ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ................................................................................................................................................................
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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. Τα πολύ υψηλά κτήρια (ουρανοξύστες) µιας µεγάλης πόλης υδροδοτούνται:
 από ξεχωριστό δίκτυο διανοµής που τροφοδοτείται από ειδική δεξαµενή, τοποθετηµένη σε µεγάλο υψόµετρο.
 από τοπικά αντλιοστάσια που συνδέονται µε το κοινό δίκτυο διανοµής.
 από κοντινούς υδατόπυργους.
2. Για πολύ µεγάλο βάθος ροής y σε κυκλικό αγωγό αποχέτευσης η υδραυλική ακτίνα R τείνει να γίνει ίση µε:
 y.
 y/2.
 y/4.
3. Για τη µεταφορά του νερού σε µικρής κλίµακας πόλη προτιµάται η λύση του εξωτερικού υδραγωγείου υπό πίεση,
έναντι αγωγού ελεύθερης επιφάνειας, επειδή, µεταξύ άλλων, η δεύτερη λύση:
 είναι δυσχερέστερη ως προς τον έλεγχο της ροής.
 έχει εξαιρετικά αυξηµένες απαιτήσεις ως προς την επεξεργασία του νερού.
 οδηγεί σε σηµαντικές απώλειες από εξάτµιση.
4. Οι ενεργειακές απώλειες κατά µήκος ενός δικτύου διανοµής εξαρτώνται, µεταξύ άλλων, από:
 τα ύψη των εξυπηρετούµενων κτηρίων.
 τις κλίσεις των αγωγών του δικτύου.
 τις καταναλώσεις στο δίκτυο.
5. Η εγκατάσταση δύο παράλληλων αντλιών κανονικής λειτουργίας και µιας εφεδρικής είναι συνήθως οικονοµικότερη
από τη χρήση µιας κανονικής και µιας εφεδρικής, γιατί στην πρώτη περίπτωση:
 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς είναι µικρότερη.
 ο υποδιπλασιασµός της παροχής αυξάνει το συντελεστή απόδοσης της αντλίας.
 η διάµετρος του καταθλιπτικού αγωγού είναι µικρότερη.
6. Η ποσότητα των παρασιτικών εισροών στο δίκτυο ακαθάρτων σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε:
 την ποσότητα των διαρροών στο υδρευτικό δίκτυο.
 την αποτελεσµατικότητα επιτήρησης του αποχετευτικού δικτύου.
 τα στερεά υλικά που µεταφέρονται από τη ροή.
7. Οι αγωγοί που συνδέουν πυροσβεστικούς κρουνούς πρέπει να έχουν:
 ελάχιστη ονοµαστική αντοχή 16.0 atm.
 ελάχιστη διάµετρο Φ125 mm.
 µέγιστη κλίση τοποθέτησης 1%.
8. Η κατασκευή φρεατίων σε σηµεία ευθυγραµµίας που δεν αποτελούν κόµβους συµβολής του δικτύου ακαθάρτων:
 πρέπει να αποφεύγεται.
 είναι αναπόφευκτη όταν η ευθυγραµµία έχει µεγάλο µήκος.
 είναι απαραίτητη για την βελτίωση των συνθηκών ροής.
9. Μια ξαφνική πτώση της πίεσης σε εκτεταµένες περιοχές ενός δικτύου διανοµής, χωρίς πλήρη διακοπή της παροχής,
µπορεί να οφείλεται σε:
 βλάβη κάποιου κεντρικού αγωγού του δικτύου.
 βλάβη του εξωτερικού υδραγωγείου.
 οριακή επάρκεια του ρυθµιστικού όγκου της δεξαµενής.
10. Ο σχεδιασµός ενός συλλεκτήριου αγωγού οµβρίων βασίζεται στην αρχή ότι:
 ο αγωγός δεν πρέπει ποτέ να αστοχήσει υδραυλικά στη διάρκεια της περιόδου σχεδιασµού.
 οι υπερχειλίσεις του αγωγού πρέπει να είναι σπάνιες, π.χ. µια φορά τη δεκαετία.
 ο αγωγός επιτρέπεται να υπερχειλίζει στη διάρκεια των ισχυρότερων βροχών κάθε έτους (π.χ. 2-3 φορές το
χρόνο).
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Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4)
Στο σκαρίφηµα απεικονίζεται η γενική διάταξη και χαρακτηριστικά µεγέθη των έργων υδροδότησης της
αστικής περιοχής Π, που περιλαµβάνουν το σύστηµα γεωτρήσεων Γ, τον καταθλιπτικό αγωγό Γ∆, τη
δεξαµενή ∆ και τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό ∆Π. Κατάντη της δεξαµενής, εξετάζεται η υδροδότηση της
βιοµηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ) από τη θέση Β. Οι ηµερήσιες ανάγκες της ΒΙΠΕ εκτιµώνται σε 800 m3, για
12ωρη λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων (από τις 6:00 έως τις 18:00). Για το σκοπό αυτό, µελετώνται
οι αναγκαίες παρεµβάσεις για την ενίσχυση του υφιστάµενου συστήµατος.
ΒΙΠΕ
L = 1000 m

