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Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες 

εκείνων ποθ πεθάναν, ~ εκείνων πού είναι 

γ1ά μάς χαμένο~ σάv τούς πεθαμένους. 

Κάποτε μές στά 6vc1ρά μας ομιλούνε· 
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Καi μέ τόν ήχο Ί:.ων yιά μιά στιγμή επιστρέφουν 

~χοι από τ~v πρώτη ποίησ1 τής tωής μας -
σά μουσική, τήν νύχτα, μακρυνή, πού σβύvει. 

ΦΩΝΕΣ, Κ.Π.Καβάφη, 1904 



 
 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 
 Από πολλά χρονιά είχε φανεί η επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης 
στο πρόβλημα της αποχέτευσης της πόλης των Iωαvvίvωv. Αρχικά προτάθηκε 
σαν τελικός αποδέκτης των υγρών λυμάτων o ποταμός Καλαμάς. Η μελέτη 
όμως αυτή δεν εξέταζε τυχόν άλλες σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις, γι' 
αυτό έγινε προφανής η ανάγκη μιας νέας μελέτης που κύριο γvώμovα θα 
είχε τη μη χρησιμοποίηση του ποταμού Καλαμά σαν αποδέκτη των λυμάτων 
της πόλεως Iωαvvίvωv. Μια τέτοια λύση σήμερα είναι επιτακτική διότι o 
σύγχρονες αντιλήψεις, διεθνώς, για τη προστασία του περιβάλλovτoς 
επιβάλουν την κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση της χρήσης, ως φυσικών 
αποδεκτών λυμάτων, των θαλασσών, λιμνών και ποταμών, εκτός αν δεν 
υπάρχει άλλη λύση. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην αντιμετώπιση αυτής της 
μορφής ρυπάνσεως του περιβάλλovτoς αποτελεί το Βιολογικό Δάσος. Το 
Δάσος αυτό αποτελείται από διάφορα είδη δένδρων, τα οποία έχουν την 
ικανότητα να αvαπτύσσovται και να ζουν απoρρoφώvτας μεγάλες ποσότητες 
επεξεργασμένων λυμάτων. 
 Η άρδευση αποτελεί μια πολλαπλή επιστήμη, που καλείται να 
συνθέσει τις επιστήμες της φυτοτεχνίας, φυσιολογίας φυτών και φυσικής 
εδάφους με τις επιστήμες της γεωργικής υδραυλικής και μηχαvoλoγίας. 
Έτσι συγκεντρώνεται η προσπάθεια στην επιλογή, συσχέτιση και συνδυασμό 
των γνώσεων εκείνων από τις πρoηγoύμεvες επιστήμες, που κρίθηκαν 
απαραίτητες, ώστε η μελέτη να είναι υλοποιήσιμη με ποικίλη υποδομή και 
επίπεδο. 
 Ειδικότερα η εν λόγω εργασία, μετά την ανάπτυξη αρχικά στην 
εισαγωγή του σκοπού για τov oπoίo γίνεται και των στόχων τους oπoίoυς 
μπορεί να επιτύχει, απαρτίζεται από 4 μέρη. Στο 1o μέρος δίνεται το 
περιβαλλοντικό προφίλ που επικρατεί στην περιοχή εγκατάστασης του 
Βιολογικού Δάσους. Επιλέγεται βέλτιστη περιοχή με γεωμορφολογικά και 
γεωλογικά κριτήρια. Αvαπτύσσovται τα εδαφολογικά, υδρολογικά και 
κλιματολογικά χαρακτηριστικά δεδομένα της περιοχής, καθώς και 
εκτιμήσεις παροχών ακαθάρτων από αστικά υγρoλύματα με βάση τov 
πληθυσμό. Η εκτίμηση αυτή επιχειρείται με βάση μια μαθηματική εξομοίωση 
των μελλovτικώv πληθυσμών, με τις παραδοχές της αριθμητικής αύξησης 
πληθυσμού. Τέλος, περιέχονται χαρακτηριστικά γεωπovικώv και δασoπovικώv 
ειδών που ευδoκιμoύv στην περιοχή και παρουσιάζεται η ειδική φυσιολογία 
της τεχvoλoγικής μεθόδου συστήματος "Καλλίδεvδρoν". Στο 2o μέρος 
γίνεται η μελέτη της τοπικής άρδευσης ανάλογα με το έδαφος και τα 
δένδρα. Σχεδιάζεται το δίκτυο. Υπολογίζεται η κατανάλωση του λύματος 
από τις καλλιέργειες με εφαρμογή της μεθόδου Blaney-Criddle, γίνεται 
προγραμματισμός των αρδεύσεων και υπoλoγίζovται oι διατομές και oι 
απώλειες πίεσης των αγωγών του δικτύου με χρήση vόμωv όπως των Hazen-
Williams και Darcy-Weisbach. Στο 3o μέρος γίνεται η μελέτη της 
επιφανειακής άρδευσης με παρόμοια δομή όπως έγινε και στη μελέτη 
τοπικής άρδευσης του 2oυ μέρους. Στο 4o μέρος βρίσκονται oι κρίσιμοι 
δρόμοι των δικτύων που σχεδιάστηκαν, υπoλoγίζovται τα μαvoμετρικά ύψη, 
oι δεξαμενές και oι αντλίες, ενώ γίνεται κατ’ εκτίμηση ένας συvoπτικός 
οικονομικός προϋπολογισμός. 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
For many years, the solution to the problem of the Ioannina city liquid 
waste has been an urgent priority. The Kalamas River was originally 
proposed as the final recipient of the liquid waste. However, other 
modern alternatives were not put under consideration and it became 
apparent that a new study would have focus on the non-use of the 
Kalamas River as a recipient of the Ioannina city liquid waste. Such a 
solution is imperative today, because modern internationally accepted 
concepts of environmental protection require the use of seas, lakes and 
rivers as natural recipients of liquid waste to be as minimal as 
possible, unless there is no other solution. An interesting proposal to 
address this form of environmental pollution is the organic forest 
trees plantation. This kind of forest consists of different types of 
trees, which have the ability to grow absorbing large amounts of 
treated liquid waste. 
Irrigation is a multidisciplinary science, combining the sciences of 
horticulture, plant physiology and soil science with the sciences of 
agricultural hydraulics and mechanical engineering. This effort 
concentrates on the selection, correlation and combination of those 
scientific elements deemed necessary, so the study will be feasible, 
implementing varying infrastructures and levels. 
In particular, this work, after the initial introduction of the purpose 
and the goals which can be achieved, consists of four parts. In the 
first part the prevailing environmental profile of the organic forest 
trees plantation installation area is given. An optimal area under 
geomorphological and geological criteria is selected. The soil, 
hydrological and climatic characteristics of the area, as well as 
estimates of urban liquid waste based on population are presented. This 
estimation is attempted on the basis of a mathematical simulation of 
the future population, using assumptions of arithmetic population 
growth. Finally, features of agricultural and forest species that 
thrive in the area are shown and the specific physiology of the 
“kallidendron technology” systematic method is presented. The second 
part focuses on the local irrigation according to the soil and the 
trees. The irrigation network is designed. Liquid waste consumption by 
the crops is calculated using the Blaney-Criddle method, irrigation 
planning is performed and the cross sections and the pressure losses of 
the pipelines network are calculated using methods such as Hazen-
Williams and Darcy-Weisbach. In the 3rd part, the surface irrigation is 
studied with similar structure as in the 2nd part. In the 4th part the 
critical paths of the networks are designed, calculating the manometric 
heads, the tanks and the pumps, and a summary financial budget is 
estimated. 
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Από πολλά χρόv~α εiχε φανεi η επ1τακτ1κή ανάγκη εξεύρεσης 

λύσης στο πρόβλημα. της αποχέτευσης της πόλης των Ιωαννίνων. 

Αρχ1κά προτάθnκε σαν τελJ..κός αποδέκτης των υγρών λυμάτων ο 

ποταμός Καλαμάς. Η μελέτη όμως αυτ~ δεν εξέταζε τυχόν άλλες 

σύγχρονες εναλλακτ1κές λύσε1ς 1 y1' αυτό έy1νε προφανής η ανάγκη 

μ1ας νέας μελέτης που κίrρ10 γνώμονα θα είχε τη μη χρησ1μοποίηση 

του ποταμού Καλαμά σαν αποδέκτΙΊ των λυμάτων της πόλεως Ιωαννίνων. 

Μ1α τέτο~α λύση σήμερα εiνα1 επJ.τακτ1κf1 δ1ότJ. 01 σύγχρονες 

αντ1λf1ψε1ς, δJ_ εθν<ί°)ς, γ1α τη προστασiα του περ1βάλλοντος επ~βάλουν 

την κατά το δυνατό ελαχ1στοποίηση της χρ~σης, ως φυσ1κών 

αποδεκτών λυμάτων, των θαλασσών, λ~μvών κα1 ποταμών,εκτός αν δεν 

υπάρχε~ άλλη λύση. 

Μ1α ενδ1αφέ:ρουσα πρόταση στnν αντ:ιμετώπ~ση αυτι<1ς της μορφής 

ρυπάνσεως του περ1βάλλοντος αποτελεί το Β1ολογ1κό λdσος. Το Δάσος 

αυτό αποτελεiτα~ από δ1άφορα εiδη δένδρων, τα οποία έχουν την 

1κανότητα να αναπτ~σσοντα1 κα1 να ζουν απορροφώντας μεγάλες 

ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων. 

Η μέθοδος αυτή έχε~ εφαρμοστεί με επ1τυχία από το εργαστ~ρ10 

Ε1δ1κ~ς Μηχανολογίας του Πανεπ~στημiου Πατρών, y1α τα λύματα της 

Πανεπ1στημ1ούπολης του Ρiου, με αποτελέσματα εντυπωσ1ακά. Η 

επ1τυχiα αυτ~ έδωσε το έναυσμα της δημ1ουρyiας Β1ολογ1κών Δασών 

σε δ1άφορες πόλε1ς της Ελλάδος, πράγμα το οποίο αποσκοπεί να 

επ1τύχε1 η παρούσα μελέτη κα~ στr~ν πόλη των Ιωαννiνων. 

Η παροόσα μελέτη αποτελεiτα~ από 14. κεφάλα1α 

περ1yράφετα1 αναλυτ1κά ολόκληρο το έργο μέσα από 

υπολογ1σμοάς, δ1αyράμματα, πίνακες κα1 νομογραφήματα, 

εφαρμογή του να yivε1 εφ1κτή. Παρατiθετα1 στο τέλος 

συνοπτ1κή παρουσίαση της μελέτης γ1α καλότερη εποπτεία. 

στα οποία 

θεωρίες, 

ώστε η 

κα1 μ1α 

Η άρδευση αποτελεί μ1α πολλαπλ4 επ~στdμη, που καλεiτα1 να 

συνθέσε1 τ~ς επ1στήμες της φυτοτεχνiας, φυσ1ολογiας φυτών κα1 

φυσ1κής εδάφους με τ~ς επ1στήμες της γεωργ1κής υδραυλ1κής κα1 

μηχανολογίας. Ετσ~ συγκέ"V'τρωσα τη προσrrάθε1ά μου στην επ1λοyή, 

συσχέτ1ση κα1 συνδυασμό των γνώσεων εκεiνων από τ~ς προηγούμενες 

επ1στήμες, που έκρ~να απαραίτητες, ώστε η μελέτη να εiνα~ 

υλοποiησ~μη με πο1κiλη υποδομή κα1 επίπεδο. 



Σημε1ώνετα1 ότ1 το έργο της nαρούσης μελέτης προτάθηκε στη 

Γεν1κή Γραμματεία Ερευνας κα1 Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), y1α να 

χρ11ματοδοτrιθεί προς εφαρμογιΊ στα πλαίσ1α του Επ1χε1ρησ1ακού 

Προγράμματος Ερευνας κα1 Τεχνολογiας ΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙ )/Υnοπρόγραμμα 1: 
Ενίσχυση Ερευνητ 1κών & 1'εχνολογ1κών (Ε&Τ) Δραστηρ1οτήτων σε 

τομc:f. ς υψηλού 01κονομ1κού c:νδJ αφέpοντος/Ε1δ1κή Δράση γ~α την 

ενίσχυση των Ε&Τ Δροστηρ1οτή~ων σε επ1λεγμένες nερ1φέρε1ες, όσο 

αφορά την 01κολογiα κο1 το περ1βάλλον. 

Τελε1ώνοντας, θα ήθελα από τη θέση αυτή να εκφράσω τ~ς 

θερμότερες ευχαρ1στίες μου στο σεβαστό καθηγητή της έδρας 

'Έ1δ1κής Μηχανολογίας " της Π:>λυτεχν1κής Σχολής του Πανεπ1στημίου 

Πατρών κ. Παναγ1ώτη Δρακάτο όχ1 μόνο γ1α την εnίβλε~:rη της 

παρούσης εργασίας, όσο κα1 γ1α τη yεν1κότερη βοήθε1α που κατά 

κα1ρούς προσέφερε στrιν εο1στημον1κή μου συγκρόcηση. 

Ευχαρ1στώ επίσης Οερμά 

την αγάπη κα1 συμπαράστασή 

συγγραφής κα1 nροετο1μασiας 

τους γονείς μου κα1 τ'αδέρφ1α μου 

τους κατά την κοπ1αστ1κή ιιερίοδο 

r.rι ς παρούσης εργασ.ί.ας. 

Σεπτέμβρ1ος 1995 
Χ. Γ. ΙiλΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΚΕΦΑΛ..Α.ΙΟ :]_c:JΙ 

ΕΙΣ.Α.ΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός ~ης μελέ~ης 

Η σκοπ1μότητα εκπόνησης της μελέτης είνα1 η έρευνα μ1ας 

δυνατής κα1 πρόσφορης λύσης y1α την απαγωγή κα1 τελ1κή δ~άθεση 

των υγρών αποβλήτων, της ευρύτερης περ1οχής του Λεκανοπεδίου 

Ιωαννίνων, κατά τρόπο που να δ1ασφαλiζετα1, στο μέy1στο δυνατό 

βαθμό, η υψηλή . πο1ότητα 01κολογ1κών, πεp16αλλοντ1κών κα1 

φυχολοy1κών συνθηκών, αποκλε~όμενης της δ~άθεσής τους, έστω κα1 

μετά τρ1τοβάθμ10 β~ολογ1κό καθαρ1σμό, στον ποταμό Καλαμά, στη 

λiμνη Παμβώτ1δα ή στο Ιόν10 Πέλαγος, προστατευόμενου παράλληλα 

κα1 του ευρύτερου υπόγε1ου υδροφόρου ορίζοντα. 

Η συλλογή, ο β1ολογ1κός καθαρ1σμός κα1 η ασφαλής (μη 

ρυπαiνουσα) απόρρ1ψη των λυμάτων (01κ1ακών, γεωρy1κών, 

κτηνοτροφ1κών κα1 β~ομηχαν1κών) σε χερσαίους ή υδάτ1νους 

αποδέκτες τη. ς μείζονος περ1οχής Ιωαννίνων, αποτέλεσε τα τελευταία 

χρόν1α κύρ10 θέμα δημοσίων τεχν1κών συζητήσεων κα1 1σχυρών 

κο1vων1κών (κα1 πολ1τ1κών) συγκρούσεων μεταξύ αρμοδίων κα1 μη. Η 

παραπάνω αντ1παράθεση πήρε δ1αστάσε1ς Εθν1κού θέματος. Τα καίρ1α 

σημεiα της αντ1παράθεσης εστ1άζοντα1 στα εξής ορ1ακά σημεία: 

α. Στη μεθοδολογία καθαρ1σμού των λυμάτωy κα1 στο γεν1κότερο 

πλάνο 01κολογ1κού-περ1βαλλοvτ1κού σχεδ1ασμού της περ1οχής. 

β. Στο βαθμό καθαρ1σμού των λυμάτων, στον τρόπο της απόρρ1φης, 

στη μορφή, το μέγεθος, τη δυνατότητα κα1 την αντοχή των 

αποδεκτών (χερσαiων ή υδατiνων). 

γ. Στη μελέτη σκοπ1μότητος, στο κόστος, στο χρόνο εκτέλεσης, 

στην απόδοση κα1 τον προσδ1ορ1σμό υγε1ονομ1κής κα1 

01κολογ1κής πολ1τ1κής, γ1α την προστασία του 

01κοσυστήματος, καθώς κα1 στην 01κονομ1κή-κο1νωv1κή κα1 

πολ1τ1στ1κή ανάπτυξη της περ1οχής στο πλαiσ10 της 

περ1φερ1ακής ανάπτυξης. 

Η παραπάνω αντ1παράθεση οδήγησε στο να καθορ1στεi ως 

επ1τακτ1κό πρόβλημα κα1 κο1νων1κό αίτημα: ri η ασφαλής απόρρ1φη ή 
η "χρησ1μοποirιση-ανακύκλωση•1 των Λυμάτων με πρώτο καθορ1στ1κό 
παράγοντα τα 01κοσυστήματα κα1 το περ1βάλλον της μείζονος 

περ1οχός Ιωανviνων. 
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Η παραπάνω ορ1οθέτηση των τεχν1κών, 01κολογ1κών κα1 

01κονομ1κών επ1σημάνσεων είνα1 αναγκαία γ~α την κατανόηση του 

προβλήματος κα1 τον προσδ1ορ1σμό των πραγματ1κών δ~αστάσεών του, 

που θα οδηγήσουν στην αναζήτηση μ1ας εφ1κτής (01κονομ1κά κα1 

τεχν1κά) λύσης. Η λύση αυτή θα είνα1 τεκμηρ1ωμένη επ1στημον1κά, 

ώστε να καταστεί αποδεκτή από τους κατοίκους της περ1οχής ως 

βέλτ1στη περ1βαλλοντ1κά κα1 01κονομ1κοτεχν1κά, ως εκείνη δηλαδή, 

που θα δ~ασφαλiζε1 την β1ολογ1κή 1σορροπiα του 01κοσυστήματος κα1 

την αναβάθμ1ση της πο1ότητας ζωής των κατοίκων. 

1.2 Στόχο~ κα1 αναμενόμενα αποτελέσματα 

01 στόχο~ του έργου συγκεντρώνοντα1 στα εξής σημεiα: 

1. Παραγωγή β1ολογ1κών προϊόντων υψηλής πο16τητας ανταγων1στ1κά 

σε δ~εθνές επίπεδο. 

2. Δημ1ουργiα 01κονομ1κών μονάδων παραγωγής εκχυλ1σμάτων κα1 

οργαν1κών λ~πασμάτων φ~λ1κών προς το περ1βάλλον. 

3. Ο1κονομ1κά β1ώσ1μες μονάδες τέτο1ων β1ολογ1κών προϊόντων. 
4. Προστασία του φυσ1κού περ1βάλλοντος. 
5. Βελτίωση της εξασφάλ1σης-δ1ατήρησης υδατίνων-χερσαίων πόρων με 
τη δενδροφύτευση φυτε1ών με τη μέθοδο "Καλλίδενδρον" σε 

υποβαθμ1σμένες 

6. Αναβάθμ1ση 
μεγάλων πόλεων 

των ρύπων. 

εκτάσε1ς-τοπία. 

των 1δ1αiτερα υποβαθμ1σμένων αστ1κών περ1οχών των 

κα1 βελτίωση της πο1ότητας ζωής δ1α της με1ώσεως 

7. Παραγωγή ενέργε1ας με περ1βαλλοντ1κά αποδοτ1κή χρήση τοπ1κών 

φυσ1κών πόρων. 

8. Ανάπτυξη οπωροφόρων δένδρων σε εγκαταλελε1μένες εκτάσε1ς 

(νταμάρ1α κλπ.) κα1 αντίστο1χη παραγωγή βρωσίμων πρϊόντων. 

9. Εκμετάλευση εκτάσεων που σήμερα είνα1 αναξ1οποiητες. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου εκτ1μούντα1 ως εξής: 

1. Ελαχ1στοποίηση της ρύπανσης του περ1βάλλοντος. 
2. Αποτροπή της ρύπανσης των υγροβ16τοπων λόγω της χρησ1μοποίησης 
μη φωσφωρ1κών λ~πασμάτων, που δημ1ουpγούν τον ευτροφ1σμό των 

λ~μνών κα1 ποταμών. 

3. Βελτίωση των τοπίων δ1ά της καλλ1έργε1ας β1ολογ1κών προϊόντων, 
λαχαν1κών κα1 φρούτων, που 01 πλέον σύγχρονες έρευνες απέδε1ξαν 

ότ1 εiνα1 01 π10 υγ1ε1νές τροφές. 
4. Δημ1ουργία ανταγων1στ1κών μονάδων, όπου θα παράγοντα~ οργαν1κά 
λ~πάσματα κα1 εκχυλίσματα, που δεν επ1βαρύνουν το περ1βάλλον, 

καθώς κα1 β1ολογ1κών προϊόνiων, ώστε να αποφεύγετα1 η ε1σαγωγή 
από το εξωτερ1κό τέτο1ων λ~πασμάτων σε όφελος του εθν1κού 

κεφαλαίου. 



3 

1.3 Τρόπος αξ~οποίησης των αποτελεσμάτων κα~ αναμενόμενα 
οφέλη 

Με την β1οκαλλ1έργε1α οπωροφόρων κα1 μη, δένδρων, 

χρησ1μοπο1ώντας την τεχνολογiα "Καλλiδενδρον" κα1 τη συμβατ1κή 

μέθοδο, επ1τυγχάνετα1 σημαντ1κή μεiωση των ρύπων της ατμόσφα1ρας. 

Τούτο μπορεi ν' αποδε1χθεi από το γεγονός ότ1 κάθε δένδρο μέσου 

μεγέθους παράyε1 με τη φωτοσύνθεση 10 κα1 πλέον λiτρα οξυγόνου 

την ημέρα. Αν ληφθεί υπόψη ότ1 μ1α υπερα1ωνόβ1α οξ1ά ή άλλο 

μεγάλο δένδρο μπορεi να έχε1 μέχρ1 200000 κα1 πλέον φύλλα που 

καλύπτόυν μ~α επ1φάνε1α 12oom2 κα1 παράγουν άνω των 9000 λiτρων 
οξυγόνου ημερησiως, εiνα1 φανερή η σημασiα που έχουν τα δένδρα 

y1α τη ζωή μας. 

Επiσης με συντηρητ1κούς υπολοy1σμούς εκτ1μάτα1 ότ1 λεύκες 

ηλ1κiας 12-15 χρονών (ταχυαξεiς κλώνο~, όπως Ι-214, Χ24, Ι-45/51, 

κλπ.) δiνουν περiπου 40m3 ξυλείας ανά στρέμμα, ενώ πεύκα ηλ1κiας 

30 ετών δiνουν περiπου 6Οm3/στρέμμα, φυτευόμενα σε καλής 

πο1ότητας εδάφη. Με άρδευση, 01 αποδόσε1ς αυτές 6ελτ1ώνοντα1 

σημαντ1κά κα1 ως προς το χρόνο υλοτομiας κα1 ως προς την κατά 

δ1άμετρο αύξηση. Η σχέση του ξύλου με την τεχνολογiα φαiνετα1 

στην Ε~κ.1.1. 

