και παραθεριστική χρήση, αντίστοιχα (β) η εκτίµηση 
της παροχής σχεδιασµού των κλάδων ∆Α και ΑΒ, σε συνθήκες έκτακτης λειτουργίας, για ταυτόχρονη ενεργοποίηση 
δύο κρουνών σε κάθε περιοχή (γ) ο έλεγχος επάρκειας πιέσεων στον κόµβο Α, µε δεδοµένο ότι γύρω από τον εν λόγω 
κόµβο αναπτύσσονται κτήρια έως τεσσάρων ορόφων, και (δ) η διαστασιολόγηση του κλάδου ΑΒ, µε στόχο την 
εξασφάλιση ενός ελάχιστου ύψους πίεσης τουλάχιστον 15 m στον κόµβο Β.  
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@ Α. Ευστρατιάδης 



Άσκηση στα εξωτερικά υδραγωγεία (Μονάδες 2) 
Πόλη Α µε πληθυσµό 50 000 κατοίκους υδρεύεται από πηγή Π1 µε διασφαλισµένη ελάχιστη ηµερήσια παροχή (χωρίς 
διακύµανση µέσα στο 24ωρο) που ανέρχεται σε 20 000 m3/ηµέρα. Η µηκοτοµή του εξωτερικού υδραγωγείου έχει, σε 
στρεβλή κλίµακα, τη χάραξη που δίδεται στο Σχήµα και καταλήγει σε υφιστάµενη ∆εξαµενή ∆ µε όγκο 30 000 m3. 
Ζητείται ο σχεδιασµός του εξωτερικού υδραγωγείου µε χωροθέτηση και περιγραφή των στοιχείων που το αποτελούν, 
επιλογή των κατάλληλων υλικών, διαστασιολόγηση των αγωγών και υπολογισµό της ισχύος τυχόν απαιτούµενων 
αντλιοστασίων. Ζητείται επίσης η χάραξη της Πιεζοµετρικής Γραµµής από την Πηγή Π1 µέχρι τη ∆εξαµενή ∆. 
Σε περίπτωση εφαρµογής καταθλιπτικών αγωγών να τηρηθεί η υπόδειξη ότι η κλίση της Πιεζοµετρικής Γραµµής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την τιµή J = 5 m/km. 

 
 

@ Ε. Αφτιάς 


