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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

1.1.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που αναµένεται να δηµιουργηθούν από την

επέκταση του διαδρόµου του αερολιµένα Χίου και ιδίως το πρόβληµα της κυκλοφοριακής

σύνδεσης της οδού Ιωάννου Χρήστου µε το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, ο ∆ήµος Χίου

ανέλαβε την πρωτοβουλία να προβεί στη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για την

επέκταση της εν λόγω δηµοτικής οδού µέχρι την οδό Αερ. Ροδοκανάκη. Στο πλαίσιο αυτής

της πρωτοβουλίας συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χίου η µελέτη

οδοποιίας του έργου επέκτασης της δηµοτικής οδού και η υδραυλική µελέτη αποχέτευσης

των οµβρίων υδάτων της περιοχής, σε επίπεδο οριστικής µελέτης. Η σύνταξη των µελετών

έγινε σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία παρείχε στοιχεία

σχετικά µε την προγραµµατιζόµενη παρέµβαση επέκτασης του διαδρόµου του αεροδροµίου

Χίου. Το παρόν τεύχος αφορά στην Υδραυλική µελέτη αποχέτευσης οµβρίων του έργου

επέκτασης της δηµοτικής οδού.

1.1.2 Υπάρχουσες µελέτες

Κατά τον σχεδιασµό των προτεινόµενων έργων εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι

κάτωθι µελέτες που βρίσκονται στο αρχείο του ∆ήµου Χίου:

α. «Προµελέτη έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Χίου», που εκπονήθηκε το 2000 από την

«ΟΤΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.». Στο πλαίσιο της ως άνω µελέτης εκπονήθηκε

Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του ρέµατος Στρατήδαινας, σε

επίπεδο προµελέτης.

β. «Μελέτη έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Χίου – Οριστική µελέτη αποχέτευσης

οµβρίων στην περιοχή του ρέµατος Σκύλλα», που εκπονήθηκε το 2005 από την «ΟΤΜΕ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.». Στο πλαίσιο της ως άνω µελέτης εκπονήθηκε η Υδραυλική

Μελέτη για την περιοχή του ρέµατος Σκύλλας (οικιστική περιοχή Βαρβασίου), σε επίπεδο

οριστικής µελέτης. Το σχετικό έργο υλοποιήθηκε από τον ∆ήµο Χίου τα έτη 2012-2013, υπό

την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

γ. «Κτηµατογράφηση Κάµπου ∆ήµου Χίου», που εκπονήθηκε το 1995 (Α΄ Φάση) και το 1999

(Β΄ Φάση) από τα συµπράττοντα γραφεία «∆. Κοντοστάθης – Α. Γκιώνης –

Ν. Γεωργιόπουλος» και «∆ηµ. Ζαφειρούλης», η οποία είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή

και χρησιµοποιήθηκε ως τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής των έργων.

1.1.3 Στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν

Εκτός από τις µελέτες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, για τη σύνταξη της

µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

α. Χάρτες κλίµακας 1:50.000 της ευρύτερης περιοχής του έργου της Γ.Υ.Σ. (Φ.Χ. Χίος -

Βροντάδος και Χίος - Θυµιανά) και κλίµακας 1:5.000 της περιοχής του έργου της Γ.Υ.Σ.

β. Η τοπογραφική αποτύπωση της παραλιακής ζώνης, η οποία που συντάχθηκε από τη
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∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τον καθορισµό του Αιγιαλού το έτος 2014 και

χρησιµοποιήθηκε για τη συµπλήρωση του τοπογραφικού υποβάθρου στην περιοχή της

εκβολής.

γ. Οι ορθοφωτοχάρτες της περιοχής του έργου από την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης

ορθοφωτοχαρτών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. που χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό των

δοµηµένων επιφανειών.

δ. Η τοπογραφική αποτύπωση που πραγµατοποιήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆. Χίου στην περιοχή των έργων και χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του ψηφιακού

µοντέλου εδάφους.

ε. Οι όµβριες καµπύλες που συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Χίου, βάσει

στοιχείων του σταθµού αεροδροµίου Χίου της ΕΜΥ µέχρι τον Αύγουστο του 2012.

στ. Τα στοιχεία που δόθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και περιλαµβάνουν το

όριο της πραγµατοποιηθείσας απαλλοτρίωσης για την επέκταση του διαδρόµου σε

ηλεκτρονική µορφή, τις ζώνες ασφαλείας και λοιπά στοιχεία για την προβλεπόµενη

παρέµβαση.

1.1.4 ∆ιάρθρωση µελέτης

Η παρούσα µελέτη αποτελείται από έναν φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα τεύχη

και σχέδια:

Α. ΤΕΥΧΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Β. ΣΧΕ∆ΙΑ

ΑΡ. ΣΧ. ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

Γ1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1:50.000

Γ2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1:2.500

ΟΡ1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ –

ΑΓΩΓΟΙ Κ1 ΚΑΙ Τ1
1:500

ΟΡ2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ –

ΑΓΩΓΟΣ Τ2
1:500

ΜΗΚ-Κ1 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Κ1 1:1.000/1:100

ΜΗΚ-Τ1 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Τ1 1:1.000/1:100

ΜΗΚ-Τ2 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Τ2 1:1.000/1:100

Τ∆1 ΤΥΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ 1:20

Τ∆2
ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ HDPE ∆ΙΠΛΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

1:20
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ΑΡ. ΣΧ. ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

Τ∆3 ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε2-O, Ε3-O
1:25

Τ∆4 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ

ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ

1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα οριστική µελέτη αφορά στην απορροή των όµβριων υδάτων της περιοχής

επιφάνειας 614 στρεµµάτων, που εκτείνεται µεταξύ της Λεωφόρου Ενώσεως στα ανατολικά,

της οδού Ιωάννου Χανδρή (Εθνική Οδός Χίου – Καλλιµασιάς) στα δυτικά, της οδού

Αερ. Ροδοκανάκη στα βόρεια και του υδροκρίτη της λεκάνης απορροής στον νότο, που

εντοπίζεται περί τα 900 µέτρων νότια της οδού Αερ. Ροδοκανάκη. Περιλαµβάνει, µεταξύ

άλλων, το υφιστάµενο τµήµα της οδού Ιωάννου Χρήστου που διατηρείται και έχει µήκος

500 µ περίπου, την έκταση του υφιστάµενου αερολιµένα που αναπτύσσεται στα ανατολικά

αυτής και την απαλλοτριωµένη έκταση στην οποία πρόκειται να επεκταθεί ο αερολιµένας και

να κατασκευαστεί η επέκταση της δηµοτικής οδού µέχρι την περιοχή της Φάρκαινας.

Το σύνολο των έργων βρίσκεται εντός του οικισµού της πόλης της Χίου (οικισµός

προϋφιστάµενος του 1923). Η οδός Ιωάννου Χρήστου αποτελεί το ανατολικό όριο του

παραδοσιακού οικισµού του Κάµπου της Χίου, συνεπώς το δυτικό τµήµα της περιοχής

εµπίπτει εντός των ορίων του ως άνω οικισµού. Οι αυστηροί όροι δόµησης του οικισµού του

Κάµπου έχουν περιορίσει την έντονη αστικοποίηση της λεκάνης απορροής στο τµήµα της

που εµπίπτει εντός αυτού. Κατά µήκος του υφιστάµενου τµήµατος της οδού και του άξονα

επέκτασής της υπάρχουν κατοικίες µε περιβόλια και λίγες επιχειρήσεις (εµπορίας ξυλείας,

αυτοκινήτων, επίπλων κτλ).

Η περιοχή µελέτης έχει έλθει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια αντιµέτωπη µε πληµµυρικά

φαινόµενα, εξαιτίας του ανεπαρκούς δικτύου αποχέτευσης οµβρίων, των ήπιων

επιφανειακών κλίσεων, που καθιστούν δύσκολη τη φυσική απορροή των οµβρίων προς της

θάλασσα και της αυξανόµενης δόµησης.