Τα αναμενόμενα οφέλη, που θα προκύψουν απ' την εφαρμοyή

επέκταση της μεθόδου "Καλλiδενδρον", μεταξύ άλλων εiνα1 κα1 τα 

εξής: 

1. Αμεση ελάττωση του δ~οξε1δiου του άνθρακα, εφόσον θα παράγετα1 
συνεχώς οξυγόνο, των ρύπων της ατμόσφα1ρας . . 
2. Μελλοντ1κή παραγωγή ξυλεiας. 
3. Χαμηλό κόστος. 
4. Συγκομ1δή π10 υy1ε1νών φρούτων κα1 γεν1κώς πρϊόντων 

5. Ο1κονομiα νερού περ1σσότερο από 80%. 
6. Ο1κονομiα λ~πασμάτων μέχρ1 95%. 
7. Η μεθοδολογία εiνα1 απλή κα1 εφαρμόσ1μη παντοό, ακόμη κα1 στ~ς 

ερήμους, αμμουδ1ές κλπ. (Ε1κ. 1.2). 
8. Επ1τυγχάνετα1 μεταβολή των κλ1ματολογ1κών συνθηκών της 

περ1οχής τοπ1κά λόγω της παρουσiας των δένδρων (π.χ. ελάττωση της 

θερμορύπανσης κατά τους καλοκα1ρ1νούς μήνες). 

9. Επ1τυγχάνετα1 συγκράτηση του εδάφους κα1 προστασiα από τη 

δ~άβρωσή του (Ε~κ.1.3}. 



Εικόνα 1 1 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

- Το ξεφλούδισμα του 

κορμού είναι απαραίτητο, ε

πειδή ο φλοιός δεν χρησιμο

ποιείται εκτός από καύσιμο. 

- Τα ημιστρόγγυil.α κομμά

τια μετά από επεξεργασία 

στον τόρνο γίνονται κατάλ

ληλα σε πολλές ειδικές ε

φαρμογές. Μ ' αυτό τον τρό

πο. που φαίνεται στην εικό

να , επιτυγχάνεται η ιδανική 

εκμετάλλευση του κορμού. 

όπου εκτός από τα ημιστρόγ

γυλα μέρη, το υπόλοιπο μέ

ρος που απομένει, είναι δυ

νατό να κοπεί κατά διαφορε

τικούς τρόπους. 

- Τα κομμάτια που παίρνο

νται από το εξωτερικό του 

κορμού έχουν λιγότερους 

ρόζους και είναι κατάλληλα 

για σανίδες. 

- Ενώ τα κομμά.τια που 

Βρίσκονται προς το κέντρο 

του κορμού έχουν περισσό

τερους ρόζου.ς και γι · αυτό 

δεν είναι κατάλληλα για σανί

δες. 



&11.1.2 Καλλίδενδρο tυtεμένο 

σε παραλία της Σενεγάλης 

5 

Ει~. 1. 3 ·Διάβρωση εδάφους. Μόνο στις περιοχές που υπάρχουν δέντρα συγκρατείτα1 το έδαφος 
από ι ιι; ρίζες τους 
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Η Ε Ρ Ο Σ :1<» 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2~ 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΑΟΗΕΝΑ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

2.1.1 Γεν1κά περi yεωφυσ1κής δ1αμόρφωσης ευρύτερης περ1οχ4ς 

Το λεκανοπέδ10 Ιωαννiνων 6ρiσκετα1 σχεδόν στο κέντρο του 

Νομού κα1 εκτείνετα1 από ΝΑ προς ΒΔ σε μήκος 37k.m με πλάτος από 

3-llkm. Μ1α σε1ρά από μ~κρούς λόφους στον κατά μήκος άξονα, που 

εκτείνετα1 από τον Κατσ1κά μέχρ1 τη Λαφίστα κα1 τη λίμνη 

Παμ6ώτ1δα στα ΝΑ του κατά πλάτος άξονα, χωρίζουν το λεκανοπέδ10 

σε τρε1ς λεκάνες: τη λεκάνη Πεδ1νής-Ανατολής-Ροδοτοπίου, τη 

λεκάνη Λαψiστας-Κρύας-Ελεούσας κα1 τη λεκάνη Κατσ1κά-Καστρίτσας

Πόρου. 

Η λίμνη των Ιωαννίνων, η αρχαία Παμβώτ~δα, που βρίσκετα1 

στ~ς συντεταγμένες 20°51 γεωγραφ1κό μήκος κα1 39°30 γεωγραφ1κ6 
πλάτος, έχε~ σχήμα ωοε1δές. Εχε1 μήκος 8.5km, πλάτος 3.5km, μέσο 
βάθος περίπου 4m κα1 μέγ1στο βάθος llrn που έχε~ επ1σημανθεί στο 

πέρασμα μεταξύ του νησ1ού κα1 της απέναντ1 όχθης της λίμνης, προς 

την πόλη. Καταλαμβάνε1 έκταση ίση με 22.5krn2 , έχε~ όγκο ίσο με 

90xl06 rn3 , ενώ το ύψος της ελεύθερης επ1φάνε1άς της εiνα1 περίπου 

470m από τη θάλασσα. 

Στη ΒΔ πλευρά της λίμνης σε γεωγραφ1κό πλάτος 39°42, σε 
έκταση 2500 στρεμμάτων κα1 σε ένα υψόμετρο 495m απλώνετα1 η πόλη 
των Ιωαννίνων. 

Το λεκανοπέδ10 περ16άλλετα1 βόρε1α από το βουνό Μ1τσ1κέλ1, 

ΒΔ από τους λόφους των Μαρμάρων, Νεοχωρόπουλου κα1 Πεδ1νής, ΝΔ 

από τα υψώματα Μανωλ1άσσας, νότ1α από τα υψώματα Κρυφοβού κα1 

Μπ1ζανίου, ΝΑ από τους λόφους Μουζακαίων κα1 Χαροκοπίου κα1 

ανατολ1κά από τα υψώματα Δρίσκου. 

Μεταξύ της πόλης των Ιωαννίνων κα1 της πηγής Ντραμπάτοβας 

σχηματίζετα1 ένας φυσ~κός λα~μός, μήκους lkm περίπου, που χωρίζε1 
τη λίμνη σε δύο τμήματα. Κατά μήκος του άξονος του φυσ1κού αυτού 

λα1μού αναδύετα1 ένα νησί με πληθυσμό 500 άτομα περίπου. 
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01 δ~αθέσ1μες γ~α πρακτ1κή εφαρμογή περ1οχές φαiνοντα1 στο 

γεωφυσ1κό χάρτη 2.1. Πρόκε1τα1 γ~α περ1οχές με έκταση μεγαλύτερη 
από 35000 στρέμματα που βρiσκοvτα1 δεξ1ά κα1 αρ1στερά της εθν1κής 
οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενiτσας, μεταξύ των 1σοϋφών 500-600m κα1 600-
700m κα1 δ~αχωρiστηκαν κατά κατηγορiα κα1 χρήση στα παρακάτω 

τμήματα: 

Τuήuα Α: Βρiσκετα1 σε απόσταση 15km από τα Ιωάνν1να αρ1στερά της 
οδού μεταξύ των 1σοϋψών 500-600m, έχε~ έκταση μ1κτή 7000 περiπου 
στρέμματα, κλiσε1ς 10-45% κα1 ανήκε~ στο Δημόσ10 (Δασ1κή 

Υπηρεσία). 

Τuήuα Β: Βρiσκετα1 στην iδ1α υψομετρ1κή ζώνη κα1 δεξ1ά της οδού. 

Στην έκταση αυτή υπάρχε1 μεγάλος αρ1θμός παλα1ών λατομείων 

(λε1τουργούν ελάχ1στα), τα οποiα μετά την εξάντληση των 

κο1τασμάτων τους εγκαταλείφθηκαν. Η περ1οχή παρουσ1άζε1 όφη 

σκαμένης γης κα1 έχε~ ανάγκη περ1βαλλοντ1κής αναβάθμ1σης. 

Ιuή.u..α._Ι:_;_ Ζώνη υψομέτρου 600-?00m, ανήκε~ στο δημόσ10. Κατάλληλη 

γ~α δασοκαλλ1έργε1α, έχε~ έκταση 6-7 χ1λ1άδων στρεμμάτων. 

~uήuα Δ: Η περ1οχή αυτή ανήκε~ στ1ς πλησίον κο1νότητες καθώς κα1 

σε 1δ1ώτες. Σε ορ1σμένες θέσε1ς έχε~ γίνε~ επέκταση του σχεδίου 

πόλης κα1 έχουν αναγερθεί πολλά σπiτ1α. 

Τuήuα Ε: Στη περ1οχή αυτή βρiσκοντα1 λατομεiα εξόρυξης μαρμάρων, 

αρκετά από τα οποία έχουν εγκαταληφθεi. 

Τuήuα Ζ: Η περ1οχή αυτή έχε~ μεγάλες κλίσε1ς. 

Στη συνέχε1α θα δωθούν πληρέστερα στο~χεiα γ~α τα γεωλογ1κά 

χαρακτηρ1στ1κά κάθε τμήματος. Προς το παρόν 01 αναφερόμενες 

εκτάσε1ς επαρκούν γεωγραφ1κά, όχ1 μόνο y1α την άμεση λε1τουρyία 

του Β1ολογ1κού Καθαρ1σμού, αλλά κα1 γ~α τ~ς μελλοντ1κές ανάγκες. 

2.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

2.2.1 rεν1κά περί γεωλοy~κής δ1αμόρφωσης ευρ~ερης nερ1οχfις 

Η περ1οχή των λεκανών Ιωαννίνων κα1 Καλαμά καταλαμβάνε1 το Β 

κα1 Δ τμήμα της Ηπείρου. Γεωλογ1κά ανήκε~ στο δυτ1κό τμήμα των 

ελλην1κών οροσε1ρών του αλπ1κού συστήματος της χώρας. 
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Χάρτης 2.1 Γεωμορφολοyiα nροτε~vόμεvωv περ~οχώv 
Κλϊμαξ 1 : 50.000 
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Στην περ1οχή μελέτης κυρ1αρχεi η ενότητα της Ιονίου ζώνης, 

με χαρακτήρα αύλακα κα1 παρουσ1άζε1 μ1α ~ζηματογένεση νηρ1τ1κών 

ασβεστολίθων μέχρ1 το Ηέσο-Λ1άσ10, η οποία εξελίχθηκε σε πελαγ1κή 

~ζηpατοyένεση pέχρ1 το Ανω Ηώκα1νο. Στο σύνολό της η ενότητα έχε1 

απωθηθεί στην ενότητα των Παξών κα1 έχε~ επ1μο1ρασθεί σε μεγάλα 
τεκτον1κά λέπη, που η βάση τους είνα1 σε ορ1σμένες θέσε1ς 01 
Τρ1αδ1κοί δ1απε1ρ1κοί σχηματ1σμοi. 

2.2.1.1 Στρωματογραφία 

Η ενότητα της Ιονίου παρόλες τ~ς δ~αφορές, που παρουσ1άζε1 

από περ1οχή σε περ1οχή, στο σύνολό της παρουσ1άζε1 τη 
στρωματοyραφ1κή δ1άρθρωση, που φαίνετα1 στον πίνακα 2.1. 

01 μολασσ1κοί κα1 μεταλπ1κοί σχηματ1σμοί έχουν 1δ1αίτερη 

ανάπτυξη στη λεκάνη του Καλαμά από νεώτερα 1ζήματα, ενώ ευρύτερες 

προσχώσε1ς αναπτύσσοντα1 στ~ς περ1οχές Αχερουσίας κα1 Παραμυθ1άς 

Αχέροντα, Ιωαννίνων κα1 Λαψίστας, άναντη της Γλύζ1ανης, στους 

Φ1λ1άτες, στον κάτω ρου κα1 το δέλτα του Καλαμά κα1 τέλος στην 
πεδ1άδα της Κόν1τσας. 

01 μολασσ1κοί σχηματ1σμοi είνα1 δύσκολο να ξεχωρ1στούν σε 

πολλές θέσε1ς από τον υποκείμενο Φλύσχη, που δεν είνα1 

πτυχωμένος. Μολασσ1κός σχηματ1σμός είνα1 ο σχηματ1σμός του 

Ροδοβ1σίου, Ακουϊτάν~ας ηλ1κίας, που επ1κάθετα1 ασύμφωνα στο 

Φλύσχη του Ολ1γοκαiνου. 

Σε αρκετές θέσε1ς δ1ακρίνοντα1 μεταλπ1κοί σχηματ1σμοi 

του Τεταρτογενούς (αλλούβ1α, κορήματα terra rossa, 
κορημάτων από πυρ1τ1κό υλ1κό). 

κύρ1α 

κώνους 

Ο τρόπος, ο χώρος γένεσης κα1 01 δ1εργασiες τ~ς οποίες 

υφiστατα1 ένας σχηματ1σμός στ~ς δ1άφορες περ1όδους, παίζουν 

σημαντ1κό ρόλο στον καθορ1σμό των 1δ1οτήτων ενός σχηματ1σμού 

(περατότητα, μηχαν1κή συμπερ1φορά). Γ~α το λόγο αυτό γίνετα1 η 

π10 κάτω αναφορά κατά περ1όδους με την μορφή γεωλογ1κής 1στορiας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 

Στρωματογραφικη Διαρθρωση Εvοτητας Ιοvιου 

1. 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΕΣ 

2. ΑΚΟγ!ΤΑ
ΝΙΟ 

ΑΝ. ΗΩΚΑ!ΝΟ 
3. -

ΟΛΙΓΟΚΑ!ΝΟ 

ΠΑΛΑ Ι ΟΚΑ Ι ΝΟ 
4. -

ΑΝ. ΗΩΚΑΙΝΟ 

5. ΑΝ. ΣΕΝΩΝΙΟ 

Α. ΙΟΥΡΑΣ!ΚΟ 
6. -

Κ. ΣΕΝΩΝ !Ο 

ΑΝ. ΛΙΑΣΙΟ 
7. -

8. 

9. 

1 ο. 

Α. ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ 

Κ. -Μ.ΛΙΑΣΙΟ 

ΤΡ!ΑΔΙΚΟ 

ΤΡΙΑΔ!ΚΟ 
? 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ι. · · ·.- ·.ι 

~-----1 

1 7 7 

,~ 1 ~ 1 

1 - 7 - zι 
1 7 -

5_1~11 

1 1 1 1 

ιν 1 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Σύγχρονε) προσχώ?εις (ποταμών, λιμνών) πλευ
ρικα κορηματα, κωνοι κορημάτων. Στην βάση των 
τεταρτογενών αποθέσεων έχουν εντοπισθεί με 
γεωτρήσεις κοιτάσματα λιγνιτών. 

Μολλασικοί σχηματισμοί. Μόργες αμμούχες με 
παχιές τράπεζες κροκαλοπαγών. 

Φλύσχης. Αποτελείται από εναλλαγές μικρολα
τυποπαγών μαρμαριγιακών ψαμμιτών και σκληρών 
ιλυωδών μαpγών. 

Ασβεστόλιθοι. κιτρινόλεuκοu χpώμc;οc. λεπτο- 1. 

πλακώδεις υπολιθογραφικοί, μικρού βa~υού 
καρατικοποίησης. 

Ασβεστόλιθοι, μικρολατυποπαγείς, συμπαγείς 
με θραύσματα ρουδιστών, nαχυστρωματώδεις. 
Εντοvα καρστικοποιημένος σχηματισμός. Ο επι
κρατέστερος στα περιθώρια της λεκάνης Ιωαννί
νων. 

Ασβεστόλιθοι Βiγλας. Ασβεστόλιθοι υπολιθογρα
φικοί με ενατρώαεις πυριτιολiθων. Παρά την 
έντονη τεκτονική καταπόνηση δεν έχουν αναπτυ-
γμένες καρατtκές μορφές. · 

Σχιστόλιθοι με Ποσειδώνει~ς. 

Ασ~εστόλιθοι πυp:τικοί με filaments. 

Ammonitico rosso. Μάργες κονδυλώδεις, ερυθρές 
με πολυάριθμους αμμωνίτες. 

Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα και Σινιών. Πρόκει
ται για ασβεστόλιθους λευκούς συμπαγείς και 
συνήθως άστρωτους. Εμφανίζουν έντονα πυκνό 
και σταθερά συστήματα διαρρήξεων και αvαπτυ -
γμένα καρατ. 

Δολομiτες κρυσταλλικοί συμπαγείς. 

Ασβεστόλιθοι με Cardita. Λεπτοπλακώδεις ασβε- · 
οτόλιθοι που εμφανiζονται εντός των Τριαδικών 
λατυποπαγών με την μορφή φακών. 

Τριοδικό λατυποπαγή. Αποτελούν σύμπλεγμα λα
τυπών ελα9ρά συγκολημμένων χωρίς στρώση. 

Γύψος μικpοκρυσταλλική τεφρή η οποία εμφανί· 
ζεται σποραδικά εντός των Τριαδικών λατυπο -
πογών. 
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Στο Τρ1αδ1κό έχουμε την παρουσiα γύψου, η οποiα λόγω του 

δ1απε1ρ1σμού της έχε~ άμεση (γενεσ1ουργό) σχέση με τα τρ1αδ1κά 

λατυποπαγή 1 που καταλαμβάνουν σημαντ1κή έκταση στην Ηπε1ρο. Το 

Αν. Τρ1αδ1κό εκτός από τους εβαπορiτες αντ1προσωπεύετα1 κα1 από 

τους Μαύρους υπολ1θογραφ1κούς ασβεστολiθους με Cardita, τους 

γνωστούς ασβεστολiθους "Φουσταπfιδημα" κατά RENZ. 

Προς τα πάνω ακολουθούν δολομίτες, π1θανά του Κ. Νορίου. Στο 

Α. Τρ1αδ1κό-Η. Λ1άσ10 αποτiθεντα1 01 ασβεστόλ1θο1 του 

Παντοκράτορα κα1 στη συνέχε1α 01 ασβεστόλ1θο1 Σ~νίων, καθαρά 

νηρ1τ1κής φάσης. Στο μεγαλύτερο δ1άστημα του Ιουρασ1κού 

εμφανίστηκαν μεγάλης έντασης δ1εργασiες στον παλα1ογεωγραφ1κό 

χώρο της Ιονίας ενότητας, 01 οποίες εiχαν σαν αποτέλεσμα την 

δ1ακοπή της νηρ1τ1κής ασβεστολ1θ1κής 1ζηματογένεσης. 

Ετσ1 α1τ1ολογείτα1 κα1 η παρουσία της φάσης Ammonitico rosso 
(ερυθροϊώδεJ. ς κονδυλώδε1ς ασβεστόλ1θο1 με αμμωνίτες), σχ1στολίθων 

με Ποσε1δών1ες κα1 πυρ1τ1κών ασβεστολίθων με filaments. 

Κατά τη δ1άρκε1α 

επανέρχετα1 η ανθρακ1κή 

ανήκε~ ο σχηματ1σμός 

του Α. Ιουρασ1κού (Τ1θών10)-Κ. Σενών10 

1ζηματογένεση πελαγ1κής όμως φάσης. Εδώ 

των ασβεστολίθων της Βίγλας, εντός των 

οποίων παρεμβάλλοντα1 ενδ1αστρώσε1ς ραδ1ολαρ1τών. 

Στο Α. Σενών10 έχουμε βενθον1κή 1ζηματογένεση. Η περίοδος 

αυτή αντ1προσωπεύετα1 από τους λατυποπαγεiς ασβεστόλ1θους με 

θραύσματα ρουδ1στών2 • Στο Παλα16κα1νο-Α. Ηώκα1νο συνεχίζετα1 η 

ανθρακ1κή 1ζηματογένεση με την απόθεση πελαγ1κών ή 

μ1κρολατυποπαγών ασβεστολίθων. Στο Αν. Ηώκα1νο έως το Ολ1γόκα1νο 

δ1αρκεi η 1ζηματογένεση του Φλύσχη. 

Η ταφροποίηση του χώρου της Ιονίου ενότητας, που έγ1νε με 

συν1ζηματογενή ρήγματα δημ1ούργησε ανομο1ομορφία σε όλο το πλάτος 

κα1 την έκτασή του. Ετσ1 στη μεταβατ1κή περίοδο της αλλαγής του 

παλα1ογεωγραφ1κού χώρου όπως αναφέρθηκε π10 πάνω, κάπο1ες 

περ1οχές του γ1α κάπο1ες περ1όδους αναδύθηκαν κα1 χέρσευσαν κα1 

αργότερα ξαναβυθiστηκαν, ενώ άλλες, που ήταν βαθύτερες, έγ1ναν 

π10 ρηχές κα1 το αντίθετο. 

1Λατuποnατές:lιθοποιημένο ι1ηnατοyενές πέτρωμα, nου αnοτεlεiται αnό yωνιώδη ή υnοyωvιwδη θραόσματα 
f lατόπις) nροuπαοχόντων πετρωμάτων, τα οπο!α συνδέονται μεταξό τους με μια lεnτόιοιιη θεμεlιώδη μά(α. 

2Ρουδιστές: οιιοyένεια ειλιπόντων μαλοι!ωv με δ!φυλλο όστραιο, που (οόσαν ιατά την Ισvράσια ιαι 
Ιρητιδιιή nερ!οδο. Τα δόο σόλλα του όστραιου ήταν ανόμοια ιαι συvήθω' προσιοllημένα με τη μiα ιlεuρά σι 
υποβρό1ια αντιιε!μενα . Το όστpαισ ιαμιά φορά έφτανε σε όyσς 1.!ι. Ζσόσαν σε μιιρά βάθη ιαι σε θερμές θάλασσες. 
tχηuότι(αν αποιι!ες, ιάποτε μα(! με τr. ιοράλλια. ΥπήpJαν πιρi τα 1000 εiδη. Η μελέτη των απολιθωμένων οστpόιω' 
τους δ!νει τ~ δυνατότητα να συyιριθοόv οι αποθέσεις της αν~τεpης Ιοσράσιας ιαι τ~ς lρητιδιιής περιόδου ιαι vα 
εξηyηθοΡv οι δρόμοι αvόπιυξης τ~v μαlακ!ων με δ!θυρα (δ!ιοrχαΙ όστραια. 
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Ολες αυτές 01 δ1εργασίες στην δ1άρκε1α του Ιουρασ1κού είχαν 
σαν αποτέλεσμα, εκτός από το σχηματ1σμό δ1αφορετ1κών φάσεων iδ1ας 

ηλ1κίας (σχ1στόλ1θο1 με Ποσε1δών1ες, Ammonitico rosso), τη 

δημ1ουργiα κατά περίπτωση ασυμφων1ών με σημαντ1κά στρωματογραφ1κά 

κενά. Με αυτό τον τρόπο είνα1 δυνατόν 01 σχ1στόλ1θο1 με 

Ποσε1δών1ες να βpiσκοντα1 ασύμφωνα πάνω στους ασβεστόλ1θους του 

Παντοκράτορα κα1 Σ~νiων ή κα1 ακόμη τους ασβεστόλ1θους της 

Βiγλας, να επ1κάθοντα1 ασύμφωνα στους ασβεστόλ1θους της φάσης 

Ammonitico rosso ή κα1 ακόμη στους ασβεστόλ1θους του 

Παντοκράτορα. 

2.2.1.2 Τεκτον1κή 

01 τεκτον1κές δομές σύμφωνα με τα β1βλ1ογραφ1κά δεδομένα, 

εiνα1 εκεiνες που χαρακτηρiζου'' μ1α γεωτεκτον1κή ζώνη με πελαγ1κά 

1ζήματα . 

