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1 Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 

Στόχοι του αποχετευτικού συστήµατος της Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: 

• Συλλογή και ασφαλής µεταφορά των λυµάτων µέχρι την Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ). 

• Προστασία του πληθυσµού από υψηλή στάθµη και από την επαφή µε 

ανεπεξέργαστα λύµατα (είτε από έµφραξη είτε από πληµµύρα). 

• Αποφυγή παρασιτικών εισροών (υπόγειου ή και θαλασσινού νερού). 

• Ελεγχόµενες υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Η είσοδος νερού θάλασσας στο δίκτυο δεν είναι αποδεκτή και πρέπει να αποτραπεί 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Σηµειώνεται, ότι στην πραγµατικότητα η εισροή 

θαλασσινού (ή έντονα υφάλµυρου νερού) δεν γίνεται µόνο από οπές και αγωγούς 

διάθεσης, αλλά και από µη στεγανά τµήµατα του δικτύου, όπως παραθαλάσσιοι 

αγωγοί και φρεάτια. Η αντιµετώπιση αυτών των εισροών είναι τεχνικά δυσχερής και 

είναι εφικτή µόνο µακροπρόθεσµα. Εποµένως ο στόχος είναι να αποφευχθεί στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η είσοδος θάλασσας στα σηµεία επέµβασης.  

Αναφορικά µε τις υπερχειλίσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.) της ΕΕΛΘ και του 

αποχετευτικού δικτύου προβλέπουν τα εξής (ΚΥΑ 106129/25.10.2006): 

• Κατά την παροχή λυµάτων και όµβριων (όπου το δίκτυο παραµένει 

παντορροϊκό) στην εγκατάσταση, η αραίωση των λυµάτων µε όµβρια να µην 

υπερβαίνει το πενταπλάσιο των λυµάτων. 

• Στο παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης να τοποθετηθεί εκχειλιστής, που θα 

αφήνει να υπερχειλίζουν τα ανάµικτα νερά, όταν την ώρα της βροχής γίνει 

υπέρβαση του  καθορισµένου  βαθµού  αραίωσης. 

• Ο καθορισµός του βαθµού αραίωσης να γίνει µε βάση τις απαιτήσεις 

καθαρότητας του αποδέκτη. Συνήθως η αραίωση είναι 1 µέρος λυµάτων, 7 

µέρη οµβρίων. 
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• Το δίκτυο της Θεσ/νίκης θα πρέπει να διαχωρισθεί σταδιακά, ώστε να βελτιωθεί 

η λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυµάτων µε γενικότερες 

θετικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική προστασία και την αειφορία της 

περιοχής. 

Καταρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ο όρος "παντορροϊκό". Σαν παντορροϊκό σύστηµα 

έχει µελετηθεί και κατασκευασθεί ένα περιορισµένο τµήµα του δικτύου της 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα αυτό της πυρίκαυστου. Ένα σηµαντικό όµως 

επιπρόσθετο τµήµα του δικτύου λειτουργεί ουσιαστικά σαν παντορροϊκό, λόγω της 

ιστορικής εξέλιξης των δικτύων και της εισροής οµβρίων σε αυτά.  

Οι Π.Ο. ορίζουν, ότι ο βαθµός αραίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το πενταπλάσιο 

της παροχής των λυµάτων. Αυτό είναι εύλογο, διότι η υπερβάλλουσα παροχή 

υπερβαίνει την υδραυλική δυναµικότητα της ΕΕΛΘ. Θα πρέπει εποµένως να εκτονωθεί 

σε άλλο, κατάντη, σηµείο του δικτύου. 

Μετά τη θέση σε λειτουργία της δεύτερης φάσης κατασκευής της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης το 2001, κατέστη δυνατή η βιολογική 

επεξεργασία του συνόλου της παροχής λυµάτων που παράγονται στο πολεοδοµικό 

συγκρότηµα της Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης. Η ΕΥΑΘ εστίασε στην άµεση 

πύκνωση του αποχετευτικού δικτύου και στην υλοποίηση των υπολειποµένων 

συνδέσεων περιοχών στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.). 

Σήµερα, µε την πρόοδο των εργασιών στην αντιµετώπιση της παροχής ξηρού καιρού, 

οι υπερχειλίσεις του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του εσωτερικού Θερµαϊκού 

αποτελούν την µία σηµαντική παράµετρο ρύπανσης του φυσικού αποδέκτη από το 

πολεοδοµικό συγκρότηµα. 

Οι υπερχειλίσεις λαµβάνουν χώρα κυρίως τη διάρκεια βροχοπτώσεων, λόγω 

υπερβάλλουσας παροχής (Εικόνα 1.1). Το φαινόµενο αυτό είναι φυσιολογικό και 

σύµφωνο µε τη µελέτη για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από παντορροϊκό δίκτυο 

(π.χ. οι κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, η λεγόµενη Πυρίκαυστος), ενώ πρέπει 

να αποφεύγεται σε περιπτώσεις χωριστικών δικτύων. 
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Εικόνα 1.1 Παραλία της Θεσσαλονίκης, µπροστά στο Μακεδονία Παλλάς, µετά από έντονη 
βροχή τον Ιούνιο του 2013 

Υπερχειλίσεις λαµβάνουν επίσης χώρα σε περιπτώσεις εµφράξεων αγωγών του 

δικτύου ή σε περιπτώσεις βλάβης αντλιοστασίων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 

σηµαντική η άµεση ενηµέρωση του προσωπικού συντήρησης για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος.  
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Η εισροή θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο συµβαίνει σε διάφορα σηµεία 

της παραλιακής ζώνης. Πρόκειται για υπερχειλίσεις παραλιακών αντλιοστασίων ή 

φρεάτια υπερχείλισης µικτής απορροής. Τα φρεάτια εκτροπής έχουν κατασκευαστεί 

κατά κανόνα στο σηµείο σύνδεσης παλαιοτέρων αγωγών (οι οποίοι οδηγούσαν στην 

θάλασσα) µε νεώτερους αγωγούς σε κάθετη διεύθυνση. Στα σηµεία αυτά η παροχή 

ξηρού καιρού παραλαµβάνεται από το νεώτερο δίκτυο και εκτρέπεται προς την ΕΕΛΘ.  

Η εισροή θαλασσινού νερού έχει αποδειχθεί ότι δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα 

στα αντλιοστάσια και στην ΕΕΛΘ, όπως σηµαντική διάβρωση του εξοπλισµού, υψηλές 

συγκεντρώσεις χλωριόντων στο επεξεργασµένο νερό (γεγονός που δηµιουργεί 

περιορισµούς στην ανάκτηση νερού για γεωργική χρήση) αλλά και υψηλές 

συγκεντρώσεις υδροθείου στο βιοαέριο, γεγονός που οδηγεί σε υψηλό κόστος 

επεξεργασίας για την αξιοποίηση του βιοαερίου. Αποτελεί εποµένως ένα από τα 

σηµαντικά προβλήµατα λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. 

1.2 Υδραυλική Μοντελοποίηση 

1.2.1 Εισαγωγή 

Τα αποχετευτικά δίκτυα αποτελούν σηµαντικά υδραυλικά συστήµατα, αρκετά 

πολύπλοκα και µε µεγάλη ποικιλία στην σύνθεση και στον τρόπο λειτουργίας τους, για 

λόγους ιστορικούς και πρακτικούς. Οι ιστορικοί λόγοι αναφέρονται στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη των αποχετευτικών συστηµάτων σε περιοχές αστικές ήδη από αιώνες, άρα 

µε την ανάγκη να καλύψουν υπάρχουσες ανάγκες σε περιοχές µε δυσµενή συχνά 

φυσική διαµόρφωση, ενώ οι πρακτικοί αναφέρονται σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

αποχετευτικών δικτύων σε σχέση µε το έδαφος, τους διαθέσιµους πόρους και τις 

προοπτικές αναπτύξεως των αστικών περιοχών.  

Το υδραυλικό µοντέλο τµήµατος αποχετευτικού δικτύου είναι πάντα ένα «δεντριτικό» 

σύστηµα κλειστών αγωγών µε ροή µε ελεύθερη επιφάνεια (ροή µε βαρύτητα). Σε 

ειδικές περιπτώσεις µεγάλων επιπέδων περιοχών και παρακτίων περιοχών το σύστηµα 

συµπληρώνεται µε καταθλιπτικούς αγωγούς και αντλιοστάσια, όπως στην περίπτωση 

της Θεσσαλονίκης.  

Για µεν τα λύµατα η παροχή τους συναρτάται άµεσα µε την κατανάλωση νερού 

υδρεύσεως, συνεπώς προσδιορίζεται ικανοποιητικά από την µέτρηση της 
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καταναλώσεως πόσιµου νερού. Η ηµερήσια διακύµανση καθορίζεται µε µεγάλη 

ακρίβεια µε καµπύλες ηµερήσιας διακύµανσης. 

Η παροχή οµβρίων προσδιορίζεται µε υδρολογικές µεθόδους και οι καθοριστικές 

παράµετροι της είναι η έκταση της στραγγιζόµενη επιφάνειας, το ποσοστό διαπερατής 

επιφάνειας, η κλίση της και τα λοιπά χαρακτηριστικά (ποσοστό στέγης, δρόµων κτλ), 

τα οποία επηρεάζουν τις επιφανειακές απώλειες, καθώς και τα 

µετεωρολογικά/κλιµατικά δεδοµένα. Οι κλίσεις του εδάφους, η διαµόρφωση και η 

πυκνότητα του δικτύου οµβρίων (υδροστόµια-αγωγοί), καθορίζουν την ταχύτητα στη 

συγκέντρωση και στη διόδευση των παροχών οµβρίων και εποµένως τις αιχµές 

παροχής. 

Το υδραυλικό µοντέλο λειτουργίας ενός δικτύου απεικονίζει τον τρόπο συλλογής και 

κίνησης των οµβρίων και των ακαθάρτων προς τον τελικό αποδέκτη µέσα από ένα 

δίκτυο αγωγών, φρεατίων και συστηµάτων ελέγχου ή άντλησης της ροής. 

1.2.2 Η δοµή ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για την 

προσοµοίωση δικτύων αποχέτευσης 

Η ανάπτυξη ενός υδραυλικού µοντέλου που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου 

αποχέτευσης απαιτεί τη γνώση πλήθους στοιχείων, σχετικών µε τα γεωµετρικά και τα 

υδραυλικά χαρακτηριστικά του δικτύου. Ειδικότερα, για όλους τους αγωγούς που 

απαρτίζουν το δίκτυο, απεικονίζεται το µήκος τους, η διατοµή τους, και το υλικό από το 

οποίο είναι κατασκευασµένοι.  

Τα φρεάτια ορίζουν τα σηµεία έναρξης και πέρατος κάθε επιµέρους αγωγού του 

δικτύου. Κατά συνέπεια η θέση των φρεατίων και η στάθµη του πυθµένα τους ορίζουν 

το µήκος και την κλίση αντίστοιχα των αγωγών που συνδέονται µε αυτά. Από την άλλη 

µεριά η ποσότητα του νερού που ρέει στους σωλήνες του δικτύου εξαρτάται από τους 

σκοπούς που εξυπηρετεί το δίκτυο αποχέτευσης. Όπως είναι γνωστό ένα δίκτυο 

αποχέτευσης µπορεί να κατασκευαστεί είτε ως χωριστικό, είτε ως παντορροϊκό. Στην 

περίπτωση του χωριστικού δικτύου, κατασκευάζονται δύο εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ 

τους δίκτυα, ένα µόνο για τη συλλογή των ακαθάρτων των περιοχών που εξυπηρετεί 

και ένα για  την συλλογή του νερού της βροχής. Στην περίπτωση του παντορροϊκού 

δικτύου, σε αυτό καταλήγουν και τα ακάθαρτα (λύµατα) και το νερό της βροχής και 

προφανώς η παροχή του είναι το άθροισµα της ποσότητας των ακαθάρτων και του 

νερού της βροχής. 
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Ο προσδιορισµός της παροχής των ακαθάρτων κάθε επιµέρους αγωγού του δικτύου 

γίνεται αθροίζοντας την παροχή που καταλήγει σε αυτόν από τα ανάντη και τις 

παροχές που προκύπτουν από τη λεκάνη απορροής που είναι συνδεδεµένη απ’ 

ευθείας σε αυτόν. Η εκτίµηση της παροχής των συνδεδεµένων οικοδοµών µπορεί να 

γίνει είτε µε αναγωγή της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται για ύδρευση και 

είναι γνωστή στο διαχειριστή του δικτύου ή εναλλακτικά µε βάση την έκταση της 

λεκάνης απορροής και την πυκνότητα του πληθυσµού στην περιοχή (εκφρασµένη 

σαν ισοδύναµα πληθυσµού. Η παροχή του νερού της βροχής προσδιορίζεται την 

συνολική επιφάνεια που εξυπηρετεί ο κάθε αγωγός, σε συνδυασµό µε τα υδρολογικά 

δεδοµένα της περιοχής. 

Το σύνολο των στοιχείων που περιγράφηκαν παραπάνω µπορούν να καταχωρηθούν 

συστηµατικά σε ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών και να χρησιµοποιηθούν για 

την ανάπτυξη του υδραυλικού µοντέλου προσοµοίωσης του δικτύου. Πιο 

συγκεκριµένα, τα απαιτούµενα δεδοµένα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.  

• Στο πρώτο από τα τρία επίπεδα καταχωρούνται οι συντεταγµένες των φρεατίων 

και οι στάθµες του πυθµένα τους.  

• Στο δεύτερο επίπεδο καταχωρούνται οι πληροφορίες που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά των αγωγών, δηλαδή το µήκος τους, τη διατοµή τους, το υλικό 

κατασκευής τους, τα φρεάτια έναρξης και πέρατος, καθώς και η κλίση τους.  

• Τέλος στο τρίτο επίπεδο καταχωρούνται οι πληροφορίες οι σχετικές µε τα 

στοιχεία των συνδέσεων στους σωλήνες του δικτύου, όπως η παροχή κάθε 

σύνδεσης, το εµβαδό της εξυπηρετούµενης επιφάνειας κλπ. 

Τα τρία παραπάνω επίπεδα συνδέονται µεταξύ τους µε τη µορφή µιας βάσης 

δεδοµένων. Η δοµή αυτή επιτρέπει τη σύνδεση και την αντιστοίχιση των συστατικών 

του δικτύου (φρεάτια, σωλήνες και συνδέσεις) µε τρόπο που καθιστά δυνατή τη 

σύνοψη των δεδοµένων. 

1.3 Προβλήµατα του αποχετευτικού δικτύου στα 

σηµεία της πιλοτικής εφαρµογής του Real-t-SO 

Στις περιοχές κατά µήκος της παραλίας το αποχετευτικό δίκτυο παρουσιάζει µικρές 

κλίσεις αγωγών και απολήξεις κάτω από την στάθµη της θάλασσας. Προκειµένου να 
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διοχετεύονται τα λύµατα στην ΕΕΛΘ, ενώ ταυτόχρονα θα παρέµενε η δυνατότητα 

εκβολής των οµβρίων προς την θάλασσα, κατασκευάστηκαν εκτροπές προς τα 

παραλιακά αντλιοστάσια µε την βοήθεια υπερχειλιστών µικρού ύψους σε επιλεγµένα 

φρεάτια κατά µήκος της παραλίας και σε αποστάσεις µικρότερες των 100m από το 

θαλάσσιο µέτωπο. 

Τα τρία πιλοτικά σηµεία (βλ. Παραδοτέο 2.2.) που έχουν επιλεγεί παρουσιάζουν 

παρόµοια συµπεριφορά ως προς την λειτουργία και τα προβλήµατα εισροής 

θαλασσινού νερού, είναι όµως αρκετά διαφορετικά ως προς την κατασκευή.  

Η επιλογή τους έγινε µε βάση τρία κριτήρια: 

1. Το πόσο σηµαντικό είναι σε αυτά, από την εµπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι το 

πρόβληµα εισροής θαλασσινού νερού ή µη επιθυµητών υπερχειλίσεων. 

2. Η κατανοµή τους ώστε να καλύπτεται (δειγµατικά) µεγάλο τµήµα του 

θαλασσίου µετώπου. 

3. Οι διαφορές στην κατασκευή και λειτουργία τους.  

Το πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» (Εικόνα 1.2) περιλαµβάνει πολλαπλές εξόδους προς την 

θάλασσα ενδιάµεσα κλαπέ. Το φρεάτιο «Φιλοποίµενος» θα περιλαµβάνει µετά από την 

ανακατασκευή του και πλευρικό θυρόφραγµα για την µείωση των παροχών προς την 

ΕΕΛΘ όταν επιτυγχάνεται πολύ καλή αραίωση των λυµάτων κατά την διάρκεια 

µεγάλων βροχοπτώσεων. Τέλος, το φρεάτιο στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Θεσσαλονίκης 

(ΙΟΘ) αποτελεί την πιο απλή κλασσική µορφή φρεατίου εκτροπής µε απλό 

θυρόφραγµα. 
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Εικόνα 1.2 Tα τρία πιλοτικά σηµεία κοντά στο παραλιακό µέτωπο της Θεσσαλονίκης που έχουν επιλεχθεί (βλ. Παραδοτέο 2.2) 
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1.3.1 Εισροές θαλασσινού νερού  

Μετά την διοχέτευση της µεγαλύτερης ποσότητας των λυµάτων προς την ΕΕΛΘ, η 

οποία υλοποιήθηκε σταδιακά τα έτη 2000-2003 διαπιστώθηκε, ότι στο δίκτυο εισρέουν 

ποσότητες θαλασσιού νερού, οι οποίες είναι σηµαντικές. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν 

σηµαντικές τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας και συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου στην 

ΕΕΛΘ. 

Το φαινόµενο αυτό είναι δυσµενές, διότι: 

• Προκαλούνται σηµαντικά προβλήµατα διάβρωσης του Η/Μ εξοπλισµού στα 

αντλιοστάσια και την ΕΕΛΘ. 

• Η παρουσία σηµαντικών συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου στο επεξεργασµένο 

νερό αποτελεί πρόβληµα για την επαναχρησιµοποίηση του για άρδευση. 

• Η πρόσµιξη µε θαλασσινό νερό θεωρείται η κύρια πηγή παρουσίας πολύ 

υψηλών συγκεντρώσεων υδρόθειου στο βιοαέριο, γεγονός που οδηγεί στην 

απαίτηση ιδιαίτερα µεγάλων επενδύσεων για την αξιοποίηση του βιοαερίου 

(στην ξήρανση ή στην συµπαραγωγή). 

• Αύξηση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Το φαινόµενο εισόδου θαλασσινού νερού στο δίκτυο έχει έντονη εποχιακή 

διακύµανση, η οποία σχετίζεται µε την κατεύθυνση των ανέµων και τη διακύµανση της 

στάθµης της θάλασσας, η οποία είναι σηµαντική. Εκτιµήθηκε, χωρίς απαιτήσεις 

ακρίβειας, ότι κατά τις δυσµενέστερες περιόδους εισρέουν στο δίκτυο µέχρι και 

20.000m3 ανά ηµέρα θαλασσινού νερού. 

Με δειγµατοληψίες σε διάφορα σηµεία του δικτύου, επιβεβαιώθηκε, ότι η κύρια πηγή 

χλωριόντων είναι στις παραλιακές περιοχές. Στη συνέχεια εντοπίσθηκαν οι κύριες 

πηγές εισόδου θαλασσινού νερού στο δίκτυο. Πρόκειται για οπές υπερχείλισης κατά 

µήκος των παραλιακών αγωγών του παντορροϊκού συστήµατος σε χαµηλή στάθµη 

και µεγάλου µεγέθους. Η περιστασιακή είσοδος θαλασσινού νερού από τις οπές 

αυτών ήταν ήσσονος σηµασίας, όσο τα λύµατα διοχετευόντουσαν στη θάλασσα 

χωρίς επεξεργασία και για αυτό δεν είχε γίνει αντιληπτή. Το πρόβληµα αυτό 

αντιµετωπίζεται σταδιακά µε ταχείς ρυθµούς και έχει ολοκληρωθεί κατά µήκος της Λ. 

Νίκης και στην περιοχή του λιµένα. 
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Σε ορισµένα σηµεία οι συνήθεις κατασκευαστικές λύσεις είναι πολυδάπανες και 

απαιτούν χρονοβόρες επεµβάσεις σε καίρια σηµεία του αστικού ιστού. Το παρόν 

ερευνητικό έργο (Real-t-SO), διερευνά τη δυνατότητα ελέγχου της εισόδου θαλασσινού 

νερού σε συγκεκριµένα σηµεία µε χρήση ηλεκτροκίνητων θυροφραγµάτων, τα οποία 

καθοδηγούνται από αυτόνοµους πράκτορες. Οι πράκτορες συλλέγουν πληροφορία 

από τις βροχοπτώσεις, τη στάθµη της θάλασσας και την κατάσταση λειτουργίας του 

αποχετευτικού δικτύου. Επιδίωξη του συστήµατος είναι το να αποφευχθεί η είσοδος 

θαλασσινού νερού και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί µία ικανοποιητική ακρίβεια 

διαχωρισµού στα φρεάτια εκτροπής µε χρήση εξειδικευµένου λογισµικού, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν σηµαντικές κατασκευαστικές παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επεµβάσεις των δύο φρεατίων που 

ανακατασκευάζονται, όπου εγκαθίσταται ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός και µέρους του 

συστήµατος των πρακτόρων. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβλέπεται να βελτιώσει το ισχύον πρόγραµµα παρακολούθησης 

χαρακτηριστικών παραµέτρων σε διάφορα σηµεία του δικτύου, έτσι ώστε να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί την επιτυχία των σταδιακών παρεµβάσεων. 

1.3.2 Εκτίµηση συχνότητας και όγκου υπερχειλίσεων 

1.3.2.1 Υδρολογικά στοιχεία 

Προκειµένου να εκτιµηθεί η ποσότητα των υπερχειλίσεων από το παντορροϊκό δίκτυο, 

έγινε ανάλυση δεκαετούς χρονοσειράς στοιχείων βροχόπτωσης από το 

µετεωρολογικό σταθµό του ΑΠΘ. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στη Θεσσαλονίκη είναι 

460mm. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι περίπου 45mm βροχόπτωσης 

ετησίως οφείλονται σε περιστατικά βροχόπτωσης µικρότερα των 2mm, τα οποία 

απορροφώνται από τη διαβροχή της επιφάνειας και την αύξηση της στάθµης στους 

αγωγούς.  

Τα υπόλοιπα 415mm προκύπτουν κατά τη διάρκεια 47 περιστατικών βροχόπτωσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις επιφανειακές απώλειες και την αύξηση της στάθµης στους 

αγωγούς (συνολικά 2mm ανά επεισόδιο), εκτιµάται ότι 321mm (= 415mm - 2mm x 47) 

καταλήγουν σε απορροή. 

Η ετήσια διάρκεια της βροχής είναι 680 ώρες, εκ των οποίων περίπου 410 ώρες 

αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις άνω των 2mm. Αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος συρροής 

στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης, o συνολικός χρόνος µικτής απορροής (δηλαδή µε 
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συµµετοχή οµβρίων) εκτιµάται σε περίπου 850 ώρες (δηλαδή το 10% του συνολικού 

χρόνου). 

1.3.2.2 Λεκάνη απορροής αποχετευτικού δικτύου 

Το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΕΛΘ, το οποίο λειτουργεί ως παντορροϊκό,  εκτιµάται ότι 

εξυπηρετεί έκταση περίπου 9.200 εκτάρια µη διαπερατής επιφάνειας. Αν εκτιµηθεί 

µέσος συντελεστής απορροής 80%, οπότε στην απορροή της βροχής συνεισφέρουν 

7.360 εκτάρια. Αν εφαρµοσθούν τα 321mm (ή 3.210m3/ha) ενεργής απορροής, τότε 

προκύπτουν 23.625.600m3 απορροής βροχής σε ετήσια βάση. 