Γ

∆

Σύστηµα
γεωτρήσεων

∆εξαµενή εµβαδού
180 m2, ΚΣΥ +105 m

Αστική περιοχή
L = 800 m

Κόµβος B
+83 m

Κόµβος Π
+76 m

1. Να εκτιµηθεί ο συντελεστής ωριαίας αιχµής (λΩ) της αστικής περιοχής Π, λαµβάνοντας υπόψη ότι την
πρόσφατη θερινή περίοδο, η παραγωγή των γεωτρήσεων την ηµέρα αιχµής ανήλθε σε 2100 m3 (για 18ωρη
λειτουργία του καταθλιπτικού αγωγού από τις 6:00 έως τις 24:00 µε σταθερή παροχή), ενώ την ώρα αιχµής
της ζήτησης καταγράφηκε µείωση της στάθµης νερού στη δεξαµενή κατά 0.35 m. (0.5 µονάδα)
2. Να εκτιµηθούν οι παροχές σχεδιασµού των αγωγών Γ∆, ∆Β και ΒΠ, µετά την προσθήκη της ΒΙΠΕ στο
σύστηµα, θεωρώντας ότι δεν θα µεταβληθούν οι ανάγκες της αστικής περιοχής και οι ώρες άντλησης. Στα
σενάρια έκτακτης λειτουργίας του δικτύου, θεωρήστε ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών κρουνών,
συνολικής παροχής 10 L/s. (1.0 µονάδα)
3. Να εκτιµηθεί ο απαιτούµενος ρυθµιστικός όγκος για την εξυπηρέτηση της ΒΙΠΕ και να σχεδιαστούν τα
αντίστοιχα αθροιστικά διαγράµµατα εισροών-εκροών. (0.5 µονάδα)
4. Να ελεγχθεί αν ο υφιστάµενος κύριος τροφοδοτικός αγωγός από PVC 10.0 atm, διαµέτρου Φ315 mm,
µπορεί να εξασφαλίσει ύψος πίεσης 20 m στους κόµβους Β και Π, και αν όχι να προτείνετε (χωρίς
υπολογισµούς) τρόπο ενίσχυσής του. (2.0 µονάδες)
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)
Στη µελέτη αποχέτευσης οµβρίων οικισµού, προβλεπόταν ότι στην ευθυγραµµία ΑΒ µήκους 200 m, όπου η
κατά µήκος κλίση της οδού είναι 1.0%, θα τοποθετηθεί αγωγός διαµέτρου 80 cm σε βάθος (µετρούµενο από
την άντυγα) 1.0 m κάτω από το έδαφος, στον οποίο το βάθος ροής για την παροχή σχεδιασµού είναι 0.50 m.
Στο στάδιο της κατασκευής αποκαλύφτηκε εγκάρσιο εµπόδιο στο µέσο Μ του τµήµατος ΑΒ, το οποίο
υποχρεώνει στην εκβάθυνση κατά 0.50 m για την απρόσκοπτη διάβαση του αγωγού. Ζητούνται:
1. Η παροχή σχεδιασµού του αγωγού, καθώς και η εξυπηρετούµενη έκταση, αν η ένταση βροχής σχεδιασµού
είναι 87.0 mm/h και ο συντελεστής απορροής 0.70.
2. Η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος του αγωγού ΜΒ σε τρόπο ώστε να µην αλλάξει, σε σχέση µε τον
αρχικό σχεδιασµό, το βάθος τοποθέτησης στο κατάντη σηµείο Β.
3. Η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος του αγωγού ΜΒ σε τρόπο ώστε να µην αλλάξει, σε σχέση µε τον
αρχικό σχεδιασµό, η διάµετρος. Ποιο θα είναι το βάθος τοποθέτησης στο σηµείο Β σε αυτή την περίπτωση
και σε πόσο επιπλέον µήκος, µετά το σηµείο Β, θα τροποποιηθεί η µηκοτοµή του αγωγού, αν η κλίση του
εδάφους συνεχίζει να είναι η ίδια όπως στο ΑΒ;
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