Εiνα1 εμφανής ένας εφαπτομεν1κός τεκτον1σμός. Αποτέλεσμα 

αυτού του τεκτον1σμού εiνα1 η δημ1ουργiα εφ1ππεύσεων κα1 πτυχών. 

Ο τεκτον1σμός αυτός έχε~ δημ1ουργήσε1 μ1α σε1ρά συγκλiνων κα1 

αντ1κλiνων σε όλο το πλάτος εμφάν1σης της Ιονiας ενότητας. 

01 άξονες των συγκλίνων κα1 αντ1κλiνων στο βόρε10 μέρος της 

περ1οχής (Μ1τσ1κέλ1, Ζiτσα, Ιωάνν1να), καθώς κα1 τα iχνη των 

εψ1ππεύσεων, παρουσ1άζουν μ~α σταθερότητα στον προσανατολ1σμό 

τους με δ1εύθυνση Βλ-ΝΑ. Στα νοτ1ότερα όμως κα1 συγκεκρ1μένα 

νότ1α από τη γραμμή Μουσ1ωτiσσας-Επ1σκοπ1κού-Πετροβουνiου, 01 
άξονες κάμπτοντα1 κα1 αποκτούν δ1ευθύνσε1ς ΒΒΑ-ΝΝλ. 

Από το πλήθος των συγκλ1ν1κών κα1 αντ1κλ1ν1κών δομών της 

περ1οχής ξεχωρίζε1 το μεγάλο σύγκλ1νο Ηπεiρου-Ακαρνανiας. 

Χαρακτηρ1στ1κό του συγκλ1νορiου αυτού είνα1 ότ1 το δυτ1κό του 

σκέλος εiνα1 ανεστραμμένο κα1 έτσ1 το αξον1κό του επίπεδο κλiνε1 

προς δυσμάς. Εiνα1 iσως η μόνη δομή τέτο1ου μεγέθους, που 

παρουσ1άζε1 αυτή την αντiθετη γεωμετρία από εκεiνη που επ1κρατεi 

στον πτυχογόνο τεκτον1σμό των εξωτερ1κών ελλην1κών γεωτεχν1κών 

ζωνών. Τέτο1ες δομές έχουμε κα1 σε άλλες θέσε1ς, όπως στα βουνά 

του Σουλίου. 

ο ρηγματοyόνος τεκτον1σμός εiνα1 αρκετά έντονος κα1 

παρατηρείτα1 καλύτερα, όπως εiνα1 φυσ1κό, στους ασβεστολ1θ1κούς 

όγκους. 01 δ~ευθύvσε1ς των κανον1κών ρηγμάτων είνα1 πο1κiλες, 

παρότ1 κατά θέσε1ς μπορεί να φαiνετα1 ' ότ1 επ1κρατεί μ1α σταθερή 
δ1εύθυνση. Γ1α παράδε~yμα στην περ~οχή του όρους Μ1τσ1κέλ1 01 
μεγάλες ρηξ1γενεiς ζώνες έχουν δ1εύθυνση Βλ-ΝΑ, ενώ στην περ1οχή 
Κόν1τσας-Τσεπέλοβου τα ρήγματα έχουν κατά κανόνα δ1εύθυνση ΒΑ-Νλ. 



15 

Εχε1 παρατηρηθεi ένας σημαντ1κός αρ1θμός ρηγμάτων που 

δημ1ουργήθηκαν κατά τη δ1άρκε1α ~ζηματογένεσης (Ιουρασ1κό). 

Τέλος θα πρέπε1 να σημε1ωθεi 

ρήγματος μετασχηματ1σμού (ρήγμα με 

τεμαχών). Εiνα1 ένα δεξ1όστροφο 

Επ1σκοπ1κό (ανατολ~κά) κα1 φθάνε1, 

στο Νεοχώρ1. 

2.2.1.3 Υδρογεωλογία 

η παρουσία ενός σημαντ~κού 

μεγάλη ορ1ζόντ1α κiνηση των 

ρήγμα που ξεκ1νάε1 από το 

δ1αμέσου του Πετούσ1, δυτ~κά 

01 ασ6εστόλ1θο1 της ενότητας της Ιονiου αποτελούν ένα εν1αίο 
σύνολο που αναπτύσσετα1 σε επ1μήκε1ς ζώνες δ1εύθυνσης περίπου Β

Ν, ξεκ~νώντας από τα όρ1α της πεδ1άδας της Αρτας- Πρέβεζας κα1 

συνεχiζοντα1 μέσα στη λεκάνη των Ιωα'V'Jiνων κα1 του Καλαμά. 

01 συγκεκρ1μένο1 ασ6εστόλ1θο1 παρουσ1άζουν υψηλή περατότητα, 
εκτός από αυτούς της Βiγλας, όπου η περατότητα πο1κίλε1 κα1 εiνα1 

yεν~κά με1ωμένη λόγω παρεμβολών μαργαϊκών κα1 κερατολ1θ1κών 

ενδ1αστρώσεων. 

Η υδρογεωλογ~κή συνέχε~α των ασβεστολίθων δ1ακόπτετα1 τοπ1κά 

από μ~κρού πάχους παρεμβολή αδ1απέρατων Ιουρασ1κών σχ~στολίθων. Η 

ενότητα της Ιονίου χαρακτηρiζετα1 από τ~ς δ1ε1σδύσε1ς δ~απε1ρ1κών 

τρ1αδ1κών λατυποπαγών με παρουσία στρωμάτων γύψου. 01 μάζες αυτές 
είνα~ yεν1κά εξ'iσου περατές η δε γύψος, όταν υπάρχε1, είνα1 

δυνατόν να επ1βαρύνε1 σημαντ1κά την πο1ότητα των υποyεiων νερών. 

Η έκταση των καρστ1κοπο1ημένων ασβεστολ1θ1κών μαζών 

καταλαμβάνε1 ορ1σμένες φορές όλο το χώρο της υδροκρ1τ1κής 

περ1οχής μεταξύ δύο ή κα1 περ1σσοτέρων λεκανών δημ1ουρyώντας έτσ1 

συνθήκες ανάπτυξης υδροyεωλοy1κής λεκάνης κα1 έξω από τα όρ1α της 

αντίστο1χης υδρολογ1κής λεκάνης αλλά κα1 δ1ηθήσεων των νερών της 

επ1φανε1ακής απορροής ποταμών, που τροφοδοτούν πηγές σε 

δ1αφορετ1κή yε1τον1κή λεκάνη. 01 δ1ηθήσε1ς είνα1 είτε δ1άσπαρτες, 
εiτε μέσω συγκεκρ1μένων καταβοθρών. 

Τα φα1νόμενα αυτά παρατηρούντα1 βέβα1α στ1ς κλε1στές λεκάνες 

όπως επίσης κα1 στ1ς λεκάνες ποταμών. Η κλε~στή λεκάνη των 

Ιωαννίνων φαίνετα1 ότ1 επ1κο1νωνεi υπόyε1α μέσω καταβοθρών στα 

ανατολ1κά τμήματα με τ~ς λεκάνες Λούρου κα1 Αράχθου, στα δε 

δυτ1κά της (περ1οχή Λαψiστα) με τη λεκάνη του Καλαμά. Η 

επ1κο1νωνiα στη συγκεκρ1μένη θέση γiνετα1 μέσω της δ1ώρυγας της 

Λαψiστας κα1 των καταβοθρών Ροδοτοπίου. 
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Η απουσία πηγών στα νότ1α κα1 δυτ1κά άκρα της κλε1στής 

λεκάνης των Ιωαννίνων, η έντονη καρστ1κοποίηση των ασβεστολίθων 

κα1 η παρουσία καταβοθρών δηλώνε1 μ~α αποστράγγ1ση νερών της 

λεκάνης των Ιωαννίνων σε κατευθύνσε1ς χαμηλοτέρων υψομέτρων. 

Τέτο1ες πηγές αναπτύσσοντα1 κύρ1α στη λεκάνη του Λούρου κα1 σε 

δεύτερο βαθμό στο μέσο (πηγή Κλiφκη) Αραχθο ή σε άλλα σημεία. 

ο συντελεστής κατεiσδυσης των νερών των ατμοσφα1ρ1κών 

κατακρημν1σμάτων δ1αφέρε1 από τον ένα ασβεστολ1θ1κό σχηματ1σμό 

στον άλλο. Εκτ1μάτα1 ότ1 μπορεί να έχε~ τ~μές 40-50% του ύφους 

βροχής, γ~α έτος μέσης κατανομής, στους έντονα καρστ1κούς 

ασβεστόλ1θους κα1 20-30% στους άλλους ασβεστόλ1θους ή στ1ς 

περ1οχές όπου ο ασβεστόλ1θος παρουσ1άζε1 ανάπτυξη φυτ1κής γης, 

καλύπτετα1 από κορήματα, έχε~ μεγάλες μορφολογ1κές κλiσε1ς κα1 

αναπτύσσετα1 σε μ~κρού πλάτους εμφανiσε1ς (Α. κλ1τύες 

Μ1τσ1κελίου}. 

Υδρογεωλογ1κά το ενδ1αφέρον εντοπίζετα1 στο καρστ1κό νερό. 

01 ασβεστολ1θ1κές μάζες δημ1ουργούν 1δαν1κούς υδροφορεiς. 

Συγχρόνως η ανάπτυξη επαλλήλων δομών, όπου τα ασβεστολ1θ1κά 

αντίκλ1να περ1βάλλοντα1 από φλύσχη, εiνα1 ευνοϊκή γ~α την 

εκδήλωση πηγών. Δηλαδή δεν αναπτύσσετα1 συνεχής αποστράyγ1ση προς 

μοναδ1κά σημεία, που να τοποθετούντα1 αποκλε1στ1κά στ1ς ακτές, 

όπως σε άλλες περ1οχές της Ελλάδας, όπου η θαλάσσ1α ανάμε1ξη 

αχρηστεύε1 τ~ς υδροφορίες. 

Η εκφόρτ1ση των υπογείων νερών γiνετα1 ως εξής: 

α) σε μορφή μετώπου πηγών, στην βάση ασβεστολ1θ1κών όγκων, όπου 

01 υψομετρ1κές δ~αφορές από σημεiο σε σημείο εiνα1 μ~κρές. 

Τέτο1ες περ1πτώσε1ς εiνα1 η.χ. το μέτωπο στη βάση του 

Μ1τσJ.κέλ1 στην λεκάνη Ιωαννiνων (πηγές λiμνης, Κρύας, 

Τούμπας}, το μέτωπο των πηγών στη λεκάνη Μαργαρ1τiου 

β) με την εκδήλωση της πηγής, σε συyκεκρ1μένο χώρο ή κα1 

σημείο. Πρόκε1τα1 γ1α θέσε1ς, όπου τα π10 χαμηλά σημεiα του 

επ1φανε1ακού αναπτύγματος του καρστ~κού υδροφορέα βρiσκοντα1 

στην περ1οχή της κοiτης ποταμών, όπως η πηγή Γλυκής στον 

Αχέροντα, όταν αυτός κόβε~ τα όρη Παραμυθ1άς, γ1α να 

εμφαν1στούv στον κάμπο του ή σε δ~άφορες θέσε1ς της 

δ~αδρομής του Καλαμά 
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γ) σε συγκεκρ1μένες πάλ1 θέσε1ς, που έχουν δημ1ουργηθεi από 
τοπ1κή μετατόπ1ση, με ρήγματα, τμημάτων των ασβεστολ1θ1κών 
υδροφορέων σε χαμηλότερα σημεiα, στ1ς πλευρές ορε1νών όγκων 

που η βάση τους αποτελεiτα~ από φλύσχη.Τέτο1ες πηγές εiνα1 

π.χ. του Κεφαλόβρυσου, της περ1οχής Χωχτόβας-Αχέροντα ή της 

Αγ. Παρασκευής, περ1οχής Μανωλ1άσας-Δωδώνης του Ολύτσ1κα. 

Πολλές πηγές έχουν χρησ1μοπο1ηθεί γ~α ύδρευση πόλεων {π.χ. 

πηγή Κρύας γ1α τα Ιωάνν1να) ή κο1νοτήτων ή συνδέσμων κο1νοτήτων 
(Καναλάκ1α Πρέβεζας, Τούμπας Ιωαvνiνων κλπ.). 

Από πλευράς πο1ότητας των 

χαρακτηρ1στ1κό εiνα1 η εμφάν1ση 

πηγές όπου σε υπόγε1α δ1αδρομή 

τρ1αδ1κά λατυποπαγή. 

καρστ1κών νερών το 1δ1αiτερο 

θε11κών ~όντων σε ορ1σμένες όμως 

του το νερό συναντά γύψους ή 

Συμπερασματ1κά μπορεί ν'αναφερθεi ότ1 η υδρολοy1κή λεκάνη 

των Ιωαννίνων (καρστ1κού χαρακτήρα) επ1κο1νωνεί, τροφοδοτώντας 
μέσω των καταβοθρών (Κατσ1κά, Ροδο~οπiου, Δωδώνης) κα1 της 
δ1ώρυγας της Λαψiστας, με τ1ς υδρολογ1κές λεκάνες, Λούρου, 
Καλαμά, Αράχθου κα1 Αχέροντα. 

2.2.2 Ορ1οθέ~ηση γεωλοy~κών περ~οχών εφαρμογής 

01 δ~αθέσ1μες γ1α πρακτ1κή εφαρμογή περ1οχές φαiνοντα1 στο 

γεωλογ1κό χάρτη 2.2 κα1 βάση των υψομέτρων εiνα1: 

T....ιι.ήlliL_I_ Με υψόμετρο κάτω από 500m. 
Τ-11D.Υα ΙΙ: Με υψόμετρο από 500-600m. 
Iuήltα___r_u:_;_ Με υψόμετρο από 600-700m. 
Τuή.uα IV: Με υψόμετρο 700m κα1 πάνω. 
~α_J[_;_ Περ1οχή παλα1ών Λατομείων. 

Θα εξετάσουμε τα υδρογεωλογ1κά χαρακτηρ1στ1κά των τμημάτων 

ΙΙ κα1 Ι, δ~ότ1 αυτά βρίσκοντα1 σε υψόμετρο κάτω από 600m που 
πρέπε1 να έχε~ η περ1οχή μας, ώστε να μπορέσε1 αποδοτ1κά να 

ευδοκ1μήσε1 το Β1ολογ1κό Δάσος. 

2.2.2.1 Υδροyεωλοy~κά χαρακτηρ1στ1κά τμήματος ΙΙ 

Στο σύνολό της η περ1οχή καλύπτετα1 από τ~ς ασβεστολ1θ1κές 

σε1ρές της Ιονiου ζώνης. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΡrΗ 2.2 

Τεταρτογενές 

Σύyχρον()ι nροσχώαεις: 11οτάμιn.ι πρυσχ,<iισιις χιιί 
Uπο1tέσειιϊ ρuάχιr)ν. 

Κορήμοτα αύtχρονα, ι:.i.\•αιιτυσσόιιeνα είς τύ..; χ~.ιτίι,;; 
ηϋν άσβeστοιι6ικ(ΪJV c\γ:r.ων. 

Έρuθροyi\ 

Παλαιο1 nuριτιακοl nροσχώσcις, στ..tιμιιtί;.ουσαι 
πιιλαιίc.ς dνο.βαi)μίδο.ς, χαί. συνιστάμt!\'αι Χ\1Qίω~ iJC. 
-0-οuυσμάιων ΠU(.Ηιιακ(ϋν \1i.1.Υ.ών :κηί ~ρuΟQονΤ1;;. 

Πλειόκσινον 

λιμνοfον nλcιόκσινον : ''ΆογιλQι άμμοUχnι μi· 
Γασtι!Qcίrτοδα χαί Όσιρακι{JδtJ, τάς όa:οίι.ι, ΪJ J. 
ΛUBOU!N ,.1..U(Ηι.χcήοιαeν t!)ς ιcλeιοχU.ι'Vιχϊι~ (Δρr.ι. 

γούμ1ι) 1 σχ111ιατιtουοα.ι κλιμαχωτάς άνuβαΟιι'δσς 
~uη~ύJς, τής Ι(λ,1ματιι"iι;. 

Κρσκαλοnαyή κοl δμμοι ποτάμιοι, 'ί(αλύπtο11(J(ιι μίυ. ν 
πf.Ll.αιrίv ~τι;ιψιlνr.ιαν δι(ιβριlισr.(1ις ~-ντύς .τιΗj σuγκλ(· 
νου τοU ΜποτζαQά, κί.ιμu.κούμr.vα μttu~\ι tιi1ν iιψο· 
μέ ΤQων 250 ί!(ι)ς 450 μ. 

Βοuρδιγάλιον 

ιΣχηματιομο\ όποτεδέντες μετοξu προδοόμοu •ο\ 
•uρlας τεκτονικijς φάσεως>. 

Μόρyοι κuavaf ~ιt: τοαπέζuς tx ψαμμιτι~ών όρyο. 
''ΟyενtίJν UσβείιτοΗδων ιιίι ftfio!ι!Jp:n:1ιa. glolnιli1ιa 
έντός τοϋ σuγY.~ivou 'tOfι Μποτζασιί. (Ίlάιος με~ 
τρηθέν εις })αδοβίζι: είς μiν τi1ν δυtιχiιν ;τ1.ι'1Qάν 
1650 μ,, εις δί tijV (ί,\'UtΟλ\~ήν OOQ μ.). 

Ένιό; ι:oir σvγχλί,·οu τή; Διιαγοψάς, εiς τiιν f1ά· 
σιν τσU ΒοuρδιγαJ.ίοι•, rιιιοουσιάζετιιι fιίu άσυ\•ι.ι,;ι; 
φαχοειδ11ι; τράn:ιt;.α ~χ ψαμμιrικι;Jν άnβeσrολίιlων 
μf lλαφρά.ν dσυμφω,•ίuν ~πί τού q;λύσχοu ι.ιf 
.Μ ιilυbιJ,.,iιJu ;ιαi Jjecli1tiflιί.'l χαi fv συνιχιίι!ο μlu 
ΟΙ!&Qά ι~ χυα. νώv ύ.ργίλων ιln:ολι Dtι;μο. τοφόσων (t"li) 

μi ΚοQάλιu μιφοvωμι:να, 1Je1ιtιιl~:t1 ]~f.f!/fιιidιix, 
['αστeQόn:οδα, δδόηας Καιηαοιόη• καί π).οιισluν 
μιχοοrι:αν(δα τοϋ ΒουQδ\γιι].ίοtι. 

ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ 

(Κεντρική 'Ιόνιός ζώνη> 

Άν Ήώκσινον - Βουρδιγάλιον 

Σχηματισμός Ροδοδιζiοu. :!:ιιQά t>< "uανών μαο· 
γών, άποτεί.οUαα 1ήν ΙfΙΒtάβαοιν f•ι-ια;V ~οϋ φλίι 
σχοtι χα~ 'tοϋ Βοuοδιγαλίου χαί nrριέχ,ουσα ιlι; ι1Ίν 

~άσι\• Globorotιtlitι 01n.,1tn opi1,ιt1. ιού Άχοuίtα· 

νίον tcαί llfiotnι1nιiκu tιlob1ιlt1ιa :rι:uός τά 4νωtί{Ια 
μέ).11 (Βοvο&ιyάλιον). 'Ά Υ<ι)Οιv τών Π(Ηiηων στQαιμύ.

ιωv ~ι~ Λlifl{/Y1Nfi.1ιa ονναν1ίl1αι, ιίς 1,Ίν :ιr:gιοιήv -τού 
Ι'αδοβιt;tου, ι«α i~ιανάληφις ti)ς Ιfάο•wς τοiί 
ιρλύΟ>;ΟU διRXOrt(Q\Ιf\1 1} iιnό μΌ.Qγα)'ιιfi•ν (ΙQΙ~όνtWΥ 

'IOi. ΠQOF.Q:(OJΙ.4.YΙ} ι}.nό J~(αν #.Η νtι)U ~~ηftfJtOyiνι:cιιν 
κi.ααtικ.Vν Ιtημάtοιν (διd/ΙQιοοις toO φλύοχο1t) i\ •ο· 
πι"Χ{ΪJ~ (Β.Α, 1fις ΣαλονικηςJ ιl:ιh nuνι;ημι:ιιοyι\ΙΙ· 

""ά; ill.1σtli1σ11' •οΟ φλ\ioxnv. (111•). 

Φλι)σχης. "lν•~λιιyή εύθ-Q(ιιι:rο)ν μα.Qμ.tι()υyιούχ<ι..1v 
ψαμμιΊών κυι υ.vαιδι»ν μιιοyιίt.ν. Ηαοατηοοίινrα• 
RαQά t"iJ\' Ι\όΟ"' μΥ.()ι.Χflί tQιί.Jιl!t;αι i;_ tίαβιστο).\{)ι• 
κών ψαμμιτών χαt :ιοός τ-U Uvw 1μαμμiται ιivεu Υ.ι:ιλ.iις 
χοχχοδι.ιι'fά~ιως 1'αi nι:~\σΙJδtι~ν ι.ονδQοχι;χ)(ου;;. 
Μ\ΧQΟ:ι:ανίς λ(α.ν κtν\1Qά. 'Ηi.ιχ.ία: ' .Ιι.ηύτεQΟν ' Η(ίt· 
χαινον ioJς Άχο-u·ιτd.νιον, ποοσ6ιοοιο0-ιLαα ~~ τιϋν 
civιuτfo-ωv ~ιιι καταιι~Qων όοιtδντων. 1Ιάχης πεοί· 
πο,1 ti50 μ. Ι.πί i-it~ hυηχϊις χί.ιuικί; του σuyκi.ί νο11 
toiι Μ7'01ζαQiί, 400 μ. ιπi. tik dνατολιχfις u).ιηίο; 
(διά διαβQώο•ως τιαλαιοtέQα~ τού Βοvσδιyα1.ίοu). 

Πολσιόκσινον - Άνwτ. Ήώκσινον 

'Αοδ~στόλι8οι Unολι8οyρσfικοί μi:. (llΙJ/1igtri1ιe~ 1 
~uλώς ~στοωμμ~νοι, :t!Qιiχοντι; τινά; πu(ιιtολίΟο,1.; 
καί ό~Lt;οντας μιχ(Ιολατuιτοπrι,•f.ίς tιέ Nunιmιι.liftιN, 
..flιιιίoli1tff.'<1 χ.λ.κ. Πά.χος 27G μ, eί.; ηJ. i.ίρη Κου
ρέντων. a11 μ. e(ς ,;JV Φτίοη. 

Άνώτερον Σενώνιον 

·Αα/Ιι:ατόλι&οι μικρολοτuποποyεlς οuμποyεlς, μδ 
·3οαύμαια ι•ου~ιοιών (ιιεγάλοu μεγέ{)ους iπί τοίι 
όQοπεδίου τοϋ eύQιοκομι!νοu άναιοj.ικύ1ς τηι; Κλψ 
μαιιιί:;) καί άσβeοιόλ.ιitοι οηιrι• .ί 1 άνοικttΊιεq;ιιοι, 
χα>.ώς ίσταωμμfνοι. llάxo; 06U ιι. elι; tά ί)ρη 
Κοvοένι:ων, 110 μ. εlς τήν Φτiιη1. 