1.3.2.3 Αποδέκτες 

Το δίκτυο καταλήγει στους εξής χερσαίους και θαλάσσιους αποδέκτες: 

• Όρµος της Θεσσαλονίκης 

• Εσωτερικός Θερµαϊκός Κόλπος 

• Αστικές κοίτες ρεµάτων 

• Ανατολική Περιφερειακή Αντιπληµµυρική τάφρος 

• Σύστηµα ∆ενδροποτάµου 

• Στραγγιστικές τάφροι αρδευτικών δικτύων στις δυτικές περιοχές. 

Η ποιότητα των θαλασσίων οικοσυστηµάτων παρακολουθείται στο πλαίσιο 

ωκεανογραφικών προγραµµάτων. Αναφορικά µε τα χερσαία υδατορέµατα στην 

αστική περιοχή είναι διαθέσιµες διάσπαρτες µετρήσεις. Είναι προφανές, ότι ειδικά η 

περιοχή του ∆ενδροποτάµου δέχεται εισροές λυµάτων, οι οποίες περιορίστηκαν 

σηµαντικά µετά τη θέση της Β΄ φάσης της ΕΕΛΘ σε λειτουργία το 2000, αλλά δεν έχουν 

ελεγχθεί πλήρως. Αναφορικά µε την ποιότητα των υδάτων στις στραγγιστικές 

τάφρους έχουν διενεργηθεί προγράµµατα παρακολούθησης στο παρελθόν, τα οποία 

δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως. Είναι σε ισχύ η Νοµαρχιακή Απόφαση Νο 30/οικ 2885, 

ΦΕΚ Β, αρ. φύλλου 1079/15-7-2010 «Για τον καθορισµό χρήσεων επιφανειακών 

υδάτων & ειδικών όρων για την διάθεση λυµάτων & βιοµηχανικών αποβλήτων σε κάθε 

αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης».  

1.3.2.4 ∆ιαθέσιµοι αποθηκευτικοί όγκοι στο αποχετευτικό δίκτυο 

Στο δίκτυο είναι διαθέσιµοι οι εξής αποθηκευτικοί όγκοι: 
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• Καταρχήν η διαβροχή της επιφανείας και η ενδιάµεση αποθήκευση λόγω 

αύξησης της στάθµης στους αγωγούς του δικτύου, οι οποίοι λαµβάνονται µε 

ασφάλεια ίσοι µε 2mm βροχόπτωσης ή αλλιώς 20m3/ha. Η παραδοχή είναι 

συντηρητική και λαµβάνεται λόγω των µεγάλων κλίσεων σε µεγάλες επιφάνειες 

του αποχετευτικού δικτύου. 

• Η δυνατότητα αποθήκευσης µε ελεγχόµενη αύξηση της στάθµης στον ΚΑΑ 

κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων υπολογίζεται µε βάση τον υπολογισµό της 

εκάστοτε µέσης παροχής ξηρού καιρού και της στάθµης που προκύπτει 

υπολογιστικά. Ο διαθέσιµος όγκος υπολογίζεται από την ογκοµέτρηση του 

υπερκείµενου τµήµατος του ΚΑΑ µέχρι βαθµό πλήρωσης του αγωγού σε 

ποσοστό 80%. Λαµβάνεται εµπειρικά ποσοστό δυνατής αξιοποίησης του όγκου 

αυτού κατά 80%. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

1.1). 

Πίνακας 1.1 Υπολογισµός στάθµης σταθερής, κανονικής ροής του ΚΑΑ σε συνθήκες ροής 
µέσης παροχής ξηρού καιρού και υπολογισµός του υπερκείµενου όγκου µέχρι ποσοστό 

πλήρωσης του αγωγού 80% (δε συµπεριλαµβάνεται ο Β΄ κλάδος) 

Κλάδος 
∆ιάµετρος 
σε mm 

Μήκος σε 
m 

Υπερκείµενος 
όγκος ανά 
µ.µ. σε m3 

Κλίση 
 σε 
ο/οο 

Στάθµη 
ξηρού 
καιρού  
σε m 

Υπερκείµενος 
όγκος σε m3 

Κλάδος Α 2.700 1.400 4,24 0,75 0,47 5.936 

Κλάδος Β 2.100 2.250 2,10 0,62 0,62 4.725 

Κλάδος Γ 2.400 1.850 2,50 0,35 0,83 4.625 

Κλάδος ∆ 2.700 2.900 3,20 0,3 0,91 9.280 

Κλάδος Ε 2.700 1.800 3,10 0,44 0,94 5.580 

Κλάδος ΣΤ 2.700 1.150 3,10 0,52 0,94 3.565 

Κλάδος Ζ** 
2.400/  
2.600 

4.500 0,55 0,37 1.82 5.580 

Κλάδος 
Ζ*** 

  2.18 0,37 1,13 9.810 

Συνολικός όγκος προς ενεργοποίηση  

Συνολικός διαθέσιµος όγκος προς 
ενεργοποίηση εφόσον ο Α' κλάδος ΚΑΑ 
λειτουργεί στο fill point των αντλιών 

39.291 

Πραγµατικός διαθέσιµος όγκος προς 
ενεργοποίηση εφόσον ο Α' κλάδος ΚΑΑ 
λειτουργεί στο fill point των αντλιών 

31.400 

Συνολικός διαθέσιµος όγκος προς 

ενεργοποίηση εφόσον ο Α' κλάδος ΚΑΑ 
λειτουργεί στο 70% της στάθµης (βέλτιστο 

κατά master plan) 

43.521 

Πραγµατικός διαθέσιµος όγκος προς 
ενεργοποίηση εφόσον ο Α' κλάδος ΚΑΑ 

λειτουργεί στο 70% της στάθµης (βέλτιστο 
κατά master plan) 

34.816 
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Πέραν της ενεργοποίησης όγκου στο υφιστάµενο αποχετευτικό δίκτυο, µετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του Β΄ κλάδου του ΚΑΑ θα προστεθεί η δυνατότητα 

αποθήκευσης στον κλάδο αυτό. Θεωρώντας µέγιστη στάθµη του Β΄ κλάδου στο 80% 

της διατοµής προκύπτει δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 9.800m3. 

Εντός της ΕΕΛΘ έχουν κατασκευαστεί δύο δεξαµενές οµβρίων συνολικού όγκου 

10.000m3. Οι δεξαµενές αυτές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας το 2006 µε εντολή του τ. 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥ∆Ε Θεσ/νικης, διότι -µετά την άνοδο της στάθµης του υπόγειου 

υδροφορέα- δεν είναι εξασφαλισµένες σε άνωση. Εποµένως οι δεξαµενές αυτές δεν 

µπορούν να προσµετρηθούν στο διαθέσιµο όγκο αποθήκευσης.  

H µέση παροχή εισόδου στην ΕΕΛΘ είναι σήµερα 2,1m3/s. Αν η ΕΕΛΘ παραλάβει 

4,5m3/s κατά τη διάρκεια της απορροής βροχής, τότε θα παραλαµβάνει 7.344.000m3 

µικτής απορροής ετησίως. Εποµένως η εγκατάσταση θα δέχεται σε ετήσια βάση 11% 

παραπάνω παροχή. Με βάση τα παραπάνω το παντορροϊκό δίκτυο θα απορροφά 

περίπου το 31% της παραπάνω ποσότητας. 

Σε περίπτωση που ληφθούν κατάλληλα µέτρα (ενεργοποίηση των δεξαµενών οµβρίων 

και δυνατότητα διάθεσης της υπερβάλλουσας παροχής (δηλαδή αυτής που 

υπερβαίνει τη δυναµικότητα του υποθαλάσσιου αγωγού)) σε παρακείµενη τάφρο µετά 

από πρωτοβάθµια καθίζηση, η ΕΕΛΘ θα µπορεί να παραλάβει µέχρι και 6,9m3/s. Με 

εφαρµογή των παραπάνω υπολογισµών η ΕΕΛΘ θα µπορεί να παραλάβει 

14.688.000m3 µικτής απορροής ετησίως ή αλλιώς το 62% της ενεργής απορροής 

βροχής. 

Συνοψίζοντας: 

• Η συχνότητα των υπερχειλίσεων εκτιµάται σε περίπου 47 επεισόδια ετησίως. 

• Η συνολική ποσότητα µικτής απορροής, η οποία καταλήγει σε φυσικούς 

αποδέκτες µετά από αραίωσης εκτιµάται σε περίπου 16.200.000m3, ποσότητα 

που αντιστοιχεί στο 25% της ετήσιας παραγωγής λυµάτων. 

• Αν θεωρηθεί, ότι η υπερχείλιση λαµβάνει χώρα µετά από αραίωση, η οποία 

αντιστοιχεί στο λόγο της µέσης προς τη µέγιστη παροχή εισόδου της ΕΕΛΘ, 

είναι δηλαδή  1:2, τότε το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει σε υπερχείλιση 

εκτιµάται σε 2.025.000kg/a, το οποίο αντιστοιχεί στο 12% του ετήσιου 

ρυπαντικού φορτίου εισόδου στην ΕΕΛΘ. 
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• Αν ληφθούν µέτρα διαχείρισης οµβρίων στην ΕΕΛΘ και αδειοδοτηθεί η διάθεση 

της υπερβάλλουσας παροχής σε παρακείµενο αποδέκτη, τότε η ΕΕΛΘ θα 

µπορεί να παραλάβει µεγαλύτερες παροχές (µέχρι 6,9m3/s) και το σύνολο των 

υπερχειλίσεων θα µειωθεί σε περίπου 8.940.000m3. Από την είσοδο της ΕΕΛΘ 

4,5m3/s θα οδηγούνται στη βιολογική επεξεργασία και µετά θα διατίθενται µέσω 

του υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ 2,40m3/s θα δέχονται µόνο πρωτοβάθµια 

επεξεργασία µε θεωρούµενη απόδοση 35%, αφού δεν θα µπορεί να τα 

παραλάβει η βιολογική βαθµίδα. Συνοψίζοντας στους αποδέκτες θα 

καταλήγουν 957.000kg ρυπαντικό φορτίο ετησίως ή αλλιώς περίπου το 6% του 

ρυπαντικού φορτίου εισόδου της ΕΕΛΘ. 

1.3.3 Έργα σε εξέλιξη και µελλοντικά έργα 

Μετά τη θέση της Β΄ φάσης της ΕΕΛΘ σε λειτουργία έχει δροµολογηθεί σειρά 

σηµειακών επεµβάσεων µε στόχο τη µείωση της εισροής οµβρίων στο δίκτυο 

ακαθάρτων. Οι επεµβάσεις αυτές έχουν ήδη αποδώσει και θα συνεχισθούν στο 

µέλλον µε σκοπό (α) τον περιορισµό των υπερχειλίσεων σε περιόδους βροχόπτωσης 

και (β) τη µείωση του κόστους άντλησης οµβρίων. Επίσης διενεργούνται συνεχείς 

σηµειακές επεµβάσεις για τη µείωση της εισροής θαλασσινού νερού. 

Στις δυτικές περιοχές λειτουργούν συγκροτήµατα αντλιοστασίων εν σειρά 

(Λαχαναγοράς και περιοχής Καλοχωρίου). Στα σηµεία αυτά απαιτούνται 

κατασκευαστικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν καταρχήν προγραµµατισθεί να 

εκτελεσθούν παράλληλα µε τα έργα κατασκευής του  Β΄ κλάδου ΚΑΑ. 

Έχουν δροµολογηθεί επίσης κατασκευαστικά έργα για την σύνδεση πρόσθετων 

οικισµών των δυτικών περιοχών στην ΕΕΛΘ. Αναφέρονται χαρακτηριστικά το 

Ωραιόκαστρο και ο Χορτιάτης. 

Απαιτούνται επεµβάσεις στα αντλιοστάσια λυµάτων µε σκοπό (α) την συντήρηση και 

αντικατάσταση εξοπλισµού µε νέο υψηλότερου βαθµού απόδοσης, (β) την 

αυτοµατοποίηση της λειτουργίας τους, (γ) την αποφυγή των εισροών θαλασσινού 

νερού στο αποχετευτικό δίκτυο. 
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2 Ανάλυση της παρατηρούµενης 

στάθµης της θάλασσας - 

Φυσικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την µεταβολή της 

2.1 Θεωρητική ανάλυση 

Η στάθµη της θάλασσας επηρεάζεται από ένα µεγάλο αριθµό φυσικών παραγόντων 

όπως: 

• Μέση απόλυτη στάθµη και ενδεχόµενη µεταβολή της στην διάρκεια µεγάλων 

χρονικών περιόδων. 

• Παλίρροια. 

• Άνεµος. 

• Ρεύµατα. 

• Παροχή ποταµών. 

• Εξάτµιση. 

• Παροχές από παράκτιες περιοχές. 

• Αλατότητα. 

• Ατµοσφαιρική πίεση. 

• Γεωφυσικά φαινόµενα. 

• Κλιµατική Αλλαγή. 

• ∆υνάµεις Coriolis 

 



Real-t-SO / ΕΕ4 - Π4.2 

16 

Οι πλέον σηµαντικοί από τους παραπάνω παράγοντες, για τον παρόντα χρόνο, είναι 

η παλίρροια που οφείλεται σε ρυθµικά αστρονοµικά φαινόµενα και ο άνεµος.  

Η επιρροή του ανέµου εξετάζεται στην συνέχεια και προσδιορίζονται τα όρια των 

αναµενόµενων αυξοµειώσεων της στάθµης ανάλογα µε την ισχύ και διάρκειά του. Η 

χρήση µαθηµατικών οµοιωµάτων και κυρίως του υδροδυναµικού µοντέλου µεταβολής 

της θαλάσσιας στάθµης, είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην πρόβλεψη και προστασία 

της παράκτιας ζώνης από πληµµύρες λόγω µετεωρολογικής παλίρροιας. 

Το µαθηµατικό οµοίωµα της ανεµογενούς κυκλοφορίας περιγράφει την περίπου 

οριζόντια κίνηση σε παράκτιο γεωφυσικό πεδίο εκτεινόµενο σε δύο οριζόντιες 

διαστάσεις µεταβλητού βάθους περικλειόµενο από όρια ακτών και ανοικτής 

θάλασσας. Το γενεσιουργό αίτιο της ροής είναι οι διατµητικές τάσεις που εξασκεί ο 

άνεµος στην επιφάνεια.  

Οι εξισώσεις συνέχειας και ισορροπίας, γράφονται παρακάτω (Κουτίτας,  1998): 

( ) ( )
0

y

Vh
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t

ζ
=++

∂
∂

∂
∂

∂
∂
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∂
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  τ τ∂ ∂ ∂ ∂  + + + −  ∂ ∂ ∂ ∂ ρ ρ   
 

=+++
y
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g

y

V
V

x

V
U

t

V

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

 

sy by

h h

1 V 1 V
ν h ν h fU

h x x h y y h h

τ τ ∂ ∂ ∂ ∂  + − + −  ∂ ∂ ∂ ∂ ρ ρ   
     (1) 

όπου: 

ζ η ανύψωση της µέσης στάθµης θάλασσας, 

U και V είναι οι µέσες ως προς το βάθος οριζόντιες ταχύτητες του ρεύµατος κατά x και 

y αντίστοιχα, 

h το συνολικό βάθος θάλασσας, h=d+ζ (d το σταθερό βάθος), 

νh   ο συντελεστής οριζόντιας διάχυσης, 
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τbx, τby οι διατµητικές τάσεις στον πυθµένα κατά x και y  αντίστοιχα, που 

προσοµοιώνουν την απώλεια της ενέργειας λόγω τριβής, 

τsx , τsy οι διατµητικές τάσεις στην επιφάνεια, λόγω του ανέµου, κατά x και y αντίστοιχα, 

f συντελεστής Coriolis (f=2Ωsinφ, όπου Ω η γωνιακή ταχύτητα της γης και φ το 

γεωγραφικό πλάτος). Στην περιοχή µελέτης f=0.0001. 

Οι διατµητικές τάσεις στην επιφάνεια δίνονται από τις σχέσεις: 

2 2

sx x x yτ =ρkW W W+  

2 2

sy y x yτ =ρkW W W+          (2) 

όπου Wx και Wy οι συνιστώσες της ταχύτητας του ανέµου και k ο συντελεστής τριβής 

ανέµου στην επιφάνεια, k=0.0000010.000003.  

Οι διατµητικές τάσεις στον πυθµένα υπολογίζονται από: 

2 2

bx c

1
τ = ρf U U +V

2
  

2 2

by c

1
τ = ρf V U +V

2
         (3) 

όπου fc  ο συντελεστής τριβής.  

Ο συντελεστής τριβής fc  είναι συνάρτηση του συντελεστή τριβής Chezy cc: 

2

c

c
c

2g
f =           (4)  

όπου 









=

s

10c
k

12h
log18c     

όπου ks είναι η απόλυτη τραχύτητα του πυθµένα). 

Οι τιµές του συντελεστή τριβής Chezy cc είναι της τάξης 10-50m1/2/s. 
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Το µοντέλο δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού τρισδιάστατου πεδίου ταχυτήτων µε την 

υιοθέτηση κατανοµής των ταχυτήτων ως προς το βάθος (Κουτίτας 1988, Karambas 

and Koutitas 1998): 

u(z)=a z2 + b z + c         (5) 

(η αρχή του άξονα z βρίσκεται στην επιφάνεια, δηλ. z=0 στην επιφάνεια και z=-h στον 

πυθµένα) 

Οι τιµές των συντελεστών a, b και c δίνονται από:  

s b

t

1
a

2h

τ − τ
=

ρ ν                       

s

t

b
τ

=
ρν και  

2ah bh
c=U- +

3 2
                                                    

όπου νt ο ιξώδης συντελεστής τύρβης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση (Κουτίτας, 

1985, 1988): 

t *b *s0.1h (u u )ν = +          (6) 

µε u*b και u*s τις ταχύτητες τριβής στον πυθµένα και την επιφάνεια αντίστοιχα: 

b
*bu

τ
=

ρ και 
s

*su
τ

=
ρ         (7) 

Η παραπάνω σχέση δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα της κατανοµής της ταχύτητας ως 

προς το βάθος, κυρίως εκτός της περιοχής κοντά στην επιφάνεια.  

Μια εναλλακτική κατανοµή που δίνει πιο ρεαλιστική επιφανειακή ταχύτητα ρεύµατος 

δίνεται από (Κουτίτας 1988, Tsanis 2007):  

2

s s

t t

τ h τ h3 3 z z
u(z)= - U -1 + +1

4 ρν 2 h ρν h

      
      
       

      (8) 
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Ο συντελεστής οριζόντιας διάχυσης νh χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση της 

απόσβεσης λόγω των στροβίλων µε διαστάσεις µικρότερες του χωρικού βήµατος και 

δίνεται από την γνωστή προσέγγιση Smagorinsky: 

1/2
2 22

2 1
h 2

U V U V
= + + +

x y y x

    ∂ ∂ ∂ ∂ ν      ∂ ∂ ∂ ∂      
l      (9)          

        

όπου l  το µήκος ανάµιξης και ισούται περίπου l ≈0.5∆x (Madsen et al., 1988). 

2.2 Αριθµητική ανάλυση 

Για την ολοκλήρωση των εξισώσεων χρησιµοποιείται ένα ρητό έκκεντρο σχήµα 

πεπερασµένων διαφορών (Εικόνα 2.1) (Κουτίτας, 1985). 

 

Εικόνα 2.1 ∆ιακριτοποίηση των µεταβλητών 

Στο σηµείο i∆x και στο χρόνο n∆t (όπου ∆x, ∆y και ∆t το χρονικό και τα χωρικά βήµατα 

διακριτοποίησης) οι µερικές παράγωγοι των εξισώσεων (1) προσεγγίζονται, σε έναν 

έκκεντρο κάναβο (όπου, σύµφωνα µε την Εικόνα 2.1, στο κέντρο του κανάβου 

υπολογίζεται η ανύψωση η ενώ οι ταχύτητες U και V στην άκρη), ως εξής (Κουτίτας,  

1988): 

 

 

 

j 

 

 

 x 

y 

     i-1                      i                     i+1     

           ζi-1,j ●                        ●ζi,j 

               V i,j+1 
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n n n nn+1 n
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όπου: 

( ), 1,1,
( ) ( ) ( ) / 2+++ ζ = + ζ + + ζ

n
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i j i ji j
d d d

 

( ), 1,,
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( ) ( ) ( ) / 2+++ ζ = + ζ + + ζ
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d d d

 

( ), , 1,
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n
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i j i ji j
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( )n
n n n n

i,j i,j i+1,j i,j-1 i+1,j-1U = U +U +U +U /4
 

( )n
n n n n

i,j i,j i,j+1 i-1,j i-1,j+1V = V +V +V +V /4
       (11) 

Στα όρια πλήρους ανάκλασης εφαρµόζονται οι οριακές συνθήκες: U=0 ή V=0,   

∂ζ/∂n=0=0, όπου n ο άξονας κάθετα στο όριο. Σε κάθε χρονικό βήµα υπολογίζεται και 

η ολική κινητική ενέργεια  του πεδίου: 

( ) ( )2 2 ijn n n

ij ij

i j

h
E U V x y

2κιν

 = + ∆ ∆  ∑∑
      (12) 
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Το φαινόµενο θεωρείται ότι µονιµοποιήθηκε όταν ο λόγος 

n 1 n

n 1

E E

E

+
κιν κιν

+
κιν

−

  γίνει   

µικρότερος από µια επιθυµητή τιµή (10-3-10-4). 

2.3 Προσοµοίωση 

Το µοντέλο εφαρµόστηκε στο Αιγαίο Πέλαγος µε χωρικό βήµα διακριτοποίησης 

∆x=2500m για τις παρακάτω δυσµενείς περιπτώσεις κατευθύνσεων N και NΑ ανέµων 

έντασης 6-10 Βf: 

• 10Bf (W=26.5m/s) 

• 9Bf (W=23.0m/s) 

• 8Bf (W=19.0m/s) 

• 7Bf (W=15.5m/s) 

• 6Bf (W=12.5m/s) 

Η διάρκεια πνοής λήφθηκε ίση µε 3 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

µοντέλου για 9-10Bf παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 2.2 - Εικόνα 2.5). 

Στις εικόνες φαίνεται ότι η αναµενόµενη µέγιστη ανύψωση της στάθµης της θάλασσας 

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κάτω από τις συνθήκες των 9 και 10Bf είναι 35 και 

45cm αντίστοιχα. Τονίζεται εδώ ότι το πλάτος της συνέργιας αστρονοµικής και 

µετεωρολογικής παλίρροιας (µέγιστη ανύψωση της στάθµης από τη µέση στάθµη 

θάλασσας) που µετρήθηκε το σταθµό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού 

Ναυτικού (ΥΥΠΝ) στη Θεσσαλονίκη, το έτος 2009, ήταν 60cm. Η παραπάνω πρόβλεψη 

της µέγιστης τιµής της ανύψωσης (45cm), συµφωνεί µε την µέγιστη παρατηρούµενη 

στο σταθµό της ΥΥΠΝ, αφού προστεθεί και η συνιστώσα της αστρονοµικής 

παλίρροιας (της τάξεως των 20cm).  

