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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α

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. Σε δρόµους µε µη αµελητέα κλίση, οι αγωγοί ύδρευσης τοποθετούνται
 παράλληλα µε τη γραµµή ενέργειας.
 παράλληλα µε το οδόστρωµα.
 παράλληλα µε την πιεζοµετρική γραµµή.
2. Κατά µήκος µιας διαδροµής σε δίκτυο οµβρίων από τα ανάντη προς τα κατάντη, ο χρόνος συγκέντρωσης
 αυξάνεται ανάλογα µε το διανυόµενο µήκος.
 αυξάνεται µη γραµµικά µε το διανυόµενο µήκος.
 αυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό των ενδιάµεσων φρεατίων.
3. Το απόθεµα ασφαλείας µιας δεξαµενής µπορεί να καλύψει το έλλειµµα που οφείλεται σε
 βλάβη του εσωτερικού υδραγωγείου ή πυρκαγιά.
 ταυτόχρονη βλάβη του εξωτερικού υδραγωγείου και πυρκαγιά.
 βλάβη του εξωτερικού υδραγωγείου ή πυρκαγιά.
4. Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παραγωγής υδροθείου είναι προτιµότερο ο αγωγός ακαθάρτων
 να είναι πλήρης, ώστε τα λύµατα να µην έρχονται σε επαφή µε αέρα.
 να λειτουργεί µε µικρή ταχύτητα, ώστε να αποφεύγεται η µίξη ακαθάρτων και αέρα.
 να λειτουργεί µε περιορισµένη πληρότητα, ώστε να υπάρχει περιθώριο αερισµού.
5. Τους χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια ενός 24ώρου, στο δίκτυο διανοµής ενός παραθεριστικού οικισµού αναµένεται
 µικρό εύρος διακύµανσης των πιέσεων.
 µεγάλο εύρος διακύµανσης των πιέσεων.
 σταθερότητα των πιέσεων.
6. Το ζητούµενο των µοντέλων υδραυλικής προσοµοίωσης δικτύων διανοµής είναι
 ο υπολογισµός των παροχών εξόδου των κόµβων.
 ο υπολογισµός των ενεργειακών απωλειών των κλάδων.
 ο υπολογισµός των διαµέτρων των κλάδων.
7. Η κατασκευή δικτύου οµβρίων σε περιοχή που ο αποδέκτης (υδατόρευµα) έχει ανεπαρκή παροχετευτικότητα και στη
διάρκεια πληµµυρών υπερχειλίζει,
 θα µειώσει την παροχή στον αποδέκτη.
 θα επιδεινώσει την κατάσταση στον αποδέκτη.
 θα µειώσει τη συχνότητα υπερχειλίσεων του αποδέκτη.
8. Αν κατά το σχεδιασµό ενός συστήµατος αντλιοστασίου-καταθλιπτικού αγωγού αυξηθεί, σε σχέση µε την αρχικά
εξεταζόµενη λύση, η ισχύς του αντλιοστασίου, τότε το κόστος του καταθλιπτικού αγωγού
 θα αυξηθεί.
 θα παραµείνει σταθερό.
 θα µειωθεί.
9. Σε υδραγωγείο υπό πίεση δεδοµένης διαµέτρου, µε αντλιοστάσιο στην κεφαλή του και δεξαµενή στο πέρας του, για να
αυξηθεί η παροχή λειτουργίας θα πρέπει
 θα αυξηθεί η αποδιδόµενη ισχύς των αντλιών.
 να µειωθεί το µανοµετρικό ύψος χωρίς µεταβολή στην ισχύ.
 να µειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του αντλιοστασίου στη διάρκεια του 24ώρου.
10. Ποιος είναι ο κρίσιµος υδραυλικός έλεγχος για αγωγό ακαθάρτων που τοποθετείται σε δρόµο µε µεγάλη κλίση;
 Ο έλεγχος του ποσοστού πλήρωσης.
 Ο έλεγχος της µέγιστης ταχύτητας.
 Ο έλεγχος της ελάχιστης ταχύτητας.