1.3 ΕΡΓΟ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Το προτεινόµενο έργο οδοποιίας αφορά σε δρόµο µήκους 559 µ που συνδέει την υφιστάµενη

οδό Ιωάννου Χρήστου µε την οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη. Το σύνολο των παρεµβάσεων

οδοποιίας έχει τυπικό πλάτος 10,5 µ και αναπτύσσεται στη ζώνη ανάµεσα στην περίφραξη

του αεροδροµίου και το δυτικό όριο της υλοποιηθείσας απαλλοτρίωσης. Η κατά µήκος κλίση

της οδού είναι σταθερή και ίση µε 2,43ο/οο. Η οδός έχει ενιαίο οδόστρωµα, µε µία λωρίδα

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση καθαρού πλάτους 3,25 µ και αµφικλινή επίκλιση 2,0%. Στην

ανατολική λωρίδα κυκλοφορίας κατασκευάζεται ρείθρο πλάτους 0,65 µ σε επαφή µε την

περίφραξη του αερολιµένα. Στη δυτική λωρίδα κυκλοφορίας κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο

µε πλάτος ρείθρου 0,25 εκ και στη συνέχεια πεζοδρόµιο ελάχιστου πλάτους 1,5 µ. Κάτω από

ή δίπλα στο πεζοδρόµιο θα κατασκευαστούν οι ορθογωνικοί αγωγοί οµβρίων Τ1 και Τ2. Τα

όµβρια ύδατα του οδοστρώµατος οδηγούνται στους αγωγούς οµβρίων µε φρεάτια

υδροσυλλογής που κατασκευάζονται στα άκρα της οδού και συνδέονται µε τους

ορθογωνικούς αγωγούς µε πλαστικούς σωλήνες από HDPE.
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1.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

1.4.1 Κριτήρια σχεδιασµού των προτεινόµενων έργων

Για τη χάραξη και διαστασιολόγηση των έργων ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω βασικά

κριτήρια σχεδιασµού.

α. Υδραυλικά κριτήρια

Συνίστανται σε περιορισµούς µεγέθους διατοµών, βάσει της µέγιστης και ελάχιστης

επιτρεπόµενης ταχύτητας και του ποσοστού πλήρωσης της διατοµής και κανόνες

σχεδιασµού σύµφωνα µε του ελληνικούς κανονισµούς (Π∆ 696/1974), τις ΟΜΟΕ και τη

διαθέσιµη τεχνική βιβλιογραφία. Περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο των υδραυλικών

υπολογισµών.

β. ∆υνατότητα επίσκεψης των αγωγών για καθαρισµό

Η οριζοντιογραφική χάραξη των έργων λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς για

επισκεψιµότητα και δυνατότητα καθαρισµού των κλειστών αγωγών από φερτά υλικά κλπ. Για

τους σωληνωτούς αγωγούς που αναπτύσσονται σε ευθυγραµµία, προτείνεται η κατασκευή

φρεατίου επίσκεψης ανά 60 µ περίπου. Για τους κλειστούς αγωγούς οµβρίων προβλέπονται

θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που επιτρέπουν την επισκεψιµότητα του δικτύου και ιδίως

κοντά στις εκβολές των αγωγών.

γ. Προστασία αγωγών από φορτία

Λαµβάνεται µέριµνα για την επαρκή επικάλυψη των κλειστών αγωγών για την προστασία

από τα υπερκείµενα φορτία εδάφους και τα φορτία οχηµάτων. Ο υπολογισµός των αγωγών

γίνεται µε την παραδοχή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων και κινητού φορτίου (οχήµατος)

SLW 60.

1.4.2 Χωροθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής

Στα σχέδια οριζοντιογραφίας κλίµακας 1:500 της µελέτης απεικονίζονται οι καταρχήν

προτεινόµενες θέσεις κατασκευής των φρεατίων υδροσυλλογής κατά µήκος του δικτύου

οµβρίων. Η πυκνότητα τοποθέτησης των φρεατίων υδροσυλλογής προσδιορίστηκε µε βάση

διαγράµµατα απορροφητικότητας, εµπειρικούς κανόνες και την εµπειρία από εφαρµογή

παρόµοιων µελετών. Ενσωµατώνει δε, έναν υψηλό συντελεστή ασφαλείας, προκειµένου να

διασφαλιστεί η λειτουργία του δικτύου σε περίπτωση απόφραξης ενός ή περισσότερων

φρεατίων λόγω πληµµελούς συντήρησης ή απρόβλεπτου γεγονότος.

Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης των φρεατίων, ιδίως στο υφιστάµενο τµήµα της οδού

Χρήστου, θα γίνει επιτόπου του έργου, µε προσπάθεια διατήρησης της προτεινόµενης

πυκνότητας των εσχαρών σε κάθε τµήµα. Ενδεχόµενες κατασκευαστικές δυσκολίες (ύπαρξη

δικτύων ΟΚΩ, είσοδοι ιδιοκτησιών κτλ) ενδέχεται να απαιτήσουν τη µετατόπιση ορισµένων

φρεατίων υδροσυλλογής σε σχέση µε τις προτεινόµενες θέσεις. ∆εδοµένου ότι µικρές

διαφοροποιήσεις στο τελικό υψόµετρο της ασφάλτου σε σχέση µε την αποτύπωση µπορεί να

επηρεάσουν την επιφανειακή κίνηση των οµβρίων υδάτων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
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δοθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής των έργων, αλλά και από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του

έργου, στην επιτόπου επιλογή των θέσεων κατασκευής των φρεατίων υδροσυλλογής, ώστε

τα τελευταία να είναι σε θέσεις που υπάρχει, από τη µορφολογία του οδοστρώµατος,

συγκέντρωση της επιφανειακής απορροής οµβρίων υδάτων.

Τα φρεάτια που θα κατασκευασθούν θα είναι είτε τύπου σχάρας και πλευρικού στοµίου, το

οποίο αφορά ιδίως τη δυτική λωρίδα κυκλοφορίας της οδού, είτε τύπου σχάρας, που αφορά

ιδίως την ανατολική λωρίδα κυκλοφορίας της οδού, τις διασταυρώσεις οδών και γενικά όπου

δεν υπάρχει διαµορφωµένο κρασπεδόρειθρο. Τα φρεάτια θα είναι κατά κανόνα διπλά (δύο

φρεάτια εν σειρά) σύµφωνα µε τα σχέδια τεχνικών λεπτοµερειών της µελέτης, ώστε να

περιοριστούν οι διελεύσεις αγωγών κάτω από το οδόστρωµα και οι ανάγκες συντήρησης.

Στη διασταύρωση µε οδούς που αναµένονται αρκετά όµβρια ύδατα µπορούν να

τοποθετηθούν δύο ή περισσότερα διπλά φρεάτια εν σειρά, ιδίως αν δεν υπάρχει

διαµορφωµένη επίκλιση.

Κατά την κατασκευή του δικτύου των σωληνωτών αγωγών θα προτιµάται η σύνδεση του

φρεατίου υδροσυλλογής µε τα φρεάτια επίσκεψης για να αποφευχθεί η διάνοιξη οπών στους

αγωγούς από HDPE, που µπορεί να επηρεάσουν την αντοχή ή τη στεγανότητά τους. Κατά

την κατασκευή του έργου προτείνεται ο καθαρισµός των υφιστάµενων ρείθρων από τη

βλάστηση και η δηµιουργία κρασπεδόρειθρου από σκυρόδεµα, εκεί που είναι εφικτό,

προκειµένου να διευκολυνθεί η πλευρική κίνηση των υδάτων και η είσοδός τους στο δίκτυο

οµβρίων.

1.4.3 Έργα προστασίας εκβολής

Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και τον

περιορισµό των απαιτούµενων παρεµβάσεων συντήρησης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί

στη µελέτη παραλλαγής της λεωφόρου Ενώσεως η υλοποίηση διατάξεων λιµενικών έργων

προστασίας της εκβολής των αγωγών Τ1 και Τ2. Μέχρι την κατασκευή των σχετικών έργων,

ο κύριος του έργου πρέπει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση του δικτύου στην

περιοχή των εκβολών για την αποφυγή ενδεχόµενων αποφράξεων.

1.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Τα προτεινόµενα έργα οµβρίων πρόκειται να κατασκευαστούν επί του υφιστάµενου τµήµατος

της οδού Ιωάννου Χρήστου και της προβλεπόµενης επέκτασης αυτού. Το τµήµα αυτό είναι

σε γενικές γραµµές ελεύθερο από δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Στην λεωφόρο Ενώσεως οι κλειστοί αγωγοί οµβρίων αναµένεται να διέλθουν πάνω από τον

αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων από PVC διατοµής Φ800, όπως έχει αποτυπωθεί στα

σχέδια µηκοτοµών. Ο αγωγός αυτός διέρχεται χαµηλότερα από την έδραση του αγωγού, ως

εκ τούτου δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά την κατασκευή.

Οι οχετοί οµβρίων που τέµνουν κάθετα την οδό Ιωάννου Χρήστου στο τµήµα που

κατασκευάζονται τα έργα οµβρίων και καταλήγουν στην τάφρο οµβρίων του αεροδροµίου

προτείνεται να καθαιρεθούν ως ανεπαρκείς και εξαιτίας της δυσκολίας συντήρησής τους.