Ακόλουθα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της ανύψωσης της στάθµης θάλασσας 

στη Θεσσαλονίκη (Ν άνεµος έντασης 9 και 10Bf) (Εικόνα 2.6 και Εικόνα 2.7). Ο χρόνος 

σταθεροποίησης του φαινοµένου είναι της τάξης της µίας ηµέρας. 
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Εικόνα 2.2 Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας λόγω Ν ανέµων 10Bf 
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Εικόνα 2.3 Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας λόγω ΝΑ ανέµων 10Bf 
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Εικόνα 2.4 Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας λόγω Ν ανέµων 9Bf 
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Εικόνα 2.5 Ανύψωση της στάθµης της θάλασσας λόγω ΝΑ ανέµων 9Bf 
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Εικόνα 2.6 Χρονική εξέλιξη της ανύψωσης της στάθµης θάλασσας στη Θεσσαλονίκη (Ν 

άνεµος έντασης 10Bf).  
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Εικόνα 2.7 Χρονική εξέλιξη της ανύψωσης της στάθµης θάλασσας στη Θεσσαλονίκη (Ν 
άνεµος έντασης 9Bf).  

2.4 Αποτελέσµατα 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1) παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα 

των εφαρµογών του µοντέλου (δυσµενής περίπτωση των δύο ανέµων).  
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Πίνακας 2.1 Πρόγνωση Ανύψωσης της Στάθµης Θάλασσας λόγω Μετεωρολογικής 
παλίρροιας στη Θεσσαλονίκη 

Ένταση ανέµου (Bf) Μέγιστη Ανύψωση στάθµης (cm) 

6 10 

7 15 

8 23 

9 35 

10 44 

 

Στις παραπάνω τιµές θα πρέπει να προστεθεί και η συνιστώσα της αστρονοµικής 

παλίρροιας (της τάξεως των 20cm). 
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3 Υδραυλική ανοικτών αγωγών 

3.1 Εισαγωγή 

∆ιακρίνουµε δύο είδη ροής νερού µέσα σε αγωγούς:  

• υπό πίεση και  

• µε ελεύθερη επιφάνεια.  

Στην πρώτη κατηγορία το νερό γεµίζει πλήρως τον αγωγό, ο οποίος έχει κλειστή 

διατοµή, ενώ στη δεύτερη υπάρχει επιφάνεια επαφής νερού-αέρα, στην οποία ασκείται 

η ατµοσφαιρική πίεση. Εποµένως στις ροές µε ελεύθερη επιφάνεια υπάγονται όλες οι 

ροές σε φυσικούς και τεχνητούς ανοικτούς αγωγούς. Γι’ αυτό χρησιµοποιείται συχνά ο 

όρος «ροή σε ανοιχτούς αγωγούς» αντί του «ροή µε ελεύθερη επιφάνεια».  

Ο δεύτερος όρος είναι όµως ορθότερος, αφού ελεύθερη επιφάνεια µπορεί να 

σχηµατισθεί και σε αγωγούς κλειστής διατοµής. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται 

γενικά οι ροές στα δίκτυα αποχέτευσης πλην µικρών τµηµάτων, όπου απαιτείται 

άντληση από χαµηλότερη στάθµη. Φυσικά σε βροχές πολύ µεγάλης έντασης (που 

ξεπερνά την ένταση ή/και τη διάρκεια της βροχής σχεδιασµού) η ροή στα δίκτυα 

αποχέτευσης µπορεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα να είναι υπό πίεση. Αν όµως 

αυτό συµβαίνει συχνά σε κάποια τµήµατα ενός δικτύου, τότε υπάρχει πρόβληµα είτε µε 

την αρχική διαστασιολόγηση είτε µε τη συντήρησή του. Στις παρακάτω φωτογραφίες 

(Εικόνα 3.1 και Εικόνα 3.2) φαίνονται νερά να αναβλύζουν από φρεάτιο αποχέτευσης 

κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης, πράγµα που δείχνει ότι τοπικά το δίκτυο λειτουργεί 

υπό πίεση. Το συγκεκριµένο φρεάτιο βρίσκεται στη συµβολή µιας οδού µε µεγάλη 

κλίση και µιας οδού µε µικρή. 
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Εικόνα 3.1 Φρεάτιο στη συµβολή των οδών Αγίου ∆ηµητρίου και Στ. Κυριακίδη 

 

Εικόνα 3.2 Φρεάτιο στη συµβολή των οδών Αγίου ∆ηµητρίου και Στ. Κυριακίδη 
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3.2 Βασικοί ορισµοί 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικοί ορισµοί που αφορούν την υδραυλική 

ανοικτών αγωγών: 

• ∆ιατοµή (cross section) είναι η τοµή του αγωγού, που είναι κάθετη στη 

διεύθυνση ροής. 

• Υγρή διατοµή A είναι το τµήµα της διατοµής του αγωγού, που καταλαµβάνεται 

από το νερό. Πολλές φορές όµως χάριν συντοµίας, µε τον όρο «διατοµή» 

εννοούµε την υγρή διατοµή. 

• Βρεχόµενη περίµετρος (wetted perimeter) Ρ είναι το µήκος των παρειών και του 

πυθµένα της διατοµής του αγωγού, που είναι σε επαφή µε το νερό. 

• Υδραυλική ακτίνα (hydraulic radius) Rh είναι ο λόγος του εµβαδού της υγρής 

διατοµής Α προς τη βρεχόµενη περίµετρο Ρ. 

• Βάθος (depth) y είναι το µεγαλύτερο βάθος του νερού στη διατοµή.  

• Υδραυλικό (ή µέσο) βάθος (hydraulic depth) D είναι ο λόγος του εµβαδού της 

υγρής διατοµής Α προς το πλάτος b της διατοµής στην ελεύθερη επιφάνεια 

του νερού. 

Με κριτήριο τον χρόνο, οι ροές µε ελεύθερη επιφάνεια διακρίνονται σε: 

1. Μόνιµες (steady), των οποίων τα στοιχεία (βάθος, ταχύτητα, παροχή) δεν 

µεταβάλλονται µε τον χρόνο, σε καµία διατοµή. 

2. Μη µόνιµες (unsteady), στις οποίες το βάθος ή/και η παροχή µεταβάλλονται µε 

τον χρόνο, σε κάποιες διατοµές. 

Οι µόνιµες ροές διακρίνονται ακόµα σε: 

1. Οµοιόµορφες (uniform), στις οποίες τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του 

αγωγού και το βάθος ροής είναι τα ίδια σε όλες τις διατοµές. 

2. Ανοµοιόµορφες (nonuniform), στις οποίες υπάρχουν διατοµές µε διαφορετικά 

βάθη ή διαφορετικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά.   

Οι µη µόνιµες ροές είναι κατά κανόνα ανοµοιόµορφες.  
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Οι υπολογισµοί είναι πολύ πιο απλοί για µόνιµες ροές. Το αν επιτρέπεται να θεωρηθεί 

µια ροή ως µόνιµη, αυτή εξαρτάται και από το φυσικό πρόβληµα, αλλά και από τη 

µορφή του ερωτήµατος, που πρέπει να απαντηθεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι το ακόλουθο:  

Πρέπει να διαπιστωθεί αν θα δηµιουργηθεί ροή υπό πίεση σε τµήµα ενός δικτύου 

αποχέτευσης, λόγω µιας ισχυρής βροχόπτωσης µεγάλης διάρκειας. Η παροχή στους 

αγωγούς κατά τη διάρκεια (και µετά το τέλος) της βροχόπτωσης προφανώς θα 

µεταβάλλεται µε τον χρόνο. Για να απαντηθεί όµως το ερώτηµα που τέθηκε, αρκεί να 

εξεταστεί η µόνιµη ροή µε παροχή ίση µε τη µέγιστη που θα παρουσιαστεί. 

3.3 Τύποι υπολογισµού 

Για τον υπολογισµό των στοιχείων της ροής ενός ρευστού πρέπει να συνδυασθεί η 

εξίσωση συνέχειας µε τον αντίστοιχο νόµο κίνησης. Η εξίσωση συνέχειας, δηλαδή η 

αρχή διατήρησης της µάζας, µπορεί να διατυπωθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: Η 

µεταβολή, µέσα σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, της µάζας ενός ρευστού που 

βρίσκεται µέσα σε έναν ορισµένο χώρο, ισούται µε τη διαφορά ανάµεσα στην εισροή 

και την εκροή µάζας του ρευστού σε αυτόν τον χώρο κατά το εξεταζόµενο χρονικό 

διάστηµα.  Για τη µονοδιάστατη ροή µε ελεύθερη επιφάνεια η εξίσωση της συνέχειας 

παίρνει την ακόλουθη, πολύ απλή µορφή: 

Q = V·A           (1) 

όπου Q είναι η παροχή, Α το εµβαδόν της υγρής διατοµής του αγωγού και V η µέση 

ταχύτητα του νερού στη διατοµή αυτή. 

Ο νόµος κίνησης για νευτώνεια ρευστά, όπως είναι το νερό, εκφράζεται µε τις 

εξισώσεις Navier-Stokes. Επειδή οι εξισώσεις αυτές δεν είναι εύχρηστες, για την επίλυση 

πρακτικών προβληµάτων έχουν προταθεί διάφοροι απλοί εµπειρικοί τύποι, που 

συνδέουν τη µέση ταχύτητα του νερού µε τα γεωµετρικά στοιχεία του αγωγού και τη 

φύση των τοιχωµάτων του. Η γενική τους µορφή είναι η ακόλουθη: 

yx
h SRCV ⋅⋅=

         (2) 

όπου C είναι εµπειρικός (πειραµατικός) συντελεστής,  

Rh =Α/Ρ είναι η υδραυλική ακτίνα και  
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S είναι η κλίση της γραµµής ενέργειας στην εξεταζόµενη διατοµή.  

Ειδικά για τον υπολογισµό των οµοιοµόρφων βαθών µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

κλίση πυθµένα Ι, αφού, όπως αναφέρθηκε, στην οµοιόµορφη ροή οι κλίσεις S και Ι 

είναι ίσες. 

Συνηθέστερα χρησιµοποιείται ο τύπος του Manning, που έχει την ακόλουθη µορφή: 

2/13/2
h IR

n

1
V ⋅⋅=

         (3) 

ή, σε συνδυασµό µε την εξίσωση συνέχειας (1): 

2/1

3/2

3/5
2/13/2

h I
P

A

n

1
IRA

n

1
Q ⋅⋅=⋅⋅⋅=

      (4) 

όπου Q είναι η παροχή που διαρρέει τον αγωγό.  

Ο συντελεστής n εξαρτάται από τη φύση των παρειών του αγωγού και έχει διαστάσεις 

[
3/1LT −⋅ ], ώστε να είναι διαστατικώς συνεπείς οι εξισώσεις (3) και (4). Χαρακτηριστικές 

τιµές του n παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1). 

Πίνακας 3.1 Τιµές του συντελεστή n (s/m1/3)  

Περιγραφή επιφάνειας αγωγού n 

Ύαλος, πλαστικό (χαµηλότερη τιµή) 0,009-0,010 

Λείο επίχρισµα 0,011-0,012 

Λείο σκυρόδεµα, κανονικό επίχρισµα 0,012-0,014 

Κανονική τοιχοποιία 0,014-0,015 

Τραχύ σκυρόδεµα, παλιά τοιχοποιία 0,016-0,017 

Οµαλές χωµάτινες παρειές 0,020-0,025 

Φυσικά ρεύµατα καθαρά και ευθύγραµµα 0,025-0,030 

Φυσικά ρεύµατα µε βλάστηση και ανώµαλες 
επιφάνειες 

0,040-0,060 

 

3.3.1 Ορθογωνικές και τραπεζοειδείς διατοµές 

Στους τεχνητούς ανοικτούς αγωγούς οι πιο συνηθισµένες µορφές διατοµής είναι η 

ορθογωνική και η τραπεζοειδής (Εικόνα 3.3). Ακόµη η διατοµή πολλών φυσικών 

υδατορρευµάτων µπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως τραπεζοειδής. Για την 

ορθογωνική διατοµή ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: 

P = b +2y          (5) 
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y2b

by
R h +

=
          (6) 

ενώ για την (ανισοσκελή) τραπεζοειδή: 

b΄= b+y(tanθ+tanφ)         (7) 

P = b+y/cosθ+y/cosφ        (8)          

( )[ ]
( )φθ

φθ

cos/ycos/yb2

tantanyb2y
R h ++

++
=

       (9) 

 

Εικόνα 3.3 Ορθογωνική και τραπεζοειδής διατοµή ανοικτού αγωγού 

Αν, αντί για τις γωνίες φ και θ, δίνονται οι κλίσεις των παρειών 1:z1 και 1:z2, όπως 

φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, τότε τα b΄ και P υπολογίζονται από τους τύπους: 

b΄= b+y(z1+z2)         (7)         

( )2
2

2
1 z1z1ybP ++++=

        (8) 

Στις ισοσκελείς τραπεζοειδείς διατοµές είναι προφανώς φ=θ και z=z2.  

Η κλίση των παρειών σε ανεπένδυτες τραπεζοειδείς διατοµές εξαρτάται από τη φύση 

του εδάφους. Οι συνηθισµένες τιµές για µαλακά, µέτρια, συµπαγή και ηµιβραχώδη 

εδάφη είναι 1:2, 1:1.5, 1:1 και 1:0.5 αντιστοίχως. 

3.3.2 Αγωγοί κυκλικής διατοµής 

Στα δίκτυα αποχέτευσης η πιο συνήθης διατοµή είναι η κυκλική. Για τη ροή µε ελεύθερη 

επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις, στις οποίες µε r 

συµβολίζεται η εσωτερική ακτίνα του αγωγού και µε φ η επίκεντρη γωνία, υπό την 

οποία φαίνεται η ελεύθερη επιφάνεια του νερού µέσα σε αυτόν (Εικόνα 3.4): 
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 Εικόνα 3.4 Ροή µε ελεύθερη επιφάνεια σε αγωγό κυκλικής διατοµής 
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         (14) 

Στη σχέση (11β) τόσο το φ όσο και το arcsin (0.5b/r) εκφράζονται σε ακτίνια. Οµοίως 

στις σχέσεις (12) ως (14) το φ πρέπει να µετρείται σε ακτίνια. Αν µετρείται σε µοίρες, 

τότε αντί του φ πρέπει να τίθεται ο όρος: π*φ/180.  

Αν η κατά µήκος κλίση Ι και ο συντελεστής τραχύτητας n δεν µεταβάλλονται, η παροχή 

Q, που διαρρέει έναν αγωγό κυκλικής διατοµής, παίρνει τη µέγιστη τιµή της όταν 

y=0.94d περίπου, ενώ η µέση ταχύτητα V στη διατοµή γίνεται µέγιστη, όταν y=0.81d 

(όπου d είναι η εσωτερική διάµετρος του αγωγού). Αυτά συµβαίνουν διότι, για y>r, οι 
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τριβές στα τοιχώµατα του αγωγού αυξάνουν όλο και πιο γρήγορα µε το βάθος, 

καθώς µειώνεται το πλάτος στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Όταν λοιπόν το y 

ξεπεράσει την τιµή 0.81d, η V αρχίζει να µειώνεται. Η αύξηση του εµβαδού της διατοµής 

Α υπερκαλύπτει τη µείωση της V, άρα η παροχή εξακολουθεί να αυξάνεται, για 

0.81d<y<0.94d, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για  y>0.94d.  

3.3.3 Ο αριθµός Froude  

Στη µελέτη των ροών µε ελεύθερη επιφάνεια χρησιµοποιείται ο αδιάστατος αριθµός 

Froude. Αυτός εκφράζει το σχετικό µέγεθος των δυνάµεων αδράνειας και βαρύτητας 

και έχει την ακόλουθη γενική µορφή: 

gL

V
Fr =

          (15) 

όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και L ένα χαρακτηριστικό µήκος. Στις ροές µε 

ελεύθερη επιφάνεια σε αγωγούς µικρής κατά µήκος κλίσης, ως L λαµβάνεται το 

υδραυλικό βάθος ροής D και ως V η µέση ταχύτητα του νερού στην εξεταζόµενη 

διατοµή. Εποµένως για τις ροές αυτές έχουµε:  

3

222
2

gA

bQ

gA

bV

gD

V
Fr

gD

V
Fr

′
=

′
==⇒=

      (16) 

όπου b΄ είναι το πλάτος της διατοµής στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Ειδικά για 

ορθογωνικούς αγωγούς (και αγωγούς πολύ µεγάλου πλάτους) η σχέση (16) παίρνει 

την ακόλουθη απλούστερη µορφή: 

3

22
2

gy

q

gy

V
Fr

gy

V
Fr ==⇒=

       (17) 

όπου q είναι η παροχή ανά µέτρο πλάτους του ορθογωνικού αγωγού. Τέλος, όταν η 

κλίση του αγωγού δεν είναι αµελητέα, ο αριθµός Froude δίνεται από τη σχέση: 

θcosgD

V
Fr =

         (18) 

όπου θ είναι η γωνία που σχηµατίζει ο πυθµένας του αγωγού µε το οριζόντιο επίπεδο. 
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Μια ροή χαρακτηρίζεται υποκρίσιµη, υπερκρίσιµη ή κρίσιµη αν έχει αριθµό Froude 

µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε το 1 αντιστοίχως. Όπως φαίνεται από τη σχέση (17), 

για δεδοµένη παροχή, οι υποκρίσιµες ροές έχουν µεγαλύτερο βάθος από αυτό που 

αντιστοιχεί στην κρίσιµη ροή, συνεπώς και µικρότερη ταχύτητα. Το αντίθετο συµβαίνει 

στις υπερκρίσιµες ροές. Εποµένως, οι προθέσεις υπό και υπέρ στους όρους 

υποκρίσιµος και υπερκρίσιµος αντιστοιχούν στις τιµές του αριθµού Froude, στις 

ταχύτητες και στις κατά µήκος κλίσεις των αγωγών, αλλά όχι στα βάθη ροής. 

3.3.4 Ειδική ενέργεια 

Ειδική ενέργεια σε µία διατοµή είναι η ενέργεια της µονάδας βάρους του νερού, που 

µετριέται µε επίπεδο αναφοράς  τον κεκλιµένο πυθµένα του αγωγού. Είναι δηλαδή: 

 
2

22

gA2

Q
y

g2

V
yE +=+=

        (19) 

Σε ορθογωνικούς αγωγούς (στους οποίους Q=qb και A=yb) η σχέση (19) γίνεται: 

2

2

gy2

q
yE +=

         (20) 

Με βάση τον ορισµό της η ειδική ενέργεια µπορεί να αυξάνεται κατά τη διεύθυνση της 

ροής. Η µεταβολή της µε το βάθος για σταθερή παροχή φαίνεται στην Εικόνα 3.5. 

Προφανώς η Ε τείνει στο άπειρο όταν το y τείνει στο 0 και στο y όταν αυτό τείνει στο 

άπειρο. 

Η ειδική ενέργεια µεταβάλλεται απότοµα όταν: 

• Έχουµε τοπικές απώλειες ενέργειας (π.χ. απότοµη διεύρυνση του αγωγού ή 

υδραυλικό άλµα). 

• Έχουµε αλλαγή του άξονα αναφοράς (π.χ. σκαλοπάτι στον πυθµένα του 

αγωγού). 
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Εικόνα 3.5 Μεταβολή της ειδικής ενέργειας µε το βάθος για σταθερή παροχή 

3.3.5 Κρίσιµη ροή 

H κρίσιµη ροή είναι οριακή περίπτωση ροής µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Για σταθερή παροχή, η ειδική ενέργεια είναι η µικρότερη δυνατή. 

• Για σταθερή ειδική ενέργεια η παροχή είναι η µεγαλύτερη δυνατή. 

• Για σταθερή παροχή, η ειδική ορµή Μ= A)gA/(Q2 + yk είναι η ελάχιστη δυνατή. Η 

έννοια της ειδικής ορµής, που ονοµάζεται και ειδική δύναµη, χρησιµοποιείται 

στη µελέτη του υδραυλικού άλµατος. 

• H κινητική ενέργεια είναι ίση µε το µισό του υδραυλικού βάθους D (εφόσον η 

κατά µήκος κλίση του αγωγού είναι µικρή). 

• Η ταχύτητα της ροής είναι (κατά προσέγγιση) ίση µε την ταχύτητα C της 

διάδοσης µικρών κυµάτων βαρύτητας, που προκαλούνται από τοπικές 

διαταραχές σε ρηχά νερά. Εποµένως στις υπερκρίσιµες ροές τα κύµατα αυτά 

δεν διαδίδονται προς τα ανάντη. Μπορούµε λοιπόν εύκολα να διαπιστώσουµε 

το είδος της ροής σε ένα υδατόρρευµα, ρίχνοντας µια µικρή πέτρα και 

παρακολουθώντας την πορεία των κυκλικών κυµατιδίων που σχηµατίζονται 

γύρω από το σηµείο πτώσης. 
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Το κρίσιµο βάθος σε οποιαδήποτε διατοµή υπολογίζεται µε δοκιµές από την ακόλουθη 

σχέση: 

g

Q

b

A 23

=
′

          (21) 

Η σχέση αυτή προκύπτει από την (16), θέτοντας Fr2=1. Ειδικά για αγωγούς 

ορθογωνικής διατοµής ίσχυει η απλούστερη σχέση: 

3

2

c
g

q
y =

          (22) 

Ακόµη, στους ορθογωνικούς αγωγούς ισχύει ότι: 

c
c

cc y
2

3

g2

gy
yE =+=

        (23) 

όπου Εc είναι η κρίσιµη ειδική ενέργεια. 

Η κρίσιµη οµοιόµορφη ροή είναι σχετικά ασταθής, διότι µικρές ανωµαλίες του 

πυθµένα προκαλούν µεταπτώσεις από υπερκρίσιµη (µικρού βάθους) σε υποκρίσιµη 

(µεγάλου βάθους) ροή. Γι’ αυτό σπάνια παρουσιάζεται σε µεγάλο µήκος αγωγού. 

Συνήθως έχουµε κρίσιµο βάθος σε ορισµένες διατοµές µίας ανοµοιόµορφης ροής, 

που αποτελούν διατοµές αναφοράς ή ελέγχου. Μετρήσεις στις διατοµές αυτές 

επιτρέπουν εύκολο υπολογισµό της παροχής, αφού δεν χρειάζεται να µετρηθεί η 

ταχύτητα, αλλά µόνο το βάθος και τα υπόλοιπα γεωµετρικά στοιχεία της διατοµής του 

αγωγού. 

3.3.5.1 Το υδραυλικό άλµα 

Υδραυλικό άλµα είναι η απότοµη µετάβαση από υπερκρίσιµη σε υποκρίσιµη ροή. Η 

µετάβαση αυτή, που συνεπάγεται µείωση της µέσης ταχύτητας του νερού, 

συνοδεύεται από έντονη αναταραχή (στροβιλισµούς, κυµατισµούς, κ.λ.π.) του νερού, 

άρα από απώλεια ενέργειας (Εικόνα 3.6). 

Ύψος του υδραυλικού άλµατος είναι η διαφορά ανάµεσα στο κάταντες (υποκρίσιµο) 

και στο άναντες (υπερκρίσιµο) βάθος. Το µήκος του υδραυλικού άλµατος δεν 

προσδιορίζεται εύκολα µε ακρίβεια. Εξαρτάται, όπως και η µορφή του, από τον 
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αριθµό Froude και είναι περίπου επταπλάσιο του ύψους του. Επειδή πάντως το µήκος 

αυτό είναι σχετικά µικρό, το υδραυλικό άλµα χαρακτηρίζεται σαν τοπικό φαινόµενο. 

Fr1=1-1.7 Fr1=1.7-2.5 Fr1=2.5-4.5

Fr1>9.0Fr1=4.5-9.0
 

Εικόνα 3.6 ∆ιάφοροι τύποι υδραυλικού άλµατος 

3.3.5.2 Τύποι υπολογισµού υδραυλικού άλµατος 

Οι τύποι υπολογισµού του υδραυλικού άλµατος βασίζονται στην αρχή διατήρησης 

της ορµής. Σύµφωνα µε αυτήν για τα βάθη πριν και µετά το υδραυλικό άλµα, που 

αποκαλούνται συζυγή, ισχύει η ακόλουθη σχέση σε αγωγούς οποιασδήποτε διατοµής 

(αλλά µικρής κατά µήκος κλίσης): 

MyAV
g

Q
yAV

g

Q
2k221k11 =⋅+=⋅+

      (24) 

Στη σχέση αυτή ρ είναι η πυκνότητα και yk η απόσταση του κέντρου βάρους της 

διατοµής από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού.  

