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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. Αν σε αντλιοστάσιο τοποθετηθούν τέσσερις αντί δύο αντλίες σε παράλληλη διάταξη (για ίδια παροχή και µανοµετρικό 

ύψος), τότε ο συντελεστής απόδοσης: 
 θα µειωθεί. 
 θα αυξηθεί. 
 δεν θα επηρεαστεί. 

2. ∆ίκτυο διανοµής επεκτείνεται κατάντη ώστε να εξυπηρετεί 30% περισσότερο πληθυσµό, ενώ το συνολικό του µήκος 
αυξάνει κατά 50%. Στη µαθηµατική προσοµοίωση, οι παροχές εξόδου των κόµβων του αρχικού δικτύου: 

 θα αυξηθούν κατά 30%. 
 θα αυξηθούν κατά 50%. 
 θα παραµείνουν αµετάβλητες. 

3. Το γεγονός ότι ενίοτε, στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων, πληµµυρίζουν υπόγεια που βρίσκονται σε στάθµη 
χαµηλότερη του δικτύου οµβρίων, αποτελεί ένδειξη ότι: 

 υπάρχουν παράνοµες συνδέσεις οµβρίων στους αγωγούς ακαθάρτων. 
 το δίκτυο οµβρίων είναι υποδιαστασιολογηµένο. 
 η γραµµή ενέργειας στον αγωγό οµβρίων ξεπερνά τη στάθµη του οδοστρώµατος. 

4. Ποια είναι (προσεγγιστικά) η µέγιστη διαφορά µεταξύ του ελάχιστου και µέγιστου υψοµέτρου ενός οικισµού, το δίκτυο 
διανοµής του οποίου υδροδοτείται από µοναδική δεξαµενή; 

 90 m. 
 60 m. 
 30 m. 

5. Για ποιο λόγο η µεταφορά νερού στην Αθήνα γίνεται, στο µεγαλύτερο µήκος της διαδροµής, µε ανοιχτό κανάλι αντί για 
αγωγό υπό πίεση; 

 Για λόγους οικονοµίας, επειδή ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός είναι πολύ µεγάλος. 
 Επειδή µε τη δεύτερη λύση θα αναπτύσσονταν απαράδεκτα υψηλές πιέσεις, λόγω της πολύ µεγάλης 
υψοµετρικής διαφοράς (>200 m) του ταµιευτήρα Μόρνου από τα διυλιστήρια της Αθήνας. 

 Επειδή οι γεωλογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την κατασκευή καναλιού. 
6. Αν µια πόλη επεκταθεί κατάντη µε επαύξηση κατά 30% της έκτασής της, τότε οι παροχές του δικτύου οµβρίων στο 

υφιστάµενο τµήµα: 
 θα αυξηθούν σε ποσοστό > 30%. 
 θα αυξηθούν κατά 30%. 
 δεν θα επηρεαστούν. 

7. Το απόθεµα ασφαλείας µιας γεµάτης δεξαµενής είναι: 
 µεγαλύτερο κατά τους χειµερινούς µήνες απ’ όσο τους θερινούς. 
 σταθερό, καθώς καθορίζεται από τον σχεδιασµό της δεξαµενής. 
 µεγαλύτερο τις βραδινές ώρες απ’ όσο τις πρωινές. 

8. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη αναµένεται να επηρεαστεί από µια αισθητή µεταβολή των τιµολογίων νερού; 
 ο συντελεστής ωριαίας αιχµής, λΩ. 
 η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση. 
 ο συντελεστής ηµερήσιας αιχµής, λΗ. 

9. Σε ορθογωνικό αγωγό οµβρίων µε κλειστή διατοµή πλάτους b και ύψους d η παροχή είναι µέγιστη όταν το βάθος ροής 
είναι: 

 ίσο µε d. 
 ίσο µε 2b. 
 µικρότερο του d, τόσο ώστε να εξασφαλίζεται αερισµός. 

10. Αν κατά τη χάραξη αγωγού ακαθάρτων σε µηκοτοµή χρειαστεί να βυθιστεί ο αγωγός κατά 1 m στη θέση Α, λόγω 
παρεµβολής εµποδίου, τότε: 

 στη θέση Α θα κατασκευαστεί φρεάτιο πτώσης. 
 θα αυξηθεί η κλίση του αγωγού ανάντη του Α ώστε να γίνει βαθµιαία η βύθιση του 1 m. 
 στη θέση Α θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο για τη διέλευση του εµποδίου µε καταθλιπτικό αγωγό. 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .................................................................................................................Παραλλαγή Α 

Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4) 