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Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4)
Οικισµός υδροδοτείται από παλαιό πλαστικό αγωγό, εσωτερικής διαµέτρου 140 mm, που µεταφέρει νερό
από την πηγή Π, σε σταθερό υψόµετρο +180 m, στη δεξαµενή ∆, ανώτατης στάθµης +165 m και ωφέλιµου
ύψους 5 m, όπως φαίνεται στο σκαρίφηµα. Στον ενδιάµεσο κόµβο Κ, σε υψόµετρο +135 m, υπάρχει διάταξη
έκτακτης παροχέτευσης πυροσβεστικού νερού, για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς σε παρακείµενη δασική
έκταση. Κατάντη της δεξαµενής απεικονίζονται οι πρωτεύοντες αγωγοί του δικτύου διανοµής, το οποίο
εξυπηρετεί αστικές και τουριστικές χρήσεις. Ο µόνιµος πληθυσµός είναι 1400 κάτοικοι, ενώ οι τουριστικές
δραστηριότητες αναπτύσσονται αποκλειστικά στη ζώνη Α-Ε-Γ.
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α) Να υπολογιστούν η µέγιστη ηµερήσια παροχή που µπορεί να µεταφέρει το εξωτερικό υδραγωγείο, ο
µέγιστος αριθµός τουριστών που µπορεί να εξυπηρετηθεί από το υφιστάµενο σύστηµα και η αντίστοιχη
ετήσια κατανάλωση νερού στον οικισµό. Θεωρήστε ειδική κατανάλωση 180 L/d για τους µόνιµους
κατοίκους και 250 L/d για τους τουρίστες. Η τουριστική περίοδος διαρκεί 3 µήνες (1.5 µονάδα).
β) Να εκτιµηθεί η παροχή εξόδου του κόµβου Α για τουριστική χρήση, µε δεδοµένο ότι κατά µήκος του
κύριου τροφοδοτικού αγωγού ∆Α δεν υπάρχουν συνδέσεις, ενώ σε όλο το υπόλοιπο µήκος του δικτύου
υπάρχουν αµφίπλευρες συνδέσεις (1.0 µονάδα).
γ) Να υπολογιστεί η µέγιστη παροχή πυρόσβεσης που µπορεί να δοθεί µέσω του κόµβου Κ από το σύστηµα
πηγή-αγωγός-δεξαµενή, αν το απαιτούµενο ύψος πίεσης στον εν λόγω κόµβο είναι 20 m, και να χαραχθεί η
πιεζοµετρική γραµµή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και δασικής πυρκαγιάς (1.0 µονάδα).
δ) Να υπολογιστεί το απόθεµα ασφαλείας της δεξαµενής, θεωρώντας το δυσµενέστερο από τα σενάρια
3ωρης πυρκαγιάς στη δασική έκταση, 4ωρης πυρκαγιάς στον οικισµό, µε ταυτόχρονη λειτουργία 2
πυροσβεστικών κρουνών παροχής 5 L/s, και 6ωρης βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου (0.5 µονάδα).
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)
Λοφώδης περιοχή έκτασης 5 ha που βρίσκεται σε φυσική κατάσταση πρόκειται να ενταχθεί στο σχέδιο
πόλης και να οικοδοµηθεί. Ως τώρα τα όµβρια της υπόψη περιοχής, µαζί µε άλλα της κατάντη, αστικής ήδη,
περιοχής, έκτασης 10 ha, αποχετεύονται µέσω υφιστάµενου αγωγού οµβρίων, που στο τελευταίο τµήµα του,
πριν εκβάλει σε αστικό υδατόρευµα, έχει διάµετρο 1.0 m και κλίση 1.0%. Ζητείται να ελεγχθεί η επάρκεια
του τελικού τµήµατος του αγωγού οµβρίων πριν και µετά την ένταξη της νέας περιοχής στο σχέδιο πόλης,
και σε περίπτωση ανεπάρκειας, να προταθούν µέτρα (διαχειριστικά ή κατασκευαστικά) αντιµετώπισης του
προβλήµατος (χωρίς υπολογισµούς). Η όµβρια καµπύλη της περιοχής για την περίοδο επαναφοράς
σχεδιασµού (10 ετών) είναι i = 35 / (t + 0.1)0.70 [t σε h, i σε mm/h]. Εκτιµάται ότι µε την αστικοποίηση, αν
δεν ληφθεί καµιά ειδική µέριµνα, ο συντελεστής απορροής της νέας περιοχής θα αυξηθεί από 0.40 σε 0.65
(όσο και στην ήδη αστική περιοχή) και o συνολικός χρόνος ροής µέχρι το τέλος του αγωγού θα µειωθεί από
19 σε 15 min.
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