Η σχέση αυτή µπορεί να επιλυθεί µε τη µέθοδο των δοκιµών. Ειδικά σε αγωγούς 

ορθογωνικής διατοµής τα συζυγή βάθη συνδέονται µε τις ακόλουθες σχέσεις: 

( )11Fr8
2

1

y

y 2

2

2

1 −+⋅=
         (25α) 

( )11Fr8
2

1

y

y 2

1

1

2 −+⋅=
        (25β) 
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Η απώλεια ενέργειας στο υδραυλικό άλµα, που υπολογίζεται από τη διαφορά της 

ειδικής ενέργειας στις διατοµές πριν και µετά από αυτό, µπορεί να είναι σηµαντική. 

Ειδικά σε αγωγούς ορθογωνικής διατοµής δίνεται και από τη σχέση: 

( )
21

3
12

yy4

yy
H

−
=∆

         (26) 

όπου y1 και  y2 τα βάθη πριν και µετά το άλµα αντιστοίχως. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

πάντως, επιδιώκουµε τη δηµιουργία υδραυλικού άλµατος για τη µείωση της ενέργειας 

του νερού, ώστε να περιορισθεί η διαβρωτική του δράση στα κατάντη. 

3.3.6 Βαθµιαίως µεταβαλλόµενη ανοµοιόµορφη ροή 

Μία ροή χαρακτηρίζεται ανοµοιόµορφη, όταν το βάθος µεταβάλλεται από διατοµή σε 

διατοµή. Η µεταβολή µπορεί να είναι απότοµη, όπως στο υδραυλικό άλµα, ή βαθµιαία.  

Στη βαθµιαίως µεταβαλλόµενη ροή οι δυνάµεις βαρύτητας και τριβής παίζουν τον 

κύριο ρόλο. Οι γραµµές ροής είναι σχεδόν παράλληλες µεταξύ τους, άρα η κατανοµή 

των πιέσεων είναι υδροστατική. Ακόµη µπορεί να θεωρηθεί ότι η κλίση της γραµµής 

ενέργειας σε κάθε διατοµή δίνεται από τον τύπο για την οµοιόµορφη ροή µε την ίδια 

διατοµή (π.χ. από τον τύπο του Manning). Για τη µελέτη της χρησιµοποιείται το 

ακόλουθο θεώρηµα, το οποίο ισχύει εφόσον η παροχετευτικότητα του εξεταζόµενου 

αγωγού αυξάνει µε το βάθος ροής:  

• Όταν το βάθος ροής y είναι µεγαλύτερο από το οµοιόµορφο βάθος yn η ειδική 

ενέργεια αυξάνεται κατά την διεύθυνση της ροής.  

• Αντίθετα, όταν το y είναι µικρότερο από το yn, η ειδική ενέργεια µειώνεται κατά 

την διεύθυνση της ροής.   

Για τις συνηθισµένες µορφές διατοµών, που εµφανίζονται σε φυσικούς και τεχνητούς 

ανοικτούς αγωγούς, η παροχετευτικότητα είναι αύξουσα συνάρτηση του βάθους 

ροής. Προσοχή όµως απαιτείται σε αγωγούς κλειστής διατοµής, όπου αυτό ισχύει 

µέχρι κάποιο όριο (π.χ. για y≤0.94d στους κυκλικούς αγωγούς).  
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3.3.7 Καµπύλες (profiles) της ελεύθερης επιφάνειας 

Οι τυπικές µορφές των καµπυλών (profiles) της ελεύθερης επιφάνειας, που 

εµφανίζονται σε βαθµιαίως µεταβαλλόµενες ανοµοιόµορφες ροές, φαίνονται στην 

Εικόνα 3.7. Ο καθορισµός της καµπύλης για κάθε εξεταζόµενη περίπτωση γίνεται σε 

δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο επιλέγεται η κατηγορία της καµπύλης µε βάση τη σχέση 

της κλίσης του αγωγού και της µεταφερόµενης παροχής. Αν η κλίση είναι υποκρίσιµη 

για την εξεταζόµενη παροχή, αν δηλαδή το αντίστοιχο οµοιόµορφο βάθος ροής yn 

είναι µεγαλύτερο από το κρίσιµο βάθος yc, έχουµε καµπύλη M (από το αγγλικό 

mild=ήπιος). Αν πάλι η κλίση είναι υπερκρίσιµη, έχουµε καµπύλη S (από το 

steep=απότοµος). Ακόµη έχουµε καµπύλη C, H ή Α (από τους αγγλικούς όρους 

critical, horizontal και adverse) για κρίσιµη, µηδενική και αντίστροφη (ή ανάστροφη) 

κλίση αντιστοίχως. 

Στο δεύτερο στάδιο καθορίζεται επακριβώς το είδος της καµπύλης από τη σχέση του 

βάθους ροής µε το κρίσιµο και το οµοιόµορφο βάθος του εξεταζόµενου τµήµατος του 

αγωγού. Για παράδειγµα, αν η κλίση είναι υποκρίσιµη και το βάθος ροής y είναι 

µεγαλύτερο από το οµοιόµορφο, έχουµε καµπύλη M1, ενώ αν το βάθος είναι 

µικρότερο από το κρίσιµο, έχουµε καµπύλη Μ3 (κατά µήκος της οποίας η ροή είναι 

προφανώς υπερκρίσιµη, αν και ο κλάδος στον οποίο εµφανίζεται είναι υποκρίσιµος). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7, δεν υπάρχει καµπύλη C2, διότι το οµοιόµορφο βάθος 

ταυτίζεται µε το κρίσιµο, όταν η κλίση είναι κρίσιµη. Ακόµη δεν υπάρχουν καµπύλες Η1 

και Α1, διότι το οµοιόµορφο βάθος τείνει στο άπειρο αν ο πυθµένας είναι οριζόντιος, 

ενώ δεν ορίζεται αν έχει αντίστροφη κλίση. Φυσικά, τµήµατα αγωγών µε µηδενική ή 

αντίστροφη κλίση µόνο µικρό µήκος µπορούν να έχουν. 

Η γενική µορφή των καµπυλών της ελεύθερης επιφάνειας προκύπτει από το βασικό 

θεώρηµα, που αναφέρθηκε προηγουµένως. Για παράδειγµα, η καµπύλη Μ1, που 

εµφανίζεται όταν το βάθος είναι µεγαλύτερο από το οµοιόµορφο, συνεπάγεται 

αύξηση του βάθους κατά την διεύθυνση της ροής, ώστε να αυξάνεται αντιστοίχως και 

η ειδική ενέργεια, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.5. 
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Εικόνα 3.7 Καµπύλες ελεύθερης επιφάνειας σε βαθµιαίως µεταβαλλόµενη ανοµοιόµορφη ροή 

Από το ίδιο θεώρηµα προκύπτει ότι η βαθµιαία οµαλή µετάβαση από υπερκρίσιµη σε 

υποκρίσιµη ροή είναι αδύνατη. Πραγµατικά, αν η µετάβαση αρχίσει από κλάδο µε 

υπερκρίσιµη κλίση, τότε το βάθος ροής y ξεπερνά το υπερκρίσιµο οµοιόµορφο βάθος 

yn και η ειδική ενέργεια, σύµφωνα µε το θεώρηµα, θα πρέπει να αυξάνεται κατά τη 

διεύθυνση της ροής, ενώ, σύµφωνα µε το διάγραµµα Ε-y, θα πρέπει να ελαττώνεται. 

Αν πάλι βρισκόµαστε σε κλάδο υποκρίσιµης κλίσης, όταν το βάθος ροής y ξεπεράσει 

το κρίσιµο, η ειδική ενέργεια σύµφωνα µε το διάγραµµα Ε-y θα αυξάνεται, ενώ 

σύµφωνα µε το βασικό θεώρηµα θα έπρεπε να µειώνεται, εφόσον το y είναι ακόµη 

µικρότερο από το υποκρίσιµο οµοιόµορφο βάθος yn. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν 

καταλήγουµε σε άτοπο. Άρα µόνος τρόπος µετάβασης από υπερκρίσιµη σε 

υποκρίσιµη ροή είναι το υδραυλικό άλµα. 

Ακόµη, για τη µελέτη των ανοµοιόµορφων ροών είναι χρήσιµη η ακόλουθη 

παρατήρηση:  

• Οι υποκρίσιµες ροές επηρεάζονται ή ελέγχονται από διαταραχές ή µεταβολές 

στα κατάντη, π.χ. προφίλ Μ1 δηµιουργείται σε έναν υποκρίσιµο κλάδο αγωγού, 

αν αυτός ακολουθείται από κλάδο ακόµη µικρότερης κλίσης.  

• Αντίθετα οι υπερκρίσιµες ροές δεν επηρεάζονται από διαταραχές στα κατάντη, 

εκτός αν οι διαταραχές αυτές είναι τόσο µεγάλες, ώστε να µετατρέπουν τις 

υπερκρίσιµες ροές σε υποκρίσιµες (µε δηµιουργία υδραυλικού άλµατος).   
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3.3.8 Το υδραυλικό άλµα στην ανοµοιόµορφη ροή 

Στην ανοµοιόµορφη ροή µπορεί να εµφανισθεί υδραυλικό άλµα σε διάφορες θέσεις 

(π.χ. κατά τη µετάβαση από υπερκρίσιµο σε υποκρίσιµο κλάδο αγωγού), η οποία 

τελικώς συνεπάγεται µεταβολή του βάθους ροής από το οµοιόµορφο βάθος του ενός 

κλάδου στο οµοιόµορφο βάθος του άλλου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 

διερευνηθεί αν το άλµα θα γίνει στον ανάντη (υπερκρίσιµο) ή στον κατάντη 

(υποκρίσιµο) κλάδο. Κριτήριο αποτελεί η σχέση ανάµεσα στο y’n1, δηλαδή στο 

συζυγές του οµοιοµόρφου βάθους του ανάντη κλάδου, µε το οµοιόµορφο βάθος yn2 

του κατάντη κλάδου. Αν ισχύει ότι: 

2n
'

1n yy <
          (27) 

τότε το άλµα γίνεται στον υπερκρίσιµο κλάδο, αλλιώς γίνεται στον υποκρίσιµο. Η 

εξήγηση είναι η ακόλουθη: Το υδραυλικό άλµα είναι µέρος της µεταβολής του βάθους 

ροής από yn1 σε yn2. Αν ισχύει η σχέση (27), τότε στον υπερκρίσιµο κλάδο υπάρχει 

δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του βάθους από y’n1 σε yn2 µε προφίλ S1 (αφού το 

βάθος ροής µετά το άλµα είναι µεγαλύτερο του yc). Αντίθετα, αν y’n1> yn2, το βάθος 

ροής θα πρέπει να µειωθεί, κάτι το οποίο είναι άτοπο, αφού σε υπερκρίσιµο κλάδο για 

y>yc υπάρχει µόνο το προφίλ S1, που συνεπάγεται αύξηση του βάθους ροής. 

Εποµένως το υδραυλικό άλµα στην περίπτωση αυτή γίνεται αναγκαστικά στον 

κατάντη κλάδο και το βάθος ροής y παραµένει ίσο µε το yn1 µέχρι το σηµείο αλλαγής 

κλίσης. Στη συνέχεια το y αυξάνεται µέχρι να γίνει ίσο µε το y’n2 µε προφίλ Μ3 (διότι το 

βάθος ροής είναι µικρότερο από το κρίσιµο και βρισκόµαστε πλέον σε υποκρίσιµο 

κλάδο). Ακολουθεί το υδραυλικό άλµα µεταξύ των συζυγών βαθών y’n2 και yn2. Οι δύο 

περιπτώσεις σχηµατισµού υδραυλικού άλµατος φαίνονται στις παρακάτω εικόνες 

(Εικόνα 3.8 και Εικόνα 3.9). Προφανώς, αντί της σχέσης (27) µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως κριτήριο για τη θέση του υδραυλικού άλµατος η σχέση µεταξύ του y’n2 και του yn1, 

αφού ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

1n

'

2n2n

'

1n yyyy <⇔<
        (28) 

Άρα, αν y’n2<yn1 το υδραυλικό άλµα γίνεται στον ανάντη κλάδο.  
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Εικόνα 3.8 Υδραυλικό άλµα στον υπερκρίσιµο κλάδο  

 

Εικόνα 3.9 Υδραυλικό άλµα στον υποκρίσιµο κλάδο 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω εικόνες είναι σχεδιασµένες σε στρεβλή κλίµακα, που 

υπερτονίζει τις κλίσεις και τα βάθη των αγωγών. 

3.3.9 Ελεύθερη υδατόπτωση 

Η ελεύθερη υδατόπτωση στο κάταντες άκρο υποκρίσιµου αγωγού, κατά την οποία η 

υδάτινη φλέβα αποκολλάται από τις στερεές παρειές µετά την έξοδό της από αυτόν 

(Εικόνα 3.10), µπορεί να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση µετάβασης από κλάδο 

υποκρίσιµης σε κλάδο υπερκρίσιµης κλίσης. Θεωρητικά, λοιπόν, το βάθος στο σηµείο 

αλλαγής κλίσης, δηλαδή στο χείλος της υδατόπτωσης, θα πρέπει να είναι ίσο µε το 

κρίσιµο. Στην πράξη όµως, το κρίσιµο βάθος yc εµφανίζεται προς τα ανάντη του 
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χείλους, σε απόσταση ίση µε 3yc ως 4yc από αυτό. Σύµφωνα µάλιστα µε το θεώρηµα 

που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, η ειδική ενέργεια εξακολουθεί 

να µειώνεται στο τµήµα ΑΒ και παίρνει την ελάχιστη τιµή της στο χείλος της 

υδατόπτωσης, όπου το βάθος yΒ είναι αρκετά µικρότερο από το yc (yΒ≈0.7yc σε 

ορθογωνικούς αγωγούς, σύµφωνα µε εργαστηριακές µετρήσεις).  

yc

A

B

 

Εικόνα 3.10 Ελεύθερη υδατόπτωση στο κάταντες άκρο υποκρίσιµου αγωγού. 

Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση µε το ότι η ελάχιστη ειδική ενέργεια αντιστοιχεί 

στο κρίσιµο βάθος.  

Η εξήγηση είναι η ακόλουθη:  

Η σχέση (19) για την ειδική ενέργεια, µε βάση την οποία υπολογίσθηκε η ελάχιστη τιµή 

της, προϋποθέτει υδροστατική κατανοµή των πιέσεων στη διατοµή, εποµένως και 

παραλληλία των γραµµών ροής. Κοντά στο χείλος της υδατόπτωσης όµως η 

παραδοχή αυτή προφανώς δεν ισχύει. Μάλιστα στη διατοµή Β η πίεση είναι ίση µε την 

ατµοσφαιρική τόσο στην ελεύθερη επιφάνεια όσο και στον πυθµένα, ενώ ενδιαµέσως 

είναι λίγο µεγαλύτερη. Αφού λοιπόν δεν ισχύουν οι φυσικές προϋποθέσεις, η ακρίβεια 

τόσο της σχέσης (19) όσο και των υπολογισµών που βασίζονται σε αυτήν, είναι 

περιορισµένη. 

Το µήκος ΑΒ είναι πολύ µικρό, εποµένως µπορεί να γίνει αποδεκτό ότι το yc βρίσκεται 

στο χείλος της υδατόπτωσης, όταν εξετάζεται γενικά µια ανοµοιόµορφη ροή, που 

εκτείνεται σε µήκος χιλιοµέτρων. Η διαφορά όµως ανάµεσα στο yΒ και στη θεωρητική 

τιµή του yc πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν, όταν η ελεύθερη υδατόπτωση 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της παροχής µε βάση µέτρηση του βάθους ροής.  

 Αν η ελεύθερη υδατόπτωση βρίσκεται στο κάταντες άκρο υπερκρίσιµου αγωγού, τότε 

το βάθος yΒ στο χείλος του, που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ίσο µε το υπερκρίσιµο 
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οµοιόµορφο βάθος yn του αγωγού, είναι ελάχιστα µικρότερο από αυτό. Η απόκλιση 

αυτή εξηγείται πάλι µε την καµπύλωση των γραµµών ροής λίγο πριν από το Β, η οποία 

όµως δεν είναι τόσο έντονη όσο στην περίπτωση του υποκρίσιµου αγωγού. 

3.3.10 Εκροή-εισροή σε ταµιευτήρα, θάλασσα ή λίµνη σταθερής 

στάθµης 

Η εκροή από ανοικτό αγωγό σε λίµνη, θάλασσα ή ταµιευτήρα σταθερής στάθµης 

εξαρτάται:  

• από το είδος της κλίσης του (υποκρίσιµη ή υπερκρίσιµη) και  

• από τη στάθµη του νερού στον ταµιευτήρα. 

Αν η κλίση του αγωγού είναι υποκρίσιµη, τότε διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, 

που φαίνονται στην Εικόνα 3.11: 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι χαµηλότερη από τη στάθµη του κρίσιµου 

βάθους στον αγωγό στη διατοµή εκροής Α. Τότε οι συνθήκες είναι παρόµοιες 

µε αυτές της ελεύθερης υδατόπτωσης, άρα στον αγωγό αναπτύσσεται προφίλ 

Μ2 και το βάθος στην Α είναι ίσο µε το κρίσιµο. 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι ίση ή ψηλότερη από τη στάθµη του 

κρίσιµου βάθους στον αγωγό στη διατοµή εκροής Α, αλλά χαµηλότερη από τη 

στάθµη του οµοιόµορφου βάθους. Οι συνθήκες είναι παρόµοιες µε τη 

µετάβαση από µια υποκρίσιµη κλίση σε άλλη µικρότερου οµοιόµορφου 

βάθους. Εποµένως το βάθος στη διατοµή Α καθορίζεται από τη στάθµη της 

λίµνης, ενώ στον αγωγό αναπτύσσεται και πάλι προφίλ Μ2. 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι ίση µε τη στάθµη του οµοιόµορφου 

βάθους του αγωγού στη διατοµή εκροής Α. Στην περίπτωση αυτή η ροή στον 

αγωγό είναι προφανώς οµοιόµορφη.  

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι ψηλότερη από τη στάθµη του 

οµοιόµορφου βάθους του αγωγού στη διατοµή εκροής Α. Οι συνθήκες είναι 

παρόµοιες µε τη µετάβαση από µια υποκρίσιµη κλίση σε άλλη µεγαλύτερου 

οµοιόµορφου βάθους. Εποµένως το βάθος στη διατοµή Α καθορίζεται από τη 

στάθµη της λίµνης, ενώ στον αγωγό αναπτύσσεται προφίλ Μ1. 
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Εικόνα 3.11 Εκροή αγωγού υποκρίσιµης κλίσης σε ταµιευτήρα 

Αν η κλίση του αγωγού είναι υπερκρίσιµη, τότε διακρίνονται οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι χαµηλότερη από τη στάθµη του 

οµοιόµορφου βάθους του αγωγού στη διατοµή εκροής Α. Τότε οι συνθήκες 

είναι παρόµοιες µε αυτές της ελεύθερης υδατόπτωσης, άρα στον αγωγό το 

βάθος παραµένει ίσο µε το οµοιόµορφο. 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι ψηλότερη από τη στάθµη του 

υπερκρίσιµου οµοιόµορφου βάθους του αγωγού, αλλά χαµηλότερη από τη 

στάθµη του συζυγούς του y΄, στη διατοµή εκροής Α. Οι συνθήκες 

παρουσιάζουν οµοιότητες µε τη περίπτωση σχηµατισµού άλµατος σε 

καταβαθµό, και µάλιστα για τη µεταβατική περιοχή των τιµών των παραµέτρων. 

Εποµένως σχηµατίζεται ατελές υδραυλικό άλµα, µετά την είσοδο του νερού 

στον ταµιευτήρα. 

• Η στάθµη του νερού της λίµνης είναι ψηλότερη από τη στάθµη του y΄, 

συζυγούς του οµοιόµορφου βάθους του αγωγού στη διατοµή εκροής Α. Τότε 

οι συνθήκες είναι παρόµοιες µε τη µετάβαση από υπερκρίσιµη σε υποκρίσιµη 

ροή µε σχηµατισµό υδραυλικού άλµατος στον ανάντη κλάδο (όπως στο σχήµα 

6). Μετά το άλµα σχηµατίζεται προφίλ S1, το µήκος του οποίου αυξάνει µε τη 

διαφορά µεταξύ της στάθµης της λίµνης και του y΄. Η αύξηση αυτή 

συνεπάγεται προφανώς µετάθεση του υδραυλικού άλµατος προς τα ανάντη 

του αγωγού. 

 

Α 

Μ2 

Μ1 
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4 Παντορροϊκό δίκτυο της ΕΥΑΘ 

στα σηµεία ελέγχου και δοκιµών 

του Real-t-SO 

4.1 Σηµεία ελέγχου και δοκιµών για το Real-t-SO  

Για το έργο Real-t-SO έχουν επιλεγεί, τρία σηµεία εξόδου του παντορροϊκού δικτύου της 

Θεσσαλονίκης προς την θάλασσα (Εικόνα 1.2), σαν υποδειγµατικά αντικείµενα 

µελέτης και εφαρµογής των προτεινόµενων καινοτόµων µεθοδολογιών 

(Pilot/demonstration case studies). Πιο συγκεκριµένα: 

• Η περιοχή του λιµανιού: Σήµερα παραλαµβάνει περιοχή 700 στρεµµάτων εκ των 

οποίων τα 250 µπορούν να σταλούν στον ΚΑΑ όταν ολοκληρωθεί ο 2ος 

κλάδος. Τα λύµατα οδηγούνται µέσω του φρεατίου της υπερχείλισης στο 

αντλιοστάσιο ΑΑ5 στην πύλη 1 του Λιµανιού. Στο τελευταίο κατάντι φρεάτιο 

είναι εγκατεστηµένα δύο (2) κλαπέ. 

• Η περιοχή Φιλοποίµενος: Πρόκειται για φρεάτιο εκτροπής µε αύλακα και 

εγκάρσιο τοιχίο υπερχείλισης, το οποίο έχει κατασκευασθεί επί παλαιού αγωγού 

Φ1000. Σε συνθήκες ξηρού καιρού αποχετεύει επιφάνεια περίπου 58 

στρεµµάτων, ενώ σε περιόδους βροχοπτώσεων ο αγωγός εισόδου 

παραλαµβάνει και υπερχειλίσεις από άλλες, ανάντι θέσεις υπερχείλισης. Η 

απορροή ξηρού καιρού καταλήγει σε παρακείµενο αντλιοστάσιο λυµάτων και 

προωθείται προς τον ΚΑΑ. 

• Περιοχή Κοσµά Αιτωλού (Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Θεσσαλονίκης, ΙΟΘ): 

Παραλαµβάνει περιοχή περίπου 50 στρεµµάτων και βρίσκεται στην αρχή του 

παραλιακού συλλεκτήρα προς το Αντλιοστάσιο Ανάληψης (ΑΑ11). Έχει 

τοποθετηθεί νέο θυρόφραγµα στην θέση του υπάρχοντος κλαπέ.  

