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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, ∆ιάρκεια 20΄) 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. Η κατασκευή δεξαµενής σε πολύ µικρούς οικισµούς  

 δεν είναι σκόπιµη.  
 επιβάλλεται αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, χωρίς ρυθµιστικό όγκο. 
 απαιτείται και πρέπει να διαθέτει σηµαντικό ρυθµιστικό όγκο.  

2. Για υφιστάµενο δίκτυο οµβρίων, η αστικοποίηση µιας περιοχής συνεπάγεται 
 µεγαλύτερες παροχές και µικρότερους χρόνους ροής. 
 µικρότερες παροχές και χρόνους ροής. 
 µεγαλύτερες παροχές και χρόνους ροής. 

3. Σε ορεινό ανάγλυφο, η διαµόρφωση τραπεζοειδούς διατοµής σε εξωτερικό υδραγωγείο µε ελεύθερη επιφάνεια  
 αποτελεί την οικονοµικά βέλτιστη λύση, εφόσον η επένδυση είναι άοπλη ή ελαφρά οπλισµένη. 
 αντενδεικνύεται για κατασκευαστικούς και οικονοµικούς λόγους. 
 αντενδεικνύεται για λόγους υδραυλικής λειτουργίας. 

4. Η κατασκευή αποχετευτικών αντλητικών συγκροτηµάτων 
 είναι περισσότερο συχνή στα δίκτυα οµβρίων. 
 είναι περισσότερο συχνή στα δίκτυα ακαθάρτων. 
 είναι το ίδιο συχνή και στα δύο δίκτυα, εξαρτώµενη από τη γεωµορφολογία της περιοχής. 

5. Το µέγεθος που προκύπτει µε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και µέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανοµής είναι 
 η χωρητικότητα της δεξαµενής.  
 η διάµετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού. 
 το υψόµετρο τοποθέτησης της δεξαµενής.  

6. Σε µελέτη δικτύου ακαθάρτων, ο δείκτης Pomeroy πρέπει να εκτιµάται 
 για την αρχική φάση λειτουργίας του δικτύου. 
 για την τελική φάση λειτουργίας του δικτύου. 
 για την αρχική, την τελική και ενδιάµεσες φάσεις λειτουργίας του δικτύου. 

7. Η κατασκευή φραγµάτων/ταµιευτήρων για την υδροδότηση µεγάλων πόλεων  
 είναι συχνά επιτακτική εξαιτίας κυρίως της ποσοτικής ανεπάρκειας υπόγειων νερών. 
 είναι απαγορευτική λόγω µεγάλου κόστους και δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 είναι προβληµατική λόγω κακής ποιότητας των επιφανειακών νερών. 

8. Υδατόπυργοι κατασκευάζονται  
 σε πεδινές πόλεις χωρίς λοφώδεις περιοχές. 
 σε πόλεις που υδρεύονται από κοντινές γεωτρήσεις. 
 σε πόλεις µε υδρευτικό δίκτυο χωρισµένο σε πιεζοµετρικές ζώνες. 

9. Αν στο σχεδιασµό εξωτερικού υδραγωγείου υπό πίεση η µηκοτοµή εδάφους βρίσκεται σε κάποιο σηµείο 15 m πάνω 
από την πιεζοµετρική γραµµή και ταυτόχρονα 20 m κάτω από την υδροληψία, τότε θα πρέπει 

 να τοποθετηθεί αερεξαγωγός στο υπόψη σηµείο. 
 να αυξηθεί η ανάντη διάµετρος. 
 να τοποθετηθεί έργο καταστροφής ενέργειας κατάντη του υπόψη σηµείου. 

