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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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