Συνοψίζοντας, οι περιοχές που αφορούν τα τρία σηµεία που έχουν επιλεγεί για το Real-

t-SO αφορούν µικρές σχετικά περιοχές στις περιπτώσεις Κοσµά Αιτωλού και 

Φιλοποίµενος και κάπως µεγαλύτερη στο λιµάνι, στην επίπεδη παραλιακή ζώνη της 
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πόλεως. Το αποχετευτικό σύστηµα στις περιοχές ενδιαφέροντος είναι αρκετά 

περίπλοκο, εξ αιτίας της ιστορίας της αναπτύξεως του δικτύου, µε συνέπεια κάτω από 

µερικές οδούς να υπάρχουν διαφορετικοί αγωγοί που εξυπηρετούν την περιοχή ή 

άλλες περιοχές. Η εκτίµηση του πώς ακριβώς εκτελείται η αποχέτευση στις περιοχές 

αυτές, καθώς και οι παροχές λυµάτων και οµβρίων έγινε, αφού αναλύθηκαν τα 

σχετικά αποσπάσµατα από τα φύλλα χάρτου του δικτύου. Σε κάποιες οδούς, τα 

όµβρια από τα πεζοδρόµια, το κατάστρωµα της οδού και ενδεχοµένως κάποια 

τµήµατα πολυκατοικιών αποµακρύνονται µε αγωγούς οµβρίων, ενώ τα όµβρια από 

ταράτσες και ακάλυπτους χώρους οικοδοµών φαίνεται ότι καταλήγουν στους 

αγωγούς λυµάτων που µετατρέπονται έτσι σε αγωγούς µεικτής ροής. Σε περιπτώσεις 

εντόνων βροχοπτώσεων οι αγωγοί συνήθως υπερπληρώνονται και λειτουργούν υπό 

πίεση. Επιπλέον όµβρια, είτε από αυτές τις περιοχές είτε από τις ανάντι περιοχές, που 

τυχόν δεν παραλαµβάνονται από τους αγωγούς, ρέουν επιφανειακά και καταλήγουν 

στην θάλασσα. Η συµβολή αγωγών στα κατάντη των φρεατίων ελέγχου, που 

τροφοδοτούνται είτε µε βαρύτητα, είτε από αντλιοστάσια θα πρέπει να µελετηθεί 

χωριστά για κάποια σενάρια, για την περίπτωση υπερπληρώσεως των αγωγών ή 

ακόµη και επιστροφών προς τα φρεάτια. 

Ο µόνος τρόπος να εκτιµηθούν οι µηκοτοµές των αγωγών τους δικτύου είναι µε βάση 

τα «βάθη ροής» (δηλαδή βάθος του πυθµένα των φρεατίων από το οδόστρωµα) και 

τα απόλυτα υψόµετρα του εδάφους στα ίδια σηµεία, ενώ τα µήκη των αγωγών µε 

βάση τις συντεταγµένες Χ,Υ των φρεατίων. Για όσους αγωγούς υπάρχουν επιπλέον 

στοιχεία καταχωρηµένα στο GIS, τα διαθέσιµα δεδοµένα αξιοποιήθηκαν για τον έλεγχο 

και βελτίωση των εκτιµήσεων. Στα φρεάτια κατά µήκος των αγωγών γενικά υπάρχει 

συνέχεια του κατώτερου τµήµατος των αγωγών. Η εκτίµηση των παροχών από τα 

αντλιοστάσια δεν είναι ακριβής (σε παροχή και χρόνους), και θα πρέπει να γίνει µε 

προσοχή. Οι υπερχειλιστές ασφαλείας στα φρεάτια µε αυτόµατα θυροφράγµατα θα 

πρέπει να µελετηθούν έχοντας υπόψιν, ότι η πίεση στους αγωγούς και η στάθµη στα 

φρεάτια µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε παρακείµενα υπόγεια οικοδοµών. 

4.2 ∆ιαθέσιµα δεδοµένα  

Πέρα από τις πληροφορίες που αφορούν ειδικές καταστάσεις που ισχύουν για τις 

περιοχές του έργου διατέθηκαν από την ΕΥΑΘ και τα ακόλουθα στοιχεία: 
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• Αποσπάσµατα χαρτών από το GIS της ΕΥΑΘ σε ψηφιακά αρχεία µορφής pdf 

(Εικόνα 4.1 - Εικόνα 4.3). 

• Εκτυπώσεις σε χαρτί των παραπάνω αρχείων υπό κλίµακα. 

Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε τα απαιτούµενα 

δεδοµένα, τα οποία χρήζουν επιτόπιας επιβεβαίωσης Η οµάδα του ΑΠΘ έχει 

ολοκληρώσει πρακτικά την επαναχάραξη του δικτύου, όµως οι διαθέσιµες 

πληροφορίες δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός πλήρους υδραυλικού µοντέλου του 

αποχετευτικού δικτύου µε ακριβή αποτύπωση των υδραυλικών του χαρακτηριστικών. 

 

Εικόνα 4.1 Τµήµα του δικτύου «Λιµάνι» (εικόνα από το σχετικό επίπεδο QGIS) 

 

Εικόνα 4.2 Τµήµα του δικτύου «ΙΟΘι» (εικόνα από το σχετικό επίπεδο QGIS) 
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Εικόνα 4.3 Τµήµα του δικτύου «Φιλοποίµενος» (εικόνα από το σχετικό επίπεδο QGIS) 

4.3 Υδραυλικό µοντέλο δικτύου 

Το υδραυλικό µοντέλο δικτύου έχει στόχο την παρακολούθηση της λειτουργίας του 

δικτύου και την εκτίµηση των επερχόµενων παροχών, ώστε να προσφέρει έγκαιρα τα 

απαραίτητα δεδοµένα για την λήψη αποφάσεων για ενέργειες του προσωπικού ή των 

αυτοµάτων θυροφραγµάτων για τη βέλτιστη λειτουργία και την αποφυγή 

ανεπιθύµητων καταστάσεων. 

Η σύνταξη του µοντέλου βασίζεται στα γεωµετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά του 

δικτύου και των περιοχών τροφοδοσίας του δικτύου µε παροχές λυµάτων και οµβρίων 

υδάτων. Η ρύθµιση του µοντέλου θα γίνει πειραµατικά, ενώ η λειτουργία του βασίζεται 

στην συνεχή ροή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Είναι προφανές ότι τόσο η τελική 

µορφή του όσο και αποτελεσµατικότητά του προσδιορίζονται από όλα τα επιµέρους 

στοιχεία που θα είναι διαθέσιµα και λειτουργικά για τον σκοπό αυτό. 

Ήδη, έχει συνταχθεί ένα προκαταρκτικό µοντέλο σε λογισµικό υδρολογικής 

προσοµοιώσεως HEC-HMS (Εικόνα 4.4), που επιτρέπει απλοποιηµένη παράσταση 

δικτύων για τα οποία είναι γνωστά ή µπορούν να εκτιµηθούν µε αρκετή ακρίβεια 

διάφορα στοιχεία υδραυλικής συµπεριφοράς των τµηµάτων του δικτύου, χωρίς να 
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είναι απαραίτητη η ακριβής και λεπτοµερής γνώση των γεωµετρικών και υδραυλικών 

χαρακτηριστικών του δικτύου. 

 

Εικόνα 4.4 Αρχικό δοκιµαστικό µοντέλο HEC-HMS-4.0 για το τµήµα του δικτύου "ΙΟΘ" 

Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Υπολεκάνες απορροής. Αυτές τροφοδοτούν το δίκτυο µε όµβρια σύµφωνα µε 

τον µετεωρολογικό µοντέλο ή δεδοµένα πραγµατικού χρόνου. 

• Σηµεία συνδέσεων και ελέγχου. Είναι τα σηµεία στα οποία διενεργούνται οι 

υπολογισµοί και η παρακολούθηση της εξελίξεως των παραµέτρων (κυρίως 

παροχών). 

• Αγωγοί. Αντιπροσωπεύουν τους αγωγούς του δικτύου. Παρίστανται 

απλοποιηµένοι µε µοναδικό στοιχεία την βασική ροή (λύµατα) και την χρονική 

υστέρηση µεταφοράς της παροχής (χρόνο για την διέλευση παροχής από το 

σηµείο ελέγχου ανάντι, προς σηµείο ελέγχου κατάντι). 

• Κατά τις δοκιµές του µοντέλου θα προστεθούν και τα επιπλέον στοιχεία όπως 

εκτροπή λυµάτων, υπερχειλιστές, θυροφράγµατα κλπ. 

Παρόµοια µοντέλα έχουν αναπτυχθεί και για τα υπόλοιπα τµήµατα του δικτύου. Τα 

µοντέλα αυτά είναι ήδη έτοιµα και λειτουργικά και έχουν αρχίσει δοκιµές 
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προσοµοιώσεως µε τεχνητά δεδοµένα. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που παραµένει είναι 

ο προσδιορισµός των παροχών οµβρίων από τις ανάντη περιοχές και από οικοδοµές 

και τους δρόµους που διαµοιράζεται στα δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων, που 

λειτουργούν τελικά ως παντορροϊκά. Για την εκτίµηση και απλοποίηση του 

υπολογισµού και της εφαρµογής των σχετικών δεδοµένων έγινα διάφορες δοκιµές 

όπως αυτή που εµφανίζεται στην Εικόνα 4.5 και έδωσε σαν αποτέλεσµα: 

Εµβαδό οικοδοµικών τετραγώνων 

       1,320124 

Εµβαδό δρόµων και πεζοδροµίων 

 

Τα τελικά µοντέλα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν επιχειρησιακά και θα εγκατασταθούν  

στον κεντρικό και τους τοπικούς υπολογιστές του συστήµατος, θα είναι πιο 

απλοποιηµένα, ενώ τα τελικά µοντέλα HEC-HMS θα χρησιµοποιούνται για την 

επαλήθευση, βελτίωση και γενικά παρακολούθηση του συστήµατος. Εφόσον κατά την 

πορεία του έργου αντιµετωπιστούν τα διάφορα προβλήµατα και ελλείψεις σχετικά µε τα 

ακριβή υδραυλικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου θα επιχειρηθεί η 

ανάπτυξη λεπτοµερέστερων καθαρά υδραυλικών µοντέλων δικτύου. 

 

Εικόνα 4.5 ∆οκιµή εκτιµήσεως της αναλογίας επιφάνειας των οικοδοµικών τετραγώνων 
(πράσινη διαγράµµιση) µε τους αντίστοιχους δρόµους και πεζοδρόµια (κόκκινη διαγράµµιση) 

που περικλείονται εντός της µπλε γραµµής οριοθέτησης 

 

= 
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5 Υδραυλική επίλυση και 

προσοµοίωση λειτουργίας των 

αποχετευτικών δικτύων 

5.1 Γενικά 

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικτύων, διακρίνονται δύο µεγάλες 

κατηγορίες δικτύων (Εικόνα 5.1): 

• παντορροϊκά δίκτυα και 

• χωριστικά δίκτυα. 

 

Εικόνα 5.1 Οι τρεις τύποι δικτύων: α. Οµβρίων, β. Λυµάτων, γ. Παντορροϊκό 

Η επιλογή τύπου δικτύου σε µια περιοχή εξαρτάται από ένα µεγάλο πλήθος 

παράγοντες τεχνικούς, οικονοµικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς. Τα παντορροϊκά 

δίκτυα παρέχουν ασφάλεια έναντι ανεξέλεγκτων και παρανόµων συνδέσεων αφού εξ 

ορισµού δέχονται κάθε είδους παροχές, ενώ ένας αγωγός οµβρίων που δέχεται και 
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λύµατα ή το αντίστροφο, καταστρατηγούν τις αρχές λειτουργίας του χωριστικού 

δικτύου, εξανεµίζουν τα πλεονεκτήµατά του και µπορεί να είναι επικίνδυνα για το 

περιβάλλον, αλλά και τις εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων. 

5.2 Προβλήµατα παντορροϊκών συστηµάτων σε 

παράκτιες πόλεις 

5.2.1 Υδραυλικά χαρακτηριστικά παντορροϊκού συστήµατος 

Ένα σύστηµα αποχέτευσης εξυπηρετεί την συλλογή και αποµάκρυνση των 

ακαθάρτων υγρών από τα σπίτια (αστικά λύµατα), των βιοµηχανικών αποβλήτων 

από τα εργοστάσια, καθώς επίσης και τα νερά της βροχής από τους δρόµους 

(όµβρια). Τα λύµατα κάθε οικοδοµής συγκεντρώνονται µε ένα κατακόρυφο δίκτυο και 

στην συνέχεια µε ένα κεντρικό οριζόντιο δίκτυο µεταφέρονται µακριά από τους 

οικισµούς σε φυσικούς αποδέκτες. Παράλληλα συλλέγονται στα ρείθρα των οδών και 

τα νερά της βροχής µε ειδικές κατασκευές (σχάρες/φρεάτια).  

Αυτό µπορεί να είναι το ίδιο µε το δίκτυο µεταφοράς των λυµάτων (παντορροϊκό 

δίκτυο) ή χωριστό (χωριστικό). Για τα λύµατα απαιτείται επεξεργασία προκειµένου να 

περιορισθεί η ρύπανση των φυσικών αποδεκτών, σύµφωνα άλλωστε µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Αν θεωρηθεί ότι τα νερά της βροχής δε χρειάζονται καµία επεξεργασία 

πριν διατεθούν στον τελικό αποδέκτη και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικά µεγάλες 

παροχές τους τα χωριστικά δίκτυα θεωρούνται ως καλύτερη γενικά λύση. ∆εν είναι 

άλλωστε σε ισχύ οιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση για την αντιµετώπιση του ρυπαντικού 

τους φορτίου. Στην πράξη, αφ' ενός τα όµβρια, ιδιαιτέρως τα πρώτα µετά από ξηρή 

περίοδο, µεταφέρουν ρυπαντές προς τους αποδέκτες και αφ' ετέρου τα λύµατα αφού 

υποστούν αραίωση µε ικανοποιητική ποσότητα οµβρίων µπορούν να διοχετεύονται σε 

φυσικούς αποδέκτες, χωρίς υπερβολική περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Είναι προφανές ότι η κατασκευή παντορροϊκών δικτύων έχει και µια άλλη σειρά 

πλεονεκτηµάτων, εκτός της αποφυγής της κατασκευής διπλών συστηµάτων 

αποχετεύσεως: 

• Οικονοµικότερη κατασκευή και λειτουργία. 

• Με την κατά καιρούς αυξηµένη παροχή λόγω οµβρίων επιτυγχάνεται 

αυτοκαθαρισµός των αγωγών. 
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• Η µεγαλύτερη χωρητικότητα των αγωγών των παντορροϊκών δικτύων, επιτρέπει 

την βραχύχρονη διακοπή της λειτουργίας τους για λόγους συντηρήσεως και 

επισκευών σε περίοδο ξηρού καιρού. 

5.2.2 Συνήθεις και ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που 

επηρεάζουν την λειτουργία του δικτύου 

Συνήθεις συνθήκες που επηρεάζουν την λειτουργία του δικτύου είναι: 

• Η σχετικά συνεχής χαµηλή παροχή λυµάτων στο δίκτυο. 

• Παρουσία στερεών υλικών, όπως άµµος, λίπη και χαρτί. 

• Τοπικές εισροές από ενώσεις και ρήγµατα στους αγωγούς υπόγειων υδάτων 

• Παροχή υγρού καιρού, δηλαδή όµβρια.  

Έκτακτες συνθήκες είναι: 

• Εξαιρετικές παροχές από θραύση παρακείµενου κεντρικού αγωγού υδρεύσεως. 

• Στερεά υλικά µεγάλων διαστάσεων που µπορεί να προκαλέσουν αποφράξεις. 

• Παροχή υγρού καιρού που υπερβαίνει την δυναµικότητα του δικτύου, µε 

αποτέλεσµα την πλήρη φόρτιση του δικτύου βαρύτητας, την λειτουργία του υπό 

πίεση και ενδεχοµένως την υπερχείλιση στα κατώτερα τµήµατα του δικτύου από 

τα καλύµµατα των φρεατίων. 

5.2.3 Προβλήµατα λειτουργίας παντορροϊκού συστήµατος 

Τα βασικά µειονεκτήµατα των παντορροϊκών συστηµάτων είναι: 

• Η εκβολή λυµάτων, έστω και σε αραίωση, στους φυσικούς αποδέκτες σε 

περίοδο υγρού καιρού. 

• Η επιβάρυνση των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού µε επιπλέον 

παροχές στην περίπτωση υγρού καιρού. 

• Η εισροή θαλασσινού νερού σε παράκτιες περιοχές χαµηλής στάθµης. 

• Η εκβολή λυµάτων στους φυσικούς αποδέκτες σε περιπτώσεις εµφράξεων και 

δυσλειτουργιών αντλιοστασίων. 
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5.3 ∆ίκτυο αποχετεύσεως οµβρίων 

Το δίκτυο αποχετεύσεως οµβρίων (Εικόνα 5.2) αποτελείται από ανοικτούς ή κλειστούς 

αγωγούς για ροή µε ελεύθερη επιφάνεια, εκτός ειδικών τµηµάτων που για λόγους 

λειτουργικούς (διαβάσεις τεχνικών έργων ή εδαφικών κωλυµάτων) λειτουργούν υπό 

πίεση.  

 

Εικόνα 5.2 Τυπική διάταξη αποχετευτικού δικτύου 

Το δίκτυο αποχετεύσεως οµβρίων παρουσιάζει µεταβλητές παροχές και µπορεί να 

υπερχειλίσει. Λειτουργεί µόνον όταν δηµιουργηθεί φυσική παροχή που θα εισρεύσει 

στο δίκτυο. 

5.4 Προσοµοίωση λειτουργίας παντορροϊκού 

δικτύου 

Για την προσοµοίωση ενός παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου απαιτείται ένας 

αριθµός από συνεργαζόµενα µαθηµατικά οµοιώµατα που προσοµοιώνουν 

επιµέρους καταστάσεις και λειτουργίες: 

• Το υδραυλικό µοντέλο του δικτύου. 

• Το υδρολογικό µοντέλο για τον υπολογισµό των οµβρίων. 

• Τα µοντέλα λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων όπως αντλιοστάσια και 

δεξαµενές. 
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• Το µοντέλο στάθµης θάλασσας, για τις ειδικές περιπτώσεις προβληµάτων σε 

παράκτιες πόλεις. 

• Ειδικά τοπικά µοντέλα για ειδικές διατάξεις του δικτύου, όπως σύνθετες 

διακλαδώσεις, φρεάτια µε ειδικές συνθήκες, θυροφράγµατα, υπερχειλιστές, 

εκτροπές κλπ. 

Στις περιπτώσεις σχεδιασµού και µελέτης νέων δικτύων, οπότε και τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του δικτύου θα πρέπει να οριστούν µε απόλυτη ακρίβεια, 

χρησιµοποιούνται γενικά οι πλέον ακριβείς µέθοδοι προσοµοιώσεως, ιδιαίτερα όσον 

αφορά το υδραυλικό µοντέλο και τα µοντέλα λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, διότι 

αυτά γενικά εµφανίζουν προβλέψιµη προσδιοριστική λειτουργία. Αυτό συµβαίνει και 

στις περιπτώσεις ελέγχου λειτουργίας δικτύων, βελτιώσεων και προσθηκών στα δίκτυα, 

εφόσον είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του δικτύου (γεωµετρικά, υδραυλικά, 

µηχανολογικά κλπ) από τις προηγούµενες µελέτες και την κατασκευή του. 

Εάν η γνώση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι ελλιπής ή αµφίβολη, τότε 

δεν έχει νόηµα ή χρήση λεπτοµερών υδραυλικών µοντέλων, αφού τα πλεονεκτήµατά 

τους εξανεµίζονται από τον µεγάλο αριθµό παραδοχών και υποθέσεων που πρέπει να 

κάνει κανείς ώστε να κατορθώσει να υλοποιήσει ένα τέτοιο µοντέλο. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις εφαρµόζεται άµεσα η χρήση απλών σχηµατικών µοντέλων (conceptual 

models) που στις περισσότερες παρόµοιες περιπτώσεις δίνουν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα ανάλογα µε τα δεδοµένα που διατίθενται. Τα µοντέλα αυτά δεν 

επιτρέπουν βέβαια την µελέτη και ανακατασκευή του δικτύου, όµως σε περιπτώσεις 

απλών αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου είναι συχνά και η µόνη λύση. 

Στην παρούσα περίπτωση, µε δεδοµένη την έλλειψη ικανοποιητικών δεδοµένων για την 

πλήρη υδραυλική προσοµοίωση των τριών τµηµάτων του δικτύου, επιλέχθηκαν 

στοιχειώδη υδρολογικά µοντέλα σε αντικατάσταση των υδραυλικών µοντέλων, δηλαδή 

συµπτύχθηκαν το φαινόµενο της ροής στην επιφάνεια και στο δίκτυο 

συµπεριλήφθησαν σε ένα ενιαίο υδρολογικό µοντέλο ροής µέσα στο δίκτυο. 

Επίσης το µοντέλο στάθµης θάλασσας έχει αντικατασταθεί από ένα πίνακα 

αντιστοιχίας ανέµου-στάθµης. 

Μελλοντικά, µπορούν τόσο το υδρολογικό όσο και το µοντέλο στάθµης θάλασσας 

να συµπληρωθούν επικουρικά από µοντέλα προγνώσεως καιρού και στάθµης 

θάλασσας µεγαλύτερου χρόνου για καλύτερη έγκαιρη προειδοποίηση. 
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5.4.1 Υδρολογικό µοντέλο-µοντέλο δικτύου. 

Εξετάζεται µόνο ένα σηµείο, ή είσοδος στο φρεάτιο ελέγχου. Το δίκτυο και ολόκληρη η 

περιοχή τροφοδοσίας τους µε όµβρια θεωρείται µια υπολεκάνη µε µοναδική έξοδο στο 

φρεάτιο ελέγχου και συγκεντρωµένα χαρακτηριστικά στο σηµείο αυτό (lumped 

model). 

5.4.1.1  Μοντέλο βροχής 

Χρησιµοποιείται τραπεζοειδές µοντέλο υδρογραφήµατος, Η χρονική υστέρηση της 

πληµµυρικής αιχµής λαµβάνεται ίση µε το άθροισµα του χρόνου συγκεντρώσεως στα 

υδροστόµια και διοδεύσεως µέσα στο δίκτυο των παροχών οµβρίων. Η παροχή 

υπολογίζεται από την ένταση της βροχής για χρονική διάρκεια ίση ή µεγαλύτερη του 

χρόνου συρροής της πληµµυρικής αιχµής, όπως αυτή αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Οι παράµετροι του µοντέλου είναι οι ακόλουθες: 

• Η επιφάνεια της περιοχής που αποστραγγίζεται. 

• Η χρονική υστέρηση της πληµµυρικής αιχµής. Εκτιµάται από το µέγεθος της 

περιοχής, τη µέγιστη υδραυλική διαδροµή, τη µέση κλίση της περιοχής/δικτύου 

ή εναλλακτικά από την εκτιµώµενη µέση ταχύτητα ροής στο αγωγό. 

• Η παροχή από τη βροχή και τον συντελεστή απορροής (µεταβλητό). 

• ∆εν λαµβάνεται υπ' όψιν η χωρητικότητα του δικτύου. 

• Η  παροχή λυµάτων που λαµβάνεται υπόψη ως «βασική παροχή». Υπολογίζεται 

από την επιφάνεια της περιοχής και τον αριθµό ορόφων των οικοδοµών. 

Πρόκειται για κατά προσέγγιση εκτίµηση σαν ποσοστό της καταναλώσεως 

νερού της υδρεύσεως. 

5.4.1.2 Μοντέλο στάθµης της θάλασσας 

Η εκτίµηση γίνεται µε βάση τον άνεµο και την στάθµη σε προγενέστερο χρόνο. Σε αυτή 

την περίπτωση χρησιµοποιείται ο Πίνακας 2.1, που προέκυψε από προσοµοίωση για 

διάφορες εντάσεις ανέµου στο Αιγαίο. 
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6 Προκαταρκτικός έλεγχος 

υδραυλικών χαρακτηριστικών και 

συνθηκών ροής µέσα στο δίκτυο 

6.1 Απαιτούµενα δεδοµένα και πληροφορίες 

Προκειµένου να συνταχθεί ένα υδραυλικό µοντέλο λειτουργίας του δικτύου, το οποίο 

θα προσοµοιώνει σε πραγµατικό χρόνο την πραγµατική λειτουργία του δικτύου ή θα 

επιτρέπει την «πρόγνωση» µελλοντικών καταστάσεων στο δίκτυο, είναι απαραίτητα 

όλα τα στοιχεία µε τα οποία έχει µελετηθεί και κατασκευαστεί το δίκτυο. 