Στο κάθετο τµήµα της οδού Ιωάννου Χρήστου που θα αποκλειστεί λόγω επέκτασης του

διαδρόµου, ο αγωγός Τ1 δεν αναµένεται να συναντήσει δίκτυα, καθώς τοποθετείται εντός της
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υφιστάµενης ανοικτής τάφρου οµβρίων. Με τον νέο αγωγό οµβρίων θα συνδεθεί ο

σωληνωτός αγωγός Φ80 που συλλέγει τα νερά του αερολιµένα και σήµερα εκβάλλει στην

ανοικτή τάφρο. Επίσης στην υφιστάµενη ανοικτή τάφρο οµβρίων καταλήγει αγωγός από PVC

που συλλέγει τα όµβρια του τσιµεντόδροµου και συµβάλλει στην οδό Χρήστου από το δυτικά.

Προτείνεται ο αγωγός αυτός να συνδεθεί µε την τάφρο Τ2, καθώς αποχετεύει τα νερά µιας

περιοχής που γειτνιάζει περισσότερο µε αυτήν. Αν όµως αυτό δεν είναι κατασκευαστικά

εφικτό, µπορεί να συνδεθεί και µε τον αγωγό Τ1, χωρίς να µεταβάλλει ουσιαστικά τον

σχεδιασµό του δικτύου.

Στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη υπάρχει το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων που κατασκευάστηκε

µε το δηµοτικό έργο: «∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων στην περιοχή του ρέµατος Σκύλλας»

καθώς και δίκτυο ακαθάρτων. Τα δίκτυα αυτά δεν διασταυρώνονται µε τα έργα οµβρίων που

προβλέπονται από την παρούσα µελέτη.

Στην εκβολή του ο αγωγός Τ1 διασταυρώνεται µε τον υφιστάµενο σωληνωτό αγωγό οµβρίων

που αποχετεύει τα νερά της έκτασης του αερολιµένα ο οποίος και καταργείται. Ενδεχόµενες

υφιστάµενες απολήξεις αγωγών οµβρίων θα συνδεθούν µε τον αγωγό Τ1.

1.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.6.1 Γενικά στοιχεία δικτύου

Η γενική διάταξη του δικτύου αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων στην εξεταζόµενη περιοχή

αποτυπώνεται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας Γ2, κλίµακας 1:2.500 της παρούσας µελέτης. Η

ειδικότερη διάταξη του δικτύου δίνεται στα σχέδια οριζοντιογραφίας κλίµακας 1:500 ΟΡ1, και

ΟΡ2.

α) Ο αγωγός αποχέτευσης οµβρίων Κ1 αναπτύσσεται στη δυτική λωρίδα κυκλοφορίας του

υφιστάµενου τµήµατος της οδού Ιωάννου Χρήστου και έχει µήκος 298 µ. Αποτελείται από

σωληνωτούς αγωγούς από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) διπλού δοµηµένου

τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, εσωτερικής διαµέτρου από 600 έως 800 χλστ και

έξι φρεάτια επίσκεψης (Κ1-6 έως Κ1-1). Ο αγωγός αποχετεύει µια έκταση επιφάνειας 51

στρεµµάτων που αναπτύσσεται στα δυτικά του υφιστάµενου τµήµατος της οδού Ιωάννου

Χρήστου, καθώς και τα νερά της οδού. Καταλήγει στον αγωγό Τ1 µε συνδετήριο αγωγό

ορθογωνικής διατοµής εσωτερικών διαστάσεων 1,15Χ1,20 µ και µήκους 4,0 µέτρων περίπου.

Η τοποθέτηση του σωλήνα µε την ελάχιστη επιτρεπόµενη κλίση (4 τοις χιλίοις) τα τελευταία

120,0 µέτρα, επιτρέπει την υψοµετρική προσαρµογή του αγωγού Κ1 µε τον Τ1 (η συναρµογή

γίνεται πυθµένας µε πυθµένα).

β) Τον κλειστό αγωγό αποχέτευσης οµβρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα Τ1 συνολικού

µήκους 262,40 µ. Η εσωτερική διατοµή του κλειστού αγωγού µεταβάλλεται από 1,15Χ1,4 µ

(πλάτοςΧύψος) έως 1,15Χ1,6 µ, στο τµήµα που βρίσκεται κάτω από το πεζοδρόµιο του

υφιστάµενου τµήµατος της Ιωάννου Χρήστου. Στη συνέχεια διέρχεται διαγώνια κάτω από την

Ιωάννου Χρήστου µε διατοµή 1,15Χ1,20 µ, διατρέχει τον χώρο επέκτασης του αερολιµένα µε

την ίδια διατοµή και διέρχεται διαγώνια κάτω από τη λεωφόρο Ενώσεως µε διατοµή

2,20X1,2 µ. Η εκβολή του αγωγού γίνεται στη στάθµη της θάλασσας (κόµβος Τ1-0) σε µία

φυσική πτύχωση του εδάφους που έχει διαµορφωθεί από την υφιστάµενη απόληξη

σωληνωτού αγωγού.

Ο αγωγός αποχετεύει έκταση συνολικής επιφάνειας 327 στρεµµάτων,
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συµπεριλαµβανοµένης της λεκάνης απορροής του αγωγού Κ1. Σε αυτήν περιλαµβάνονται

ειδικότερα οι εκτάσεις που αναπτύσσονται στα δυτικά του υφιστάµενου αερολιµένα και του

τµήµατος της οδού Ιωάννου Χρήστου που διατηρείται. Επίσης περιλαµβάνονται τα νερά της

νότιας δυτικής υπολεκάνης του αεροδροµίου, τα οποία καταλήγουν δια του υφιστάµενου

δικτύου τάφρων στον κόµβο Τ1-2 και τα νερά της ανατολικής υπολεκάνης του αεροδροµίου,

για τα οποία έγινε η θεώρηση ότι καταλήγουν στον κόµβο Τ1-1.

γ) Τον αγωγό αποχέτευσης οµβρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα Τ2, συνολικού µήκους

579,50 µ. Το ανοικτό τµήµα του αγωγού έχει συνολικό µήκος 532,55 µ και ορθογωνική

διατοµή. Βρίσκεται δίπλα στο πεζοδρόµιο του δρόµου επέκτασης µε καθαρό πλάτος 1,15 µ

και µεταβλητό ύψος από 0,80 έως 1,50 µ και στο βόρειο όριο του clearway µε καθαρό

πλάτος 2,00 µ και µεταβλητό ύψος από 1,20 µ έως 1,50 µ. Το κλειστό τµήµα του αγωγού έχει

συνολικό µήκος 46,95 µ και τέµνει διαγώνια την επέκταση της οδού Ιωάννου Χρήστου µε

διατοµή 1,30Χ1,50 µ και τη λεωφόρο Ενώσεως µε διατοµή 2,00X1,20 µ. Η εκβολή του

αγωγού γίνεται στη στάθµη της θάλασσας (κόµβος Τ2-0) στο εξωτερικό όριο του τοίχου

αντιστήριξης της λεωφόρου Ενώσεως.

Ο αγωγός αποχετεύει έκταση συνολικής επιφάνειας 287 στρεµµάτων που περιλαµβάνει

ειδικότερα τις εκτάσεις που αναπτύσσονται στα δυτικά του δρόµου επέκτασης της οδού

Ιωάννου Χρήστου, συµπεριλαµβανοµένων των νερών του έργου επέκτασης της οδού.

Επίσης περιλαµβάνει τα νερά της περιοχής επέκτασης του αεροδροµίου, τα οποία

προβλέπεται ότι θα καταλήγουν, µε τη διαµόρφωση κατάλληλου δικτύου τάφρων, στον

κόµβο Τ2-4 (δυτική υπολεκάνη) και στον Τ2-1 (ανατολική υπολεκάνη).

1.6.2 Κατασκευαστικά στοιχεία

Στην παρούσα Οριστική Μελέτη περιλαµβάνονται όλα τα προτεινόµενα έργα οµβρίων,

δηλαδή οι σωληνωτοί αγωγοί από HPDE, οι ορθογωνικοί αγωγοί από σκυρόδεµα, τα

φρεάτια και οι θυρίδες επίσκεψης και τα φρεάτια υδροσυλλογής. Τα στοιχεία αυτά

απεικονίζονται ευκρινώς στις οριζοντιογραφίες ΟΡ1 έως ΟΡ2 κλίµακας 1:500.

