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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. Με την αύξηση της διαµέτρου ενός καταθλιπτικού αγωγού, το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του αντλιοστασίου:
 αυξάνεται µη γραµµικά, µέχρι κάποιο ανώτατο όριο.
 µειώνεται γραµµικά.
 µειώνεται µη γραµµικά, µέχρι κάποιο κατώτατο όριο.
2. Γιατί το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό πλήρωσης στους αγωγούς ακαθάρτων διαµέτρου µέχρι 600 mm είναι
µικρότερο από το αντίστοιχο στους αγωγούς οµβρίων;
 Γιατί στους αγωγούς ακαθάρτων υπάρχει η επιπλέον απαίτηση αερισµού των λυµάτων.
 Γιατί η παροχή ακαθάρτων έχει εντονότερη µεταβλητότητα σε σχέση µε την παροχή οµβρίων.
 Γιατί στα ακάθαρτα µεταφέρεται µεγάλο ποσοστό στερεών υλικών.
3. ∆ίκτυο διανοµής έχει χωριστεί σε δύο υδραυλικά ανεξάρτητες πιεζοµετρικές ζώνες, µε σύστηµα δεξαµενής-φρεατίου.
Το φρεάτιο, το οποίο εξυπηρετεί την κατώτερη ζώνη, τοποθετείται:
 ακριβώς στο υψοµετρικό όριο των δύο ζωνών.
 εντός του εύρους υψοµέτρων της ανώτερης ζώνης.
 εντός του εύρους υψοµέτρων της κατώτερης ζώνης.
4. Σε ποιο από τα αστικά υδραυλικά δίκτυα αρκεί η αύξηση της διαµέτρου του αγωγού για να µειωθεί η ταχύτητα;
 Στο υδρευτικό δίκτυο.
 Στο δίκτυο ακαθάρτων.
 Στο δίκτυο οµβρίων.
5. Αν κατά µήκος ενός εξωτερικού υδραγωγείου που εξυπηρετεί 1000 κατοίκους παρεµβάλλεται ορεινός όγκος µε
µέγιστο υψόµετρο µεγαλύτερο από τη στάθµη υδροληψίας, τότε η πλέον πρόσφορη επιλογή, εφόσον δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική χάραξη, είναι:
 η κατασκευή σήραγγας.
 η κατασκευή ανοιχτού καναλιού, ώστε να µην µπορούν να αναπτυχθούν υποπιέσεις.
 η κατασκευή αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού.
6. Πως εξασφαλίζεται η επισκεψιµότητα και ο καθαρισµός των φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων µε χυτοσιδηρή εσχάρα;
 Με σήκωµα της εσχάρας.
 Μέσω του πλησιέστερου φρεατίου επίσκεψης του δικτύου, µε χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων καθαρισµού.
 Μέσω µικροσυσκευών που µπορούν να διεισδύουν στα κενά της εσχάρας.
7. Αν στο µοντέλο υδραυλικής προσοµοίωσης ενός δικτύου διανοµής δοθούν υπερβολικά µικρές διάµετροι, τότε κατά την
επίλυση του δικτύου:
 είναι πολύ πιθανό να προκύψουν αρνητικές πιέσεις σε ορισµένους κόµβους.
 δεν µπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση αριθµητικής αστάθειας και αδυναµίας σύγκλισης του µοντέλου.
 θα προκύψουν υπερβολικά µικρές παροχές στους κλάδους, και συνεπώς δεν θα ισχύουν οι εξισώσεις συνέχειας
στους κόµβους.
8. Σε ποια περίπτωση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, χωρίς µεγάλο σφάλµα, ο κλασικός τύπος του Manning για τον
υπολογισµό των απωλειών ενέργειας σε υδραγωγείο κυκλικής διατοµής υπό πίεση;
 Σε καµία περίπτωση.
 Όταν η τραχύτητα είναι πολύ µεγάλη (π.χ. 4 mm)
 Όταν ο σωλήνας είναι λείος.
9. Σε περίπτωση ολιγοήµερης συντήρησης ενός εκ των τριών όµοιων θαλάµων της δεξαµενής ενός οικισµού:
 δεν θα µπορούν να καλυφθούν επαρκώς οι υδρευτικές ανάγκες των καταναλωτών.
 δεν θα µπορούν να εξασφαλιστούν επαρκώς οι ελάχιστες απαιτούµενες πιέσεις στο δίκτυο διανοµής.
 δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η λειτουργία του δικτύου διανοµής.
10. Γιατί σε αγωγό ακαθάρτων ο συντελεστής τραχύτητας Manning n είναι µεγαλύτερος όταν ο αγωγός είναι µισογεµάτος
σε σχέση µε την περίπτωση που είναι τελείως γεµάτος;
 Γιατί οι επικαθήσεις πραγµατοποιούνται ως επί το πλείστον στο µέσο της διατοµής.
 Γιατί στον γεµάτο αγωγό η πλήρης κυκλική συµµετρία µειώνει τις απώλειες ενέργειας.
 Γιατί στο ανώτερο τµήµα του αγωγού, που είναι αεριζόµενο, δεν γίνονται επικαθήσεις φερτών.