Για το έργο Real-t-SO, από το συνολικό δίκτυο της ΕΥΑΘ, ενδιαφέρουν µόνο τα 

τµήµατα του δικτύου που τροφοδοτούν τα τρία συγκεκριµένα σηµεία εξόδου του 

δικτύου στην θάλασσα (Λιµάνι, Φιλοποίµενος και ΙΟΘ), που έχουν επιλεγεί σαν 

πιλοτικά σηµεία εφαρµογής του συστήµατος. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα δεδοµένα που απαιτούνται.  

6.1.1 Γεωµετρία και χαρακτηριστικά του δικτύου 

6.1.1.1 ∆ίκτυο αποχέτευσης 

• Πλήρης Οριζοντιογραφία του δικτύου, µε σαφή τα όρια των περιοχών των 

οποίων τα λύµατα και τα όµβρια άµεσα ή έµµεσα καταλήγουν στα επιλεγέντα 

φρεάτια στην παραλία. Ενδιαφέρουν οι θέσεις των αγωγών και οι διασυνδέσεις 

τους καθώς και τα πραγµατικά τους µήκη. Επίσης οι θέσεις των φρεατίων 

αποστράγγισης οµβρίων (σχάρες). Εάν υπάρχει επιφανειακή απορροή από 

περιοχές υψηλότερα, έξω από την περιοχή που εξυπηρετείται από το 

συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου, που καταλήγει στα υδροστόµια του τµήµατος 

του δικτύου που αφορά το έργο, χρειάζονται και αυτές οι περιοχές. Απαιτούνται 

γενικά πυκνά υψόµετρα εδάφους, είτε για τον υπολογισµό των αστικών 

λεκανών απορροής, είτε απλά για τον έλεγχό τους, αν οι λεκάνες είναι ήδη 

γνωστές (από προηγούµενες µελέτες). 
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• Τυχόν εκτροπές από άλλες περιοχές που καταλήγουν έµµεσα ή άµεσα στα 

συγκεκριµένα σηµεία. 

• Μηκοτοµές των αγωγών µε ιδιαίτερες πληροφορίες και σχέδια για τα ενδιάµεσα 

έργα όπως φρεάτια, υπερχειλιστές, εκτροπές, θυροφράγµατα, αντλιοστάσια 

κλπ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η ακριβής θέση των αγωγών κατά την κατακόρυφο, 

δηλαδή απόλυτα υψόµετρα και κλίσεις των αγωγών. 

• Χαρακτηριστικά των αγωγών όπως γεωµετρία (µορφή, διαστάσεις, υλικό, 

παλαιότητα και παρούσα κατάσταση). 

6.1.1.2 Συγκεκριµένα φρεάτια στο Λιµάνι, οδό Φιλοποίµενος και ΙΟΘ 

• Σχέδια (οριζοντιογραφία, διαστάσεις, στάθµες, τοµές, τυχόν ιδιαιτερότητες) 

• Υπάρχοντα ή υπό µελέτη και κατασκευή ειδικά στοιχεία έλεγχου απλά και 

ηλεκτροµηχανολογικά, όπως κλαπέ, θυροφράγµατα, υπερχειλιστές κλπ. 

6.1.1.3 Αντλιοστάσια και τυχόν άλλα ειδικά συστήµατα ελέγχου 

• Θέσεις, διασυνδέσεις  

• Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

6.1.1.4 Στοιχεία παροχών του δικτύου 

6.1.1.4.1 Παροχές ξηρού καιρού (λύµατα) 

• Γραµµικές παροχές προς το δίκτυο: (ελάχιστη, µέση, µέγιστη) ή διαγράµµατα 24 

για διάφορες εποχές του έτους ή µοντέλο παροχών και αριθµό συνδέσεων ανά 

µήκος αγωγών ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασµό αυτών των δεδοµένων. 

6.1.1.4.2 Παροχές υγρού καιρού (όµβρια) 

• Μοντέλο βροχής ή όµβριες καµπύλες 

• Συντελεστές απορροής ανά είδος εδάφους 

• Αστικές λεκάνες απορροής, που προσδιορίζονται από την θέση των 

υδροστοµίων και τα χαρακτηριστικά του αστικού εδαφικού αναγλύφου 

• Στοιχεία σχετικά µε την ενδεχόµενη διαχείριση και διοχέτευση των οµβρίων από 

τις οικοδοµές. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τις οριζοντιογραφίες του δικτύου όπως 

αυτές απεικονίζονται στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών της ΕΥΑΘ οι 

συνολικές επιφάνειες των τριών περιοχών ενδιαφέροντος είναι: 

• Ναυτικός όµιλος: 20,5 στρέµµατα 

• Φιλοποίµενος: 145,8 στρέµµατα 

• Λιµάνι:  913,0 στρέµµατα 

6.1.2 Έλεγχος και ανάλυση των φρεατίων στα οποία θα 

εγκατασταθούν συστήµατα αισθητήρων και αυτόµατα 

θυροφράγµατα 

Από τον προκαταρκτικό έλεγχο των φρεατίων στα οποία θα εγκατασταθούν 

θυροφράγµατα, προέκυψε η ανάγκη ολικής ανακατασκευής του φρεατίου στην οδό 

Φιλοποίµενος και µερικής ανακατασκευής στον ΙΟΘ. Οι λόγοι της ανακατασκευής 

αναφέρονται κυρίως στην τοποθέτηση των θυροφραγµάτων και δεν θα αλλάξουν 

ουσιαστικά τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των φρεατίων. 

6.1.2.1 Μελέτη εγκαταστάσεως των θυροφραγµάτων στα υπάρχοντα 

φρεάτια της ΕΥΑΘ και προτάσεις για επεµβάσεις ή την µερική ή ολική 

ανακατασκευή τους, εάν απαιτείται. 

Έγινε σχετική µελέτη από την ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία παρουσιάζεται στο ειδικό τεύχος για 

τις επεµβάσεις στο δίκτυο. 

6.1.2.2 Προκαταρκτική καταγραφή των διαφόρων µορφών ροής και ειδικών 

καταστάσεων στα τµήµατα του δικτύου όπου θα επικεντρωθούν οι 

επεµβάσεις του έργου. 

Η καταγραφή αυτή προβλέπεται να γίνει µόλις ολοκληρωθούν τα έργα στο δίκτυο και 

εγκατασταθούν και λειτουργήσουν τα συστήµατα µετρήσεων στάθµης/παροχής. 
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6.1.2.3 Προσδιορισµός των καταλληλότερων (από υδραυλικής σκοπιάς) 

θέσεων µετρήσεων της στάθµης ροής στους αγωγούς 

Η µέτρηση της στάθµης ροής σε κατάλληλα σηµεία του δικτύου δίνει την δυνατότητα 

να διαµορφωθεί πλήρη εικόνα της λειτουργίας του δικτύου σε µια δεδοµένη στιγµή, 

αφού από την στάθµη είναι δυνατός ο υπολογισµός και της παροχής, µέσω των 

υδραυλικών χαρακτηριστικών των αγωγών. Στους κυκλικούς αγωγούς µικρής 

διαµέτρου, η µέτρηση της στάθµης είναι συχνά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν η παροχή είναι 

σχετικά χαµηλή και η στάθµη, αλλά κυρίως η ελεύθερη επιφάνεια του νερού, 

περιορίζουν την ροή σε µικρό τµήµα της διατοµής. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση 

των οργάνων µετρήσεως κάθε τύπου και οι µετρήσεις αυτές καθ' εαυτές µπορούν να 

γίνουν ευκολότερα στα φρεάτια ελέγχου. 

6.2 Κανόνες υδραυλικού µοντέλου 

Το ειδικό υδραυλικό µοντέλο λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου για το σύστηµα 

του Real-t-SO έχει σαν στόχο να παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα για την 

παρακολούθηση, έλεγχο και αυτοµατοποίηση διαφόρων λειτουργιών ώστε να 

επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι που τέθηκαν για το αποχετευτικό σύστηµα, στα 

πλαίσια του έργου, και είναι οι εξής: 

1. Συλλογή και ασφαλής µεταφορά των λυµάτων µέχρι την ΕΕΛΘ. 

2. Προστασία του πληθυσµού από υψηλή στάθµη (είτε από έµφραξη είτε από 

πληµµύρα). 

3. Αποφυγή παρασιτικών εισροών (υπόγειου ή και θαλασσινού νερού). 

4. Ελεγχόµενες υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Η είσοδος νερού θάλασσας στο δίκτυο δεν είναι αποδεκτή και πρέπει να αποτραπεί 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Σηµειώνεται, ότι στην πραγµατικότητα η εισροή 

θαλασσινού (ή έντονα υφάλµυρου νερού) δεν γίνεται µόνο από οπές και αγωγούς 

διάθεσης, αλλά και από µη στεγανά τµήµατα του δικτύου, όπως παραθαλάσσιοι 

αγωγοί και φρεάτια. Η αντιµετώπιση αυτών των εισροών είναι τεχνικά δυσχερής και 

είναι εφικτή µόνο µακροπρόθεσµα. Εποµένως ο στόχος είναι να αποφευχθεί πλήρως 

η είσοδος θάλασσας στα σηµεία επέµβασης.  
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Αναφορικά µε τις υπερχειλίσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι της ΕΕΛΘ και του 

αποχετευτικού δικτύου προβλέπουν τα εξής (ΚΥΑ 106129/25.10.2006): 

• Κατά την παροχή λυµάτων και όµβριων (όπου το δίκτυο παραµένει 

παντορροϊκό) στην εγκατάσταση, η αραίωση των λυµάτων µε όµβρια να µην 

υπερβαίνει το πενταπλάσιο των λυµάτων. 

• Στο παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης να τοποθετηθεί εκχειλιστής, που θα 

αφήνει να υπερχειλίζουν τα ανάµικτα νερά, όταν την ώρα της βροχής γίνει 

υπέρβαση του  καθορισµένου  βαθµού  αραίωσης. 

• Ο καθορισµός του βαθµού αραίωσης να γίνει µε βάση τις απαιτήσεις 

καθαρότητας του αποδέκτη. Συνήθως η αραίωση είναι 1 µέρος λυµάτων, 7 

µέρη οµβρίων. 

• Το δίκτυο της Θεσ/νίκης θα πρέπει να διαχωρισθεί σταδιακά, ώστε να βελτιωθεί 

η λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυµάτων µε γενικότερες 

θετικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική προστασία και την αειφορία της 

περιοχής. 

Καταρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ο όρος "παντορροϊκό". Σαν παντορροϊκό σύστηµα 

έχει µελετηθεί και κατασκευασθεί ένα περιορισµένο τµήµα του δικτύου της 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα αυτό της πυρίκαυστου. Ένα σηµαντικό όµως 

επιπρόσθετο τµήµα του δικτύου λειτουργεί ουσιαστικά σαν παντορροϊκό, λόγω της 

ιστορικής εξέλιξης των δικτύων και της εισροής οµβρίων σε αυτά.  

Οι Π.Ο. ορίζουν, ότι ο βαθµός αραίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το πενταπλάσιο 

της παροχής των λυµάτων. Αυτό είναι εύλογο, διότι η υπερβάλλουσα παροχή 

υπερβαίνει την υδραυλική δυναµικότητα της ΕΕΛΘ. Θα πρέπει εποµένως να εκτονωθεί 

σε άλλο, κατάντη, σηµείο του δικτύου. 

Παρaθέτεται αριθµητικό παράδειγµα: 

Έστω λεκάνη απορροής 100ha (1ha=10.000m2) µε πυκνότητα πληθυσµού 200 

ισοδυνάµων πληθυσµού ανά εκτάριο. 

Αναµένεται παροχή ξηρού καιρού για παραγωγή λυµάτων 150 l/PE*d: 

100ha x 200PE x 0,150m3/PE*d=3.000m3/d ή 34,72l/s 

Αναµένεται επίσης παροχή παρασιτικών εισροών 0,1l/s*ha, δηλαδή 10l/s: 
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Εποµένως η παροχή ξηρού καιρού αναµένεται να είναι 45l/s. Η παροχή σε περίπτωση 

πενταπλούς αραίωσης είναι εποµένως 225l/s. 

Η παροχή οµβρίων διαστασιολόγησης για δεκαετή περίοδο επαναφοράς (Τ=10) στη 

Θεσσαλονίκη υπολογίζεται µε βάση πρόσφατες υδρολογικές µελέτες µε τον τύπο:  

Ι (mm/h) = 26.081/(t(hr)+0.017)^0.63 

Προκύπτει παροχή οµβρίων διαστασιολόγησης 18.965l/s. Εποµένως η παροχή 

διαστασιολόγησης οµβρίων υπερβαίνει την παροχή ξηρού καιρού κατά 420 φορές. 

Στο παράδειγµα του φρεατίου της οδού Φιλοποίµενος προκύπτουν περίπου τα εξής 

(όλα τα στοιχεία πρέπει να επιβεβαιωθούν από σχέδια): 

• Η παροχή ξηρού καιρού (λυµάτων) υπολογίζεται για λεκάνη 5,83hα µε µέση 

πυκνότητα πληθυσµού από ΓΠΣ δήµου 700PE/ha άρα Π=4.081I.Π.. Για 

παραγωγή αποβλήτων 150l/d/κατ προκύπτει µέση ηµερήσια παροχή 7l/s και 

µέγιστη στιγµιαία παροχή 12l/s. Θεωρείται προσαύξηση 50% λόγω παρασιτικών 

εισροών (εισροές από υπόγειο υδροφορέα κτλ.) Προκύπτει µέγιστη παροχή 

18l/s. 

• Η παροχή οµβρίων µε περίοδο επαναφοράς δεκαετίας υπολογίζεται σε 1.108l/s. 

• Ο αγωγός εισόδου είναι Φ1000 µε κλίση περίπου 2% για το µεγαλύτερο µέρος 

εκτός των τελευταίων 3m πριν το φρεάτιο εκτροπής όπου η κλίση προκύπτει 

6,36%. Η υδραυλική συµπεριφορά καθορίζεται από το ανάντη τµήµα του 

αγωγού, ενώ το τελευταίο τµήµα µπορεί να αγνοηθεί. Η παροχετευτικότητα του 

αγωγού υπολογίζεται σε πλήρωση µε GMS και τραχύτητα 1,5mm ίση µε 3.332l/s 

µε ταχύτητα ροής 4,24m/s. 

• Σε συνθήκες ξηρού καιρού, η στάθµη θα κυµαίνεται σε πληρότητα 3 έως 4% 

δηλαδή 30 - 40mm. 

• Σε συνθήκες διαστασιολόγησης υγρού καιρού προκύπτει αξιοποίηση της 

δυναµικότητας του αγωγού κατά 1.108/3.332=33% και η στάθµη διαµορφώνεται 

για συνθήκες ελεύθερης ροής περίπου στο 40% της διατοµής, δηλαδή σε 

περίπου 400mm. 

• Για συνθήκες παροχής πενταπλάσιας αραίωσης, δηλαδή 5x18=90l/s προκύπτει 

στην είσοδο του φρεατίου στάθµη 35 - 45mm. 
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• Στο φρεάτιο έχει κατασκευασθεί αναβαθµός ύψους περίπου 230mm. Ο 

αναβαθµός αρκεί για να συγκρατήσει και να εκτρέψει την παροχή ξηρού 

καιρού. 

• Ο αγωγός υπερχείλισης που καταλήγει στη θάλασσα είναι Φ1000 µε κλίση 

0,50%. Το υψόµετρο πυθµένα στο σηµείο εκροής στη θάλασσα βρίσκεται στο -

1,00. Σηµειώνεται, ότι η ροή δεν είναι ανεµπόδιστη, αφού ο αγωγός είναι µέχρι 

ενός σηµείου πλήρης µε θάλασσα. 

• Ο αγωγός εκτροπής είναι Φ250 για µήκος 10m µε κλίση I=1% και καταλήγει σε 

αγωγό Φ400, ο οποίος µετά από µήκος l=187m µε κλίση I=0.50% καταλήγει στο 

αντλιοστάσιο Β2. Ο αγωγός Φ250 έχει σε πλήρωση µέγιστη παροχετευτικότητα 

18,9l/s, δηλαδή καλύπτει την ηµερήσια παροχή αιχµής, ενώ σε περίπτωση 

βροχόπτωσης η στάθµη στο φρεάτιο ανέρχεται και η ροή αυξάνεται. Ο αγωγός 

εκτροπής διαµορφώνει εποµένως τη στάθµη στο φρεάτιο. 

Από την παραπάνω περιγραφή και υπολογισµούς προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις 

και κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας: 

• Η µέτρηση παροχής στον αγωγό τροφοδοσίας είναι δύσκολη, ιδιαίτερα 

δαπανηρή ή και πρακτικά αδύνατη, λόγω της χαµηλής στάθµης ροής και της 

µικρής διακύµανσης στάθµης σε συνθήκες ξηρού καιρού. 

• Η µέτρηση στάθµης στον αγωγό τροφοδοσίας είναι δυνατή µε όργανο 

υπερήχων. Η ακρίβεια σε συνθήκες ξηρού καιρού δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, είναι όµως σαφής ο διαχωρισµός από τις συνθήκες υγρού 

καιρού. 

Η µέτρηση στάθµης στον αγωγό υπερχείλισης είναι δυνατή µε όργανο υπερήχων. 

Όσον αφορά τη στάθµη στον αγωγό τροφοδοσίας. η διάκριση µπορεί να είναι η 

εξής όπως απεικονίζεται παρακάτω (Πίνακας 6.1). 

Πίνακας 6.1 Πληρότητα αγωγού και συνθήκες παροχής 

Α Πληρότητα <25% Παροχή ξηρού καιρού 

Β Πληρότητα 20 - 50% Αυξηµένη παροχή 

Γ Πληρότητα 50 - 80% Παροχή οµβρίων 

∆ Πληρότητα >70% Συνθήκες πλήµµης 

 

• Σε συνθήκες Α, το θυρόφραγµα παραµένει κλειστό. 
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• Σε συνθήκες Β, ελέγχεται αν πρόκειται για βροχόπτωση και ταυτόχρονα 

καταγράφεται η στάθµη της θάλασσας. Το θυρόφραγµα παραµένει κλειστό. 

• Σε συνθήκες Γ το θυρόφραγµα ανοίγει, εφόσον βρέχει και η στάθµη στην 

είσοδο του φρεατίου είναι υψηλότερη κατά 5 % της διατοµής από τη στάθµη της 

θάλασσας. 

• Σε συνθήκες ∆ το θυρόφραγµα ανοίγει, ανεξάρτητα από τη στάθµη της 

θάλασσας. 

Η µέτρηση στάθµης της θάλασσας καταγράφεται και αποτελεί κριτήριο για την 

ενεργοποίηση του θυροφράγµατος, όπως προαναφέρθηκε. Όταν το θυρόφραγµα 

ανοίξει και αν η διαφορά στάθµης µεταξύ φρεατίου λυµάτων και θάλασσας είναι 

µικρή, υπάρχει η περίπτωση τµήµα της θάλασσας να καταλήγει στον αγωγό 

εκτροπής. Σηµειώνεται, ότι το νερό της θάλασσας έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από τα 

λύµατα, ειδικά σε περίοδο βροχόπτωσης (το γλυκό νερό έχει ακόµα µικρότερη 

πυκνότητα). Εποµένως σε συνθήκες µικρών ταχυτήτων ροής (π.χ. έντονη ανάσχεση 

ροής λόγω υψηλής στάθµης θάλασσας) είναι πιθανή η στρωµάτωση του νερού και η 

αναρρόφηση του θαλασσινού νερού από τον αγωγό εκτροπής. 

Ως κριτήριο υπολογίζεται και καταγράφεται η διαφορά στάθµης µεταξύ φρεατίου και 

θάλασσας και αξιολογείται όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 6.2).  

Πίνακας 6.2 ∆ιαφορά στάθµης και κίνδυνος ανάµιξης 

Α ∆ιαφορά στάθµης  <7% Σηµαντικός κίνδυνος ανάµιξης 

Β ∆ιαφορά στάθµης  5 - 15% Μικρός κίνδυνος ανάµιξης 

Γ ∆ιαφορά στάθµης  >10% Χωρίς κίνδυνο ανάµιξης 

 

Η µέτρηση παροχής είναι δυνατή στον αγωγό εκτροπής. Είναι δυνατή η εγκατάσταση 

ροόµετρου υπερήχων στον µανδύα του αγωγού (εντός φρεατίου) ή εναλλακτικά 

(αλλά µε µικρότερη ακρίβεια) η µέτρηση του µανοµετρικού και ο υπολογισµός της 

παροχής (Bernoulli). 

Εφόσον επιλεγεί και υλοποιηθεί η µέτρηση παροχής, µπορεί να αξιολογείται όπως 

δείχνει ο Πίνακας 6.3.   

Πίνακας 6.3 Παροχή και κατάσταση αγωγού 

Α Παροχή  <2,5xQd Παροχή ξηρού καιρού 

Β Παροχή   2 - 5xQd Αυξηµένη παροχή 

Γ Παροχή   >5xQd Χωρίς κίνδυνο ανάµιξης 
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Η µέτρηση παροχής στον αγωγό εκτροπής µπορεί να επιτρέψει µία πιο επιτυχή 

ρύθµιση της παροχής, έτσι ώστε να αποτρέψει την εκτροπή αραιωµένων λυµάτων 

προς την ΕΕΛΘ. Η εκτροπή αραιωµένων εκροών από περιοχές µε παντορροϊκό 

σύστηµα (ή σε κάθε περίπτωση µε σηµαντικό ποσοστό οµβρίων στο δίκτυο 

ακαθάρτων) είναι προβληµατική περιβαλλοντικά, διότι η δυναµικότητα της ΕΕΛΘ είναι 

πεπερασµένη. Η παραλαβή αραιωµένων εκροών συνεπάγεται την εκτόνωση µη 

αραιωµένων ακαθάρτων από κάποιο άλλο σηµείο του δικτύου. 
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7 Υδρολογική ανάλυση 

Η εκπόνηση τυπικής υδρολογικής ανάλυσης των περιοχών που αποστραγγίζονται και 

τα όµβρια τους καταλήγουν στα φρεάτια ελέγχου του πιλοτικού συστήµατος είναι 

εξαιρετικά δυσχερής, διότι αφενός λείπουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά µε το 

πραγµατικό δίκτυο, όπως θέσεις υδροστοµίων λεπτοµέρειες αγωγών κ.λπ., και από 

την άλλη είναι βέβαιο ότι άλλες παροχές οδηγούνται προς χωριστούς αγωγούς 

οµβρίων και άλλες προς το παντορροϊκό σύστηµα, µέσω παρανόµων συνδέσεων, 

χωρίς να είναι γνωστό που και πώς συµβαίνει αυτό. 

Επίσης δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και µετρήσεις σχετικά µε τις περιπτώσεις 

κορεσµού του δικτύου οµβρίων, υπερχειλίσεων και κινήσεως νερών επιφανειακά επί 

των οδών. 

Με παρακολούθηση και συγκέντρωση δεδοµένων κατά την εξέλιξη του έργου θα γίνει 

σταδιακά συµπλήρωση των υπαρχόντων στοιχείων και συµπλήρωση των κενών που 

υπάρχουν. 