α. Αγωγοί από HDPE διπλού δοµηµένου τοιχώµατος

Οι αγωγοί κυκλικής διατοµής εσωτερικής διαµέτρου µεταξύ 600 χλστ. και 800 χλστ. θα

κατασκευαστούν από σωλήνες HDPE διπλού δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική

επιφάνεια, κατηγορίας αντοχής SN8. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη

επιµέλεια στην επιλογή υλικού κατάλληλης διαβάθµισης και την επίτευξη ικανοποιητικής

συµπύκνωσης του υλικού εγκιβωτισµού του σωλήνα σύµφωνα µε τα τυπικό σχέδιο Τ∆2 και

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02. Ειδικότερες οδηγίες του κατασκευαστή του αγωγού θα ληφθούν

υπόψη σε συνεννόηση µε και κατόπιν έγγραφης εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τους εύκαµπτους σωλήνες η κατάλληλη επιλογή του υλικού

εγκιβωτισµού και η επαρκής συµπύκνωσή του έχουν κρίσιµη σηµασία για την ασφαλή λήψη

και µεταφορά των υπερκείµενων φορτίων από τον αγωγό στο έδαφος και την αποφυγή

θραύσης των τοιχωµάτων του. Η µέγιστη διάµετρος του αµµοχάλικου των 4 εκ (ή ακόµα

µικρότερη αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον κατασκευαστή) πρέπει να τηρηθεί για την

προστασία των τοιχωµάτων του αγωγού.

Η αποκατάσταση του σκάµµατος θα γίνει σύµφωνα µε την τυπική διατοµή Τ∆2.

Επισηµαίνεται ότι δεν προβλέπεται ο εγκιβωτισµός των εύκαµπτων σωλήνων σε άοπλο
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σκυρόδεµα, όπως γίνεται για την προστασία των άκαµπτων αγωγών, σε περιπτώσεις που

αυτοί βρίσκονται σε µικρό βάθος. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί µε κατά κανόνα τοποθέτηση της

άντυγας των αγωγών οµβρίων στις θέσεις των φρεατίων επίσκεψης σε βάθος 1,10 µ. Στο

τµήµα του αγωγού µεταξύ των φρεατίων Κ1-2 και Κ1-1, η επικάλυψη του αγωγού µειώνεται

περίπου στα 60 εκ, που είναι οριακή για εύκαµπτα οδοστρώµατα. Συνεπώς για το µήκος

αυτό του αγωγού µπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής στρώσης προστασίας

πάχους 15 εκ από άοπλο σκυρόδεµα, κάτω από την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατά

την κρίση και κατόπιν έγγραφης εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

β. Φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής

Τα φρεάτια επίσκεψης θα είναι έγχυτα επιτόπου και θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα

C25/30 και οπλισµό Β500C, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο Τ∆3. Τα φρεάτια υδροσυλλογής

θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C25/30 µε οπλισµό από δοµικό πλέγµα Β500Α ή

Β500C. Για τη χωροθέτηση των φρεατίων υδροσυλλογής ισχύουν τα αναφερόµενα στην

παράγραφο 1.4.2, δηλαδή η τελική θέση τους θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης

του έργου προκειµένου να ληφθούν υπόψη όλοι οι κατασκευαστικοί περιορισµοί και να

βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του δικτύου. Τα καλύµµατα των φρεατίων επίσκεψης και οι

χυτοσιδηρές εσχάρες θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας αντοχής D400 κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ124. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος γύρω από τα καλύµµατα των φρεατίων

επίσκεψης και τις εσχάρες υδροσυλλογής θα γίνεται µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

πάχους 5 εκ, ώστε η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της οδού να µην διακόπτεται από το

σκυρόδεµα των φρεατίων.

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα συνδέονται µε το δίκτυο οµβρίων µε αγωγό από HDPE διπλού

δοµηµένου τοιχώµατος διατοµής Φ310OD (εξωτερικής διαµέτρου 310 mm). Θα αποφευχθεί

η τοποθέτηση του αγωγού σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής µε το δίκτυο σε βάθη

µικρότερα των 40 εκ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο αγωγός θα πρέπει να

προστατευθεί µε στρώση άοπλου σκυροδέµατος πάχους 15 εκ κάτω από την στρώση

κυκλοφορίας. Προτείνεται η τοποθέτηση του αγωγού σύνδεσης µε κλίση τουλάχιστον 3%, η

οποία εξασφαλίζει παροχετευτικότητα της τάξης των 130 λ/δλ (µε πλήρωση 100%).

Μικρότερες κλίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εφόσον υπάρχει κατασκευαστική

αδυναµία και κατόπιν έγκρισης της επίβλεψης.

γ. Ορθογωνικοί αγωγοί

Οι ορθογωνικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C25/30 και οπλισµό Β500C,

σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο Τ∆1, όπου δίνονται τα ειδικότερα πάχη των αγωγών, ο

οπλισµός και οι κατηγορίες επίχωσης. Η τάφρος και ο κλειστός αγωγός που κατασκευάζεται

σε επαφή ή κάτω από το πεζοδρόµιο λειτουργεί και ως τοίχος αντιστήριξης των στρώσεων

της οδοποίας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να επιδείξει ο ανάδοχος στην καλή συµπύκνωση της

επίχωσης της περιοχής της ζώνης του αγωγού, η οποία βρίσκεται κάτω από τα

οδοστρώµατα ή τον διάδροµο του αερολιµένα προκειµένου να αποφευχθούν καθιζήσεις στην

τελική επιφάνεια.

Στα σχέδια µηκοτοµών δίνονται, µεταξύ άλλων, τα καθαρά (εσωτερικά) ύψη των ανοικτών και

κλειστών αγωγών, τα οποία επιλέχθηκαν µε βάση τους υδραυλικούς υπολογισµούς και την

ανάγκη προσαρµογής της γεωµετρίας των αγωγών στο φυσικό έδαφος και στα υφιστάµενα
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και προβλεπόµενα τεχνικά έργα. Όλοι οι αγωγοί οµβρίων έχουν χαραχθεί υψοµετρικά ώστε

να συλλέγουν τα νερά των υφιστάµενων έργων οδοποιίας (οδός Χρήστου, λεωφ. Ενώσεως),

των προβλεπόµενων έργων επέκτασης του αερολιµένα και του της δηµοτικής οδού.

Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στη δυνατότητα των έργων να συλλέγουν τα επιφανειακά νερά που

καταλήγουν σε αυτά από τις ιδιοκτησίες που αναπτύσσονται δυτικά της Ιωάννου Χρήστου και

της επέκτασής της. Αυτό δεν είναι εφικτό σε όλο το µήκος του αγωγού Τ2 και ειδικότερα σε

τµήµα µεταξύ των κόµβων Τ2-5 και Τ2-6, που διέρχεται από αδόµητες εκτάσεις, σύµφωνα µε

την υφιστάµενο ανάγλυφο του εδάφους. Το ζήτηµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την

κατάλληλη επιφανειακή διαµόρφωση του εδάφους, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισµός

υδάτων σε χαµηλά σηµεία.

Επισηµαίνεται ότι στο τµήµα της τάφρου Τ2 µεταξύ των φρεατίων Τ2-8 και Τ2-5 (ανοικτή

τάφρος), τα τοιχώµατα µπορούν κατά την κατασκευή να ανυψωθούν υψοµετρικά πέραν του

αναγραφόµενου στην µηκοτοµή καθαρού ύψους, προκειµένου να προσαρµοστεί καλύτερα η

τάφρος στο φυσικό έδαφος από την πλευρά των ιδιοκτησιών.

Η είσοδος των επιφανειακών νερών που απορρέουν από τις ιδιοκτησίες στον κλειστό

ορθογωνικό αγωγό θα γίνει µε τη διάνοιξη ορθογωνικών θυρίδων, ενδεικτικής διάστασης

0,15Χ0,40 (ύψοςΧµήκος) στα υψηλά σηµεία της διατοµής και σε κάθε περίπτωση πάνω από

τη στάθµη οµοιόµορφης ροής. Η ακριβής θέση των θυρίδων θα προσδιοριστεί από την

επίβλεψη κατά την κατασκευή του έργου, λαµβάνοντας υπόψη την ειδικότερη διαµόρφωση

του εδαφικού αναγλύφου.
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2. Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι υπολογισµοί που εκτελέστηκαν για

τη διαστασιολόγηση του προτεινόµενου δικτύου απορροής οµβρίων της υπό εξέταση

περιοχής. Οι επαναληπτικοί υπολογισµοί, που αφορούν στις περιπτώσεις κλειστών τύπων,

πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση προγραµµάτων λογιστικών φύλλων που ενσωµατώνουν

µακροεντολές µε επαναληπτικές µεθόδους. Για την εκτίµηση των απαιτούµενων δεδοµένων

εισόδου χρησιµοποιήθηκαν προγράµµατα τύπου CAD και GIS.