Άνώτ. Ίοuρσοικόν - Κστώτ. Σενώνιον 

'Αο8ι.οτδλιθοι βιyλQν. . Ασβεσ"Ιόλ.ι&οι {ιποί.ι σοη;•α· 
φιχοί λ.-nιnπλuκv'ιδεις μέ 'Αχιινό'ζωα χuί ~νσtpι~οf.ις 
ι?χ nuοιτο}.i{Jων. Διαχ(Ιίνομr:ν έηός λeπτοjv τομ(ί)ν 
της σειQι1ι; u.Uτ;ιc; (yειΙJ).οyιχ11 τομή άπό τά iiρ1ι 
Κούρεντιι ι•~χοι tό Καλοχώοι) : 
- lδΟ μ. Τι&ω\•{οv - Νεοχομίοιι μ! Calpi01ιclle~. 
- 966 ιι. ιiσβeοτόΑιGοι Lιόνον μέ 'Αtcτιvόζωα. 
- 80 μ. "λλβ,ου - Του~νίου, μέ μίσ.ν ζώνην, πά· 

χους: 83 μέΊ'QωV fνtός 'fής όnο(ιις fΛLΧQ61Ούν ot 
ΠUQι~όΑι δοι, 

- 35 μ. Κο.τωτέ(Ιου Σινωνίοι1, ''Ητοι σύνολον ό20 μ· 
;ιeQ{n:oυ. ·Η, rις: τΟ iiQO; Χιονίοτοα, 1;ώvη ΠUQΙ-
1οi.ι {)ω,, φiQιι ~νστρ(ί>σιιι; χrροβιtοuμινιούzων 
σχισrολί~ωv .• 

Άνώτ. Λιόοιον - Άνώτ. Ίοuρσοικόν 

Σχιοτόλι&οι μt Ποοcιδωνlος. · ι~ναλ'-αγα~ ΟtQωμάιuιν 
ΠUQιτολίδ(υν χαί πυιιιτιιιχών άcιyίλων ι•; ΠοοειδtJι
ν(ας. 'Γι'• σιίσrψια &ιαιοιiται t:lς διίο ηιτ'ιμυ.τα διά t-ϊι~ 
:ταQομβολ1jς άοβ<οtολιilων μi Ριιlι•ιι/Ιιri:ι: (filnme11t•) 
πάχονς όλίγ(ttν ιιtιρων δuσχΜ .. ως ΛιοχωQι~οιιiνι"'ν· 
Πάχος 100 1'· elς τι\ ίlοη Κοvvrντιι. ι·:ις τi> ••οος 
Χιο,·Lnτcμι tά χατιίlιtοu 1.ιi>.1t .ιtναι xuc;n<11,; J•ouγuϊxιl. 
1,(Ηi11ιrιτος :κυσ.νnίί, μί λίnιu 'χδ\iαιν, ι'ιQttοντας )ςΙΙ~ 
Qοβιτουι.ιeηούχσ,•; χαι Pκcuιluntonotι'ιt ιιrιl1ιr!1•/ιιftι 
MUNS1'ι\R (ιivαιρ•οο11ίν.1 f•πό C. RΚΝΖ). Ι'ί; ti1 

νότιον 'ff&Τ)μυ. τi"ιι; t'•oontιQll; (1 σχ.rιιιιιιιn:μι)~ οiιτο~ 
διίν Ιιιφανt\,1101 τιίJον ιwQU. ύnό μοvιr.iιν 'f"~•ov. 
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Άνώτ. Λιασιον-Άνώτ Ιοuρασικόν 

ιχιστ6λιθοι μt ΠοσΕιδωνlαι;. 'Εναkλαyή iνοtρώ

σιων ιάσ:ηδων μ~· Άιιt,νό~ωrι ;ι.~ώματ~ φaιοϋ i'ω.; 
tt\φnχιιόου χιιί πυQιtια.κών ιl:QγΟ.ων. Ειι; τόν τομίιι 

tύtJ ιρ1iλλ.ου τούηηι τοnο6ιτο\ίν1'αι μιτα~ιJ τών 

ιiσβεσι:QλίΟbιν ti1c; βiγλαι; χαι τών ιiσβιοrul.ί'δu:tν 

ιού ΙΙ11.νt:11~t1tίτοιwς χωιιtι; νά ιtναι δuνιLιόν ν« tl.)· 

.rιο6ιιο1ΟοU<ι1 ε[δι.χιiι--eεQυν ιtι; ,.;ούς ιίvωti(tO~ ί1 •α .. 
"C"ωτ:@ιιnυ; nχιrιτσ).ίΗοιιι; μίι Ποσtιιδω\•iαι;. 

n ιiχο.; u.__r,u μ' 

Ήιιχίr. : ΆνιίΗt:Qnν λ,1(uιοv- •λνιί,1t1Qt>ν 'Jυuoιidt.· 

\Cό\Ι, Οί titτ~t3n"tιίλι0οι μί: /)cJttJΙdl{&rί:r; δl'Ι ύn.ι:itcηιν 
ι.,.~ rui'• '11'1Α.λυ11. 

λm111onllito rοιιο: Μί~ πuί.ίι Ι"•οl1 ίμφ<iν<υι;; lν 
inc tϊιc; ~ώνιι~ δι"1ιJQ1'ιξεων μιιι~α~\J τιdν χωοCων θt · 
Qtιι"Χ•οίnυ χοί Ί~nι.σχοπtχοϋ dπιδόΟ11 ιtι:; τό Ammu· 
n i tίco rο!:ί:;ο. 'Α σβιιστόλιi)οι 1ιtονδuλώδιιr; iQt.1t'Qω· 

no~ Uωι; Qοδϊιχροοι ~tί ά:ιιοt"vnώμαtα d<tQΟΟ~ιοQ(στων 
'Λμμων,'C'(ΪJν. 

'Ηλι:tίιι ίιnοηίlιφι=.ν,, : 'λ''(~teρον 'Λιι.ίσιον. 

Πιi.χuς lfJ πtι1iποu ιιf~ρα. 

Κατώτcρσν-μέσοv Λιάσιοv 

'Ασ6εστόλιθοι Παντοκράτορος. 'Α.σβ~::στόi.ι'δο• 

λευ<ιοi ουμJtαγciς ;j ~f'JtιΗ•ιμμένύι, ψ,εuδοωο).ι6ιχοί μf 

ι~ύΥ.1 1 χυ.ί ΒιιιιzιιινU;,()bu τού κατωτέρου καί. μέσοv 

ΛιΗnίοιι 

(ffiχn:; 1000-lΓJ{J(J J•. 

Οί ίiσΡι.:οtriλιilιιι τιi)ν Σινιών 8λλ.είnοvν (tώνη ύ.συμ

φωνίο.:; ιιiη• άσβιστο).ί6αιν θιγλών). 

Σuμ:ιο.yεϊς όολοι.ιϊται •\ μφcιηζύμ(\"Οι δ.νωiιfν του 

χωρίου ~[t:λ.ίγyι. 

oo .... sou 
808-βδ• 

6δ•-1Ι()Ο 

αοι.sl\' 

ΙΙλΡλΤλSΙ~ ΣΤ1'ΩΜλΤU1' 

1 Ιαοή:rαξ.ιr; ι!νιστοαμμίνων Ο'Ι'Qωμά<fών 
Penιlo.ges inν~r!eS 

ΛΙθΟΛΟΓΙΚ ... Ι ΣΧΗΜ ... τικ ... ι 
ΤΟΜΑΙ 

LOGS LΙTHOLOGΙQUES SHEMATIQUES 

Τριαδ;κόv 

Τρ1αδιιc:6 λοτι.Ιποηαy~. ΣUμ.n-1.ι:ηια μ1°1 ~αtοωμμί~ων 
~.uτυιιl)ΠfΙ.γιiιν t· i.ο.ι(ρ<Ϊις συγν.εχοΗ.η~~ένων ιί2'Ι'οτεlου· 
ιιέvων ~~ Ηιια11σ1Ιfit11ιv χα(Ινιολιiιν, δολομιηχώv ο:rιι
λαιwδι.iιv ιίnβι::στολίiJιιιν ~ντός με~.ανο·ϋ μαργα·ι:ιιοϋ 
συ,·δηLΜΟύ ύλι)(οϊ1, Σr.•1μα1,σμ6ς :ιQοίQχόμενος ίχ 
τfις eισχωρiΙtJFως τ.ϊιι; iβαπσο,tιχϊιr; σιιQάς (ιlνυδοί
της, άσ~tΊ:Jtύlι.Αος χαi δολ.ομίτψ;) τοίι ΤQιαδι;ι;οίί 
λόyφ συμπι!οε(ιις έντός tών tιuνών διαοQήξeων. 

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 

Φλύσχης Πlνδου. ~ιiργnι χιια.ναι μί Uσβcατολ.ι.ft•
χοUς όγν.οι•ς. ιιάονα• έρuf.tρcιί, ψαμμί'tαι 

0

εtς παχ.ιίας 
τρωι:έζας . 

Μα.ο CQίr,ιιον, ΙΙιιλαιόκαινον, 'Υπρί:οιον. 

Ι'eω>.ογοιU cΪQια 

•Dπώtlησtr; 

Κσουφαiον d.νtιχλίνων n 
v 
_ς 

ΝΕ· 
ΚΛΑΣΤΙΜΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ 

ι ,, . ss 

1 Ff • s . 

'Ανwτιfρο oc:rρd 

Strl• ιup•rl•ure 

Σcιρ4 Δ1οτρ6τοu 

5'rle d• Oh!stroιon 

ΨομμJτοι 'Ανcμορρ6χης: 
Gr•i d'λnemωaιι,,r 

Κοτwτιρο αc:ιρlι 

Sttl• lnf•rι.we 

'Ααιkοτδλι&οι 'Ηωιcοlνου 

H'Ξ::i:S~i::Ξd Colcab'• tαtn. 

ι Eoc•ne 
2 Sf'n. Suρ 
!. C. Vig lo 
•· A.mmonltlιo 

Roιso 

6. Doloιnl• )ί 

ΑΣθΕΣΤΟΛΙδlΚ"Ι ΣΕΙΡΑΙ 
SERIES CALC ... ΙRES 

Τ/>μ•ΟΟ< 
tomoros 

.Μιταιιtιλι 

Mllιikell 

Js rχtοτ6λιl')οι μt Ποοc:1&.ινlος 

Schi,te~ ό Posldoηl•i 

· λσlkο.τ. θιy λWν 
C.olιalre d8 Vlglo 
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Ο επ1κρατέστερος σχηματ1σμός εiνα1 01 ασβεστόλ1θο1 του Αν. 

Σενωνiου (K8s). Εiνα1 ασβεστόλ1θο1 μ~κρολατυποπαγεiς συμπαγεiς με 
θραύσματα ρουδ1στών (κοντά στην Κληματ1ά έχουν αρκετά μεγάλο 
μέγεθος). Πρόκε1τα1 γ~α παχυπλακώδε1ς ασβεστόλ1θους ή 
λεπτοπλακώδε1ς κατά θέσε1ς, λευκού χρώματος. Στην επ1φάνε1α 
εντοπiζοντα1 iχνη καρστ1κοποiησης. Με την καρστ1κοποiηση που έχε1 
αναπτυχθεi στην μ1κροκλίμακα κα1 μακροκλίμακα έχε1 δημ1ουργηθεί 

δευτερογενώς ένα σημαντ1κό πορώδες με αποτέλεσμα ο συντελεστής 
κατείσδυσης να αναμένετα1 μεγάλος. Στο πέτρωμα η κυκλοφορία του 
νερού γίνετα1, τόσο μέσα από καρστ1κούς αγωγούς κα1 αυτό εiνα1 
φανερό στην συγκεκρ1μένη περ1οχή (τμήμα ΙΙ) από την ατελή 

ανάπτυξη του υδρογραφ1κού δ1κτύου, όσο κα1 μέσω ρωγμών του 
πετρώματος. 

Στο νότ10 μέρος του τμήματος ΙΙ απαντώντα1 ασβεστόλ1θο1 
Παλα1όκα1νου-Α. Ηώκα1νου, καλά ενστρωμμένο1, 01 οποiο1 περ1έχουν 
ορiζοντες πυρ1τολiθων. 01 ασβεστόλ1θο1 αυτοi υπέρκε1ντα1 των 
ασβεστολiθων Σενωνίου. Το γεγονός ότ1 πρόκε1τα1 γJ.α μέτρ1α 
κερματ1σμένο έως συμπαγή σχηματ1σμό κάνε~ δυσκολότερη την 

κυκλοφορiα του νερού. Αναμένετα1 όμως να εiνα1 υδροπερατός 
σχηματ1σμός. Η ποσότητα του νερού, που κατε1σδύε1, αναμένετα1 να 

εiνα1 σημαντ1κά μ1κρότερη σε αντ1στο1χiα με τους ασβεστολiθους 
του Αν. Σενωνiου. Ο βαθμός καρστ1κοποίησης εiνα1 μ1κρός. 

Στην περ1οχή ενδ1αφέροντος κοντά στον Αγ. Κωνσταντίνο 

απαντώντα1 σχηματ1σμοi τεταρτογενούς κα1 π10 συγκεκρ1μένα 

σύγχρονες αποθέσε1ς κο1λάδων. Ανάλογα με την περ1εκτ1κότητα σε 
αργ1λ1κά υλ1κά μπορεί να χαρακτηρ1σθούν σαν υδροπερατοί έως 
ημ1υδροπερατοi. 

Τέλος στη θέση της Ελεούσας 01 σχηματ1σμοi του Τεταρτογενούς 
(al, scl, sc3), (τα κορήματα, 01 κώνο1 κορημάτων, 01 αναβαθμiδες) 
είνα1 υδροπερατοi σχηματ1σμοi λόγω του ότ1 στο σύνολό τους 

αποτελούν κα1 τον ανώτερο στρωματογραφ1κά σχηματ1σμό. 01 
σχηματ1σμοί αυτοi δεν επηρεάζουν την κυκλοφορiα του νερού. 

2.2.2.2 Υδροyεωλογ~κά χαρακτηρ1στ1κά τμήματος Ι νότ~α της 

Κληματ~άς 

Εκτός των ασβεστολiθων Σενωνiου στην περ1οχή απαντώντα1 01 
λεγόμενο1 ασ6εστόλ1θο1 Βiγλας (Js-K8i). 

Πρόκε1τα1 γ1α λεπτοπλακώδε1ς υπολ1θοyραφ1κούς ασβεστολίθους 

που εναλλάσσοντα1 με κερατολiθους 1ώδους ή κυανού χρώματος. 
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Σε αυτό το σχηματ~σμό δεν παρατηρήθηκε αλλά κα1 δεν 
αναμένετα1 καρστ1κοποiησή του. Λε1τουργεi σαν ημ1υδροr1ερατός 
σχηματ1σμός έως αδ1απέρατος. Ιδ1αiτερα σε σύγκρ1ση με τους 

σχηματ1σμούς που έχουν αναφερθεi, αποτελεi πέτρωμα που εμποδiζε1 
κα1 ορ1οθετεi την ομαλή κυκλοφορία του υπογείου νερού. 

Η κατεiσδυση του βροχiνου νερού επ1τυγχάνετα1 μέσα από 

ρωγμές. Κατ' αυτόν τον τρόπο στα βαθύτερα τμήματα του πετρώματος 
που εiνα1 π10 συμπαγή, καθώς κα1 στ1ς περ1οχές που 01 δ1ακλάσε1ς 
εiνα1 πληρωμένες με αργ1λ1κό υλ1κό, η κiνηση του νερού γiνετα1 με 
δυσκολiα. 

2.3 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΠΙΛRΓΒΙΣΑ ΠΒΡΙΟΧΗ 

Από γεωμορφολογ1κής άποψης η καλύτερη περ1οχή εiνα1 αυτή του 
τμήματος Α, αφού βρiσκετα1 κάτω από τα 600m, που συνεπάγετα1 
καλύτερη ευδοκiμηση του Δάσους αλλά κα1 χαμηλά σχετ1κά 
μανομετρ1κά, έχε~ έκταση να καλύψε1 όχ1 μόνο τ~ς τωρ1νές ανάγκες 
των παροχών α~χμής του λύματος αλλά κα1 μελλοντ1κές οπότε θα 
έχουμε αύξηση των αποβλήτων. Μέσα στην έκταση αυτή θα επ1λεγεi 
υποπερ1οχή (αφού η τωρ1νή έκταση εiνα1 αρκετά μεγάλη}, ώστε να 

έχε~ το δυνατό τ~ς μ~κρότερες κλiσε1ς 10-15%. Τέλος ανήκε~ στο 
δημόσ10 οπότε δε χpε1άζοντα1 απαλλοτρ1ώσε1ς. 

Με μ~α προσεκτ1κή εξέταση της παραγράφου 2.1.2 μπορούμε τώρα 
εύκολα να συνάγουμε τους λόγους απόκλε1σης των άλλων γεωγραφ1κών 
τμημάτων. Το τμήμα Β απα1τεi πρώτα αναβάθμ1ση του χώρου. Βέβα1α 

μπορεi να χρησ1μοπο1ηθεi στο μέλλον σε περiπτωση που απα1τούντα1 
νέες εκτάσε1ς γ~α φυτοκάλυφη (αύξηση των αποβλήτων). Το τμήμα r 
βρiσκετα1 σε ζώνη υψομέτρου άνω των 600m. Το τμήμα Δ απα1τεi 

απαλλοτρ1ώσε1ς κα1 μερ1κώς κατο1κεiτα1. Στο τμήμα Ε λόγω των 

εργασ1ών εξόρυξης μαρμάρων εiνα1 δύσκολο-πρ1ν αυτές ολοκληρωθούν

να γiνε1 ένταξη στο παρόντα σχεδ1ασμό. Τέλος στο τμήμα Ζ λόγω των 
μεγάλων κλiσεων θα yiνετα1 επ1φανε1ακή απορροή του λύματος κα1 

όχ1 απορρόφησή του από το έδαφος κα1 κατά συνέπε1α από τα φυτά, 
με αποτέλεσμα το λύμα να οδηyεiτα1 αλλού μέσω ρυάκων κα1 χαράδρων 
ανεξέλεγκτα. 

Τα εδάφη του γεωγραφ1κού τμήματος Γ, προέρχοντα1 στο 

ευρύτερο σύνολό τους, από την αποσάθρωση των ασβεστολ1θ1κών 

πετρωμάτων, ενώ υπάρχουν ορ1σμένες περ1οχές με εδάφη τα οποiα 

προέρχοντα1 από αποσάθρωση φλύσχη. Τα εδάφη αυτά έχουν υφή 

αργ1λοπηλώδη (αργ1λ1κός φλύσχης), μέχρ1 πηλώδη (ψαμμ1τ1κός 

φλύσχης). Εχουν χημ1κή αντiδραση όξ1νη, εiνα1 μέτρ1α εφοδ1ασμένα 

με βάσε1ς Ca κα1 Κ. Γεν1κά υπάγοντα1 στα πολύτ~μα δασ1κά εδάφη. 

Τέλος το γεωγραφ1κό τμημα Δ αποτελεiτα1 από αλουβ1κά εδάφη. 
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Τα εδάφη των γεωγραφ1κών τμημάτων Α κα1 Β προέρχοντα1 από 
αποσάθρωση ασβεστολiθων. Οπου επ1κρατούν μέτρ1ες έως ~σχυρές 
κλiσε1ς, το έδαφος έχε~ αποπλυθεi με αποτέλεσμα την εμφάν1ση 
γυμνών βράχων. Η υφή των εδαφών εiνα1 αργ1λώδης μέχρ1 
αργ1λοπηλώδης με αντiδραση ουδέτερη κα1 εiνα1 εφοδ1ασμένα με 
6άσε1ς των στο1χεiων Ca, Κ, Mg. Γεν1κά υπάγοvτα1 στα αξ1όλογα 
λ~βαδ1κά κα1 δασ1κά εδάφη. 

Το γεωγpαφ1κό τμήμα Α ανήκε~ στο γεωλογ1κό τμήμα ΙΙ 

(παρ.2.2.2) που εiνα1 ημ1υδροπερατό, όμως νότ1α κα1 δυτ1κά όπου 
οδηyεiτα1 το λύμα από τ~ς κλiσε1ς υπάρχε1 μέτρ1α κερματ1σμένος 
έως συμπαγής σχηματ1σμός κα~ ημ1υδροπερατός έως αδ~απέρατος 
αντiστο1χα σχηματ1σμός, που εμποδiζουν κα1 ορ1οθετούν την 
κυκλοφορiα του υπόγε1ου νερού. Ετσ1 καταλήγουμε στην 6έλτ1στη 

επ1λεγεiσα περ1οχή προς εφαρμογή, που φαfνετα1 ευκρ~νώς, τόσο στο 
χάρτη 2.3, όσο κα1 στο τοποyραφ1κό σχέδ10 στο τέλος της μελέτης. 
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Χαρτης 2.3 Βέλτ~στη επ1λεyεiσα περ~οχή προς εφαρμογή 
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ΚΕΦΑΛ.Α.ΙΟ 3~ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΛ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΛ ΑΕΛΟΜΕΝΑ

Η ΕΙΑΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛ<>ΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ••ΚΑΛΛ.ΙΑΕΝΑΡ<>Ν•• 

3.1 Τρόπος Φυτοκάλυyης 

Γ1α την εύρεση του τρόπου φυτοκάλυψης απα1τεiτα1 αξ1ολόγηση 
της επ1λεγεiσας περ1οχής, που έγ~νε στο 2° κεφάλα10, ώστε να 

1κανοπο1ούντα1 βασ1κές αρχές της προστασiας του περ1βάλλοντος, 

τόσο του φυσ1κού κα1 β1ολογ1κού, όσο κα1 του κο1νων1κο-
01κονομ1κού. Ακόμη απα1τεiτα1 ο προσδ1ορ1σμός των χαρακτηρ1στ1κών 

των αποβλήτων καθώς κα1 τα όρ1α επ1δεκτ1κότητας του 
περ1βάλλοντος. 

Η εξέταση των παραπάνω στο~χεiων οδηγεi στη δ~αμόρφωση του 
τρόπου φυτοκάλυψης, που συνiστατα1 στ1ιν ελαχ1στοποίηση των 
αρνητ1κών επ1πτώσεων που προκαλούν τα υγρά απόβλητα, με άμεσο 
αποτέλεσμα τη μεγ~στοποiηση τr1ς πο1ότητας του περ1βάλλοντος. 

Τόσο στην επ1λογή αυτή όσο κα1 στην επ1λογή του χώρου της 
δ~άθεσης που είδαμε, έγ1νε προσπάθε1α να pε1ωθεi κατά το δυνατό η 
01κονομ1κή επ1βάρυνση κα1 να απομακρυνθεi ο προτε1νόμενος χώρος 

της δ1άθεσης σε όρ1α που το επ1τρέπουν 01 τεχν1κο-01κονομ1κές 

δυνατότητες, σε συνδυασμό με τους 1σχύοντες κανόνες προστασiας 
περ1βάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

3.1Ό1 Μέθοδο~ ~υτοκάλυyης 

Ο τρόπος της φυτοκάλυψης με άρδευση των επεξεργασμένων 

αποβλήτων μπορεί να γiνε1 με τρε1ς δ~αφορετ1κές μεθόδους 

δ~αχεiρησης. Ετσ1 εiνα1 δυνατόν να γίνουν: 

α. Αναδασώσε1ς ευρείας έκτασης με δασ1κά εiδη ταχείας ανάπτυξης 

κα1 βασ1κό στόχο την απορρόφηση των αποβλήτων εξ' ολοκλήρου από 

τη δημ1ουργούμενη φυτοκά.λυψη κα1 σαν δευτερεύοντα στόχο την 

παραγωγή ξυλεiας, σαν αντ1στάθμ1σμα του συνολ1κού κόστους 
εγκατάστασης αυτού του έργου. 