7.1 Υπολογισµός της επιφανειακής απορροής 

Για το σχεδιασµό, υπολογισµό και διαστασιολόγηση έργων αποχετεύσεως ή, 

γενικότερα, συστηµάτων διαχείρισης οµβρίων είναι απαραίτητες οι χαρακτηριστικές 

παροχές, την παροχέτευση των οποίων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα εν λόγω έργα. 

Ο υπολογισµός των παροχών αυτών βασίζεται σε εκτιµήσεις για το γενεσιουργό αίτιο, 

που είναι η βροχή.  

Πρώτα από όλα καθορίζεται η επιφάνεια (λεκάνη απορροής) από την οποία 

συλλέγεται νερό και διοχετεύεται προς το εξεταζόµενο σύστηµα. Κατόπιν αποφασίζεται 

ποιος συνδυασµός έντασης-διάρκειας βροχόπτωσης θα ληφθεί υπ’ όψιν στους 

υπολογισµούς. Στην πραγµατικότητα γίνεται αποδεκτό ότι αν ο συνδυασµός έντασης-

διάρκειας βροχόπτωσης οδηγεί σε παροχές µεγαλύτερες από κάποιο όριο, τότε το 

σύστηµα δε θα µπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως. Ο συνδυασµός αυτός καθορίζεται 

µε βάση τη σπουδαιότητα των συνεπειών αστοχίας. Όσο πιο σοβαρές είναι, τόσο πιο 

σπάνια είναι επιθυµητό να εµφανίζονται, άρα τόσο µεγαλύτερη είναι επιθυµητό να 

είναι η περίοδος επαναφοράς (που είναι το αντίστροφο της συχνότητας εµφάνισης 

του φαινοµένου).  
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Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται ο προσδιορισµός των «οµβρίων καµπυλών», 

δηλαδή των καµπυλών που δίνουν για ορισµένη διάρκεια και διάφορες περιόδους 

επαναφοράς τις αντίστοιχες εντάσεις βροχόπτωσης. Για τα δίκτυα αποχέτευσης η 

χρονική διάρκεια για την οποία απαιτείται ο προσδιορισµός της µέγιστης εντάσεως της 

βροχής εξαρτάται από τον χρόνο συγκεντρώσεως του νερού από όλη τη λεκάνη 

απορροής στο εξεταζόµενο τµήµα του δικτύου.  

Ο υπολογισµός των οµβρίων καµπυλών στην ιδανική περίπτωση γίνεται µε εκτεταµένη 

στατιστική ανάλυση συνεχών καταγραφών του ύψους βροχής (υετογραµµάτων) µε 

ανάλυση 1 λεπτό της ώρας ως προς τον χρόνο, και 0,1mm ως προς το ύψος της 

βροχής. Όταν οι καταγραφές είναι ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες σε µία συγκεκριµένη 

περιοχή, αναγκαστικά καταφεύγουµε στα δεδοµένα από κοντινές περιοχές µε 

παρόµοια, προς την περιοχή ενδιαφέροντος, υδρολογικά χαρακτηριστικά, ή σε γενικές 

εκφράσεις που προέκυψαν από εκτεταµένες αναλύσεις σε άλλες περιοχές ή ακόµη, 

σαν έσχατη λύση, σε εµπειρικούς τύπους και µεθόδους.  

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει η Προκαταρκτική Τεχνική Έκθεση µε τίτλο 

«Συγκριτική Ανάλυση και Επεξεργασία Οµβρίων Καµπυλών Ευρύτερης Περιοχής 

Θεσσαλονίκης» που συντάχθηκε από τον Τεχνικό Σύµβουλο της ΕΥ∆Ε Ύδρευσης, 

Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης, Άνθιµο 

Σπυρίδη, νόµιµο εκπρόσωπο της σύµπραξης µελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – 

ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. “ΥΕΤΟΣ”, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆., ΑΥΓΗΤΙ∆ΗΣ Β., 

ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ Γ., ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Χ., CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΟΥ Α., ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.».  

Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή ειδικά για την περιοχή του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης έχουν γίνει δεκτές οι ακόλουθες δύο οµάδες οµβρίων καµπυλών 

(Πίνακας 7.1). 
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Πίνακας 7.1  Όµβριες καµπύλες για το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 

Προέλευση Τύπος Μονάδες 

ΘΕΣΜΕΑ 
Αποχέτευση µείζονος 

Περιοχής Θεσσαλονίκης,  
ΘΕΣΜΕΑ 1970 

ΘΕΣΜΕΑ 

i =2,581*60/t^0,62 
(T=2) 

i =4,028*60/t^0,65 
(T=5) 

i =4,496*60/t^0,64 
(T=10) 

i (mm/hr) 
t (min) 

∆ιαχειριστικό 
Σχέδιο 

Οµβρίων 

∆ιαχειριστικό σχέδιο 
ακαθάρτων και  οµβρίων στο 

αποχετευτικό σύστηµα 
Θεσσαλονίκης, 1998  

Εξάρχου  
Νικολόπουλος  
Μπενσασσών 

h(T) =u+w*ln(T)  
i(T) =60*h(T)/t  

h (mm) 
i (mm/hr) 
t (min) 

 

Στους τύπους αυτούς i είναι η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/hr, h το ύψος βροχής 

σε mm, Τ η περίοδος επαναφοράς σε έτη και t η διάρκεια της βροχής. Οι τιµές των 

παραµέτρων u και w για τη δεύτερη οµάδα δίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 

7.2).  

Πίνακας 7.2 Οι τιµές των παραµέτρων u και w της όµβριας καµπύλης 

∆ιάρκεια 
(min) 

u w ∆ιάρκεια 
(min) 

u w 

10 6,92 3,46 100 31,12 3,13 

20 14,20 3,36 110 32,12 3,11 

30 18,47 3,30 120 33,04 3,10 

40 21,49 3,26 130 33,88 3,09 

50 23,83 3,23 140 34,66 3,08 

60 25,75 3,20 150 35,38 3,07 

70 27,37 3,18 160 36,06 3,06 

80 28,77 3,16 180 37,30 3,04 

90 30,01 3,14    

 

Προτείνεται η χρήση της δεύτερης οµάδας οµβρίων καµπυλών, η οποία έχει προκύψει 

από τα βροχογραφήµατα 154 συνολικά βροχοπτώσεων, που καταγράφηκαν στον 

σταθµό του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),  την περίοδο 1981 

έως 1991  (10 έτη). Ο σταθµός του Α.Π.Θ. ευρίσκεται σε κεντρικό σηµείο στο 

πολεοδοµικό συγκρότηµα και θεωρείται αξιόπιστος. Βέβαια ο αριθµός των ετών είναι 

µικρός, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Οι καµπύλες αυτές δίνονται γραφικά στην 

Εικόνα 7.1. 
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Όµβριες καµπύλες Θεσσαλονίκης
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Εικόνα 7.1 Όµβριες καµπύλες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης για διάφορες περιόδους 
επαναφοράς Τ 
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8 Επιχειρησιακό υδραυλικό µοντέλο 

δικτύου 

8.1 Κανόνες επιχειρησιακού υδραυλικού µοντέλου 

Το επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου Real-t-SO θα σχεδιαστεί ώστε να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, 

ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ/ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ, ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σε πραγµατικό χρόνο για την 

αντιµετώπιση των υπερχειλίσεων σε παντορροϊκά συστήµατα αποχέτευσης παράκτιων 

πόλεων. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε τις παρακάτω δυνατότητες που θα παρέχονται από 

το Εργαλείο όπως: 

1. Να συλλέγει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο για την κατάσταση του 

παντορροϊκού συστήµατος αξιοποιώντας αισθητήρια µετρήσεων 

περιβαλλοντικών συνθηκών και να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ αναλόγως τον αρµόδιο 

φορέα διαχείρισης. 

2. Να αξιολογεί σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση του παντορροϊκού 

συστήµατος ώστε να ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ/ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ανεπιθύµητες συνθήκες (όπως οι 

καιρικές συνθήκες που µπορούν να οδηγήσουν σε ανύψωση της στάθµης της 

θάλασσας και εισροή του θαλασσινού νερού στο παντορροϊκό σύστηµα). 

3. Να ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ σε περιπτώσεις υπερχείλισης των αστικών λυµάτων ή/και 

εισροής θαλασσινού νερού στο σύστηµα αστικών λυµάτων. 

4. Σε κατάσταση συναγερµού και σε πραγµατικό χρόνο να ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και να 

εκτελεί τις κατάλληλες εκείνες ενέργειες, ελέγχοντας επιµέρους συστήµατα του 

παντορροϊκού συστήµατος (όπως αντλίες, θυροφράγµατα κτλ), ώστε µετά 

από ένα κύκλο ενεργειών, το παντορροϊκό σύστηµα να επανέρχεται στην 

αρχική και επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας. 

Το Real-t-SO χρησιµοποιώντας ευφυείς πράκτορες θα παρέχει ενηµέρωση σε 

πραγµατικό χρόνο, η οποία θα αφορά τη λειτουργία του παντορροϊκού συστήµατος 

και προβλεπόµενα γεγονότα και δυσλειτουργίες που µπορούν να οδηγήσουν σε 

ανεπιθύµητη κατάσταση, παράγοντας ενηµερωτικά µηνύµατα, όπως «NORMAL», 

«CRITICAL» ή «ALARM». Αυτά τα µηνύµατα θα αποστέλλονται στον αρµόδιο φορέα 
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διαχείρισης και ειδικότερα σε υπολογιστές χειρός (palmtops), ώστε η ενηµέρωση να 

είναι άµεση και σε πραγµατικό χρόνο. 

Συνοψίζοντας οι κύριοι στόχοι του εργαλείου «Real-t-SO» είναι οι ακόλουθοι: 

• Να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος στους επιφανειακούς 

υδάτινους αποδέκτες των παντορροϊκών συστηµάτων. 

• Να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα φαινοµένων υπερχειλίσεων των αστικών 

λυµάτων, που προκαλούνται από απρόβλεπτες αποφράξεις του αγωγών ή 

παρατεταµένες βροχοπτώσεις. 

• Να εξαλειφθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχων ιόντων στην εκροή των 

µονάδων επεξεργασίας των αστικών λυµάτων - που προκαλείται από εισροή 

θαλασσινού νερού - και είναι επιζήµιες για την ανάπτυξη των φυτών και 

συνεπώς καθιστούν το παραγόµενο νερό ακατάλληλο για άρδευση. 

• Να περιοριστούν οι προστιθέµενες δαπάνες µεταφοράς και επεξεργασίας των 

θαλάσσιων υδάτων. 

• Να µειωθούν οι παρεµβάσεις από το εξειδικευµένο προσωπικό που αφορούν 

τον καθαρισµό θυροφραγµάτων του παντορροϊκού συστήµατος, στα οποία 

έχουν συσσωρευτεί απορρίµµατα και άλλα φερτά υλικά και είναι συχνά 

αδύνατο να σφραγίσουν. 

• Να µειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για επιτόπιο έλεγχο του παντορροϊκού 

συστήµατος από τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης. 
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9 Φυσικό υδραυλικό πρόβληµα 

στα φρεάτια ελέγχου 

Στα φρεάτια ελέγχου, όπου γίνεται ή εκτροπή προς τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ ή η 

υπερχείλιση προς την θάλασσα, η κατάσταση από υδραυλικής πλευράς 

παρουσιάζεται όπως φαίνεται στις επόµενες εικόνες (Εικόνα 9.1 και Εικόνα 9.2). 

 

Εικόνα 9.1 Φρεάτιο µε διακλάδωση σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού 
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Εικόνα 9.2 Φρεάτια µε υπερχειλιστή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού 

Το ζητούµενο είναι να υπολογίζονται ανά πάσα στιγµή οι συνθήκες λειτουργίες και 

αφού εκτιµώνται η παροχή υγρού καιρού σε σχέση µε την στάθµη της θάλασσας, να 
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δίδονται οι κατάλληλες εντολές για το άνοιγµα ή κλείσιµο του θυροφράγµατος στα 

φρεάτια όπου θα εγκατασταθούν ηλεκτροκίνητα θυροφράγµατα (Φιλοποίµενος, 

ΙΟΘ). 

Όσο έχουµε κατάσταση ξηρού καιρού οπότε ή είναι αδιάφορη η στάθµη της 

θάλασσας και το θυρόφραγµα παραµένει κλειστό ώστε ολόκληρη η παροχή ξηρού 

καιρού (λύµατα) να εκτρέπεται προς την ΕΕΛΘ, µπορεί να υπάρχει ικανοποιητική 

γνώση των συνθηκών µέσα στο αποχετευτικό σύστηµα και να υπολογίζεται ανά πάσα 

στιγµή η σχετική στάθµη και παροχή στο φρεάτιο ελέγχου (Εικόνα 9.3 και Εικόνα 9.4). 

 

Εικόνα 9.3 Κανονική κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού 

 

Εικόνα 9.4 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας ξηρού καιρού µε αυξηµένη παροχή ή 
απόφραξη του αγωγού εκτροπής 
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Εάν το θυρόφραγµα είναι ανοικτό (Εικόνα 9.5 και Εικόνα 9.6), τότε η στάθµη στο 

φρεάτιο θα οφείλεται είτε στην παροχή του δικτύου, εφόσον η στάθµη της θάλασσας 

είναι χαµηλή, είτε στην στάθµη της θάλασσας εφόσον αυτή είναι υψηλή οπότε θα 

υπάρχει εισροή αλµυρού νερού στο φρεάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι 

δυνατόν να υπολογίζεται ή παροχή που φθάνει στο φρεάτιο, ούτε και η διανοµή της 

προς την εκτροπή προς ΕΕΛΘ και η υπερχείλιση στην θάλασσα. 

 

Εικόνα 9.5 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας υγρού καιρού. 

 

Εικόνα 9.6 Φρεάτιο ελέγχου. Κατάσταση λειτουργίας σε έντονες βροχοπτώσεις 

Στην περίπτωση που ξεκινώντας από κατάσταση ξηρού καιρού, οπότε το 

θυρόφραγµα είναι κλειστό ώστε ολόκληρη η παροχή ξηρού καιρού (λύµατα) να 

εκτρέπεται προς την ΕΕΛΘ, και αρχίσει σταδιακά να αυξάνει ή παροχή από το δίκτυο 

λόγω βροχής και η στάθµη νερού στο φρεάτιο, η µέτρηση της στάθµης και ο 

υπολογισµός της παροχής µπορεί επίσης να γίνουν ικανοποιητικά, µέχρι την στιγµή 

που θα ανοίξει το θυρόφραγµα. Από εκεί και πέρα, δεν θα υπάρχει τρόπος για τον 
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έλεγχο της στάθµης της θάλασσας και εξ αυτού του γεγονότος δεν θα είναι πλέον 

γνωστή και η παροχή που καταλήγει στην θάλασσα, αλλά µόνο η παροχή που 

διοχετεύεται προς την ΕΕΛΘ από την εκτροπή. Ο λόγος είναι ότι τόσο η στάθµη µέσα 

στο φρεάτιο, όσο και η παροχή προς την θάλασσα εξαρτώνται άµεσα από την 

στάθµη της θάλασσας, η οποία όσο υψηλότερα είναι, τόσο µεγαλύτερη αντίσταση 

παρουσιάζει στην έξοδο του νερού από τον αγωγό υπερχείλισης. Αυτό δεν θα έχει 

µεγάλη σηµασία για την λειτουργία του συστήµατος, εκτός από το γεγονός ότι όταν 

αρχίσει η µείωση της παροχής του δικτύου και της στάθµης µέσα στο φρεάτιο, δεν θα 

µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια η παροχή και ο λόγος λυµάτων προς όµβρια, ώστε 

να κλείσει έγκαιρα το θυρόφραγµα. 

9.1 Κανόνες 

1. Αν η παροχή εισόδου έχει υπερβεί την πενταπλή αραίωση, απαιτείται η 

εκτόνωση στον αποδέκτη. Το θυρόφραγµα ξηρού καιρού κινείται καθοδικά και 

κλείνει τη ροή στο βαθµό που απαιτείται, όπως θα έχει προρυθµιστεί. 

2. Η εκτόνωση στον αποδέκτη είναι δυνατή, αν η στάθµη στο φρεάτιο υπερβαίνει 

τα 5cm διαφορά από τη στάθµη της θάλασσας (το σηµείο αυτό θέλει ιδιαίτερη 

προσοχή, διότι τα δύο υγρά έχουν διαφορετικές πυκνότητες. Στην πράξη η 

πραγµατικά απαιτούµενη διαφορά στάθµης µπορεί να είναι µεγαλύτερη. Όταν 

εκπληρωθεί και το δεύτερο κριτήριο, το θυρόφραγµα υπερχείλισης ανοίγει και 

πραγµατοποιείται η αποφόρτιση. 

3. Αν προβλέπεται αύξηση της στάθµης της θάλασσας, αλλά η πρόβλεψη 

ανόδου της στάθµης στο φρεάτιο είναι ασθενής, το θυρόφραγµα υπερχείλισης 

παραµένει κλειστό. 

4. Όταν η στάθµη στο φρεάτιο έχει πτωτική τάση για συνεχόµενο, 

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. 15 λεπτά) και δεν υπάρχει αντίθετη τιµή 

πρόβλεψης από τον οµβρογράφο, το θυρόφραγµα υπερχείλισης κλείνει. Αν ο 

τερµατικός διακόπτης δεν επιβεβαιώσει το κλείσιµο του θυροφράγµατος, το 

θυρόφραγµα εκτελεί παλινδροµικές κινήσεις για πέντε φορές σε διάστηµα ενός 

λεπτού κάθε φορά. Αν δεν επιτευχθεί η πλήρης αποµόνωση από τον τερµατικό 

διακόπτη, δηλώνεται συναγερµός. 
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5. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποµόνωσης της θάλασσας, το 

θυρόφραγµα ξηρού καιρού ανοίγει και αποχετεύει το σύνολο της παροχής 

προς την ΕΕΛΘ. 

Οι καταστάσεις λειτουργίας στα φρεάτια ελέγχου και εκτροπής προς την ΕΕΛΘ 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 9.1). 
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Πίνακας 9.1 Καταστάσεις λειτουργίας στα φρεάτια ελέγχου και εκτροπής προς την ΕΕΛΘ 

Α/Α Στάθµη στο φρεάτιο 
Θέση 

θυροφράγµατος 

Στάθµη 

θάλασσας 
Βροχή Κατάσταση Ενέργεια Σήµα 

1 Χαµηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι Κανονική λετουργία, λύµατα Καµία   

2 Ανερχόµενη Κλειστό Αδιάφορη Όχι Αύξηση λυµάτων ή απόφραξη Ειδοποίηση   

3 ανερχόµενη-υψηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι Απόφραξη Συναγερµός   

4 σταθερή-υψηλή Κλειστό Αδιάφορη Όχι 
Μερική απόφραξη -> 

Συναγερµός 
Συναγερµός   

5 Ανερχόµενη Κλειστό Αδιάφορη Ναι Συγκέντρωση οµβρίων Ειδοποίηση   

6 7xQmin Κλειστό-ανοίγει Αδιάφορη Ναι Άνοιγµα θυροφράγµατος -> Ειδοποίηση   

7 >7xQmin Κλειστό Αδιάφορη Ναι 
Αποτυχία ανοίγµατος 

θυροφράγµατος 
Συναγερµός   

8 
> Μέγιστη στάθµη 

ασφαλείας 
Ανοικτό Αδιάφορη Αδιάφορη 

Προσπάθεια να ανοίξει το 

θυρόφραγµα 
Συναγερµός   

9 
> Μέγιστη στάθµη 

ασφαλείας 
Κλειστό Αδιάφορη Αδιάφορη 

Κίνδυνος ανεξέλεγκτων 

υπερχειλίσεων 
Συναγερµός   

10 Χαµηλή Κλειστό Χαµηλή Όχι 
Έλεγχος θυροφράγµατος 

[άνοιγµα/κλείσιµο] 
Ειδοποίηση   

11 Υψηλή-κατερχόµενη Ανοικτό Άγνωστη Αδιάφορη Προετοιµασία για κλείσιµο Ειδοποίηση   

12 Μέση-κατερχόµενη Ανοικτό Άγνωστη Αδιάφορη 
Κλείσιµο όταν η στάθµη πέσει 

κάτω από τα 6xQmin 
Ειδοποίηση   

1* >7xQmin Ανοικτό Άγνωστη Ναι 

Κλείσιµο πλευρικού 

θυροφράγµατος όταν η 

στάθµη υπερβεί τα 7xQmin 

Ειδοποίηση  

2* <7xQmin Ανοικτό Άγνωστη Ναι 
άνοιγµα πλευρικού 

θυροφράγµατος  
Ειδοποίηση  

 

 



Real-t-SO / ΕΕ4 - Π4.2 

82 

10 ∆εδοµένα του πολυπρακτορικού 

συστήµατος  

Το πολυπρακτορικό σύστηµα που θα συγκεντρώνει και θα εκτιµά κάθε στιγµή τα 

δεδοµένα από το πιλοτικό σύστηµα θα παρέχει τέσσερεις διαφορετικές λειτουργίες που 

η κάθε µια απαιτεί τα δικά της δεδοµένα και την δική της λογική: 

• Παρακολούθηση καταστάσεως του δικτύου και εκποµπή σχετικών σηµάτων. 

• Έλεγχο συνθηκών περιβάλλοντος (σε συνδυασµό µε την κατάσταση του 

δικτύου) και πρόγνωση προσεχών καταστάσεων που απαιτούν επαγρύπνηση 

ή επέµβαση. 

• Έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο της λειτουργίας των φρεατίων και 

θυροφραγµάτων. 

• Αυτόνοµη τοπική λειτουργία σε περίπτωση βλαβών ή αποκοπής συγκεκριµένου 

σηµείου ελέγχου από το σύστηµα. 

Οι κανόνες, οι παράµετροι ελέγχου και τα όρια που προσδιορίζουν τα παραπάνω, 

αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο και καταγράφονται και προσδιορίζονται 

κατά τρόπο που µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα στο πολυπρακτορικό σύστηµα, στο 

σχετικό παραδοτέο.  

Παράλληλα µε το πολυπρακτορικό σύστηµα, αλλά όχι σε πραγµατικό χρόνο, τα 

δεδοµένα που θα συλλέγονται από τους µετεωρολογικούς σταθµούς, τους 

αισθητήρες στάθµης, καθώς και επιπλέον στοιχεία από την λειτουργία των 

θυροφραγµάτων και των αντλιοστασίων, θα αξιολογούνται και µπορούν να 

χρησιµοποιούνται σε υδραυλικά µοντέλα. Στόχος είναι η επαλήθευση της βέλτιστης 

λειτουργίας του συστήµατος και η διαρκής ενηµέρωση και διόρθωση των 

παραµέτρων και συντελεστών που θα χρησιµοποιούνται στο επιχειρησιακό µοντέλο.  

Ένα σύνθετο καθαρά υδραυλικό µοντέλο χρησιµοποιεί παραµέτρους όπως αυτοί που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10.1). Ο πίνακας αυτός είναι προς 

το παρόν ενδεικτικός και θα συµπληρωθεί µόλις αρχίσει η πιλοτική λειτουργία του 

συστήµατος. Εναλλακτικά µπορεί να δοκιµαστεί και ένα ενδιάµεσο απλοποιηµένο 
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υδραυλικό µοντέλο λειτουργίας που περιγράφεται στο Παράρτηµα 13.1 και ειδικότερα 

στον πίνακα που επισυνάπτεται (Πίνακας 13.1).  

Το επιχειρησιακό µοντέλο θα περιλαµβάνει τρία τµήµατα: 

1. Το καθαρό λειτουργικό σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου των θυροφραγµάτων. 

2. Το σύστηµα παρακολουθήσεως των περιβαλλοντικών παραµέτρων, αλλαγής 

της εγρηγόρσεως του συστήµατος και εκποµπής σηµάτων ειδοποιήσεων και 

συναγερµού προς το προσωπικό της ΕΥΑΘ. 