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

2.2.1 Όµβριες καµπύλες

Στην υδρολογική µελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια της «Προµελέτης Έργων

Αντιπληµµυρικής Προστασίας Χίου» (Ιούνιος 2000), που αφορά στις λεκάνες απορροής που

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Χίου, καταρτίστηκαν όµβριες

καµπύλες η µορφή των οποίων είναι:

� � ���
Όπου:

i : η ένταση βροχόπτωσης σε χλστ/ώρα

t : η διάρκεια βροχόπτωσης σε ώρες

και οι τιµές των παραµέτρων α και β δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα για κάθε περίοδο

επαναφοράς Τ:

Τ (έτη) α β

2 23,90 0,65

5 39,75 0,69

10 50,09 0,70

20 59,98 0,71

50 72,74 0,71

∆εδοµένου ότι αυτές οι όµβριες καµπύλες καταρτίστηκαν µε δεδοµένα της περιόδου 1972-

1987 και έκτοτε έχουν διέλθει 30 περίπου έτη, κατά τα οποία έχουν επισυµβεί αρκετά

πληµµυρικά φαινόµενα, µε εντονότερο αυτό του Οκτωβρίου 2010, συντάχθηκαν από τη

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία νέες όµβριες καµπύλες που παρήχθησαν µε πιο πρόσφατα

διαθέσιµα στοιχεία της ΕΜΥ και συγκεκριµένα µέχρι τον Αύγουστο του 2012.

Οι νέες όµβριες καµπύλες παρήχθησαν χρησιµοποιώντας τις µέγιστες ετήσιες βροχοπτώσεις

διάρκειας 5 λεπτών έως 24 ωρών του βροχογράφου της ΕΜΥ (706) που βρίσκεται στο

αεροδρόµιο Χίου, στο διάστηµα από 11/1972 έως 12/1986 και από 01/2007 έως 08/2012 και

συγκεκριµένα για τα ακόλουθα 17 υδρολογικά έτη (Οκτώβριος – Σεπτέµβριος):
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1972-73, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-

84, 1984-85,2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12.

Η όµβρια καµπύλη παρήχθη χρησιµοποιώντας της κατανοµή ΓΑΤ (γενική ακροτάτων)

µεγίστων µε παράµετρο σχήµατος κ προκαθορισµένη (0,15) και τη µέθοδο των L ροπών. Η

απλοποιηµένη µορφή της εξίσωση των οµβρίων καµπυλών ανά περίοδο επαναφοράς έχει

ως ακολούθως:

� � �
� � 0,104 0,749

όπου:

i : η ένταση βροχόπτωσης σε χλστ/ώρα

d : η διάρκεια βροχόπτωσης σε ώρες

µε τις τιµές της παραµέτρου α να δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα για κάθε περίοδο

επαναφοράς Τ:

Τ (έτη) α Τ (έτη) α

2 31,37 100 90,29

5 43,68 200 104,07

10 53,06 500 124,60

20 63,10 1000 142,10

50 77,82

Κατόπιν σύγκρισης της παλαιάς µε τη νέα όµβρια καµπύλης για περιόδους Τ = 5 έως Τ =

50 έτη, για την οποία σχεδιάζονται τα έργα οµβρίων, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εξισώσεις

δίνουν παραπλήσια αποτελέσµατα για διάρκειες βροχόπτωσης µεταξύ 1 και 2 ωρών, ενώ για

διάρκειες από 5 έως 15 λεπτά, η παλαιά καµπύλη δίνει µεγαλύτερες τιµές που κρίνονται

ιδιαίτερα αυξηµένες και εκτιµάται ότι θα οδηγούσαν σε υπερδιαστασιολόγηση των έργων.

T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη

Χρόνος Χρόνος iπροµελέτης iνέα iπροµελέτης iνέα iπροµελέτης iνέα

(λεπτά) (ώρες) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr) (mm/hr)

5 0,08 285,22 186,03 350,13 221,23 424,61 272,84

10 0,17 175,57 141,21 214,04 167,93 259,57 207,11

15 0,25 132,19 115,50 160,50 137,35 194,64 169,39

30 0,50 81,37 77,41 98,12 92,05 118,99 113,53

60 1,00 50,09 49,27 59,98 58,59 72,74 72,26

120 2,00 30,83 30,40 36,67 36,15 44,47 44,58

180 3,00 23,21 22,72 27,49 27,01 33,34 33,32

Με βάση τα παραπάνω, στους υδραυλικούς υπολογισµούς της οριστικής µελέτης επιλέγεται

η χρήση της επικαιροποιηµένης καµπύλης οµβρίων που καταρτίστηκε από τη ∆/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου.
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2.2.2 Περίοδος σχεδιασµού έργων

Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παράγρ. 9 του Π∆ 696/1974: «Κατ' αρχήν, δέον όπως λαµβάνεται

υπ' όψιν συχνότης επαναφοράς των βροχών 10 δια τους κεντρικούς συλλεκτήρας οµβρίων

υδάτων και κατά κανόνα 1:5 δια τους λοιπούς αγωγούς, πλην ειδικών περιπτώσεων, ένθα

δύναται να ληφθή υπ' όψιν συχνότης 1:2. Το θέµα τούτο δέον όπως διερευνάται βάσει των

ειδικών συνθηκών των προς αποχέτευσιν περιοχών και των υπαρχουσών δυνατοτήτων

επιφανειακής απορροής».

Σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική, γενικά οι αγωγοί σε οικιστικές περιοχές σχεδιάζονται µε

περίοδο επαναφοράς 2 έως 15 έτη, µε πιο συχνή τιµή τα 5 έτη, ενώ για αγωγούς σε

εµπορικές περιοχές και κεντρικούς συλλεκτήρες 10 έως 50 έτη (Κουτσογιάννης, 2011).

Ειδικότερες οδηγίες για την επιλογή της περιόδου επαναφοράς σε συνάρτηση µε το έργο

οδοποίας, δίνονται στο Τεύχος 8: Αποχέτευση -Στράγγιση Υδραυλικά Έργα Οδών (ΟΜΟΕ –

ΑΣΥΕΟ) των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων.

Για το τµήµα του αγωγού που διέρχεται κάτω από την επέκταση του διαδρόµου που θα

κατασκευαστεί στο µέλλον, κρίνεται σκόπιµο να επιλεγεί µεγαλύτερη περίοδο επαναφοράς,

προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ζηµιές στις µελλοντικές εγκαταστάσεις και

τεχνικά έργα του αεροδροµίου οφειλόµενες στην ανεπάρκεια του δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της περιόδου επαναφοράς για τα έργα σχεδιασµού της

παρούσας µελέτης θα πρέπει να συναξιαλογηθεί µε τον επιλεχθέντα χρόνο συρροής.

Συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι ο χρόνος συρροής στην κεφαλή του δικτύου επιλέχθηκε να ο

µικρότερος δυνατός (10 λεπτά), δεν υιοθετήθηκαν ιδιαίτερα µεγάλες τιµές των περιόδων

επαναφοράς, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση των έργων.

Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα µελέτη επιλέγονται οι ακόλουθες περίοδοι

επαναφοράς:

• Τ=10 έτη για το δίκτυο Κ1 (σωληνωτοί αγωγοί οµβρίων) και για τα τµήµατα των

δικτύων Τ1 και Τ2 που κατασκευάζονται σε επαφή ή κάτω από το πεζοδρόµιο της οδού

Ιωάννου Χρήστου.

• Τ=20 έτη για την ανοικτή τάφρο του δικτύου Τ2 που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του

διαδρόµου επέκτασης και τον κλειστό αγωγό που διέρχεται κάτω από τη λεωφ. Ενώσεως στο

ύψος της οδού Ροδοκανάκη.

• Τ=50 έτη για το τµήµα του δικτύου Τ1 που διέρχεται κάτω από τον µελλοντικό

διάδροµο του αερολιµένα και στη συνέχεια διέρχεται κάτω από τη λεωφ. Ενώσεως στο ύψος

του τµήµατος της οδού Ιωάννου Χρήστου που καταργείται.

2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

2.3.1 Ορθολογική µέθοδος

Ο υπολογισµός της παροχής µε την οποία διαστασιολογείται το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων

γίνεται µε βάση την ορθολογική µέθοδο, η οποία µετασχηµατίζει τη βροχή σε απορροή

σύµφωνα µε την ακόλουθη απλή γραµµική σχέση:

� � 0,278 ∙ � ∙ � ∙ �
όπου:
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Q: η παροχή υπολογισµού σε κ.µ./δλ

C: ο συντελεστής απορροής

i : η ένταση της βροχόπτωσης σε χλσ/ώρα

A: το εµβαδό της λεκάνης σε τ. χλµ.

Η παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της παροχής σχεδιασµού

(επιφανειακή απορροή) σε κάθε λεκάνη απορροής, µε βάση την ένταση βροχόπτωσης που

προκύπτει από τις όµβριες καµπύλες, µε εφαρµογή του χρόνου συρροής κάθε λεκάνης και

την επιλεγµένη περίοδο επαναφοράς. Η µέθοδος εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ελληνικές

προδιαγραφές (Π∆ 696/74), για λεκάνες απορροής µε µέγεθος έως 130 τ.χλµ.