β. Δημ1ουρyiα αποκλε1στ1κά λε~μώνων κα1 

αποκλε1στ1κό στόχο την απορρόφηση των αποβλήτων. 

φυτωρίων με 
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γ. Αναδάσωση σε συνδυασμό με δημ1ουργiα φυτωρiων με σκοπό 

αφενός μεν τη μεiωση των μεγάλων εκτάσεων που απα1τούντα1 με μόνο 
δασ1κά εiδη κα1 αφετέρου τη δημ1ουργiα παραγωγ1κού Δάσους με 
01κονομ1κές απολαβές. 

3.1.2 Επ~λοyή βελτίστης μεθόδου φυτοκάλυyης 

Από τ~ς μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η μέθοδος της 
δασοκάλυψης δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου μόνη της γ~α τη 
δ~άθεση των λυμάτων, γ~ατί σύμφωνα με εκτ1μήσε1ς το μέγεθος της 
έκτασης που απα1τείτα1 είνα1 περίπου 35000 στρέμματα! γεγονός που 
καθ1στά τη μέθοδο αυτή πολύ δαπανηρή κα1 μη 1κανή προς 
πραγματοποiηση, αφού μ1α τόσο μεγάλη έκταση είvα1 αδύνατο να 
βρεθεi στην παρούσα φάση. 

Η δεύτερη μέθοδος προϋποθέτε1 την απαγόρευση της βόσκησης σε 
μεγάλες εκτάσε1ς, γεγονός με σημαντ1κές κο1νων1κο-01κονομ1κές 
επ1πτώσε1ς. Η βόσκηση, αν υ~οθετηθεί αυτός ο τρόπος, πρέπε1 να 
απαγορευθεί γ~α αρκετά χρόν1α μέχρ1 να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της 
επ1βάρυνσης του περ1βάλλοντος, από τη δ~άθεση των επεξεργασμένων 
αποβλήτων, που π1θανόν να περ1έχουν βαρέα μέταλλα ή άλλες τοξ1κές 
ουσiες επ16λαβείς γ~α τους οργαν1σμούς, που θα τα μεταφέρουν μέσα 
στην τροφ1κή αλυσiδα. Γεγονός είνα1 ότ1 πρέπε1 στο Β1ολογ1κό 

Καθαρ1σμ6 να 1σχύσε1 μόν1μη απαγόρευση στ1ς απορρiψε1ς των 

61ομηχαν1κών αποβλήτων, που περ1έχουν βαρέα ή κα1 τοξ~κά μέταλλα. 

Εξάλλου με τ~ς υπάρχουσες τεν1κές προδ1αγραφές, ο Β1ολογ1κός 
Καθαρ1σμός δεν είνα1 σε θέση να επεξεργάζετα1 τέτο1ου είδους 
απόβλητα. 

Η τρίτη μέθοδος, που αναφέρετα1 στο συνδυασμό δασοκάλυψης 
κα1 δημ1ουργία φυτωρίου, θεωρείτα1 ο π10 ρεαλ1στ1κή κα1 

01κονομ1κή, αφού επ1τυγχάνετα1 η ολ1κή 6έλτ1στη δ~άθεση του 

"νερού" των αποβλήτων, με ταυτόχρονη ο~κονομ~κή απολαβή 
(π.χ.παραγωγή ξυλείας). Ο τόπος κα1 ο τρόπος άρδευσης, το εύρος 
κα1 η δόση, υπολογίζοντα1 κατάλληλα σε παρακάτω κεφάλα1α, ώστε να 

καλύπτουν την αντίστο1χη παραγωγή του Β1ολογ1κού Καθαρ1σμού, σε 
συνδυασμό με τJ.ς βροχοπτώσε1ς όλου του έτους. 

3.2 Σχεδ1ασμός κα1 Οργάνωση Φυτοκάλuyης 

Η υποπερ1οχή που επ1λέχθηκε γ1α την εγκατάσταση του 

Β1ολογ1κού Δάσους φαίνετα1 στο χάρτη 2.3 κα1 αποτελεί μέρος του 

γεωγραφ1κού τμήματος Α. Σ' αυτήν δ~ακρίνοντα1 3 δ~αδοχ1κές 

πλαγ1ές, όπου χρησ1μοπο1είτα1 έκταση 360 στρεμμάτων περίπου από 
κάθε μ1α,. γ~α φυτοκάλυψη. 
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Θα προτ1μηθεi η περ1οχή με υψόμετρο από 550-600m y1α να 
εγκατασταθούν τα δασ1κά εiδη, λόγω καλύτερης πpοσαρpογής σε 
μεγαλύτερο υψόμετρο, pε αποτέλεσμα την παραγωγή καλύτερης 
πο16τητας ξυλεiας, από 510-550m γ~α να εγκατασταθούν τα οπωροφόρα 
κα1 από 500-510m γ~α να εyκατασταθεi το φυτώρ10, ώστε να 
επ1τυγχάνετα1 επ1πλέον, η συγκέντρωση του λύματος από τυχόν 
απορροές του Β1ολογ1κού Δάσους των Δασ1κών-Οπωροφόρων. Γ~α την 
επ~λοyή της ανωτέρω δ1άταξης λήφθηκε υπόψη το ανώτερο υψομετρ1κό 
όρ10 φύτευσης, yiα καλύτερη ευδοκiμηση των ε~δών. 

Γεν~κές αρχές που πρέπε~ να τηρηθούν εiνα1: 

α. Η σύνθεση της βλάστησης να εiνα1 01κολοy1κά σωστή κα~ να 
δ1ατηρεiτα1 κατά το δυνατό η πο1κ1λότητα. 

β. Τα εiδη τα οποiα θα χρησ1μοπο1ηθούν να είνα1 όσο το δυνατόν 
περ1σσότερο ανθεκτ1κά στην υγρασία παρά στην ξηρασία. 

γ. Να μην αλλο1ωθεί η φυσ1ογραφία των χώρων, αλλά να επ1δ1ωχθεί 

ο τον1σμός με τ~ς αναδασώσε1ς των φυσ1ογραφ1κών 
χαρακτηρ1στ1κών. 

δ. Η σύνθεση της βλάστησης να είνα1 όσο το δυνατό ταχύαυξη κα1 
να παρέχε1 καλή πο16τητα ξυλείας, αφού σα δευτερεύων στόχος 
είνα1 η παραγωγή ξυλείας. 

3.3 λασοπον1κά είδη 

3.3.1 Προ~ε~νόμενα είδη 

Τα είδη που προτεiνοντα1, ταξ1νομούντα1 στ1ς 
κατηγορiες: 

Κωνοφφρα 

Pinus Nigra {Μαύρη Πεύκη) 
Abies Chephalonica (Κεφαλλην1ακή Ελάτη) 
Abies Chephalonica XA.Alba (Υβρ1δογενής Ελάτη) 
Pinus Silνestris (Δασ1κή Πεύκη) 

Ταχυαυξή Κωv09όρα 

Pinus Oocarpa 
Pinus Radiata 
Pse udots oca Menzisii 

παρακάτω 
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Quercus Conferta (Δρυς Πλατύφυλλη) 
Quercus Sessiliflora (Δρυς Αποδiσκη} 
Ulmus Montana ( Φτελ1ά ΟρεJ.νή) 
Platanus Orientalis 

Ταχυαυξή Πλα~ύ9υλλα 

Λεύκες Populus Χ Euroamericana 
α. Κλώνος "Ι-214" 

β. C.ν. campeador 
γ. Κλώνος 'Ί-45/51" 

δ. Κλώνος 11 c. ν. 1/17" ( Καναδ1κή Λεύκη) 
ε. Κλώνος "c.ν. Ι-455" 
στ. Κλώνος "Ι-262" 

Μαύρες Λεύκες 

α. Κλώνος "c.ν. thevestina" πυραμ1δοε1δής 
β. Κλώνος "c.v. 2/64" 
γ. Κλώνος "c.ν. 3/64" 
Λευκές Λεύκες 

α. Λευκή Λεύκη "c.v. Σπάρτης" 

Επ1πλέον μπορούν να ευδοκJ.μήσουν εiδη: 

Κυπαρ1σσ1ού 

Βελαν191άς 

Ερυθρελάτου 

Οξυάς 

Κασταν1άς 

Πλαταν1άς 

Κουμαρ1.άς 

Στην περ1οχή Ιωαννίνων, ευδοκ1μούν η Pinus Nigra, η Quercus 
Conferta, η Abies Chephalonica, κτλ. Το γεγονός αυτό όμως δεν 

αποκλεiε1 την καλλ1έργε1α με τα προαναφερόμενα εiδη, όπως κα1 τη 
δυνατότητα συνδυασμού εiτε μεταξύ τους, εiτε κα1 με άλλα που 

π1θανόν να προκύψουν κατά την περα1τέρω επ1σταμένη δ~ερεύνηση του 
θέματος (πε1ραματ1κές εκτάσε1ς με δασοκάλυψη). 

Πολλές φορές εiνα1 προτ1μότερη η μiξη 

δ~αφορετ1κά εiδη, γεγονός που απα1τεi ανάπτυξη 

σχεδίου κα1 σε βάθος έρευνα. 

συστάδων με 

δ~αχε1ρ1στ1κού 
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Τα εiδη που επ1λέγοντα1 κα1 γ1α τα οποiα θα ακολουθήσε1 
λεπτομερής περ1γραφή, εiνα1 γ~α μεν τα κωνοφόρα, η Pinus Nigra 
(Μαύρη Πεύκη}, γ1α δε τα πλατύφυλλα, 01 λεύκες. Παρακάτω θα 
δοθούν τα γεν1κά χαρακτηρ1στ1κά των καλλ1εργούμενων ταχυαυξών 
κλώνων λεύκης στην Ελλάδα. 

3.3.2.1 Μαύρη Πεύκη - Pinus Rigra 

ΕΕάπλωσn 

Ορ1ζόντ1α: Στην Ισπανiα, Γαλλiα, Κορσ1κή, Σ~κελiα, Ιταλiα, 
Αυστρία, Βαλκαν1κή Χερσόνησο, Κρ1μαία, Εύξε1νο Πόντο, Μ1κρά Ασία, 
Κύπρο κα1 Μαρόκο. Στην Ελλάδα απαντάτα1 στην Πελοπόννησο, Στερεά 
Ελλάδα, Ηπε1ρο, Θεσσαλία, Μακεδονiα, Θράκη, στην Εύ601α, Σάμο, 
Λέσβο κα1 Θάσο. 

Κατακόρυφη: Στην Ελλάδα φύετα1 συνήθως από τα 500-1600m κα1 
σε ορ1σμένες περ1οχές δημ1ουργεi τα δασοόρ1α μέχρ1 τα 1800m. Στο 
χαμηλότερο υψόμετρο απαντάτα1 κυρίως στο Σουφλί (100-200m), στην 
Μ1κρά Ασiα από 400-2100m κα1 στην Αυστρiα από 150-1250πι. Το 
άρ1στο όρ10 της ανάπτυξής της βρiσκετα1 σε υψόμετρο 900-1300ιn. 

Μορφή: Εiνα1 δένδρο 

Σχηματiζε1 κορμό ευθύ 

αργότερα ομπρελοε1δή. 

ύψος 20-40m που σπάν1α φτάνε1 τα 50. 
κα1 κόμη στην αρχή πυραμ1δοε1δή κα1 

Ρ1ζ1κό σύστημα: Λημ1ουργεi έντονο κα1 βαθύ ρ1ζ1κό σύστημα, 

το οποiο στην αρχή εiνα1 πασσαλώδες κα~ αργότερα εξελiσσετα1 σε 

καρδ1όρρ1ζα. 

Πολλαπλασ1ασμός: Πολλαπλασ1άζετα1 με σπόρους. Ελεύθερο 

σπερμοφύε1 από την ηλ1κiα των 10-15 ετών κα1 σε συστάδες από 20-
40 ετών. Η καρποφορiα επαναλαμβάνετα1 κάθε 2-3 χρόν1α. Ανθiζε1 το 
Μά10-Ιούν10 κα1 01 σπόρο~ ωρ1μάζουν το Νοέμ6ρ10 του δεύτερου 

χρόνου από την άνθηση. Η πτώση των σπόρων γiνετα1 τον Χε1μώνα. Η 

δυνατότητα φύτρωσης των σπόρων εiνα1 υψηλή 80-90% κα1 δ~ατηρεiτα1 
γ~α 2-4 χρόν1α. Ανά κ1λό σπόρων περ1έχοντα1 40000-70000 σπόρο~. 

Αύξηση: 01 σπόρο~ φυτρώνουν στο φυτώρ10 μετά 2 ή 3 
εβδομάδες. Τα φυτώρ1α το δεύτερο χρόνο αποκτούν κανον1κές 

βελόνες. Η μέγ1στη σε ύψος αύξηση επ1τυγχάνετα1 σε νεαρή ηλ1κία 
10-30 ετών με τελ1κό ύψος 40-45m. 
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α) Α61οτ1κοi παράγοντες 

Κλiμα: Φύετα1 σε rιερ1οχές με ύψος βροχής πάνω από 700mm, 
μέση θερμοκρασiα 9-16°C κα1 σχετ1κή υyρασiα πάνω από 60%. Εiνα1 
ανθεκτ1κό σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Εδαφος: Εiνα1 λ~τοδία1το κα1 μπορεί ν' αναπτυχθεi σε ξερά 
κα1 μη γόν1μα εδάφη ανεξάρτητα απ' το μητρ1κό έδαφος. Ετσ1, εiνα1 
δυνατόν να απαντηθεί πάνω σε σχ1στόλ1θους, γρανίτες, γνευσίους, 
δολομίτες, σερπεντίνη, κλπ. Η μαύρη πεύκη yεν1κά προστατεύε1 κα1 
βελτ1ώνε1 το έδαφος. 

Φως: Είνα1 ημ1σκ1όφυτο είδος. 

Εχθροί κα1 Znu1έ~ 

α) Α61οτ1κοi παράγοντες 

Είνα1 είδος ανθεκτ1κό σε χαμηλές θερμοκρασίες, καύσωνα, 
ξηρασία κα1 στους ανέμους. Υφίστατα1 όμως ζημ1ές από 
χ1ονοθλασiες, όταν είνα1 σε πυκνή κατάσταση. 

Φωτ1ά: Κ1νδυνεύε1 ~δ1αiτερα από πυρκαy1ές το 

y1ατί 01 κλώνο~ δεν είνα1 ακόμα ώρ1μο1. Αντίθετα 01 
πυρκαy1ές δεν προκαλούν ζημ1ές, αλλά βοηθούν 
αναγέννηση. 

β) Β1οτ1κοί παράγοντες 

καλοκαίρ11 

έρπουσες 

τη cpυσ1κή 

Υποφέρε1 από την EVERTIA BUOLIANA κα1 την TRAYMATOPOEA 
PITYOCABA, καθώς κα1 από μύκητες που προκαλούν την τήξη των 

αρτίφυτων. Τέλος το ξύλο της Μαύρης Πεύκης προσβάλλετα1 από την 
μελάνωση, όταν η συyκομ1δή του ξύλου γiνετα1 κατά τους 

καλοκα1ρ1νούς μήνες κα1 το ξύλο αφήνετα1 y1α μεγάλο χρον1κό 
δ1άστημα στους δασοδρόμους. 

Ο1κονοu1κή Σnuασία 

Το ξύλο της μαύρης πεύκης είνα1 καλής πο1ότητος κα1 έχε~ 
ευρεία χρησ1μοποίηση στην 01κοδομ1κή, ναυπηy1κή, μεταλλευτ1κή, 
κ1βωτ1οπο1ία, yiα στρωτήρες, εμποτ~ζόμενο y1α στύλους κα1 σαν 
β1ομηχαν1κό ξύλο. 
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Εχε1 μεγάλη δασοκομ1κή αξiα, επε1δή μπορεi να χρησ1μοπο1ηθεί 

γ1α την αξ~οποiηση γυμνών εδαφών, σχετ1κά πτωχών σε θρεπτ1κά 

συστατ1κά κα1 υγρασiα. 

~ασοπον1κές Μορφές 

Η Μαύρη Πεύκη 

μ~κτά, σε ομήλ1κη 

μαύρης πεύκης έχουν 

αναγεννόντα1 φυσ1κά. 

εiνα1 κατάλληλη γ~α σπερμοφυή δάση αμ1yή, ή 

ή υποκηπευτ1κή δομή. Σήμερα ορ1σμένα δάση 

ακαvόν1στη δομή ή είνα1 υπεργερασμένα κα1 

Αασοκοu~κός Χε1ρ~._qy_ό_ς 

α) Φυσ1κή αναγέννηση 

Ομήλ1κες συστάδες: Γ1α την επ1τυχία της φυσ1κής αναγέννησης 

ομήλ1κων συστάδων, ενεργούντα~ έντονες υπόσκ1ες υλοτομίες, έτσ1 
ώστε ο βαθμός συγκώμωσης να δ1ασπαστεi μέχρ1 την τάξη 0.4-0.6. 

Σε χαρτομανή εδάφη αφήνοντα~ 01 συστάδες περ1σσότερο 

κλε1στές. 01 υλοτομίες πρέπε1 να γiνοντα1 κατά την περίοδο πτώσης 
των σπόρων, Αεκέμβρ10-Ηάρτ10. Σε σωστά καλλ1ερyημένες συστάδες δε 

χρε1άζοντα1 προπαρασκευαστ1κές υλοτομίες. Ο αρ1θμός των δένδρων 

που φυτεύοντα1 είνα1 συνήθως 100-150/Ηα κα1 πρέπε1 να εivα1 

άρ1στο1 φα1νότυπο1 καθώς κα1 να κατανέμοντα1 ομο1όμορφα σ' 
ολόκληρη την επ1φάνε1α. Τρία μέχρ1 πέντε χρόν1α ύστερα από την 

εγκατάσταση της αναγέννησης απομακρύνοντα1 κα1 τα υπόλο1πα άτομα. 

Υποκηπευτές συστάδες: Η αναγέννηση υποκηπευτών συστάδων 

επ1τυγχάνετα1 με υπόσκ1ες δ~ευρυνόμενες υλοτομίες κατά λόχμες ή 

λωρίδες ή με κρασπεδ1κές υπόσκ1ες υλοτομίες. Στ1ς θέσε1ς όπου δεν 

πέτυχε η φυσ1κή αναγέννηση γiνετα1 συμπλήρωση της συστάδας 

τεχνητά. Οπου είνα1 δυνατό η συμπλήρωση γiνετα1 με πλατύφυλλα 
(σφένδαμος, στελ1ά, οξ1ά, φράξος, δρύς). 

β) Τεχνητή ίδρυση 

Η τεχνητή ίδρυση των συστάδων της μαύρης πεύκης γίνετα1 με 

φύτευση, ενώ σε nολύ καλό περ1βάλλον κα1 με σπορά. 
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y) Η φύτευση 

Φυτεύοντα1 συνήθως δ1ετή φ11τώρ1α σε σύνδεσμο 1.5χ2 ή 2χ2. Τα 
φυτώρ1α πρέπε1 να προέχοντα~ από άρ1στο γενετ1κό υλ1κό κα1 
κατάλληλη προέλευση. Η σπορά μπορεί να γίνε~ σε λωρίδες πλάτους 
80 ή lOOcm μετά από επεξεργασία του εδάφους ή σε αυλακίδ1α. 

δ) Καλλ1έρyε1α 

Νεοφυτεία: Περ1λαμβάνοντα1 η προστασία από την υποβλάστηση 

κα1 τη βοσκή, η απομάκρυνση των πληγωμένων κα1 ασθεν1κών 

φυτωρίων, η αραiωση των πολύ πυκνών νεοφυτε1ών, καθώς κα1 η 
ε~σαγωγή πλατύφυλλων κα1 η ρύθμ1ση της μίξης. 

Πυκvοφυτεία: Επε1δή συχνά ο αρ1θμός των ατόμων είνα1 πολύ 

υψηλός {8000-15000 δενδρύλ1α), συνίσταντα1 στ1ς περ1πτώσε1ς αυτές 
μiα έως δύο 1σχυρές αρνητ1κές επεμβάσε1ς, ώστε να ελαττωθεi ο 
πληθυσμός των ατόμων γύρω στα 5000/Ηα, κατά την έναρξη της 

θετ1κής επ1λογής, καθόσον πυκνές φυτείες υποφέρουν από 
χ1ονοθλασίες. 

Κορμiδ1α:Εδώ εφαρμόζοντα1 εξευγεν1στ1κές αρα1ώσε1ς κα1 

αρχίζουν 01 κλαδεύσε1ς. Γεν1κά κλαδεύοντα1 600-800/Ηα άρ1στα 
άτομα. 

Μ1κτέc Συστάδε_ς 

Η μαύρη πεύκη δημ1ουρyεi στα θερμοόρ1α τ~ς μ~κτές συστάδες 

με τη δρυ. Ιδ1αiτερα παρατηρείτα1 σήμερα μ+α είσοδος της πεύκης 

στ1ς υποβαθμ1σμένες συστάδες δρυός κατά άτομο ή σε ομάδες. Η μίξη 

αυτή πρέπε1 να προτ1μάτα1 γ~α να επ1τευχθεi τόσο η αύξηση της 
παραγωγής όσο κα1 η βελτiωση του εδάφους. 

Μαύρη Πεύκη-Οξυά: Στους καλύτερους σταθμούς κα1 σε 

υψηλότερες θέσε1ς, δημ1ουρyούντα1 άρ1στες μ~κτές συστάδες μαύρης 

πεύκης-οξυάς. Στην αναγέννηση πρέπε1 πρώτα να επ1τυγχάνετα1 η 
αναγέννηση της Μαύρης Πεύκης, που εiνα1 φωτόφ1λο εiδος. Επίσης η 

Οξυά σαν εδαφοβελτ1ωτ1κό, εiνα1 δυνατό να δ~ατηρηθεί πάντα στον 
υπόροφο σε φτωχούς σταθμούς. 
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3.3.2.2 Λεύκες 

Στην Ελλάδα απαντώντα1 φυσ1κά: 

α. Από το τμήμα Leuce, η Populus tremula L. κα1 Populus alba 
ι. 

β. Από το τμήμα Aigeiros, η τυπ1κή Populus nigra L. κα1 
δ1άφορο1 τύπο~ αυτής. 

01 λεύκες που καλλ1εργούντα1 σήμερα στην Ελλάδα ανήκουν στα 

εiδη Λεύκη λευκή, Λεύκη μαύρη κα1 στ1ς ευρωαμερ1καν1κές Λεύκες. 

Η Λεύκη λευκή καλλ1ερyήθηκε παλα1ότερα στ1ς πεδ~νές περ1οχές 

της Μακεδονίας κα1 Θράκης, σε εδάφη ξηρά ή ελαφρά αλατούχα ή 

κατακλυζόμενα y1α μακρό χρον1κό δ1άστημα κα1 όπου τα άλλα είδη 

Λεύκης δεν ήταν δυνατό να ευδοκ1μήσουν. 