10. Σε παλαιά δίκτυα ακαθάρτων, είχαν χρησιµοποιηθεί συχνότερα 
 αργιλοπυριτικοί σωλήνες. 
 σωλήνες από πολυαιθυλένιο. 
 σωλήνες από σκυρόδεµα. 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .................................................................................................................Παραλλαγή Α 

Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4) 

Πόλη υδροδοτείται από παλαιό χαλύβδινο αγωγό, µήκους 5000 m και διαµέτρου 250 mm, που µεταφέρει 
νερό από πηγή σε υψόµετρο +180 m σε δεξαµενή ανώτατης στάθµης +140 m. Την τελευταία θερινή περίοδο 
παρατηρήθηκαν προβλήµατα υδροδότησης σε τµήµατα της πόλης. Με βάση εκτιµήσεις της εταιρείας 
ύδρευσης, η ζήτηση νερού τις ηµέρες αιχµής φτάνει στα 6500 m3 και η παροχή την ώρα αιχµής είναι 140 
L/s. Σε ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο διανοµής τις ώρες αιχµής µε στάθµη νερού στη δεξαµενή ίση µε την 
ελάχιστη, µετρήθηκε η στάθµη της πιεζοµετρικής γραµµής σε τρεις χαρακτηριστικές δυσµενείς θέσεις (Α, Β, 
Γ), γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται κτήρια 4, 3 και 4 ορόφων, αντίστοιχα, και βρέθηκε ίση µε +129.5, 
+117.5 και +108.4 m, αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα υψόµετρα εδάφους στα σηµεία Α, Β και Γ είναι +103.3, 
+97.8 και +85.4 m. 

α) Να υπολογιστούν ο συντελεστής ωριαίας αιχµής της αστικής κατανάλωσης και να εκτιµηθούν, µε βάση 
εύλογες παραδοχές, ο πληθυσµός που εξυπηρετείται από το δίκτυο και οι ετήσιες υδατικές ανάγκες του (0.5 
µονάδα). 

β) Με βάση τα στοιχεία που δίνονται, να δειχθεί ότι τα προβλήµατα στην υδροδότηση τις ώρες αιχµής 
οφείλονται σε ανεπάρκεια του εξωτερικού υδραγωγείου και όχι του δικτύου διανοµής (1.0 µονάδα). 

γ) Για την ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις: (1) η κατασκευή 
παράλληλου αγωγού βαρύτητας από HDPE 12.5 atm, κατάλληλης διαµέτρου, ή (2) η αύξηση της 
παροχετευτικότητας του υφιστάµενου αγωγού, µε την κατασκευή αντλιοστασίου 24ωρης λειτουργίας και 
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους. Να υπολογιστούν τα χαρακτηριστικά µεγέθη των δύο εναλλακτικών 
έργων (διάµετρος παράλληλου αγωγού, µανοµετρικό ύψος και ισχύς αντλιοστασίου) και να σχεδιαστούν οι 
αντίστοιχες πιεζοµετρικές γραµµές, για παροχή σχεδιασµού 10% µεγαλύτερη από τη σηµερινή παροχή 
αιχµής (2.0 µονάδες). 

δ) Να περιγραφεί, συνοπτικά, η διαδικασία οικονοµικής σύγκρισης των δύο παραπάνω εναλλακτικών 
λύσεων (0.5 µονάδα). 
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)  

Οι αγωγοί ακαθάρτων ΒΓ και Β∆ που συµβάλλουν στο φρεάτιο Β έχουν παροχές σχεδιασµού 65 και 50 L/s 
αντίστοιχα, ίδια διάµετρο 30 cm και τοποθετούνται σε ίδιο βάθος 2.00 m. Να σχεδιαστεί ο αγωγός 
ακαθάρτων στο κατάντη τµήµα ΑΒ µήκους 100 m, όπου η κλίση εδάφους είναι 13%, και να γίνει 
σκαρίφηµα του φρεατίου Β, µε τις συνήθεις υδραυλικές απαιτήσεις για αγωγούς ακαθάρτων και τις εξής 
επιπλέον παραδοχές: 

1. Για την εκτίµηση του συντελεστή αιχµής χρησιµοποιείται ο τύπος των ελληνικών προδιαγραφών. 

2. Η παροχή παρασιτικών εισροών έχει θεωρηθεί 50% της παροχής αιχµής ακαθάρτων σε όλους τους 
αγωγούς.  

3. Το ελάχιστο βάθος είναι 2.0 m. 

4. ∆εν υπάρχουν συνδέσεις κατά µήκος του ΑΒ. 
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