Στην εφαρµογή της ορθολογικής µεθόδου η διάρκεια της βροχής θεωρείται ίση µε τον χρόνο

συγκέντρωσης της λεκάνης µέχρι τη θέση της υπό έλεγχο διατοµής, που αναλύεται στο

επόµενο εδάφιο. Για τον χρόνο αυτό προκύπτει ο µέγιστος ρυθµός απορροής.

2.3.2 Χρόνος συγκέντρωσης

Χρόνος συγκέντρωσης είναι ο χρόνος που χρειάζεται µια σταγόνα βροχής για να φτάσει από

το πιο αποµακρυσµένο σηµείο της λεκάνης στην υπό έλεγχο θέση. Στα δίκτυα οµβρίων ο

χρόνος συγκέντρωσης tσ µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες, τον χρόνο εισόδου tε,

δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται µέχρι η απορροή να οδηγηθεί στο δίκτυο (π.χ. µέσω

φρεατίων υδροσυλλογής ή µέσω άµεσων συνδέσεων) και τον χρόνο ροής, tρ, κατά µήκος του

αγωγού οµβρίων µέχρι την υπό έλεγχο θέση (Κουτσογιάννης, 2011).

�� � �� � ��
Σύµφωνα µε τις ελληνικές προδιαγραφές, ο χρόνος εισόδου στην κεφαλή του δικτύου για

µελέτες αποχέτευσης αστικών περιοχών, λαµβάνεται ίσος µε 10 λεπτά. Στις περιπτώσεις

που η λεκάνη απορροής είναι µεγαλύτερης έκτασης είτε αποτελεί λεκάνη µιας κύριας

µισγάγγειας στην οποία δεν προβλέπεται διευθέτηση στο µέλλον, ο χρόνος εισόδου tε

υπολογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη εµπειρική σχέση του Giandotti:

�� � �� �
4 Α � 1,5�
0,8 ΔΗ

όπου: tc : ο χρόνος συρροής (συγκέντρωσης) σε ώρες

A : η επιφάνεια της λεκάνης απορροής σε τ. χλµ.

L : το µήκος της κύριας µισγάγγειας σε χλµ

∆Η : η υψοµετρική διαφορά µεταξύ του µέσου υψοµέτρου της λεκάνης και του

σηµείου ελέγχου της περιοχής, σε µ

∆εδοµένου ότι στην παρούσα περίπτωση δεν υπάρχει ανάπτυξη µεγάλων τµηµάτων

λεκανών απορροής ανάντη των κεφαλών του προτεινόµενου δικτύου (αγωγοί Κ1 και Τ2),

επιλέχθηκε υπέρ της ασφαλείας ο χρόνος εισόδου να είναι ίσος µε tc = 10 λεπτά.

Σε αντίθεση µε τον χρόνο εισόδου, που η εκτίµησή του είναι αβέβαιη, ο χρόνος ροής µπορεί
να εκτιµηθεί µε σχετική ακρίβεια, κατά τον υδραυλικό υπολογισµό των αγωγών µε βάση τη
σχέση:
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�� �
�
��/�� 

Όπου Li είναι τα µήκη των διαδοχικών τµηµάτων κατά µήκος µιας διαδροµής του δικτύου

οµβρίων µέχρι και την υπό έλεγχο θέση και Vi οι αντίστοιχες ταχύτητες ροής στα τµήµατα

αυτά. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχουν εναλλακτικές διαδροµές που καταλήγουν σε µια

συγκεκριµένη θέση του δικτύου, θα πρέπει να επιλέγεται η εκείνη η διαδροµή που οδηγεί

στον µέγιστο χρόνο συγκέντρωσης.

2.3.3 Λεκάνη και υπολεκάνες απορροής

Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε η λεπτοµερής χάραξη της λεκάνης απορροής,

χρησιµοποιώντας εκτός από τους χάρτες της ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, τα στοιχεία της

διαθέσιµης κτηµατογραφικής αποτύπωσης του οικισµού του Κάµπου. Επίσης ελήφθη υπόψη

η επιφανειακή κίνηση των υδάτων µε βάση το οδικό δίκτυο.

Η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής υπολογίστηκε σε 614 στρεµ. Η ανωτέρω

έκταση διαχωρίστηκε σε 17 υπολεκάνες απορροής, που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές

θέσεις του δικτύου και υπολογίστηκαν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά κάθε µίας εξ αυτών σε

περιβάλλον GIS. Οι ως άνω λεκάνες απορροής αποτυπώνονται στο σχέδιο Γ2 της µελέτης.

2.3.4 Συντελεστής απορροής

Στις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης µελετών αποχέτευσης οµβρίων υδάτων

(Π∆ 696/1974) ορίζονται οι ακόλουθοι τυπικοί συντελεστές απορροής C, µε µοναδικό

κριτήριο την τοπογραφική διαµόρφωση της περιοχής:

- για ορεινές λεκάνες: C=0,60

- για λοφώδεις εκτάσεις: C=0,50

- για πεδινές περιοχές: C=0,30

Η ανωτέρω θεώρηση δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψη του συντάξαντα, να χρησιµοποιηθεί

για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, δεδοµένου ότι οι κλίσεις των υπολεκανών απορροής

της περιοχής είναι πολύ ήπιες και κυµαίνονται από 0,7% έως 3,4%, συνεπώς εκτιµάται ότι θα

οδηγούσε σε υποδιαστασιολόγηση του έργου.

Πραγµατοποιήθηκε συνεπώς µια πιο λεπτοµερής προσέγγιση του συντελεστή απορροής, σε

περιβάλλον GIS, µε βάση τις χρήσεις γης που διαµορφώνονται σε κάθε υπολεκάνη.

Συγκεκριµένα, µε βάση τους διαθέσιµους ορθοφωτοχάρτες του Κτηµατολόγιου, χαράχθηκαν

τα ακριβή όρια των περιοχών που περιλαµβάνουν κτίσµατα, δρόµους και γενικά εκτάσεις µε

υψηλό συντελεστή απορροής, σε σχέση µε τις αδόµητες εκτάσεις (σχέδιο Γ2). Περαιτέρω, για

τις λεκάνες που εµπίπτουν στην περιοχή του αερολιµένα Χίου και της προβλεπόµενης

επέκτασής του, εκτός από την υφιστάµενη κατάσταση, πραγµατοποιήθηκε πρόβλεψη ως

προς τις επιφάνειες που αναµένεται να έχουν υψηλό συντελεστή απορροής (περιοχή

επέκτασης διαδρόµου, πιθανή επέκταση κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων εδάφους κτλ),

ώστε οι προτεινόµενοι αγωγοί οµβρίων να µπορούν να εξυπηρετήσουν και τις µελλοντικές

ανάγκες του αεροδροµίου.

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η επιφάνεια δοµηµένων και αδόµητων εκτάσεων που εµπίπτει

σε κάθε υπολεκάνη απορροής. Στις δοµηµένες εκτάσεις αντιστοιχήθηκε συντελεστής
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απορροής 0,90 (πεζοδρόµια, δρόµοι, στέγες) ενώ στις αδόµητες 0,20 (αγροί µέσης κλίσης –

βαριά εδάφη), σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των Αµερικανικών Ενώσεων WPCF &

ASCE (Κουτσογιάννης, 2011).

Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του συντελεστή απορροής δίνονται στον ακόλουθο

πίνακα. Ο µέσος συντελεστής απορροής της περιοχής µελέτης ανέρχεται σε C=0,46. Το

αναγραφόµενο µέσο υψόµετρο και κλίση υπολογίστηκε από τους χάρτες κλίµακας 1:5.000.

Όνοµα
Επιφάνεια

(στρ.)
Μέσο

υψόµ. (µ)
Μέση

κλίση (%)
Αγροτ.