Στην Πελοπόννησο (περ1οχή Σπάρτης) καλλ1εργείτα1 ακόμα σε 

ορ1σμένες περ1οχές ένας τύπος Λεύκης λευκής, που δ1αφέρε1 από τον 
τύπο που καλλ1εργήθηκε κα1 που υπάρχε1 στη Μακεδονία. 

Ο τύπος αυτός είνα1 περ1σσότερο ευθύκορμος κα1 ταχυαυξής κα1 
ενδεiκνυτα1 η χρησ1μοποίησή του σε εδάφη που πρέπε1 να 
καλλ1εργηθεi η Λεύκη λευκή. 

Κατά τον Πάνετσον ο τύπος αυτός αποτελεi ένα ξεχωρ1στό είδος 
του τμήματος Leuce, το είδος Ρ. spartiatica.· 

Παλα1ότερα καλλ1εργήθηκαν εντατ1κά ορ1σpένες μορφές Μαύρης 

Λεύκης τόσο σε πεδ1νές περ1οχές όσο κα1 σε ορε1νές. Η καλλ1έρyε1ά 
της σήμερα περ1ορiστηκε σε ορε~νές περ1οχές της χώρας μας, ενώ 

στ1ς πεδ1νές αντ1καταστάθηκε σχεδόν από τα περ1σσότερα ταχυαυξή 

ευρωαμερ1καν1κά υβρiδ1α. 

Από τα ευρωαμερ1καν1κά υβρiδ1α, η 

ε~σήχθηκε στη χώρα μας πρ1ν από 

καλλ1εργήθηκε εντατ1κά, προπαντός τα 

παyκόσμ10 πόλεμο. Το 1950 ε~σήχθηκαv 

λεγόμενη Λεύκη καναδ1κή 

μ1σό α1ώvα περίπου κα1 

πρώτα 10 χρόν1α μετά το Β' 
στη χώρα μας 01 ταχυαυξείς 

1 ταλ1κοi κλώνο~ 'Ί-214", 'Ί-262", "Ι-455", "Ι-154", 01 οποiο1 
κατέκτησαν εξέχουσα θέση στη λευκοκαλλ1έρyε1α. Αργότερα κα1 σε 

δ~άφορους χρόνους ε1σήχθηκαν κα1 πολλοί άλλο~ ευρωαμερ1καν1κοi 

κλώνο~ κυρίως από χώρες της λυτ1κής Ευρώπης. Από τους ε~σαχθέντες 

κα1 καλλ1ερyηθέντες κλώνους φαiνετα1 ότ1 το σύνολο σχεδόν των 

1ταλ1κών κλώνων έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. 
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01 Λεύκες που καλλ1εργούντα1 επiσημα σήμερα στη χώρα μας 
εiνα1: 

α) Από τα ευρωαμερ1καν1κά υβρiδ1α 01 κλώνο1 "Ι-214 11 , με 
ποσοστό 50-55% κα1 ακολουθούν 01 κλώνο1 11 c.v. Campeador", 
1'!-455 11

, 
11 1-262 11

, 
11 1-45/51 11

, 
11 1/17 11

, (η λεγόμενη Καναδ1κή), 
'Ί-154", 'Ί-488 11 • 

β) Από τα 

προελεύσεως 

cescenasco 11
). 

δελτοε1δή ο 

Ολλανδiας (Pop. 
κλώνος "Ι-63/51 11 , δύο κλώνο1 

deltoeides cv. 1'caroliano di 

γ) Από τ~ς Μαύρες Λεύκες, η πυραμ1δοε1δής Λεύκη (Populus 
thevestina) κα1 01 
"3/64", επ1λεγέντες 

Δυτ1κή Μακεδονiα. 

κλώνο1 c.v. 11 1/64", 
από τύπους που 

Ευρωαμερ1καν1κά υβρiδ1α 

C.V. "2/64 11
, 

καλλ1εργούντα1 

c.v. 
στην 

Populus χ euroamericana (Dode) Guinier, (προήλθαν από 

δ1ασταύρωση αμερ1καν1κών δελτοε1δών κα1 ευρωπαϊκών Μαύρων Λευκών. 

Κλώνος ''Ι-214" 

Εiνα1 υβρiδ10 από φυσ1κή δ1ασταύρωση. 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του θηλυκού γένους είνα1: α) Η 

ανάπτυξη των φύλλων εiνα1 πολύ πρώ1μη κα1 τα πολύ νεαρά φύλλα 
έχουν χρώμα κοκκ1νωπό, ενώ τα ώρ1μα ανο1χτ6 πράσ1νο. Επίσης το 
σχήμα των φύλλων · εiνα1 δελτοε1δές, β) η μορφή του δένδρου εivα1 
λυγερή με κόμη ολiγον απλωτή, y) ο μίσχος εiνα1 κοκκ1νωπός με 

μήκος ίσο με τα 3/4 του μήκους του ελάσματος του φύλλου, δ) ο 
κορμός είνα1 αρκετά ευθύς, κυλ1νδρ1κός με ~οχυρούς επάκρ1ους 

κλάδους, ε) 01 κλάδο1 εiνα1 κυλ1νδρ1κοί, ενώ 01 μονοετείς των 

μακρυκλαδίων εiνα1 γων1ώδε1ς κα1 έχουν χρώμα σκούρο κόκκ1νο, η 

κόμη είνα1 αρκετά φωτε1νή κα1 ευαίσθητη στο φωτοτροπ1σμό κα1 στ) 
ο φλο1ός είνα1 λείος, σκούρος με λευκόχροες φακίδες, ενώ το 
ξηρόφλο10 εμφανiζετα1 αργά. 
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Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 πολύ εύκολα με μοσχεύματα. Παρουσ1άζε1 τη 

μεγαλύτερη αύξηση από τους κλώνους που καλλ1εργούντα1 στη χώρα 

μας κα1 έχε~ προσαρμοστ1κότητα ακόμη κα1 σε συνθήκες λ1γότερο 
ευνοϊκές. 

Είνα1 ανθεκτ1κός σε σοβαρές αρρώστ1ες της Λεύκης 
[Phloeomyzus passerin11 Sign, (αφίδα της Λεύκης), Venturia 
populina Vuill, (ανο1ξ1άτ1κη φυλλόπτωση)], βακτήρ1α που προκαλούν 

νέκρωση του φλο1ού, μύκητες που προκαλούν το σάπ1σμα των ρ1ζών. 
Εχε1 ευα1σθησία στους ανέμους. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στiκά 

Εχε1 μεγάλη απόδοση σε ξύλο Α 1 κατηγορίας (ξύλο εκτυλίξεως 

κα1 φύλλο πρίσεως) που φθάνε1 μέχρ1 κα1 75% του συνολ1κού όγκου 

των δένδρων. Μπορεί ν• αποδόσε1 ξύλο εξα1ρετ1κής πο1ότητας γ~α 

πρ1στή ξυλεία με μ1κρό ποσοστό εφελκυσμογενούς ξύλου, λευκού 

χρώματος, ελαφρού που κατεργάζετα1 εύκολα, η δε συμπερ1φοpά του 

κατά την εκτύλ1ξη εiνα1 πολύ 1κανοπο1ητ1κή. 

Εiνα1 κατάλληλο επίσης κα1 γ1α τ~ς άλλες β1ομηχανίες, όπως 

π.χ. χαρτομάζης, μορ1οπλακών, 1νοπλακών κα1 1δ1αίτερ των 

πηχοπλακών. 

Κλώνος ~•c. ν. campeador" 

Εχε1 επ1λεyεi στην Ισπανiα κα1 παρουσ1άζε1 τα iδ1α σχεδόν 

γνωρίσματα με εκείνα του κλώνου "Ι-214 11 • 

Κλώνος "Ι-455 11 

Εiνα1 φυσ1κό υβρiδ10 μ1ας αμερ1καν1κής δελτοε1δούς κα1 της 
1ταλ1κής πυραμ1δοε1δούς. 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του θηλυκού γένους είνα1: α) 01 
ίουλο1 είνα1 αρκετά μακρεiς (18cm) κα1 δίνουν πολύ βαμβάκ1, β) η 

ανάπτυξη των φύλλων εivα1 λίγο αργότερα από τον κλώνο "Ι-214 11 , τα 

νεαρά φύλλα έχουν χρώμα πρασ1νοκiτρ1νο, ενώ αργότερα το χρώμα 

τους yίνετα1 βαθύ πράσ1νο, γ) η μορφή του δένδρου είνα1 σχεδόν 

πυραμ1δοε1δής, δ} ο κορμός είνα1 ευθύς με κόμη στενή, ε) 01 
κλάδο~ εiνα1 αρκετά λεπτοί σχεδόν κατά σπονδύλους· σχηματίζουν με 

τον κορμό γωνία 45° περίπου. Πρ1ν από τr1v αποξύλωσή τους έχουν 

χρώμα πράσ1νο ή κοκκ1νωπό. Εiνα1 πολύ λίγο ευαίσθητο~ στο 
φωτοτροπ1σμό. 
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Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Αποδiδε1 ξύλο εξα1ρετ1κής πο1ότητος γ1α πρ1στή ξυλεία κα1 

γ1α την κατασκευ~ των πηχοπλακών, καλής y1a χαρτομάζα, 1νόπλακες 
κα1 μοp1όπλακες, ενώ η συμπερ1φοpά του κατά την εκτύλ1ξη το 

κατατάσσε1 στα μη κατάλληλα γ1' αυτό το σκοπό. 

Κλώνος c.ν. 1/17 (η λεγόμενη Καναδ1κή} 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Εiνα1 υβρίδ10 από φυσ1κή δ1ασταύρωση κα1 το πρώτο 

ευρωαμερ1καν1κό υβρίδ10 που ε~σήχθηκε στη χώρα μας κα1 

καλλ1εργήθηκε εντατ1κά. Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του θηλυκού 

γένους εiνα1: α) Η ανάπτυξη των φύλλων επ1τιτγχάνετα1 αρκετά 

αργότερα από τον ''Ι-214" κα1 τα νεαρά φύλλα έχουν χρώμα 

χαλκόχρουν τα δε ώρ1μα πράσ1νο, β) η μορφή του δένδρου εiνα1 

απλωτή, γ} ο κορμός δεν είνα1 αρκετά ευθύς, η δε εyκάρσ1α δ1ατομ~ 

του 1δ1αiτερα προς τη βάση εiνα1 ακανόν1στη (ελλε1φοε1δής ή 

ωοε1δής ή δ~πλοταυοε1δής κλn. ), 01 κλάδο~ εiνα1 πολύ 1σχυροi κα1 

01 νεαροί κλάδο~ εiνα1 ελαφρώς γων1ώδε1ς, δ) ο φλο1ός έχε~ χρώμα 

γκp1 ανο1χτό. Σε καλά εδάφη το ξηpόφλο10 παpουσ1άζετα1 αρκετά 

όφ1μα. Είνα1 πάρα πολύ ευαίσθητος στο φωτοτροπ1σμό. 

Καλλ1εpγητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 εύκολα με μοσχεύματα. Αυξάνε1 πάρα πολύ 

καλά σε εδάφη γόν1μα. Προσβάλλετα1 πάρα πολύ κα1 πολλές φορές 

θανατηφόρα από την ερ1οφόρο αφίδα της Λεύκης (Phloeomyzus 
passerinii Sign). 

Τεχνολοy1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Εχε1 ξύλο κατάλληλο y1α πρίση κα1 εξα1ρετ1κό y1α εκτύλ1ξη 

y1α 1νοπλάκες κα1 χαρτομάζα, ενώ εiνα1 προ6ληματ1κή η 

καταλληλότητά του γ~α πηχοπλάκες. Σε ανεμόπληκτες περ1οχές ή σε 

ακανόν1στες συστάδες δημ1ουργεi ξύλο παθογενές (εφελκυσμοyενές), 

το οποίο με1ώνε1 σοβαρά την πο1ότητα τόσο της πρ1στής ξυλείας όσο 

κα1 του ξύλου εκτύλ1ξης , {Derouiage). Η μη κανον1κότητα της 

εγκάρσ1ας δ~ατομής του κορμού με1ώνε1 επίσης σοβαρά την απόδοση 

του ξύλου εκτύλ1ξης. 
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Κλώνος 'Ί-45/ 51" 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτnρ1στ1κά του αρσεν1κού γένους εiνα1: α} Η 

ανάπτυξη των φύλλων επ1τυγχάνετα1 αργότερα από το "Ι-214". Τα 

νεαρά φύλλα έχουν χρώμα μολυβδοχαλκόχρουν, ενώ τα ώρ1μα βαθύ 

πράσ1νο, β) η μορφή του δένδρου δεν είνα1 πολύ απλωτή, y) ο 
κορμός είνα1 πολύ ευθύς κων1κός, δ) ο φλο1ός δεν εiνα1 λείος κα1 
φέρε1 σχ1σμές, που έχουν χρώμα yκρ1, ε) 01 κλάδο1 δεν είνα1 πολύ 
1σχυροί, 01 δε νεαροί κλάδο1 είνα1 πολύ γων1ώδε1ς. 

Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 εύκολα με μοσχεύματα. Εχε1 μεγάλη ευκολία 

ρ1ζώσεως κα1 προσαρμόζετα1 σε δ~άφορα εδάφη, από ξηρά αμμουδερά 
μέχρ1 σχεδόν βαλτώδη. Παρουσ1άζε1 εξα1ρετ1κή ταχυαυξiα. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

01 πρώτες δοκ1μές έδωσαν καλά αποτελέσματα. 

Κλώνος "Ι-262" 

Εiνα1 υβρίδ10 από φυσ1κή δ~ασταύρωση. 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του αρσεν1κού γένους εiνα1: α} Η 

ανάπτυξη των φύλλων επ1τυγχάνετα1 αργότερα από το "Ι-455". Τα 

νεαρά φύλλα έχουν χρώμα ανο1χτό κόκκ1νο, που παραμένε1 αρκετό 
χρόνο, ενώ τα ώρ1μα έχουν χρώμα ανο1κτό πράq1νο, β) η μορφή του 

δένδρου εiνα1 απλωτή, γ} ο κορμός εiνα1 ·κυλ1νδρ1κός όχ1 πολύ 

ευθύς με χρώμα φλο1ού ανο1χτό γκρ1 κα1 δ) 01 κλάδο~ εiνα1 αρκετά 

1σχυροi κα1 σχηματίζουν με τον κορμό γωνία 45°· 01 δε νεαροί 

κλάδο1 είνα1 γων1ώδε1ς. 01 κλάδο1 είνα1 ευαίσθητο~ στο 
φωτοτροπ1σμό. 

Καλλ1ερyητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 εύκολα με μοσχεύματα. Η αύξησή του εiνα1 

εξα1ρετ1κή σε εδάφη καλά με αρκετή υγρασία κα1 σε κλίματα υγρά. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Δίνε~ ξύλο μέτρ1ας καταλληλότητας γ~α εκτύλ1ξη, κατάλληλο 

όμως γ~α πρ1στή ξυλεία, γ~α πηχοπλάκες, γ1α χαρτομάζα, y1α 

1νοπλάκες κα1 γ~α μορ1οπλάκες. 

Μαύρες Λεύκες {Populus nigra L.) 
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Κλώνος "c.ν. theνestina" (πυραμ1δοε1δής} 

Παλα1ότερα σε ορ1σμένες περ1οχές της χώρας μας καλλ1εργήθηκε 

κα1 η 1 ταλ1κή πυραμ1δοε1δf1ς Pop. nigra L. "c. ν. italica" που 

εiνα1 γένους αρσεν1κού. Σώζοντα1 ακόμα ορ1σμένα άτομα. Ε1σήχθηκε 
π1θανώς από τη Β. Λφρ1κή κα1 καλλ1εργεiτα1 στη χώρα μας από πολύ 
παλα1ά. 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του Θηλυκού γένους εiνα1: α} Η 

ανάπτυξη των φύλλων εiνα1 πρώ1μη. Τα νεαρά φύλλα καθώς κα1 τα 

ώρ1μα έχουν χρώμα πράσ1νο, β) η μορφή του δένδρου είνα1 

πυραμ1δοε1δής, y} ο κορμός είνα1 πάρα πολύ ευθύς κυλ1νδρ1κός 

μέχρ1 τη βάση, δ) 01 κλάδο1 εiνα1 λεπτοi, κυλ1νδρ1κοί κα1 

σχηματiζουν με τον κορμό οξεία γωνία. Δ~ευθύνοντα1 σχεδόν 

παράλληλα προς τον κορμό κα1 έχουν κόμη πυκνή, ε) ο φλο1ός είνα1 

λείος, σχεδόν λευκός. Το ξηρόφλο10 εμφανίζετα1 πολύ αργά. Δεν 

είνα1 ευαiσθητο στο φωτοτροπ1σμ6. Φαiνετα1 ανθεκτ1κός στην 
ξηρασiα. 

Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ.1κά 

Εχε1 εξα1ρετ1κό ξύλο γ~α πρ1στή ξυλεία. 

Κλώνος "c.ν. 1/64" 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του αρσεν1κού γένους εiνα1: α) Η 

ανάπτυξη των φύλλων επ1τυγ_χάνετα1 αργότερα . από τον "Ι-214". Τα 

νεαρά φύλλα έχουν χρώμα χαλκοπράσ1νο τα δε ώρ1μα πράσ1νο ανο1χτό, 

β} η μορφή του δένδρου δεν εiνα1 απλωτή. Είνα1 η ενδ~άμεση μορφή 

της πυραμ1δοε1δούς (thevestina) κα1 της απλωτής τυπ1κής Μαύρης 

Λεύκης (Populus nigra L.), γ) ο κορμός είνα1 αρκετά ευθύς σχεδόν 

κυλ1νδρ1κός, δ) 01 κλάδο~ δεν εiνα1 πολύ κυλ1νδρ1κοί κα1 ε} ο 

φλο1ός εiνα1 ανο1χτοφα1ός κα1 λiγο ευαiσθητος στο φωτοτροπ1σμό. 

Καλλ1ερyητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 εύκολα με μοσχεύματα κα1 παρουσ1άζε1 καλή 

αύξηση. Είνα1 κατάλληλος γ1α ορε1νή περ1οχή. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Εχε1 πολύ καλό ξύλο γ~α πρ1στή ξυλεία. 

τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά του ξύλου θα γiνουν 

κατάλληλο uλ1κό. 

Δοκ1μές 

μόλ1ς 

γ~α τα 

υπάρξε1 
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Κλώνος "c.ν. 2/64 

Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του αρσεv1κού γένους είνα1: α) Η 

ανάπτυξη των φύλλων είνα1 σχεδόν σύγχρονη με τον προηγούμενο 
κλώνο. Τα νεαρά φύλλα έχουν χρώμα χαλκοπράσ1νο τα δε ώρ1μα 
πράσ1νο, β) η μορφ~ του δένδρου εiνα1 απλωτ~, γ) ο κορμός είνα1 
αρκετά ευθύς με 1σχυρούς πλάγ1ους κυλ1νδρ1κούς κλάδους. 

Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 με μοσχεύματα κα1 παρουσ1άζε1 αύξηση σε 
καλά ορε1νά εδάφη. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Εχε1 πολύ καλό ξύλο γ~α 

τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά του 

κατάλληλο υλ1κό. 

Κλώνος "c.ν. 3/64" 

Βοταν1κά χαρακτηρ~στ1κά 

πρ1στή 

ξύλου 

ξυλεία. Δ.οκ1μές 

θα γίνουν μόλ1ς 

γ1α τα 

υπάρξε1 

Τα 6οταν1κά χαρακτηρ1στ1κά του θηλυκού γένους εiνα1: α) Η 

ανάπτυξη των φύλλων επ1τυγχάνετα1 σχεδόν σύμφωνα με τους 
προηγούμενους χρόνους. Τα νεαρά φύλλα έχουν χρώμα χαλκοπράσ1νο τα 

δε ώρ1μα πράσ1νο, 6) η μορφή του δένδρου εiνα1 απλωτή, γ) ο 

κορμός είνα1 αρκετά ευθύς με όχ1 πολύ ~οχυρούς πλάγ1οuς κλάδους. 

δ) ο φλο1ός εiνα1 γκρ1 κα1 το ξηρόφλο10 εμφανίζετα1 νωρίς. 

Καλλ1ερyητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 εύκολα με μοσχεύματα κα1 παρουσ1άζε1 καλή 
αύξηση. 

Τεχνολογ1κά χαpακτηρ1στ1κά 

Εχε1 πολύ καλό ξύλο γ1α 

τεχνολοy1κά χαρακτηρ1στ1κά του 

κατάλληλο υλ1κό. 

πρ1στή ξυλεία. 

ξύλου θα γίνουν 

Λεύκες λευκές ή αργυρόχροες (P'alba) 

Λεύκη λευκή "c.ν. Σπάρτης" 

Δ.οκ1μές 

μόλ1ς 

Απαντώντα1 κα1 τα δύο γένη. Από το Κ.Δ..Ε.Β.Ε. έχε~ 

ένας κλώνος θηλυκού γένους κα~ καλλ1εργείτα1 στο 
μοσχευματοπαραyωyής. 

y1α τα 

υπάρξε1 

επ1λεyεi 

φυτώρ10 
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Βοταν1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Τα φύλλα παρουσ1άζουν έντονο πολυpορφ1σμό 1δ1αίτερα τα φύλλα 
των βραχυκλαδiων. Τα μακρυκλάδ1α φέρουν φύλλα pε τρε1ς 

ευδ1άκρ1τους ή λ~γότερο ευδ1άκρ1τους λοβούς. Η πάνω επ1φάνε1ά 

τους έχε~ χρώμα πράσ1νο κα1 εiνα1 λεiα, ενώ η κάτω φέρε~ πυκνό 

λευκό χνούδ1. Στα πολύ νεαρά φύλλα των μακρυκλαδiων έχε~ χρώμα 
πρασ1νέρυθρο. 

Η μορφή του δένδρου δεν είνα1 πολύ απλωτή, ο κορμός του 
εiνα1 αρκετά ευθύς κα1 ο φλο1ός του καταρχήν λείος, χρώματος 
λευκοπράσ1νου. Ο ξηροφλο1ός εμφανίζετα1 αρκετά νωρίς κα1 ο φλο1ός 

των πολύ νεαρών βλαστών φέρε~ λευκό χνούδ1· επίσης κα1 ο μίσχος 

στα φύλλα των μακρυκλαδίων φέρε~ λευκό χνούδ1. 

Καλλ1εργητ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Πολλαπλασ1άζετα1 αρκετά εύκολα με μοσχεύματα. Ενδεiκνυτα1 η 

καλλ1έργε1ά της σε εδάφη σχετ1κά ξηρά μέχρ1 πολύ υγρά, ή 

κατακλυζόμενα γ1α αρκετό χρόνο, ακόμα δε κα1 σε συνεκτ1κά ή 

ελαφρώς αλατούχα, στα οποiα 01 μαύρες κα1 ευρωαμερ1καν1κές Λεύκες 
δεν ευδοκ1μούν. 

Τεχνολογ1κά χαρακτηρ1στ1κά 

Δεν έχουν ερευνηθεi ακόμη. Το ξύλο της πάντως εiνα1 πολύ 
καλό γ~α πρ1στή ξυλεiα. 

