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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. Από την επίλυση ενός δικτύου διανοµής προέκυψαν αρνητικές παροχές σε ορισµένους αγωγούς. Αυτό σηµαίνει ότι
στους συγκεκριµένους αγωγούς:
 δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα—απλώς στο µοντέλο του δικτύου έχουν σηµειωθεί φορές ροής
αντίθετες των πραγµατικών.
 δεν είναι δυνατή η ροή, λόγω πολύ µικρών διαµέτρων.
 δεν είναι δυνατή η διανοµή νερού, λόγω αρνητικών πιέσεων.
2. Ο παραλιακός αποχετευτικός αγωγός ακαθάρτων που αναπτύσσεται κατά µήκος παράκτιου οικιστικού µετώπου
µήκους αρκετών χιλιοµέτρων:
 θα έχει κλίσεις της τάξης του 1‰ και κατά τόπους αντλιοστάσια.
 θα έχει κλίσεις της τάξης του 1% και κατά τόπους φρεάτια πτώσης.
 θα είναι παράλληλος µε το έδαφος.
3. Αν κάποια µέρα λόγω ιδιαίτερων συνθηκών αυξηµένης ζήτησης υδρευτικού νερού δεν επαρκεί το ρυθµιστικό απόθεµα
της δεξαµενής:
 είναι βέβαιο ότι για κάποιο χρονικό διάστηµα θα υπάρξει διακοπή της τροφοδοσίας του δικτύου διανοµής.
 είναι πιθανό να καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση από το απόθεµα ασφαλείας της δεξαµενής.
 θα πρέπει να καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση µε περιορισµό των διαρροών του δικτύου διανοµής.
4. Σε κυκλικούς αγωγούς µε ελεύθερη επιφάνεια, το γεγονός ότι ο συντελεστής τραχύτητας n στον τύπο του Manning δεν
είναι σταθερός, αλλά µεταβάλλεται µε τη µεταβολή του βάθους ροής, οφείλεται στο ότι:
 ο τύπος του Manning είναι προσεγγιστικός και δεν αποδίδει µε ακρίβεια τη ροή οποιασδήποτε
γεωµετρίας.
 σε διαφορετικά βάθη η τραχύτητα έχει διαφορετικές τιµές λόγω της µορφής των αποθέσεων φερτών ή αλάτων.
 η ροή αναδύει διαλυµένα αέρια (π.χ. H2S, O2) µε ρυθµό που εξαρτάται από το βάθος ροής.
5. Ο βαθµός απόδοσης µιας τυπικής φυγοκεντρικής αντλίας του εµπορίου:
 είναι σταθερός, ανεξάρτητος της παροχής λειτουργίας της αντλίας.
 είναι αντιστρόφως ανάλογος της παροχής λειτουργίας της αντλίας.
 µεγιστοποιείται για µια χαρακτηριστική τιµή της παροχής λειτουργίας της αντλίας.
6. Μεγάλες ταχύτητες ροής σε τµήµα υδρευτικού δικτύου διανοµής συνεπάγονται ότι στους αντίστοιχους αγωγούς:
 πραγµατοποιούνται µεγάλες ενεργειακές απώλειες.
 υπάρχει πιθανότητα σηµαντικών διαρροών νερού.
 υπάρχει κίνδυνος χηµικής διάβρωσης των σωλήνων.
7. Αν το δίκτυο διανοµής µιας αστικής περιοχής επεκταθεί σε µεγαλύτερα υψόµετρα κατά 50 m σε σχέση µε τον αρχικό
σχεδιασµό, τότε οι νέες ανάγκες θα καλυφθούν µε:
 αύξηση της χωρητικότητας της υφιστάµενης δεξαµενής.
 επιπρόσθετη δεξαµενή ανάντη της υφιστάµενης και χωρισµό του δικτύου σε πιεζοµετρικές ζώνες.
 κατασκευή υδατόπυργων στα χαµηλά σηµεία του δικτύου.
8. Στο τµήµα ΑΒ του υδρευτικού δικτύου διανοµής η φορά ροής καθορίζεται από:
 τα ενεργειακά ύψη στα σηµεία Α και Β.
 την κλίση του εδάφους µεταξύ των σηµείων Α και Β.
 την κλίση του αγωγού ΑΒ.
9. Αν κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας σηκωθούν καπάκια φρεατίων σε αγωγό ακαθάρτων και υπάρξουν
υπερχειλίσεις στο οδόστρωµα, αυτό θα σηµαίνει ότι:
 η περίοδος επαναφοράς της συγκεκριµένης βροχής είναι µεγαλύτερη από την περίοδο επαναφοράς σχεδιασµού
του δικτύου οµβρίων.
 οι αρµόδιες υπηρεσίες αµέλησαν τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής.
 υπάρχουν παράνοµες συνδέσεις οµβρίων στο δίκτυο ακαθάρτων.
10. Η παροχή σχεδιασµού του κατάντη αγωγού ακαθάρτων Γ∆ είναι µικρότερη από το άθροισµα των παροχών των ανάντη
αγωγών ΑΓ και ΒΓ που συµβάλλουν στο φρεάτιο Γ, για το λόγο ότι:
 η εξίσωση συνέχειας ισχύει µόνο για καθαρό νερό και όχι για ακάθαρτα.
 στο φρεάτιο Γ υπάρχουν διαρροές.
 δεν συµπίπτουν οι χρόνοι πραγµατοποίησης των παροχών αιχµής στους τρεις αγωγούς.