(%)
Αστική

(%) c

101 10,4 7,7 2,2 77,8 22,2 0,36

102 6,9 8,5 2,1 77,0 23,0 0,36

103 9,5 6,9 2,3 70,8 29,2 0,40

104 23,9 6,1 2,2 81,6 18,4 0,33

105 159,4 10,2 2,8 79,1 20,9 0,35

106 12,0 4,3 1,6 78,2 21,8 0,35

107 47,9 3,4 2,6 69,0 31,0 0,42

108 56,9 1,8 1,7 0,0 100,0 0,90

109 10,0 4,6 1,9 76,4 23,6 0,36

110 7,7 3,5 1,6 76,6 23,4 0,36

111 131,8 9,8 2,0 64,7 35,3 0,45

112 3,4 2,6 3,5 0,0 100,0 0,90

113 15,1 5,5 2,2 55,9 44,1 0,51

114 44,8 5,0 2,2 64,1 35,9 0,45

115 42,4 1,7 1,5 70,2 29,8 0,41

116 3,7 0,6 0,7 26,1 73,9 0,72

117 27,6 0,7 1,3 53,6 46,4 0,52

Σύνολο 613,6 Μέση τιµή 63,5 36,5 0,46

2.4 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

2.4.1 Υπολογισµός υδραυλικών στοιχείων αγωγού

Οι αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων διαστασιολογούνται µε βάση τη σχέση του Manning,

σύµφωνα µε την οποία:

� � 1! ∙ "
2
3 ∙ $

όπου: V : η ταχύτητα ροής σε µ/δλ

n : ο συντελεστής τραχύτητας (Manning) του αγωγού

R : η υδραυλική ακτίνα σε µ

J : η κατά µήκος κλίση πυθµένα του αγωγού

2.4.2 Συντελεστής τραχύτητας

Στο υπό µελέτη σωληνωτό δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων χρησιµοποιούνται πλαστικοί

σωλήνες από HDPE διπλού δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική επιφάνεια.
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Οι αµερικανικές ενώσεις WPCF & ASCE (1976) συνιστούν τιµές του n στα όρια 0,011 –

0,015 για τα συνήθη υλικά σωληνώσεων (σωλήνες από σκυρόδεµα, αµιαντοτσιµέντο,

πλαστικοί ή αργιλοπυριτικοί). Για την επιλογή της τελικής τιµής θα πρέπει να συνεκτιµώνται

και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τραχύτητα (Κουτσογιάννης, 2011).

Η Federal Highway Administration (2009) συνιστά τιµές του συντελεστή τραχύτητας µεταξύ

0,009 και 0,015 για πλαστικούς σωλήνες µε λεία εσωτερική επιφάνεια.

Για επενδεδυµένες τάφρους και έγχυτους ορθογωνικούς αγωγούς από σκυρόδεµα

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ τυπική τιµή του συντελεστή τραχύτητας 0,016.

Με βάση τα ανωτέρω, για τον συντελεστή τραχύτητας που υπεισέρχεται στον τύπο του

Manning επιλέγονται οι ακόλουθες τιµές:

- Για τους σωλήνες HDPE διπλού δοµηµένου τοιχώµατος: n=0,013. Η θεώρηση του

συντελεστή αυτού λαµβάνει υπόψη τις αναµενόµενες τοπικές απώλειες στα φρεάτια

επίσκεψης και τη µεταβολή του συντελεστή τραχύτητας µε το βάθος ροής.

- Για τους ορθογωνικούς αγωγούς από οπλισµένο σκυρόδεµα (ανοικτούς και

κλειστούς): n = 0,016.

2.4.3 Περιορισµοί ταχύτητας

Ο περιορισµός ταχυτήτων κάτω από ορισµένα µέγιστα όρια έχει σκοπό την αποφυγή

διαβρώσεων των πυθµένων των αγωγών, αλλά και τον περιορισµό του εύρους διακύµανσης

της ταχύτητας, µε σκοπό την αποφυγή ασταθειών ροής σε περιπτώσεις απότοµων αλλαγών

της. Οι ελληνικές προδιαγραφές καθορίζουν ως µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα αυτή των

6 µ/δλ. Στην συγκεκριµένη µελέτη, δεν προέκυψαν µεγαλύτερες ταχύτητες από τη µέγιστη

επιτρεπόµενη.

Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα προκειµένου να αποφευχθεί η εναπόθεση φερτών υλών,

συνήθως λαµβάνεται µεταξύ 0,45 και 0,80 µ/δλ. Στην παρούσα µελέτη ελήφθη ίση µε

0,60 µ/δλ, που είναι η συνηθέστερα εφαρµοζόµενη τιµή. Η τήρηση της ελάχιστης αυτής

ταχύτητας ελέγχεται για παροχή ίση µε το 10% της παροχετευτικότητας της πλήρους

υδραυλικής διατοµής.

2.4.4 Περιορισµοί γεωµετρίας και κλίσεων

Οι ελληνικές προδιαγραφές (Π∆ 696/1974) επιβάλλουν τη χρήση εσωτερικών διαµέτρων κατ’

ελάχιστον 40 εκ για αγωγούς οµβρίων, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι απόφραξης. Οι

διάµετροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη στους σωληνωτούς αγωγούς και

προκύπτουν βάσει των υδραυλικών υπολογισµών έχουν ελάχιστη τιµή (εσωτερική διάµετρο)

0,60 µ και µέγιστη τιµή 0,80 µ.

Κατά κανόνα οι αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων ακολουθούν την κλίση του εδάφους. Αυτό

όµως δεν είναι εφικτό σε περιπτώσεις που οι δρόµοι έχουν πολύ µικρές ή αντίθετες κλίσεις

µε την χάραξη. Στην περίπτωση αυτή ο αγωγός τοποθετείται µε την ελάχιστη κλίση που

εξασφαλίζει ικανοποιητική ταχύτητα για αυτοκαθαρισµό. Οι ελληνικές προδιαγραφές

συνιστούν οι ελάχιστες κλίσεις των αγωγών να καθορίζονται σε τρόπο ώστε η ταχύτητα που

αντιστοιχεί στο 10% της παροχετευτικότητας του αγωγού να υπερβαίνει τα 0,6 µ/δλ για

αγωγούς οµβρίων. Ο περιορισµός αυτός ανάγεται ουσιαστικά στον περιορισµό της ταχύτητας
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που ετέθη στην προηγούµενη παράγραφο. Επειδή όµως οι πολύ ήπιες κλίσεις οδηγούν στην

πράξη σε κατασκευαστικές δυσκολίες, επιλέχθηκε ως ελάχιστη επιτρεπτή κλίση τοποθέτησης

του αγωγού στο υπό µελέτη δίκτυο η κλίση 40/00 (τέσσερα τοις χιλίοις) για τους σωληνωτούς

αγωγούς και 30/00 (τρία τοις χιλίοις) για τους ορθογωνικούς αγωγούς, κλίσεις που

υπερκαλύπτουν τον περιορισµό ελάχιστης ταχύτητας.

2.4.5 Περιορισµοί πληρότητας

Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό πλήρωσης σύµφωνα µε τις ελληνικές προδιαγραφές, για

νέους αγωγούς οµβρίων ορίζεται στο 70% της διαµέτρου, ενώ υπάρχει διαφοροποίηση του

ποσοστού πλήρωσης µε τη διάµετρο του αγωγού, µόνο για τους αγωγούς ακαθάρτων. Εν

τούτοις στις ΟΜΟΕ προτείνονται τα αντίστοιχα ποσοστά πλήρωσης, τα οποία και

υιοθετήθηκαν υπέρ της ασφαλείας στην παρούσα µελέτη για τους σωληνωτούς αγωγούς:

- για αγωγούς διαµέτρου D<=0,40 µ : max y/D = 0,50

- για αγωγούς διαµέτρου 0,40 µ<D<=0,60 µ : max y/D = 0,60

- για αγωγούς διαµέτρου D>0,60 µ : max y/D = 0,70

Όσον αφορά το απαιτούµενο ελεύθερο περιθώριο για τους ανοικτούς και κλειστούς

ορθογωνικούς αγωγούς η Εγνατία Οδός ΑΕ προτείνει τα ακόλουθα:

Τύπος διατοµής Υποκρίσιµη ροή Υπερκρίσιµη ροή

Ορθογωνική διατοµή 0,10 Ηe 0,20 y

Τραπεζοειδής διατοµή 0,20 Ηe 0,25 y

όπου:

- Ηe = y +V2/2g το ύψος της ειδικής ενέργειας και

- y το βάθος ροής.

Η επάρκεια του ελεύθερου περιθωρίου για τους ορθογωνικούς αγωγούς Τ1 και Τ2 ελέγχθηκε

σύµφωνα µε τους ως άνω τύπους, ενώ ταυτόχρονα τηρήθηκε και µέγιστο ποσοστό

πλήρωσης της διατοµής ίσο µε 80%.

2.4.6 Υδραυλικοί υπολογισµοί

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν σε λογιστικό φύλλο ανά τµήµα αγωγού

µεταξύ φρεατίων επίσκεψης ή κόµβων και ενσωµατώνουν όλες τις προαναφερόµενες

θεωρήσεις και περιορισµούς.

Για κάθε υπό εξέταση τµήµα του αγωγού εισάγεται η επιφάνεια της λεκάνης απορροής που

καταλήγει στο τµήµα αυτό και ο µέσος συντελεστής απορροής και βάση του χρόνου συρροής

υπολογίζεται η βροχόπτωση σχεδιασµού και συνακόλουθα η παροχή σχεδιασµού.