3. Αυτόνοµη λειτουργία σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας και γενικής βλάβης 

στο σύστηµα (Αυτή η περίπτωση συνοψίζεται στην απλή εντολή: «Άνοιγµα 

θυροφραγµάτων»).
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Πίνακας 10.1 Υδραυλικό µοντέλο Real-t_SO 

Α/Α Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο (Αγγλικά) 
Τύπος 

∆εδοµένων 
Χρονικό 
βήµα 

Εκτίµηση ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ 

                   

1 

Λεκάνη απορροής                 

                  

Επιφάνεια Ab Basin Area 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Μέτρηση 913 145,8 20,5 

Μέση κλίση Ib Basin Mean Slope 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Χρόνος 
συγκεντρώσεως 

Tb 
Basin Concntration 

Time 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Συντελεστής απορροής 
αρχικός 

Ci Runoff Coeffcient Initial 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Συντελεστής απορροής 
τελικός 

Cf Runoff Coeffcient Final 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Αρχική κατακράτηση Ri Initial Abstractions 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Συντελεστής απορροής 
πραγµατικού χρόνου 

Cr 
Runoff Coeffcient Real 

Time 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

            

2 

Αγωγός εισόδου                 

                  

Μορφή Df Duct Form 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

 800mm 500mm 

∆ιάσταση 1 D1 Dimension 1 
Αρχικά, 

σταθερά 
- 

Καταγραφή 

αρχείου 
   

∆ιάσταση 2 D2 Dimension 2 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

 0,003 0,003 

Κλίση Id Duct Slope 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

Τσιµέντο 
Τσιµέντο/   

Αργυλοπυριτικός 
Τσιµέντο 

Τύπος και κατάσταση 
υλικού 

Md Duct material 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

 800mm 500mm 



Real-t-SO / ΕΕ4 - Π4.2 

85 

Α/Α Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο (Αγγλικά) 
Τύπος 

∆εδοµένων 
Χρονικό 
βήµα 

Εκτίµηση ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ 

Συντελεστής γραµµικών 
απωλειών 

nd Duct n Manning 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Παροχή ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Qdc 
Computed Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

Παροχή υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Qwc 
Computed Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Στάθµη ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Hdc 
Computed Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

Στάθµη υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Hwc 
Computed Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Παροχή ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Qdm 
Measured Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Παροχή υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Qwm 
Measured Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Στάθµη ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Hdm 
Measured Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Στάθµη υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Hwm 
Measured Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

  

3 

Αγωγός εξόδου                 

                  

Μορφή Df Duct Form 
Αρχικά, 

σταθερά 
- 

Καταγραφή 

αρχείου 
      

∆ιάσταση 1 D1 Dimension 1 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

∆ιάσταση 2 D2 Dimension 2 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Κλίση Id Duct Slope 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Τύπος και κατάσταση 
υλικού 

Md Duct material 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Συντελεστής γραµµικών 
απωλειών 

nd Duct n Manning 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       
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Α/Α Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο (Αγγλικά) 
Τύπος 

∆εδοµένων 
Χρονικό 
βήµα 

Εκτίµηση ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ 

Παροχή ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Qdc 
Computed Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

Παροχή υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Qwc 
Computed Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Στάθµη ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Hdc 
Computed Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

Στάθµη υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Hwc 
Computed Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Παροχή ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Qdm 
Measured Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Παροχή υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Qwm 
Measured Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Στάθµη ξηρού καιρού 
(λύµατα) 

Hdm 
Measured Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Στάθµη υγρού καιρού 
(µεικτή) 

Hwm 
Measured Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

            

4 

Αγωγός εκτροπής                 

                  

Μορφή Df Duct Form 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

∆ιάσταση 1 D1 Dimension 1 
Αρχικά, 

σταθερά 
- 

Καταγραφή 

αρχείου 
      

∆ιάσταση 2 D2 Dimension 2 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Κλίση Id Duct Slope 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Τύπος και κατάσταση 
υλικού 

Md Duct material 
Αρχικά, 
σταθερά 

- 
Καταγραφή 
αρχείου 

      

Συντελεστής γραµµικών 
απωλειών 

nd Duct n Manning 
Αρχικά, 
σταθερά 

- Εκτίµηση       

Υπολογισµένη παροχή 
ξηρού καιρού (λύµατα)  

Qdc 
Computed Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       



Real-t-SO / ΕΕ4 - Π4.2 

87 

Α/Α Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο (Αγγλικά) 
Τύπος 

∆εδοµένων 
Χρονικό 
βήµα 

Εκτίµηση ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ 

Υπολογισµένη παροχή 
υγρού καιρού (µεικτή) 

Qwc 
Computed Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Υπολογισµένη στάθµη 
ξηρού καιρού (λύµατα) 

Hdc 
Computed Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Εκτίµηση       

Υπολογισµένη στάθµη 
υγρού καιρού (µεικτή) 

Hwc 
Computed Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Υπολογισµός       

Μετρηµένη παροχή 
ξηρού καιρού (λύµατα) 

Qdm 
Measured Duct 

Discharge Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Μετρηµένη παροχή 
υγρού καιρού (µεικτή) 

Qwm 
Measured Duct 

Discharge Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Μετρηµένη στάθµη 
ξηρού καιρού (λύµατα) 

Hdm 
Measured Duct Stage 

Dry Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

Μετρηµένη στάθµη 
ξηρού καιρού (λύµατα) 

Hwm 
Measured Duct Stage 

Wet Weather 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

            

5 

Βροχή                 

Ένταση Pi Precipitation Intensity 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

10 min Μέτρηση       

            

6 

Άνεµος                 

Ένταση Wi Wind Intensity 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

1hour Μέτρηση       

∆ιεύθυνση Wd Wind direction 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

1hour Μέτρηση       

            

7 

Στάθµη Θάλασσας                 

Στάθµη Lc Calculated Sea Level 
Μεταβλητά, 
αριθµητικά 

1hour Υπολογισµός       

Στάθµη Lm Measured Sea Level 
Μεταβλητά, 

αριθµητικά 
1hour Μέτρηση       

            

8 Θέση θυροφράγµατος                 
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Α/Α Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο (Αγγλικά) 
Τύπος 

∆εδοµένων 
Χρονικό 
βήµα 

Εκτίµηση ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΙΟΘ 

Θέση επιθυµητή Po Wanted Gate Position 
Μεταβλητά, 
ψηφιακά 

10min Εντολή       

Θέση πραγµατική Pr Actual Gate Position 
Μεταβλητά, 
ψηφιακά 

10 min Πληροφορία       

            

9 

Χρόνος                 

Χρόνος Τ Time Μεταβλητή min Αρίθµιση       

Χρονικό βήµα 1 Τ1 Time Step 1 Σταθερά min Ορισµός 10 10 10 

Χρονικό βήµα 2 Τ2 Time Step 2 Σταθερά min Ορισµός 60 60 60 
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13 Παραρτήµατα 

13.1 Απλοποιηµένο υδραυλικό µοντέλο του δικτύου 

Παρακάτω παρατίθεται ένα ενδεικτικό απλοποιηµένο σχηµατικό υδραυλικό µοντέλο, το 

οποίο αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης του έργου, για την προσοµοίωση σε πραγµατικό 

χρόνο του δικτύου. Ακόµη όµως και αυτό το µοντέλο, πολύ απλό σε σχέση µε τα 

πλήρη δυναµικά υδραυλικά µοντέλα, παρουσιάζει αρκετές δυσχέρειες στην 

επιχειρησιακή εφαρµογή και λειτουργία του, λόγω εγγενών αβεβαιοτήτων του 

συστήµατος αποχετεύσεως και των πολλών παραµέτρων που απαιτούνται για την 

ρύθµιση και λειτουργία του.  

Στόχος παραµένει η εφαρµογή και δοκιµή ενός τέτοιου µοντέλου, στο µέτρο βέβαια, 

που θα το επιτρέψουν τα χρονικά περιθώρια και οι δυνατότητες του παρόντος έργου. 

 Το σύστηµα παρατηρεί το περιβάλλον του. Καταγράφει τις τιµές στάθµης και τις 

συγκρίνει µε προκαθορισµένες τιµές, οι οποίες περιέχουν ηµερήσια και εποχιακή 

διακύµανση σε προκαθορισµένα χρονικά βήµατα (π.χ. 15 λεπτών). ∆ηλώνει 

αποκλίσεις. Οι καµπύλες ηµερήσιας και εποχιακής κατανοµής θα διορθώνονται στην 

πορεία του χρόνου µε βάση την αξιολόγηση των στοιχείων. Καταγράφει τις µετρήσεις 

βροχόπτωσης. Αθροίζει το ύψος βροχής ανά περιστατικό βροχόπτωσης. Περιστατικό 

βροχόπτωσης θεωρείται περαιωµένο, αν µεσολαβήσουν τρείς ώρες µεταξύ δύο 

καταγραφών. Αν το ύψος της βροχόπτωσης υπερβεί τα τρία χιλιοστά, θεωρεί την 

βροχή ενεργή όσον αφορά την απορροή. Υπολογίζει τον όγκο της απορροής µε 

βάση την επιφάνεια και αφού αφαιρεθούν οι επιφανειακές απώλειες. Οι επιφανειακές 

απώλειες θα υπολογίζονται µε προκαθορισµένο µαθηµατικό τύπο, αφού ληφθούν 

υπόψη οι µετεωρολογικές συνθήκες. 

Στη συνέχεια ενεργοποιείται απλό υδρολογικό µοντέλο σειράς (cascade) γραµµικών 

ταµιευτήρων µε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά για κάθε θέση. Το µοντέλο του 

γραµµικού ταµιευτήρα υπολογίζει το πληµµυρικό κύµα λαµβάνοντας υπόψη την 

καθαρή εισροή (αφού αφαιρεθούν οι απώλειες) τον συντελεστή χρόνου 

συγκέντρωσης και τον συντελεστή αποθήκευσης. Με βάση την παροχή που 

υπολογίστηκε, υπολογίζεται η αναµενόµενη στάθµη στο φρεάτιο εισόδου. Η στάθµη 

ταυτόχρονα µετράται. Ο πράκτορας συγκρίνει την αναµενόµενη τιµή µε την µέτρηση. 
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Αν οι τιµές συγκλίνουν ικανοποιητικά, τότε ο πράκτορας αισθάνεται ασφαλής και 

ενεργεί ανάλογα µε την αντίληψη του. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιεί συντελεστές 

ανασφάλειας και τηρεί τις κινήσεις του στην ασφαλή περιοχή.  

Η σειρά γραµµικών ταµιευτήρων θα πρέπει να έχει µεταβλητό αριθµό ταµιευτήρων n, 

προκειµένου να προσοµοιώσει την ενεργοποίηση υπολεκανών απορροής από 

υπερκείµενη ή από γειτονική λεκάνη, όπως αυτό συµβαίνει κατά τη διάρκεια 

βροχοπτώσεων. Στο δεύτερο στάδιο του προγράµµατος θα γίνει προσπάθεια να 

χρησιµοποιηθεί η λογική των πρακτόρων και στην περιοχή του υδρολογικού 

"ντετερµινιστικού" µοντέλου, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτει βελτίωση των 

αποτελεσµάτων προβλέψεων. Αν αυτό προκύψει, θα είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

αποτέλεσµα. 

Αν οι µετρήσεις αποκλίνουν από τις προβλέψεις, ο πράκτορας δηλώνει τους σχετικούς 

συναγερµούς και ενεργοποιείται µε ασφαλείς κινήσεις. Π.χ. αν εµφανίζεται αύξηση 

στάθµης στο φρεάτιο χωρίς βροχόπτωση, αντιµετωπίζεται η πιθανότητα παρασιτικής 

εισροής ή έµφραξης. Αν η στάθµη δεν υποχωρεί, αν και ολοκληρώθηκε το 

περιστατικό βροχόπτωσης, υπάρχει υπόνοια έµφραξης. Αντίστοιχα λειτουργεί ο 

πράκτορας από την πλευρά της θάλασσας. Χρησιµοποιεί την ώρα (ηµερήσια 

διακύµανση, βλπ. σχετική καµπύλη), την ηµεροµηνία (αστρονοµική διακύµανση, βλπ. 

σχετική καµπύλη) και την κατεύθυνση και ένταση των ανέµων για να υπολογίσει την 

αναµενόµενη στάθµη θάλασσας. Αν η τιµή υπολογισµού αποκλίνει από τη µέτρηση 

νοιώθει ανασφαλής. 

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες µε τη σύνοψη των παραµέτρων του απλοποιηµένου 

µοντέλου και τις αντίστοιχες παραµέτρους των πρακτόρων (Πίνακας 13.1 και Πίνακας 

13.2).  

13.2 Χάρτης του πιλοτικού συστήµατος Real-t-SO 

Η Εικόνα 13.1 παρουσιάζει το χάρτη του πιλοτικού συστήµατος Real-t-SO.    
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Πίνακας 13.1 Παράµετροι απλοποιηµένου µοντέλου 

  Είδος παραµέτρου Είσοδος στο 
λογισµικό 

πρακτόρων 

Ρύθµιση 
πραγµατικού 

χρόνου 

Πρόβλεψη 

  Αρχικό 
δεδοµένο  

Αποτέλεσµα 
υπολογισµού  

Μέτρηση    

 Στα σηµεία επέµβασης    

 Από την πλευρά της πόλης    

Π1 Μέση παροχή ξηρού 

καιρού 

Χ      

Π2 Ώρα/ηµέρα/εποχή 
(συντελεστής ηµερήσιας 

διακύµανσης) 

Χ      

Π3 Στιγµιαία τιµή παροχής 
ξηρού καιρού 

 (Π1) Χ (Π2)     

Π4 Στιγµιαία στάθµη ξηρού 
καιρού 

 Από (Π3) µε 
καµπύλη 

 Χ   

Π5 Μέγιστη παροχή προς 
ΕΕΛΘ 

  (Π3) * 5     

Π6 Μέγιστη στάθµη στο 
φρεάτιο µε υποχρέωση 

εκτροπής προς ΕΕΛΘ 

 Από (Π5) µε 
καµπύλη 

 Χ   

Π7 Ύψος βροχής 
περιστατικού 

  Χ Χ   

Π8 Ένταση βροχής χρονικού 

βήµατος 

  Χ Χ   

Π9 Επιφάνεια απορροής Χ      

Π10 Μετεωρολογική 
κατάσταση 

  Χ    

Π11 Επιφανειακές απώλειες  Από (Π9) µε 
καµπύλη 

    

Π12 Υπολογισµός  παροχής 
οµβρίων 

 Από (Π6), 
(Π7), (Π8) και 

(Π10) 
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Π13 Υπολογισµός στάθµης 

εισόδου στο φρεάτιο 

 Από (Π3) και 

(Π11) µε 
καµπύλη 

 Χ   

Π14 Πρόβλεψη παροχής 
εισόδου στο επόµενο 

χρονικό βήµα 

 Από (Π6), 
(Π7), (Π8) και 

(Π10) 

    

Π15 Πρόβλεψη στάθµης 
εισόδου στο επόµενο 

χρονικό βήµα 

 Από (Π3) και 
(Π13) µε 
καµπύλη 

 Χ   

Π16 Στάθµη εισόδου στο 

φρεάτιο 

  Χ Χ   

Π17 ∆ιαφορά µετρούµενης 
και προβλεπόµενης 

στάθµης 

 Π11 - Π13  Χ   

Π18 Μεταβολή στάθµης από 
µέτρηση 

 (Π15n) - (Π15n-
1) 

 Χ   

Π19 Πρόβλεψη µεταβολής 
στάθµης 

 (Π12) - (Π14)  Χ   

 Από την πλευρά της θάλασσας    

Θ1 Μέση στάθµη 
θάλασσας 

Χ      

Θ2 Ηµέρα/εποχή 
(συντελεστής εποχιακής 

διακύµανσης) 

Χ      

Θ3 Ώρα (συντελεστής 
ηµερήσιας 

διακύµανσης) 

Χ      

Θ4 Κατεύθυνση ανέµου   Χ    

Θ5 Ένταση ανέµου   Χ    

Θ6 Αναµενόµενη στάθµη 
θάλασσας 

 Από (Θ1) 
έως (Θ5) 

 Χ   

Θ7 Μέτρηση στάθµης 
θάλασσας 

  Χ Χ   

Θ8 ∆ιαφορά στάθµης 
φρεατίου - θάλασσας 

 (Π16) - (Θ7)  Χ   
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Θ9 Μεταβολή στάθµης 

θάλασσας 

 Από (Θ1) 

έως (Θ5) 

 Χ   

Θ10 Πρόβλεψη διαφοράς 
στάθµης φρεατίου - 

θάλασσας 

 Από (Π15) - 
((Θ7)+(Θ9)) 

 Χ   

 Κινητήρες 

 Θυρόφραγµα Α (ξηρού καιρού), θέσεις ανοικτό/κλειστό, status τηλεχειρισµός/τοπικός χειρισµός/σφάλµα  

 Θυρόφραγµα Β (υπερχείλισης) 
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Πίνακας 13.2 Παράµετροι πολυπρακτορικού συστήµατος 

  Χαρακτηρισµός Τιµή Κατανοµή Μονάδα 

 Από την πλευρά της πόλης  

Π4 Στιγµιαία στάθµη ξηρού 
καιρού 

Υψηλή 4 

S - type cm Μέση 3 

Χαµηλή 2 

Π6 Μέγιστη στάθµη στο 
φρεάτιο µε υποχρέωση 

εκτροπής προς ΕΕΛΘ 

Υψηλή 7.5 

τριγωνική cm Μέση 8 

Χαµηλή 8.5 

Π7 Ύψος βροχής 

περιστατικού 

Μη ενεργή 3 

S - type mm 
Χαµηλή 8 

Έντονη 15 

Υψηλή 25 

Π8 Ένταση βροχής 
χρονικού βήµατος 

Ασθενής 15 

S - type l/(s*ha) 
Μέτρια 30 

Υψηλή 60 

Έντονη 100 

Π13 Υπολογισµός στάθµης 
εισόδου στο φρεάτιο 

Υψηλή 80 

S - type cm Μέση 50 

Χαµηλή 10 

Π15 Πρόβλεψη στάθµης 
εισόδου στο επόµενο 

χρονικό βήµα 

Υψηλή 80 

S - type cm Μέση 50 

Χαµηλή 10 

Π16 Στάθµη εισόδου στο 

φρεάτιο από µέτρηση 

Υψηλή 80 

S - type cm Μέση 50 

Χαµηλή 10 

Π17 ∆ιαφορά µετρούµενης 

και προβλεπόµενης 
στάθµης 

Υψηλή 5 

τριγωνική cm Μέση 0 

Χαµηλή 5 

Π18 Μεταβολή στάθµης από 
µέτρηση 

Ανερχόµενη 5 

τριγωνική cm Σταθερή 0 

Φθίνουσα -5 

Π19 Πρόβλεψη µεταβολής 
στάθµης 

Ανερχόµενη 5 

τριγωνική cm Σταθερή 0 

Φθίνουσα -5 

 Από την πλευρά της θάλασσας 

Θ6 Αναµενόµενη στάθµη 
θάλασσας 

Υψηλή 70 

S - type cm Μέση 40 

Χαµηλή 20 

Θ7 Μέτρηση στάθµης 
θάλασσας 

Υψηλή 70 

S - type cm Μέση 40 

Χαµηλή 20 

Θ8 ∆ιαφορά στάθµη 
φρεατίου θάλασσας 

Θετική 30 

τριγωνική cm Μέση 10 

Αρνητική -30 

Θ9 Μεταβολή στάθµης 
θάλασσας 

Ανερχόµενη 5 

S - type cm Σταθερή 0 

Φθίνουσα -5 

Θ10 Πρόβλεψη διαφοράς 
στάθµης φρεατίου - 

θάλασσας 

Θετική 30 

τριγωνική cm Μέση 10 

Αρνητική -30 
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Εικόνα 13.1 Χάρτης του πιλοτικού συστήµατος Real-t-SO 

 

 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ 
Αισθητήρες:  
µετεωρολογικός σταθµός 
Εξοπλισµός:  
Καταγραφικό, κεραία, 
τροφοδοτικό 
 

ΛΙΜΑΝΙ 
Αισθητήρες:   
Στάθµης σε αγωγούς και 
την θάλασσα 
Εξοπλισµός:  
Καταγραφικό, κεραία, 
τροφοδοτικό 

ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 
Αισθητήρες:   
Στάθµης σε αγωγούς 
Εξοπλισµός:  
Καταγραφικό, κεραία, ΗΥ, 
ΗΜ Θυρόφραγµα, 

τροφοδοτικό 

ΙΝΤΕΡΝΙ 
Αισθητήρες:   
Στάθµης στη θάλασσα και 
µετεωρολογικός σταθµός 

Εξοπλισµός: 
ΗΥ, οθόνη, κεραίες,  
δροµολογητής, 
τροφοδοτικό 

ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΙΟΘ) 
Αισθητήρες:   
Στάθµης σε αγωγούς 
Εξοπλισµός:  
Καταγραφικό, 
τροφοδοτικό, κεραία 



Real-t-SO / ΕΕ4 - Π4.2 

 

98 

13.3  Τεχνική περιγραφή θυροφραγµάτων 

Στα πλαίσια ερευνητικού-επιχειρησιακού έργου που αφορά το δίκτυο αποχετεύσεως 

Θεσσαλονίκης, θα γίνει εγκατάσταση τριών θυροφραγµάτων σε φρεάτια ελέγχου. Τα 

δύο αφορούν τον έλεγχο των αγωγών που εκβάλλουν προς τη θάλασσα και το τρίτο 

µικρότερων διαστάσεων θα τοποθετηθεί στο φρεάτιο «Φιλοποίµενος» πλευρικά για 

τον έλεγχο της ροής προς το αντλιοστάσιο που οδηγεί τα λύµατα στον ΚΑΑ. Πρόκειται 

για ηλεκτροκίνητα θυροφράγµατα τύπου συρταριού µε σερβοµηχανισµό, αισθητήρες 

λειτουργίας και σύστηµα ελέγχου. 

Τα θυροφράγµατα είναι τύπου ανοικτού καναλιού, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

13.2, και είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής στην 

διάβρωση (λύµατα-θαλασσινό νερό). 

Τα θυροφράγµατα περιλαµβάνουν σερβοµηχανισµό και ηλεκτρονικό σύστηµα 

ελέγχου, καθώς και αισθητήρες τουλάχιστον για τις θέσεις ανοικτό, κλειστό, καθώς και 

δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ανάγκης (Εικόνα 13.3). Το ηλεκτρονικό σύστηµα 

ελέγχου θα πρέπει να έχει πύλη επικοινωνίας RS232 ή USB για σύνδεση µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τύπου PC µε γνωστό και τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας και να 

συνοδεύεται από επαρκείς πληροφορίες και ενδεχοµένως οδηγούς για την σύνδεση 

και ένταξή του στο υπόλοιπο σύστηµα. Το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστηµα θα είναι 

ασφαλή για λειτουργία στις συνθήκες των φρεατίων. 

Η λειτουργία των θυροφραγµάτων προβλέπεται να είναι περιστασιακή και να 

εξυπηρετεί είτε αµφίδροµη ροή, είτε διακοπή ροής µονόπλευρη (φορτίο από την µια 

πλευρά) ή διπλή  (φορτίο και από τις δύο πλευρές). Τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν 

υλικά και κατασκευή τέτοια ώστε να µπορεί να λειτουργεί άµεσα όταν ζητηθεί, χωρίς 

προηγούµενο έλεγχο και συντήρηση. 
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Εικόνα 13.2 Τα θυροφράγµατα κατά την παράδοσή τους από τον κατασκευαστή πριν την 
τοποθέτησή τους στα φρεάτια 

 

Εικόνα 13.3 Σκαρίφηµα θυροφράγµατος 