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Άσκηση υδρεύσεων (µονάδες 4)
Στην οριζοντιογραφία απεικονίζεται νησιωτικός οικισµός που υδροδοτείται από τη µονάδα αφαλάτωσης Α,
δυνατότητας ηµερήσιας παραγωγής 2600 m3 νερού. Το επεξεργασµένο νερό µεταφέρεται από τη µονάδα Α
στη δεξαµενή ∆, µέσω συστήµατος αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού. Το αντλιοστάσιο λειτουργεί
18 ώρες ηµερησίως και αποτελείται από τέσσερις όµοιες παράλληλες αντλίες (3 κύριες και µία εφεδρική),
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 64 kW και βαθµού απόδοσης 73%. Ο καταθλιπτικός αγωγός Α∆, µήκους
3000 m, είναι από PVC 12.5 atm και έχει διάµετρο 250 mm. Η δεξαµενή έχει εύρος στάθµης από +60.0 ως
+63.0 m. Το δίκτυο διανοµής του οικισµού εξυπηρετεί οικιακές και µικρής κλίµακας τουριστικές χρήσεις, η
µέση ηµερήσια κατανάλωση των οποίων
εκτιµάται σε 7.0 και 12.5 L/s, αντίστοιχα.
∆
+80 m
Εξετάζεται
η
κατασκευή
µεγάλης
ξενοδοχειακής µονάδας Ξ, σε έκταση µε
+60 m
µέγιστο υψόµετρο +35.0 m, η οποία θα
υδροδοτείται απευθείας από τη δεξαµενή, µέσω
+40 m
του αγωγού ∆Ξ, µήκους 1500 m. Οι υδρευτικές
Ξ
Όρια
ανάγκες του ξενοδοχείου την ηµέρα αιχµής
3
ανάπτυξης
εκτιµώνται σε 400 m , ενώ οι απαιτήσεις του
οικισµού
+20 m
για πυρόσβεση ανέρχονται σε 5.0 L/s. Αν, µετά
την προσθήκη της µονάδας Ξ, οι λοιπές χρήσεις
νερού στον οικισµό παραµένουν σταθερές:
+0 m
Α

(α) Ελέγξτε την επάρκεια της µονάδας αφαλάτωσης και εκτιµήστε την παροχή σχεδιασµού του αγωγού Α∆.
(β) Ελέγξτε την επάρκεια του συστήµατος αντλιοστάσιο-καταθλιπτικός αγωγός.
(γ) Εξετάστε αν απαιτείται χωρισµός του δικτύου διανοµής σε πιεζοµετρικές ζώνες και εκτιµήστε (χωρίς
υδραυλικούς υπολογισµούς) τον αριθµό των ορόφων που µπορεί να εξυπηρετηθεί στα υψηλότερα τµήµατα
του οικισµού, αν το µήκος του αγωγού που συνδέει τη δεξαµενή µε το δίκτυο είναι 300 m.
(δ) ∆ιαστασιολογήστε τον αγωγό ∆Ξ, ώστε να εξασφαλίζεται ύψος πίεσης 20 m στη µονάδα Ξ.
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Άσκηση αποχετεύσεων (µονάδες 3)
Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων µιας πόλης που εκτείνεται σε αργιλικό έδαφος έχει διάµετρο 50 cm
και ενιαία κλίση 0.5%. Στη µελέτη που έγινε προ εικοσαετίας, το ποσοστό πλήρωσης για την παροχή
σχεδιασµού είχε εκτιµηθεί ακριβώς ίσο µε το όριο των προδιαγραφών. Λόγω πληµµυρισµάτων που χρονικά
συνέπεσαν µε έντονη καταιγίδα αποφασίστηκε η διεξοδική µελέτη του αγωγού στις πραγµατικές σηµερινές
συνθήκες. Έτσι, σε φρεάτιο του αγωγού τοποθετήθηκε αυτόµατος αισθητήρας µέτρησης της στάθµης και
καταγράφηκε η µεταβολή του βάθους ροής συνεχώς για ένα χρόνο. Βρέθηκε ότι το βάθος ροής έφτασε στις
1 Ιουλίου το µέγιστο των 22 cm χωρίς να βρέχει, ενώ µετά από βροχή που συνέβη 2 µέρες αργότερα το
βάθος ροής έφτασε τα 47 cm.
(α) Να υπολογιστεί η παροχή σχεδιασµού σύµφωνα µε τη µελέτη του αγωγού, καθώς και η παροχή αιχµής
ακαθάρτων, παίρνοντας υπόψη ότι η εν λόγω µελέτη είχε θεωρήσει παρασιτικές εισροές ίσες µε το 25% της
παροχής αιχµής ακαθάρτων.
(β) Να υπολογιστεί η παροχή αιχµής ακαθάρτων και η αντίστοιχη ταχύτητα ροής στις σηµερινές συνθήκες,
και να συζητηθούν οι πιθανοί λόγοι της όποιας απόκλισης από τις προβλέψεις της µελέτης.
(γ) Να βρεθούν τα ποσοστά αύξησης της παροχής και της ταχύτητας, στις συνθήκες βροχής του Ιουλίου, να
συζητηθούν οι πιθανοί λόγοι της αύξησης της παροχής, και να προταθούν (χωρίς υπολογισµούς) τρόποι
αντιµετώπισης του προβλήµατος.
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