Από την κατά µήκος κλίση και το συντελεστή τραχύτητας του αγωγού υπολογίζεται η

απαιτούµενη διατοµή για την ικανοποίηση όλων των υδραυλικών περιορισµών. Η διατοµή

του αγωγού σε ένα τµήµα δεν µπορεί να είναι µικρότερη από αυτήν του προηγούµενου

τµήµατος, ακόµα και αν οι υδραυλικοί υπολογισµοί το επιτρέπουν. Η συναρµογή των

τµηµάτων των σωληνωτών αγωγών γίνεται «άντυγα µε άντυγα» ενώ των ορθογωνικών

αγωγών «πυθµένα µε πυθµένα».

http://code-industry.net/


Τεχνική έκθεση – Υδραυλικοί υπολογισµοί σελ 18

Ο πίνακας υδραυλικών υπολογισµών παρατίθεται στο παράρτηµα. Σε αυτόν δίνονται τα

σηµαντικότερα γεωµετρικά και υδραυλικά στοιχεία κάθε αγωγού.

Χίος, / /2017

Συντάχθηκε

Χίος, / /2017

Θεωρήθηκε

Μιχαήλ Πικούνης

Πολ. Μηχανικός µε βαθµό Β΄

Ο Προϊστ. ∆/νσης

Τεχν. Υπηρεσιών

Ελευθέριος Παπαλάνης

Πολ. Μηχανικός µε βαθµό Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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Α. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΩΓΟΥ Κ1 (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠO HDPE)

Αγωγός 

(φρ. 

αρχής: φρ. 

πέρατος)

Χ.Θ. 

φρεατίου 

αρχής

Χ.Θ. 

φρεατίου 

πέρατος

Μέσος 

συντελ. 

απορ-

ροής

Συνολική 

έκταση 

λεκάνης 

Χρόνος 

συρροής 

στην 

αρχή

Περίοδος 

επανα-

φοράς

Ένταση 

βροχής

Παροχή 

υπολο-

γισµού 

Αριθµός 

Manning 

∆ιατοµή 

εσωτε-

ρική

Μήκος Κατά 

µήκος 

κλίση 

Παροχή 

πλήρους 

αγωγού 

Ταχύτητα 

ελέγχου

Βάθος 

ροής

Ταχύτητα 

ροής

Ποσοστό 

πλήρω-

σης

Αριθµός 

Froude

C Ε t T i Qυ n D L J Qπλ VQπλ/10 y V y/D Fr

(στρ.) (λεπτά) (έτη) (χλσ/ώρα) (κµ/δλ) (µ) (µ) (
o
/oo) (κµ/δλ) (µ/δλ) (µ) (µ/δλ) (%)

ΑΓΩΓΟΣ Κ1

K1-6:K1-5 0+298,00 0+240,00 0,37 26,75 10,00 10 141,21 0,393 0,013 0,60 58,00 12,3 0,680 1,54 0,33 2,49 54,5 1,55

K1-5:K1-4 0+240,00 0+180,00 0,37 26,75 10,39 10 138,74 0,393 0,013 0,60 60,00 10,3 0,622 1,41 0,35 2,33 57,6 1,39

K1-4:K1-3 0+180,00 0+120,00 0,35 50,69 10,82 10 136,11 0,676 0,013 0,69 60,00 10,9 0,931 1,59 0,44 2,71 63,2 1,42

K1-3:K1-2 0+120,00 0+060,00 0,35 50,69 11,19 10 133,95 0,676 0,013 0,80 60,00 4,0 0,836 1,06 0,55 1,85 68,2 0,84

K1-2:K1-1 0+060,00 0+000,00 0,35 50,69 11,73 10 130,92 0,676 0,013 0,80 60,00 4,0 0,836 1,06 0,55 1,85 68,2 0,84

Τµήµα δικτύου Στοιχεία υπολογισµού παροχής Χαρακτηριστικά αγωγού Υδραυλικά στοιχεία

Υδραυλικοί υπολογισµοί σελ. 1/1
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Β. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ Τ1 ΚΑΙ Τ2 (ΤΑΦΡΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠO ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ)

Αγωγός 

(κόµβος 

αρχής: 

κόµβος 

πέρατος)

Χ.Θ. 

κόµβου 

αρχής

Χ.Θ. 

κόµβου 

πέρατος

Μέσος 

συντελ. 

απορ-

ροής

Συνολική 

έκταση 

λεκάνης 

Χρόνος 

συρροής 

στην 

αρχή

Περίοδος 

επανα-

φοράς

Ένταση 

βροχής

Παροχή 

υπολο-

γισµού 

Είδος 

διατοµής 

(Ανοικτή/

Κλειστή)

Αριθµός 

Mannin

g 

Πλάτος 

διατοµής 

Ύψος 

διατοµής 

Κλίση 

τοιχω-

µάτων

(ορ:κατ)

Μήκος Κατά 

µήκος 

κλίση 

Παροχή 

πλήρους 

αγωγού 

Ταχύτητα 

ελέγχου 

(>0,6 

µ/δλ)

Βάθος 

ροής

Ταχύτητα 

ροής

(<6,0 

µ/δλ)

Απαιτού-

µενο 

ελεύθερο 

περιθώ-

ριο

Ποσοστό 

πλήρω-

σης

(<80%)

Αριθµός 

Froude

C E t T i Qυ n B H z L J Qπλ VQπλ/10 y V F y/Η Fr

(στρ.) (λεπτά) (έτη) (χλσ/ώρα) (κµ/δλ) (µ) (µ) (µ) (
o
/oo) (κµ/δλ) (µ/δλ) (µ) (µ/δλ) (µ) (%)

ΑΓΩΓΟΣ Τ1

Τ1-4:T1-3 0+262,40 0+202,40 0,35 222,16 12,27 10 128,05 2,753 Κλειστή 0,016 1,15 1,60 0,00 60,00 6,4 5,181 1,63 0,95 2,52 0,13 59,4 0,83

T1-3:T1-2 0+202,40 0+178,40 0,35 222,16 12,66 10 126,03 2,753 Κλειστή 0,016 1,15 1,20 0,00 24,00 6,4 3,673 1,46 0,95 2,52 0,13 79,1 0,83

T1-2:T1-1 0+178,40 0+035,40 0,36 270,07 12,82 50 183,69 4,968 Κλειστή 0,016 1,50 1,20 0,00 143,00 10,0 6,719 1,96 0,95 3,50 0,19 78,9 1,15

T1-1:T1-0 0+035,40 0+000,00 0,45 327,00 13,50 50 178,92 7,386 Κλειστή 0,016 2,20 1,20 0,00 35,40 8,0 10,188 1,91 0,94 3,56 0,19 78,6 1,17

ΑΓΩΓΟΣ Τ2

T2-8:T2-7 0+579,50 0+461,80 0,36 17,67 10,00 10 141,21 0,253 Ανοικτή 0,016 1,15 1,20 0,00 117,70 3,0 2,516 1,00 0,22 1,00 0,03 18,3 0,68

T2-7:T2-6 0+461,80 0+339,20 0,45 152,90 11,96 10 129,68 2,467 Ανοικτή 0,016 1,15 1,40 0,00 122,60 5,5 4,102 1,44 0,92 2,32 0,12 66,0 0,77

T2-6:T2-5 0+339,20 0+194,70 0,45 212,84 12,84 10 125,17 3,351 Ανοικτή 0,016 1,15 1,50 0,00 144,50 5,5 4,451 1,48 1,18 2,46 0,15 78,9 0,72

T2-5:T2-4 0+194,70 0+169,75 0,45 212,84 13,81 10 120,57 3,351 Κλειστή 0,016 1,30 1,50 0,00 24,95 4,5 4,820 1,38 1,11 2,31 0,14 74,3 0,70

T2-4:T2-3 0+169,75 0+146,55 0,45 255,27 13,99 20 142,43 4,499 Ανοικτή 0,016 2,00 1,20 0,00 23,20 4,0 6,340 1,32 0,93 2,43 0,12 77,2 0,81

T2-3:T2-2 0+146,55 0+071,30 0,45 259,00 14,15 20 141,60 4,577 Ανοικτή 0,016 2,00 1,20 0,00 75,25 4,0 6,333 1,32 0,94 2,44 0,12 78,2 0,80

T2-2:T2-1 0+071,30 0+022,00 0,45 259,00 14,67 20 138,98 4,577 Ανοικτή 0,016 2,00 1,20 0,00 49,30 4,0 6,330 1,32 0,94 2,44 0,12 78,3 0,80

T2-1:T2-0 0+022,00 0+000,00 0,46 286,60 15,01 20 137,32 4,991 Κλειστή 0,016 2,00 1,20 0,00 22,00 4,5 6,717 1,40 0,96 2,61 0,13 79,8 0,85

Τµήµα δικτύου Στοιχεία υπολογισµού παροχής Υδραυλικά στοιχείαΧαρακτηριστικά αγωγού

Υδραυλικοί υπολογισµοί σελ. 1/1

http://code-industry.net/

		2017-12-28T11:42:46+0200


		2017-12-28T11:47:16+0200