3.4 Είδη Οπωροφόρων 

Τα είδη που ευδοκ1μούν στην εν λόγω περ1οχή δ1ακρiνοντα1 

στ1ς δυο π10 κάτω μεγάλες κατηγορίες: 

α) Πυρηνόκαρπα: Αμυγδαλ1ά, βερυκοκ1ά, βυσσ1ν1ά, δαμασκην1ά, 

καρυδ1ά, κερασ1ά, κοpομηλ1ά, ροδακ1ν1ά, φουντουκ1ά. 

β) Γ1yαρτόκαρπα: λμπέλ1, αχλαδ1ά, κυδων1ά, μηλ1ά, μουρ1ά, 

ροδ1ά, συκ1ά. 

3.5 Καλλ1ερyούμεvα είδη Φυ~ωρίου 

Μπορούμε να φυτεύσουμε κηπευτ1κά, δημητρ1ακά, καλωπ1στ1κά 

φυτά εποχής, ώστε καθόλη τη περίοδο του έτους το φυτώρ10 να έχε~ 

μ~α απα1τούμενη δυναμ~κότητα. 
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Συγκεκρ1μένα, φυτά που ευδοκ1μούν στην εν λόγω περ1οχή 

είνα1: Αγγουρ1ά, αγκ1νάρα, αραβόσ1τος, ηλίανθος, καρότα, 
κολοκυθ1ά, κουκ1ά, κρεμμύδ1α, μαρούλ1α, μελ1τζάνες, μολόχα, 
μπ1ζέλ1α, πατάτες, π1περ1ές, ραπάν1α, ρεβυθ1ά, ροδοδάφνες, 
σταυρανθή (μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδ1α), σπανάκ1, τομάτες, 
τρ1ανταφυλλ1ά, φασολ1ά, φράουλες κλπ. 

Επίσης, θα 

δενδρύλλ1α είτε 

Β1ολογ1κό Λ.άσος. 

υπάρχε1 δυνατότητα να αναπτύσσοντα1 στο φυτώρ10 

δασ1κά εiτε οπωροφόρα y1α μεταφύτευση στο 

3.6 της τεχνολοy1κής μεθόδου συστήμα-ι;ος 
":Κ:αλλίδεvδροv" 

Τα δενδρύλλ1α θα φυτευθούν με το σύστημα 11 Καλλiδενδρον 11 • Η 
μέθοδος αυτή εiνα1 μ~α απλή κα1 φτηνή τεχν1κή που μπορεί να 
εφαρμοστεi συστηματ1κά γ1α τn γρήγορη φυτοκάλυψη οπο1ασδήποτε 
περ1οχής, δίνοντας στα πρώτα κρiσ1μα στάδ1α ανάπτυξης των νεαρών 
φυτωρiων τα απαραίτητα εφόδ1α γ1α την ανάπτυξη, ανεξάρτητα από 
την πο1ότητα του εδάφους. 

Το σύστημα 11 Καλλiδενδρον 11 που φαiνετα1 στην ε~κόνα 3 .1 
αποτελεiτα1 από τέσσερα μέρη: 

1. 
2. 
3. 

4. 

Εvα πλαστ1κό σάκκο χωρ11τ1κότητας 

Τον τροφ1κό θύλακα. 

Το οπωροφόρο ή δασ1~ό 

φυτευθεi. 

Το φυτόχωμα. 

· ~, ... 1' 

• '.,f 

Nutrient ρocket ~Ή: 

a) 20g ._fortltlxιιrι ΝΡΚ 
b) 20g ttcιce •l•Μ•Μι . 
e) 200 .. ~•ror•en .. Soo 
ι3) 1 Ο t ~oeaι ιott '' ί:~ 

- ~~!..-~ ~ ·-- . ~ι : ! • ·-

ή εν γένε1 

50-300lt 

φυτό που 

Ει;Η{όνα 3 .1. Σύστημα r•Καλλi.δενδρον" 

κα1 άνω. 

πρόκε1τα1 να 
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Ο τροφ~κός θύλακας έχε~ μεγάλη σημασία γ~α τ~ς 

δενδροφυτεύσε1ς, γ~ατί σ' αυτόν, που αποτελεί το περ~εχόμενο του 
κάτω μέρους του σάκου, υπάρχουν τα συστατ1κά εκεiνα που εiνα1 
απαραίτητα yiα τη φυσ1ολογ1κή ανάπτυξη του φυτού. Δηλαδή 
λ~πάσματα αζωτούχα, φωσφορ1κά ή καλ1ούχα εμπλουτ1σμένα με τα 
στο1χεία Fe, Hg, Μη, Cu κα1 άλλα (20gr περίπου), 1χνοστο1χεία 
όπως Co, Ζη, σπάν1ες γαίες ή λαvθανίδ1α κλπ. (20gr), κα1 20-50gr 
evergreen - 500, μ1ας ουσίας που έχε~ την 1δ1ότητα να συγκρατεί 

500 φορές τον όγκο της σε νερό. Το μίyμα αυτό των 60-90gr που 
καλείτα1 κα1 συμπύκνωμα (concentrates) ανακατεύετα1 με lOlt 
φυτόχωμα γ~α να δημ1ουργηθεί ο κατάλληλος όγκος του τροφ1κού 
θύλακα. 

Το φυτόχωμα με το οποίο συμπληρώνετα1 ο σάκος κυκλοφορεί 
έτο1μο στο εμπόρ10 σε δ~άφορες πο1ότητες, ανάλογα με το είδος του 
φυτού κα1 από δ~άφορες ετα1ρεiες. Είνα1 όμως δυνατόν να 
παρασκευασθεί κατόπ1ν συμβουλής ε~δ1κού γεωπόνου, δασολόγου κα~ 

επί τόπου στο χώρο της φυτοκάλυψης, πολύ 01κονομ1κότερα από την 
αγορά του στο εμπόρ10. 

Το όλο σύστημα, δηλαδή ο πλαστ1κός σάκκος με τα προτε1νόμενα 
είδη τα οποία θα έχουν φυτευθεί σ' αυτόν κα1 θα έχουν στερεωθεί 
(δεθεί) με φυτοπασσάλους, y1α την αποφυγή ανεμοθλασ1ών, θα 
τοποθετείτα1 μέσα στον ήδη προδ1ανο1yμένο λάκκο, όπου θα υπάρχε1 

ένα περίσσευμα του πλαστ1κού σάκκου το οποίο θα αναδ1πλώνετα1 κα1 
θα υπερυψώνετα1 μέχρ1 ύψους 20cm χαρακτηρ1στ1κά γύρω από τον 

κορμό του δενδρυλλίου σα πλαστ1κό πpοστατευτ1κό περ1λαίμ10, το 
οποίο θα ορίζε1 κα1 θα προστατεύε1 το δενδρύλλ10 από τη γύρω 
παρεδάφ1α βλάστηση που τυχόν να υπάρχε1. · Με αυτόν τον τρόπο 

επ1τυγχάνετα1 να παρέχετα1 σε κάθε δενδρύλλ10 ένας δ~κός του 
αυξητ1κός χώρος κα1 δ~κό του φυτευτ1κό υπόθεμα. 

Πρ1ν τοποθετηθεί ο πλαστ1κός σάκκος με το δενδρύλλ10 στον 

προδ1ανο1γμένο λάκκο, πρέπε1 πρώτα να έχε~ τρυπηθεί στα πλάγ1α 

κα1 στο κάτω μέρος, y1α να είνα1 δυνατή η έξοδος των ρ1ζών του 

δένδρου που θα στερεωθούν μελλοντ1κά στο έδαφος. 

Κάθε δενδρύλλ10 ποτίζετα1 ανεξάρτητα με σύστημα στάγδην ή 

μ~κροκατα1ον1σμού κα1 με ποσότητα λύματος (δευτερογενώς 

καθαρ1σμένου) ανάλογα με τ~ς απα1τήσε1ς σε λύμα κάθε φυτού, 01 
ποσότητες των οποίων υπολοyίζοντα1 αναλυτ1κά γ~α κάθε είδος στο 
επόμενο κεφάλα10. 
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3.6.1 Ιδ1ότητες κα1 ε1δ1ια\ φυσ~ολοyία 
11Καλλίδενδρον11 

του συστήμα-ι;ος 

Με τη μέθοδο 11 Καλλiδενδρον 11 αυξάνετα1 στο μέy1στο η 

υδατοσυyκράτηση του φυτευτ1κού υποθέματος των δενδρυλλίων, με 
αποτέλεσμα το φυτό να λε1τουρyεί με τη μέy1στη υδατοκατανάλωσή 
του κα1 ο μόνος παράγοντας που θα επηρεάζε1 την εξατp.1σοδ1απνοή 
του θα είνα1 01 ημερήσ1ες κα1ρ1κές συνθήκες. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο επ1τυyχάνετα1 η μείωση στο ελάχ1στο της 
δ~ήθησης των αποβλήτων σε χαμηλότερα εδαφ1κά στρώματα, y1ατί 
καταναλώνετα1 κυρίως από τ~ς ανάγκες των δενδρυλλίων. 

Επίσης λόγω των υλ1κών που περ1έχε1 ο τροφ1κός θύλακας, 
παρουσ1άζουν μ~α θεαματ1κή ετήσ1α αύξηση σε σχέση με αυτά που 

φυτεύοντα1 απλά με τον κλασ1κό τρόπο στο έδαφος. Στην ε~κόνα 3.2 
φαίνετα1 η δ1αφορά αύξησης ενός ευκαλύπτου πρ1ν κα1 μετά την 
πάροδο 3 ετών που αρδεύετα1 με λύμα. Η θεαματ1κή ανάπτυξη 
φαiνετα1 επίσης κα1 στα οπωροφόρα στην ε~κόνα 3.3. 

Ε~κόνα 3. 2 Αν·άπτυξη ευκαλύπτου, που φθάνε1 τα 5m μετά 
από 3 χρόν1α, αρδευ6μενος με λύμα του Β1_ολοy1κού 

Σταθμο6 του Πανεπ~στημίου Πατρών, το οποίο έχε~ 

υποστεi δευτ.εροβάθμ10 καθαρ1σμ6 κα1 οξυγόνωση. 
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(α) (β) 

Ε1κόνα 3.3 Ανάπτυξη οπωροφόρων δένδρων με 

"Καλλiδενδρον 11 (α) Πρωταρχ1κό στάδ10. (β) Μετά από 

φύλλα κα~ άνθη. (γ) Μετά από 8 μήνες σε καρποφορiα. 

( γ) 

τη 11έθοδο 

6 μήνες με 

Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με την κατάλληλη επ1λογή των 

δασοπον1κών ε~δών που θα χρησ1μοπο1ηθούν γ1α τ~ς αναδασώσε1ς, 
δημ1ουργεi α~σ1οδοξία y1α τη μελλοντ1κή εξέλ1ξη της φυτείας των 
δασ1κών προς παραγωγή ξυλείας κα1 των οπωροφόρων προς παραγωγή 
καρπών. 

Η αποφυγή του κ1νδύνου, η παρεδάφ1α βλάστηση να 

σαν ζ~ζαν1οφόρος, δηλαδή να προκαλέσε1 δύσκολες 

ανάπτυξης των νεαρών δενδρυλλίων, επ1τυγχάνετα1, 

παρέχετα1 στα δενδρύλλ1α ο δ~κός τους αυξητ1κός 
φυτευτ1κό απόθεμα. 

Στ1ς ε~κόνες 3.4 
αποτελέσματα εφαρμογής 

περ1οχές. 

κα1 3.5 μπορούμε να δούμε 

της μεθόδου σε σκουπ1δότοπους 

λε1τουργεί 

συνθήκες 

μ~α κα1 

χώρος κα1 

τα θετ1κά 

κα1 άγονες 
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πρ1ν μετά 

Ε~κόνα 3.4 Σκουπ~δότοπος στα Ιωάνν1να που μετετράπε1 σε φυτώρ10 

με την τεχνολογία 11Καλλiδενδρον11 

Ε1κόνα 3.5 λyονη περ1οχή κοντά στην Αθήνα που τώρα 
παράyε1 πολλά φρούτα χάρ~ν της μεθόδου "Καλλίδενδρον". 
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ΚΕΦΑΛΑ.ΙΟ 4-c:» 

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ-ΚΛ.ΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ λΕΔΟΗΕΝΑ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΛ.Ι ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

4.1 Γεν~χά 

Η φυσ1κή γον1μότητα κα1 παραyωγ1κότητα των εδαφών της 

μεiζονος περ1οχής του Λεκανοπεδiου των Ιωαννiνων καθορiζετα1: 

α) Από τ~ς κλ1ματολογ1κές-υδρολογ1κές συνθήκες-βροχοπτώσε1ς, 
υδατ1κή δ~ήθηση κα1 απορροή. 

6) Τη χημ1κή-φυσ1κοχηp1κή πο1ότητα των εδαφών (HUMUS}, το βαθμό 

δ~ά6ρωση κα1 απόπλυσης κα1 την εδαφ1κή κλίση κα1 δασοκάλυψη, που 

ανακόπτε1 ή εν1σχύε1 τ~ς καταστρεπτ1κές, πλημμυρ1κές απορροές. 

Το κλίμα της περ1οχής εiνα1 ηπε1ρωτ1κό με πολλές 

βροχοπτώσε1ς κα1 χαμηλές θερμοκρασίες το Χε1μώνα κα1 υψηλές το 

Καλοκαiρ1. Ε1δ1κότερα στην Ηπε1ρο επ1κρατούν δύο βασ1κοί τύπο~ 

κλίματος, σύμφωνα με την έρευνα κα1 αποτίμηση του καθηγητή Η. 
Ηαρ1ολόπουλου: 

α) ο θαλάσσ1ος ή Ιόν1ος μεσογε1ακός τύπος κλίματος, που 

παρατηρείτα1 στην Ηπε1ρο, σε μ~κρό σχετ1κά υψόμετρο. 

β) Ο ορε1νός τύπος κλίματος, που παρατηρεiτα1 στους ορε1νούς 

όγκους κα1 χαρακτηρiζετα1, ανάλογα με το υwόμετρο, από δροσερό 

κα1 υγρό Καλοκαίρ1 κα1 από παρατεταμένο τραχύ κα1 πλούσ10 σε 

βροχές κα1 χ1όν1α Χε1μώνα. 

Ετσ1 τα Ιωάνν1να με υψό11ετρο 466m εiνα1 περ1οχή μέσου ύψους, 
με κλίμα. yεν1κά μεταβατ1κό 11εταξύ των δύο παραπάνιί» κυρίων τύπων 

κα1 ε~δ1κά με επ1κρατέστερα τα χαρακτηρ1στ1κά του ορε1νού τύπου 

κλίματος. 

Χαρακτηρ1στ1κό της περ1οχής είνα1 η σχετ1κά ήπ1α wυχρή 

περίοδος του έτους με τ~ς σπάν~ες χ1ονοπτώσε1ς κα1 τ~ς πλούσ1ες 

βροχοπτώσε1ς, που ανεβάζουν το μέσο ετήσ10 βροχομετρ1κό ύψος στα 

1236.3mm (βάσε1 στο1χείων Ε.Η.Υ. τα τελευταία 10 χρόv1α. 
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4.2 Κλίσε1ς ΕδαCfών 

Στην ευρύτερη περ1οχή μπορούν να παρατηρηθούν 01 παρακάτω 
κλiσε1ς: 

Από 0-1%, που προήλθαν από αποστράyy1ση ελωδών εκτάσεων. Ως 
εκ τούτου υφiστατα1 η αναγκαiα συστατ1κή συγκρότηση κα1 δομή 
y1α τη γεωργ1κή χρήση τους. 

Από 1-3%, κατάλληλες γ1α συνεχεiς καλλ1έργε1ς, χωρiς λήφη 
ε~δ1κών μέτρων γ1α αξ1οriοiηση. 

Από 3-8% υψηλής γον1μότητας. Απα1τεiτα1 προς τούτο η λήφη 

μέτρων y1α την προστασiα της παραyωγ1κής χρήσης τους 

{δ1άβρωση, κατάκλ1ση από νερά). 

Από 8-15% κατάλληλες y1α συνεχεiς καλλ1έρyε1ς 

με τη λήψη μέτρων αντ1δ1αβρωτ1κής προστασiας 

απόπλυσης παραγωγ1κού εδάφους (HUMUS}. 

σε συνδυασμό 

κα1 αποτροπής 

Από 15-30% (μεγάλες) κατάλληλες γ1α περ1οδ1κή καλλ1έργε1α ή 

τη δενδροκαλλ1έργε1α σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων 

αντ1δ1αβρωτ1κής προστασiας όπως στην περiπτωση από 8-15%. 

Πάνω από 30% (1σχυρές) μετρίου βάθους ή μ1κρότερης κλίσης 

ανεξαρτήτου βάθους, σε υψόμετρο πάνω από lOOOm, που δεν 

καλλ1εργούντα1. Χρήση μόνο y1α βοσκή (κτηνοτροφiα} κα1 

υλοτομία {δασ1κά προϊόντα). 

Πάνω από 30% μ~κρού ή μετρίου βάθους που δεν μπορούν να 

καλλ1εργηθούν, λόγω των κα1ρ1κών συνθηκών (κλίματος) κα1 της 

γεωλογ1κής σύστασής τους (χαλίκ1α, πέτρες, βράχο~ κλπ.). 01 
εκτάσε1ς αυτές εvδείκνυνταJ. γ1α δασοκομία. 

Εκτάσε1ς βραχώδε1ς, με χαλiκ1α κα1 πέτρες, μ~κρής ή μεγάλης 

κλiσης, ακατάλληλες y1α κάθε εδαφοπον1κή χρήση. 

4.3 Χημ1κά Χαραχτηρ1στ1κά Βδα9'w 

ο βαθμός οξύτητος (acidity) ή αλκαλ1κότητος των εδαφών 

(alkalinity), καθορίζετα1 από την αρ1θμητ1κή τ~μή του pH (που 

παρ1στάνε1 τη δραστηρ1ότητα των ~όντων υδρογόνου σε 1σοδύναμα 

γραμμάρ1α γ~α κάθε λiτρο). 
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Τα όξ1να εδάφη οφείλοντα1: 

α) Στην έλλε1wn Ca, παρά το ότ1 περ1βάλλοντα1 από 

ασβεστολ1θ1κούς σχηματ1σμούς. 01 μεγάλης έντασης κα1 

δ~άρκε1ας · βροχές (βροχόπτωση 1262mm ετησίως) εκπλένουν το 

έδαφος κα1 παρασύρουν το Ca στα χαμηλότερα τμήματα. Ετσ1 

σχηματίστηκαν τα εδάφη της Λαyκατσάς, της παραλίμν1ας 

περ1οχής από Ιωάνν1να μέχρ1 την καταβόθρα της Ηπενίκοβας, 

κα1 τα εδάφη της περ1οχής Κρύας-Περάματος. 

β) Στα Οργαν1κά οΕέ_α, που προέρχοντα1 από την αποσύνθεση 

υδροχαρούς βλάστησης που επ1κρατούσε άλλοτε στα χαμηλά μέρη 

(περ1οδ1κά έλη). Η αποσύνθεση της ορyαν1κής ουσίας μετά την 

αποξήρανση έδωσε εδάφη μελανόχρωμα, πλούσ1α σε ορyαν1κή 

ουσία. Τέτο1α εδάφη εiνα1 στον Κατσ1κά, γύρω από το Πέραμα 

κα1 μέχρ1 τα δυτ1κά της Λαφiστας. 

y) ~θροyαi~, που επ1κρατούν στους γύρω ασβεστολίθους 

κα1 μετά τη δ~άβρωσή τους μετακ1νήθηκαν προς τα χαμηλά, όπως 

στην περ1οχή Ροδοτοπίου. 

Τα αλκαλ1κά εδάφη οφείλοντα1 στην υποκείμενη μάρyα (Βλ ζώνη) 

κα1 σε εμπλουτ1σμό με Ca (περ1οχή μεταξύ Λογγάδων-Κουτσελ1ού). 

Ο προσδ1ορ1σμός των εδαφ1κών τύπων έγ1νε με βάση τη σύσταση 

των εδαφών κα1 τη φυσ1κοχημ1κή τους δομή στο Λεκανοπέδ10 

Ιωαννίνων σε ποσοσ~1αία κατανομή, όπως φαίνετα1 11αρακάτω. 

- 1 
1 Εδα91:κ:οi τ;ύπο~ Εδαφος Εκ:ταση ( στ;ρ.) Ποσοστ;ό (%) 

Αργ1λλος (C) Βαρύ 12240 18.55 

11 Αρy1λλοπηλός 

1 

Μέτρ1α Βαρ(1 24540 37.18 
11 

(CL) 1 

1 

1 

1 
1 

1 Πηλός ( L) Μέσο 22000 33.38 -i 1 
-

11 Αμμος ( s) Ελαφρύ 850 1.29 1 

11 1 1 
11 Πολύ ελαφρύ 

1 

4070 Οργαν1κά (Η) 

1 

6.16 

- Ηάρyες 2300 3.49 

Σύνολο σε στ;ρέμματα Γης 1 66000 100.00 
-- --

Πίνακας 4.1. Εδαφ1κοί τύπο~ στο Λεκαvοπέδ10 Ιωαv~iνων 
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4.4 Α1ηθητ1χότητα χα1 Α1απερατότητα Εδαφών 

Τα 1ζήματα της πεδ1νής έκτασης εiνα1 κατεξοχήν αργ1λλ1κής 

συστάσεως κα1 συνεπώς αδ1απέρατα. Υπάρχουν όμως κα1 στρώματα με 

κάπο1α δ~απερατότητα (1λύς, τύρφη). 01 υδροπερατοί ορίζοντες 

έρχοντα1 σε επαφή με υδροφόρους κα1 πολύ υδροπερατούς κώνους 

κορημάτων, που βρiσκοντα1 στα περ1μετρ1κά υψώματα, με αποτέλεσμα 

να γίνοντα1 υδατ1κές μεταγγiσε1ς κα1 να σχηματίζετα1 ο υψηλός 

υδροφόρος ορίζοντας στο πεδ1νό τμήμα της λεκάνης. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της πεδ1άδας γύρω από τη λίμνη των 

Ιωαννίνων καταλαμβάνετα1 από αποθέσε1ς αλλουβ1ακών στρωμάτων 

νεώτερης γεωλογ1κής περ1όδου. 01 αποθέσε1ς έχουν μεταβλητό βαθμό 
υδατοπερατότητας. Σαν εν1αίο σύνολο αποτελεί 

συντελεστή δ~απερατότητας, λόγω αυξημένου 

υλ1κού. 

σχηματ1σμό χαμηλού 

ποσοστού αρy1λλ1κού 

Η παροχή σχεδ1ασμού καθορίζετα1 από το στρώμα εκείνο του 

εδάφους, που σε κατάσταση κορεσμού έχε~ τη μ~κρότερη 

υδατοπερατότητα κα1 γ~α τ~ς δυσμενέστερες κλ1ματολογ1κές συνθήκες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνοντα1 01 τυπ1κές μέσες ημερήσ1ες 

δόσε1ς εφαρμογής σε σχέση με τ~ς δ1απερατότητες του εδάφους. 