Στο σκαρίφηµα απεικονίζεται η µηκοτοµή των έργων ύδρευσης µιας πόλης, από την πηγή Π µέχρι την 
πρώτη διακλάδωση Κ του δικτύου διανοµής, και τα χαρακτηριστικά µεγέθη της (µήκη, υψόµετρα). Το 
εξωτερικό υδραγωγείο αποτελείται από δύο τµήµατα, ΠΦ και Φ∆, όπου Φ είναι φρεάτιο µε ελεύθερη 
επιφάνεια. Οι δύο αγωγοί είναι χαλύβδινοι και έχουν ενιαία διάµετρο 250 mm. Το δίκτυο διανοµής 
τροφοδοτείται από τη δεξαµενή ∆, ωφέλιµου ύψους 5.0 m, µέσω του αγωγού ∆Κ από HDPE 12.5 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου 315 mm. Η διαστασιολόγηση του εσωτερικού δικτύου έχει γίνει για συντελεστή 
ωριαίας αιχµής λΩ = 2.0, παροχή πυρκαγιάς 10.0 L/s, και ανάπτυξη τριώροφων, το πολύ, κτηρίων στην 
περιοχή του κόµβου Κ. 

Πηγή (Π)

Φρεάτιο (Φ)

∆εξαµενή (∆)

Είσοδος
δικτύου (Κ)

Χ∆ικλείδα

Υψόµετρο πηγής +70 m
Υψόµετρο φρεατίου +130 m
Κατώτατη στάθµη δεξαµενής +80 m
Υψόµετρο κόµβου Κ +60 m
Μήκος αγωγού ΠΦ 3000 m
Μήκος αγωγού Φ∆ 4000 m
Μήκος αγωγού ∆Κ 500 m

Πηγή (Π)

Φρεάτιο (Φ)

∆εξαµενή (∆)

Είσοδος
δικτύου (Κ)

Χ∆ικλείδα

Υψόµετρο πηγής +70 m
Υψόµετρο φρεατίου +130 m
Κατώτατη στάθµη δεξαµενής +80 m
Υψόµετρο κόµβου Κ +60 m
Μήκος αγωγού ΠΦ 3000 m
Μήκος αγωγού Φ∆ 4000 m
Μήκος αγωγού ∆Κ 500 m

 
(α) Υπολογίστε τη µέγιστη ωριαία και µέγιστη ηµερήσια παροχή της πόλης, µε την υπόθεση ότι ο έλεγχος 
πιέσεων στον κόµβο Κ ικανοποιείται οριακά. 
(β) Υπολογίστε την παροχή σχεδιασµού του αγωγού Φ∆ για 18ωρη λειτουργία του ηµερησίως, καθώς και το 
συντελεστή τοπικών απωλειών της δικλείδας ανάντη της δεξαµενής. 
(γ) Τοποθετήστε το αναγκαίο αντλιοστάσιο στη µηκοτοµή, και εκτιµήστε την εγκατεστηµένη ισχύ και την 
κατανάλωση ενέργειας την ηµέρα αιχµής. Θεωρήστε ότι το αντλιοστάσιο περιλαµβάνει τρεις παράλληλες 
αντλίες και µία εφεδρική. 
(δ) Χαράξτε την πιεζοµετρική γραµµή στο τµήµα Π-Φ-∆-Κ, για λειτουργία µε τις παροχές σχεδιασµού. 
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)  

Αγωγός οµβρίων διαµέτρου 0.80 m και κλίσης 1.0% αποχετεύει έκταση 8 ha. Το 25% αυτής της έκτασης 
είναι αστική µε συντελεστή απορροής 60%, ενώ στο υπόλοιπο µη αστικό τµήµα της ο συντελεστής 
απορροής είναι 30%. Μελετάται επέκταση του πολεοδοµικού σχεδίου µε αστικοποίηση ενός επιπλέον 25% 
της έκτασης της υπόψη λεκάνης, η οποία θα επιφέρει µείωση του χρόνου συγκέντρωσης απορροής από 17 
σε 14 min. Η όµβρια καµπύλη σχεδιασµού είναι i = α (Τ κ – ζ) / (1 + d/θ)η όπου i η ένταση βροχής (σε 
mm/h), Τ η περίοδος επαναφοράς (σε έτη), d η διάρκεια βροχής (σε h), α = 260 mm/h, κ = 0.15, ζ = 0.60, θ = 
0.15 h και η = 0.75. Ζητούνται: 

1. Η περίοδος επαναφοράς καταιγίδας που καλύπτει µε επάρκεια, µε ποσοστό πλήρωσης 70%, ο 
αγωγός πριν και µετά την επέκταση του πολεοδοµικού σχεδίου. 

2. Η διάµετρος ενός παράλληλου ενισχυτικού αγωγού που θα χρειαστεί για να επανέλθει η περίοδος 
επαναφοράς σχεδιασµού στο προ της επέκτασης επίπεδο. 
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