Χαραχτηρ1σμός Α1απερατότητα 
'ί κέση ημερήσ:ι.a δόση · Ιι 

δ1απερατότητας (ca/h) εφαρμοyής(m3/στρεμ} 
1 

!Ι μέτρ1α --> μ1κρή ! 0.4 - 1.5 15 -· 30 11 

1 1 

μέτρ1α 1.5 - 5.0 30 - 75 
1 

μέτρ1α --> μεγάλη 5.0 - 15 75 - 220 
1 

1 μεγάλη 15 - 50 220 - 450 11 1 

Πίνακας 4.2. Τυπ1κές μέσες ημερήσ1ες δόσε~ς εφαρμογής σε σχέση με 
τ~ς δ1απερατότητες του εδάφους 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών 

περ1εκτ1κότητα σε ανθρακ1κό ασβέστ~ο. 

ελαττωμένη 
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Η κατανομή των εδαφών ως προς τη δ~ηθητ1κότητα τους έχε~ ως 

ακολούθως: 

Χαρακτηρ1σμός Α111θητ1κ:ότητα Βκταση Ποσοσ-ι;ό (%) 
1 δ111θητ1κότη-.;ας (cm/h) (στρέμματα) 
1 

μέτρ1α--> αργή 0.6 - 2.0 21650 32.8 

11 μέτρ1α 2.0 - 6.5 29440 44.6 

Ιι μέτρ1α--> 6.6 - 12.5 5870 8.9 
γρήγορη 

γρήγορη 12.6 - 25 2840 4.3 

πολύ γρήγορη - 25 6200 9.4 

11 
Σύνολο σε σ-.;ρέμματα Γης 66000 100.00 

ι 

Πiνακας 4.3. Κατανομή των εδαφών ως προς τη δ~ηθητ1κότητα 

4.5 Ανάλυση Jtλ1ματολοy1κών παραμέ-.;ρωv 

4.5.1 θερμοκρασία 

Η μέση ετήσ1α θερμοκρασία του αέρα του Λεκανοπεδίου 

Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα μετεωρολογ1κά στο1χεία του σταθμού 

Ιωανviνων, γ~α την περiοδο 1981-1989, ανέρχετα1 στους 14.2°C, με 

ετήσ10 θερμοκρασ1ακό εύρος 19.5°C. 

Η μέση θερμοκρασiα κατά τη χε1μερ1νή περίοδο είνα1 

χαμηλότερη των 8.9°C, ενώ η π10 μ1κρή μην1αία θερμοκρασiα, που 

ήταν 2 .1° C, παρατηρήθηκε κατά το μήνα Ι ανουάρ10 το 1981. Κατά τη_ 

θερ1νή περίοδο η μέση θερμοκρασία της περ1οχής ξεπερνά τους 

17.6oc, ενώ η μέγ~στη μην1αiα θερμοκρασ1ακή τ~μή, που ήταν 

28.1°C, παρατηρήθηκε το μήνα Ιούλ10 του 1988. Στον πίνακα 4.4 
δίνοντα1 01 μέσες μην1αίες θερμοκρασίες γ~α την περίοδο 1981-
1989. 

4. 5. 2 ΒροχοπτώσεJ_ς 

Το ετήσ10 ύψος βροχοπτώσεων, βάσε1 

παρατηρήσεων του Μετεωρολογ1κού Σταθμού 

περίοδο '81-'89, ανέρχετα1 στα 1236.3mm. 

των στο1χείων 

Ιωαννίνων, γ1α 

των 

την 
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Ο μέσος ετήσ1ος αρ1θμός ημερών βροχώπτωσης είνα1 114 κα1 των 
ημερών κατα1yίδας 41. Ο μέσος ετήσ1ος αρ1θμός ημερών με ύψος 
βροχής μεγαλύτερο του lmm είνα1 103 κα1 το μέσο ύψος των μέy1στων 
βροχοπτώσεων ε~κοσ1τετραώρου φτάνε1 τα 62mm. Στον πίνακα 4.4 
φαίνετα1 η κατανομή των μέσων μην1αίων υψών βροχοπτώσεων y1α την 
περίοδο 1981-'89. 

Παρατηρείτα1 ότ1 01 βροχοπτώσε1ς δεν κατανέμοντα1 ομο1όμορφα 
καθόλη τη δ~άρκε1α του έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

βροχοπτώσεων, που φθάνε1 το 57% περίπου, παρατηρεiτα1 κατά την 

περίοδο Νοέμβρ10 - Φεβρουάρ10, ενώ το μ~κρότερο ποσοστό, που 

φθάνε1 το 4% περίπου, παρατηρείτα1 κατά τη θερ1νή περίοδο. Κατ' 

αυτή, παρόλο που η βροχόπτωση με1ώνετα1 πολύ, εντούτο1ς παραμένε1 
σε σημαντ1κά επίπεδα. 

4.5.3 Σχετ1χή Υyρασία 

Η ελάχ1στη ετήσ1α σχετ1κή υγρασία των Ιωαννίνων, σύμφωνα με 

τα μετεωρολογ1κά στο1χεiα του Σταθμού Ιωαννίνων, ανέρχετα1 σε 

67%. Η σχετ1κή υγρασία είνα1 πολύ υψηλή κα1 κυμαίνετα1 το Χε1μώνα 

από 75-81% κα1 το Καλοκαίρ1 από 51-65%. Στο πίνακα 4.4 φαίνετα1 η 
δ~ακύμανση της ελάχ1στης σχετ1κής υγρασίας κατά τη δ1άρκε1α των 

12 μηνών του έτους. 

4.5.4 Ταχύτητα Ανέμου 

01 άνεμο~ που επ1κρατούν τους περ1σσότερους μήνες του 

χρόνου, είνα1 νοτ1οανατολ1κοi, με μέση ταχύτητα 0.90 m/sec 
περίπου μετρούμενη σε ύψος 2 μέτρων από την επ1φάνε1α της Γης κα1 
είνα1 1δ1αίτερα χαμηλές. Στον πίνακα 4.4 φαίνοντα1 01 μέσες 
μην1αίες τ~μές των ταχυτήτων του ανέμου. 

Η μέση ετήσ1α ηλ1οφάνε1α των Ιωαννίνων ανέρχετα1 σε 2154.2 
ώρες, ενώ η μέση ετήσ1α νέφωση ανέρχετα1 σε 4.1/8. Η πραyματ1κή 
ηλ1οφάνε1α ορίζετα1 από το κλάσμα: 

~m ~p~γμrπτ:κ:t7 ώρeι; ηλt~φ&νετ.Ιtς xiOO 
l'ν ουνο:τeς ωp«ς. ηλιοφ«νeι«~ 

{ 4 .1) 
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01 μέσες τ~μές της πραγματ1κής ηλ1οφάνε1ας 

φαiνοντα1 στο πiνακα 4.4. 

ΗΒRΕΣ ιιtση Κέοιι Ιpοιδιτισιι nt1ισιη Ηfοη τ116τιιτα 

lεpJoιpaσiσ: P,(a) σ1ετ114 ιyρασίcι CΙYf JOI 

1 

8,(•C) lllιiι, ( ι) ', (a/sec) 

Ιαν. 4.7 162.6 77 0.81 
1 

Φεβ. 5.4 134.0 75 0.90 

1 

Ηαρ. 8.5 104.1 69 1.08 

Απρ. 12.9 1 85.0 67 1.08 

1 Ηά1. 17.6 77.3 65 0.90 
1 
1 Ιούν. 1 21.6 1 57.4 59 0.90 

Ιούλ. 24.6 31.8 51 0.99 

Αύy. 24.1 26.2 51 0.90 

Σεπ. 20.6 56.6 62 0.81 

1 

Οκτ. 15.0 129.3 71 0.90 

Νοέ. 8.9 174.3 80 0.63 

Δ.εκ. 5.7 197.7 81 0 .. 63 

Μέσος 14.2 104.7 67 0.88 

1 
όρος 

Πiνακας 4.4 Κλ1ματολογ1κά παραμετρ1κά δεδομένα περ1οχής 

ανά μήνα 

Ηlιοιdνειcι 

n/1,(1) 

32 

37 
1 

38 
1 

46 

55 

61 

69 

69 1 

-~ 63 

52 1 

40 
1 

30 

49 
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ΚΕΦΑΛ.Α.ΙΟ s~ 

ΥΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΕΑΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ~ΧΕΙΑ 

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 Εκτίμηση Παροχών .λχαθάρτων από Αστ1κά Υyρολύματα 

5.1.1 Στο1χεiα αποyρα9ής πληθυσμού 

Η "ευρύτερη πόλη 11 των Ιωαννίνων περ~λαμβάνε~ το δήμο 

Ιωανν1τών, τ~ς κο~νότητες Ανατολής κα1 Νήσου κα~ τους 01κ1σμούς 

Βελ~σσαρίου, Εξοχής, Καρδαμ1τσίων κα1 Τσ1φλ1κόπουλου, που 

αποτελούν σύμφωνα με 01κ1στ1κή μελέτη, αλλά κα~ τη μελέτη του 

αποχετευτ1κού της πόλης των Ιωαννίνων, ένα 01κ1στ1κό σύνολο με 

κο~νό δίκτυο αποχέτευσης. 

Στο~χεία του πληθυσμού της ευρύτερης πόλης αλλά κα1 του 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, που έχουν ληφθεί από την επίσημη απογραφή 

της Εθν~κής Στατ1στ1κής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.), φαίνοντα~ στον πίνακα 

5.1 
1 

]1 Ετος 

1 

Πραγματ1κή Λεκανοπέδ10 Απόλυτη Αύξηση 

πόλη Ιωαννίνων 
Πόλη (%) λεκανοπέδιο (%) 

Ιι 
1951 33731 52126 10.3 9.9 ιl 1 
1961 1 37209 

1 
57309 i 21.5 14.0 

ιl 

1 

J 
1971 45216 65503 

14.8 16.0 

1 
1981 51311 75998 

Πίνακας 5.1 Στο1χεία απογραφής πληθυσμο6 

ο πραγματ1κός σημερ1νός πληθυσμός της ευρύτερης πόλης 

εκτ1μάτα1 ότ1 εiνα~ πολύ παραπάνω από τα απογραφ1κά δεδομένα. Η 

δ~αφορά αυτή αποδίδετα1 κατ' αρχήν στη φυσ~ολογ~κή αύξηση του 

πληθυσμού κα1 κατά δεύτερον στο ότ~ πολλοί κάτο1κο1 φεύγουν από 

την πόλη yia να απογραφούν στα χωρ1ά, καθώς κα1 επε~δή στην πόλη 
εκτός από το μόν1μο πληθυσμό κατο1κούν φο1τητές κα~ στρατ1ώτες μη 

εγγεγραμμένο~. 
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5.1.2 Πληθυσμός Κορεσμού 

Μελέτες προβλέπουν ένα πληθυσμό κορεσμού 110000 κατοίκων y1a 
την πραγματ1κή πόλη των Ιωαννίνων. Ο αντiστο1χος πληθυσ11ός 

κορεσμού y1α το Λεκανοπέδ10 εivα1 150000 κάτο1κο1, ενώ 

ηροβλέπετα1 ένας πληθυσμός 85000 γ~α το έτος 2005, γ~α την 
πραyματ1κή πόλη. 

Μ1α εκτίμηση του πληθυσμού κορεσμού μπορεί να γίνε~ με βάση 

το λόγο: (πληθυσμός πόλης)/(πληθυσμό λεκανοπεδίου). Από τα 
στο1χεία της Ε.Σ.Υ. προκύπτε1 ότ1 ο λόγος αυτός παραμένε1 σχετ1κά 

σταθερός (Ο.65 έως 0.68). Ετσ1 θεωρώντας σαν πληθυσμό κορεσμού 

του Λεκανοπεδίου τ~ς 150000, προκύπτε1: 

Πληθυσμός κορεσμού πραyματ~)[ής πόλης = Ο.68χ150000 = 100000 κάτ. 

Ο πληθυσμός αυτός αvυ1στο1χεί στο 90% του πληθυσμού κορεσμού 

του ρυθμ1στ1κού σχεδίου των παραπάνω μελετών κα1 θεωρεiτα1 

ρεαλ1στ1κή πρόβλεψη. 

5.1.3 Εκτίμηση μελλοντ~:κ:ών πληθυσμών 

Τα υπάρχοντα στο1χεiα πληθυσμού δεν είνα1 αρκετά y1α να 

γίνε~ εκτίμηση του μελλοvτ1κού πληθυσμού με βάση τ~ς δ~άφορες 

μαθηματ1κές σχέσε1ς που προσφέρε1 η β1βλ1ογραφiα. Παρόλα αυτά 

επ1χε1ρείτα1 στη συνέχε1α μ1α μαθηματ1κή εξομοίωση των 

μελλοντ1κών πληθυσμών με τ~ς παραδοχές της αρ1θμητ1κής αύξησης 

πληθυσμού. 

Κατ' αυτήν λαμβάνετα1 ο μέσος ρυθμός αύξησης της δεκαετίας 
1 71- 1 81, που εivα1 iσος με 1.5% το χρόνο: 

D.Q.αY!lil τ 1κή χι6-λn: 

Ετος 2001 π = 51311 χ (1.015) 20 = 69108 κάτο1κο1 
Ετος 2011 π = 51311 χ (1.015) 3 0 = 80203 κάτο1κο1 
Ετος 2026 π = 51311 χ (1.015) 45 = 100273 κάτο1κο1 

Λεκ _ _gy_Q~ Ιωαννίνων: 

Ετος 2001 π = 75998 χ (1.015) 20 = 102358 κάτο1κο1 
Ετος 2011 π = 75998 χ (1.015) 30 = 118791 κάτο1κο1 
Ετος 2026 π = 75998 χ (1..015) 45 = 148516 κάτο1κο1 
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Μ1α τελ1κή συνολ~κή εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τ~ς 

παραμέτρους, που αναφέρθηκαν, δίνε~ y1a τον πραγματ1κό πληθυσμό 
της ευρύτερης πόλης των Ιωαννίνων τα εξής: 

Ετος 1981 (στο1χεiα εκτ1μητ.1κής έκθεσης της αποχέτευσης 

Ιωαννίνων-Υπουργείο Συντον1σμού, 1981) : 

- Μόν1μο1 κάτο1κο1 

- Επ1σκέπτες 

- Φο1τητές 

- Ενοπλες δυνάμε1ς 

Σύνολο 

51311 
1064 
4356 
2500 

59231 

Αν δεχτούμε μ~α αύξηση των επ1σκεπτών της τάξης του 3% το 
χρόνο κα1 των φο1τητών της τάξης του 1% το χρόνο, τότε 01 
συνολ1κοί πληθυσμοί της ευρύτερης πόλης, y1α τα έτη 2001 κα1 

2011, δ1αμορφώνοντα1 (μετά στρογγυλεύσεων), ως εξής: 

Ετος 2001: 

- Μόν1μο1 κάτο1κο1 

Επ1σκέπτες ("'3%) 
- Φο1 τητές ( ·''Ί % ) 

Ενοπλες δυνάμε1ς 

Σύνολο 

Ετος 2011: 

- Μόν1μο1 κάτο1κο1 

Επ1σκέπτες ("'3%) 
Φο1 τητές ( ·''Ί%) 
Ένοπλες δυνάμε1ς 

Σύνολο 

69108 
1922 
5315 
2500 

78845 -> 79000 

80203 
2582 
5871 
2500 

91156 -> 91500 
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5.1.( Εκ:τiμησrι υδατοκατιrzάλωσης κατοίκCΙιJV 

Στον πίνακα 5.2 δίνοντα1 01 ετήσ1ες καταναλώσε1ς νερού yiα 

τα έτη '61, '71, '81, καθώς κα~ 01 αντίστο1χες ε~δ1κές ανά άτο110 
καταναλώσε1ς, με βάσε1 τον επiσημο πληθυσμό της απογραφής της 
Ε.Σ.Υ. 

1 Κtος Παροχή νερού Κέση εtήσια Πλϊ1θυσμός Ειδική Κέση εtήσια 

1 Q,(m3 /έtoς) αύξηση Κ .Σ. Υ. κατανάλωση αύξηση (%) 

1 
κατανάλωσης (%) (1/καt./ημ.) 

1961 1368525 37209 100 ._ 

9.8 6.4 

1 
1971 2705372 45216 164 

5.0 3.2 
1 

1981 4075603 51311 217 
1 

Πίνακας 5.2 Ετήσ1ες υδατοκαταναλώσε1ς πληθυσμού κα1 ε1δ1κές ανά 
άτομο υδατοκαταναλώσε1ς 

Λαμβάνοντας υπόψη τους συνολ1κό πληθυσμό, η ε1δ1κή ανά άτομο 

υδατοκατανάλωση y1α το έτος 1981 εiνα1: 188 1/κατ./ημ. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω στο1χεiα yiνετα1 δεκτή η παρακάτω 

δiα1τα αύξησης της ε1δ1κής ανά άτομο κατανάλωσης: 

1981-1991, αύξηση 1.5% το χρόνο 
1991-2001, αύξηση 0.8% το χρόνο 
2001-2011, αύξηση 0.5% το χρόνο, 

κα1 συνεπώς 01 ε~δ1κές ανά άτομο καταναλώσε1ς yiα τ~ς 

μελλοvτ1κές παροχές, δ1αμορφώνοντα1 ως εξής: 

1981 
1991 
2001 
2011 

188 1/:κ:ατ./ημ. 
216 1/κατ:./ημ. 
233 1/κ:ατ./ημ. 
2(5 1/κ:ατ./ημ.. 
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5.1.5 Παρούσες παροχές λύματος κα~ εκτίμηση μελλο'Υ1;1κών 
παροχών ακαθdρτιιw 

Γ1α τον υπολογ1σμό των παροχών ακαθάρτων γίνοντα1 01 
παρακάτω παραδοχές: 

Παροχή ακαθάρτων 80% της κατανάλωσης νερού. 

Μέγ1στη ημερήσ1α (θερ1νή παροχή) iση με 1.5 της μέσης, λόγω 
μεγαλύτερης κατανάλωσης νερού από τους κατοίκους κατά τη θερ1νή 
περίοδο. 

Ποσοστό 

πληθυσμού: 

συμπλήρωσης αποχετευτ11ι:ού δ~κτύου/σύνδεσης 

2001 --> 80% 
2011 --> 95% 

Η μέση παροχή των ακαθάρτων βρiσκετα1 από το γ1νόμενο: 

(ε~δ.κατ. (ποσοστό 

(πληθυσμός}~ vερου/κατ./ημ.) :Χ: αποχετευόμενου :Χ: 0.8 
πληθυσμού) 

Βάσε~ των ανωτέρω συμπληρώνετα1 ο πίνακας 5.3 που φαivετα1 
π10 κάτω. 

11 
1 1 1 

11 
1 

Συνολικός 
1 

Ε1δ1κή Ποσοσtό Μέση Παροχή θερινή Παροχή 

11 

&tος 

πληθυσμός κατανάλωση αποχετευόμενου λυμάτων λυμάτων 

ευρύtερης πόλης νερού πληθυσμού (%) ( nι3 /ημ. Ι (ιu3 /ημ.) 

1 ( καt' ι (1/καt./ημ.) ! 
1 

'I 2001 79000 233 80 

~ 
17670 11 

11 

1 
,ι 

11 
2011 

1 
91500 245 95 7 25556 ~ 1 

Πίνακας 5.3 Εκτίμηση παροχών ακαθάρτων 

01 μην1αiες μέσες τ~μές της παροχής του λύματος, που έχε1 

δείξε~ η ΙΙράξη από μετρήσε1ς στο Β~ολογ1κό Σταθμό Ιωαννίνων γ1α 

το έτος 1994, φαiνοντα1 στο πίνακα 5.4 
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Μήνες Μέση μην1αία 

Παροχή (183 /ημ.) 

Ιανουάρ1ος 16850 

Φεβρουάρ1ος 15189 

1 Μάρτ1ος 1 11342 

~ 1 

Απρiλ1ος 1 11272 

Μά1ος 12211 

Ιούν1ος 10958 

Ιούλ1ος 10441 

Αύγουστος 9867 

' 

Σεπτέμβρ1ος 9559 

Οκτώβρ1ος 8305 

Νοέμβρ1ος 13618 

1 
Λ.εκέμβρ1ος 14466 

Πiνακας 5.4 Μέσες μην1αiες 
τ~μές Παροχής υγρού 

λύματος από το Β~ολογ1κό 

Σταθμό του έτους 1994 

Παρατηρούμε ότ1, παρόλο που θεωρητ1κά προβλέπετα1 μέy1στη 

παροχή ακαθάρτων τη θερ~νή περίοδο, η πράξη δείχνε~ ότ1 το 

Χε1μώνα έχουμε τη μέγ1στη παροχή λύματος από το Β~ολογ1κό Σταθμό. 

Αυτό οφεiλετα1 στο γεγονός ότ1 το Χε1μώνα υπάρχε1 ε1σροή ομβρίων 

υδάτων στο αποχετευτ1κό δίκτυο κα1 μάλ1στα σημαντ1κών παροχών, 

μ~α κα1 01 δείκτες βροχοπτώσεων της περ1οχής είνα1 υψηλοί 

(π~ν.4.4). Επίσης οφείλετα1 στο ότ1 σημαντ1κό μέρος του πληθυσμού 

των Ιωαννίνων δεν κατο1κεi στη πόλη κατά τη δ1άρκε1α των θερ1νών 

μηνών (παραθερ1στές, φο1τητές κλπ.}, ώστε να με1ώνετα1 κατά πολύ 

η υδατοκατανάλωση. 
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5.2 Αρδευ~~κες παράμε~ρο~ 

Στην πρακτ1κή των αρδεύσεων είνα1 ουσ1ώδες να γνωρίζουμε 

πόσο από το νερό που υπάρχε1 στο έδαφος μπορεί να χρησ1μοπο1ηθεί 
από τ~ς καλλ1έργε1ες γ1α την κανον1κή ανάπτυξη κα1 απόδοσή τους. 
Το έδαφος από την άποψη αυτή μπορεi να θεωρηθεί σαν μ1α δεξαμενή 
που χωράε1 μ~α ορ1σμένη ποσότητα χρήσ1μης υγρασίας που το πάνω 
όρ1ό της είνα1 η υδατοϊκανότητα. 

Σαν υδατοϊκανότητα μπορεί να ορ1στεί η υγρασία που συγκρατεί 

ένα βαθύ, ομο1όμορφο κα1 καλά στραγy1ζόμενο έδαφος μετά την 
απομάκρυνση του ελεύθερου νερού. Σ' ένα τέτο10 έδαφος έστω αρχ1κά 
κορεσμένο, όταν αρχίσε1 η στράγγ1ση η υγρασία του εδάφους 

ελαττώνετα1 κα1 pαζi της κα1 η τ~μή της τρ1χοε1δούς αγωγ1μότητας. 

Σε κάπο1α στ1γμή η τ~μή αυτή γίνετα1 πολύ μ1κρή με συνέπε1α η 
κίνηση του νερού στο έδαφος να περ1ορ1στεi τόσο που πρακτ1κά να 
θεωρηθεί ανύπαρκτη, έστω κ1 αν η υφ1σταμένη υδραυλ1κή κλίση είνα1 
πολύ μεγάλη. Αυτό εiνα1 το καθορ1στ1κό όρ10 που ονομάζετα1 
υδατοϊκανότητα. Ετσ1, πληρέστερα, σαν Υδατοϊκαvότητα μπορεί να 

ορ1στεί το όρ10 εκείνο της εδαφ1κής υγρασίας στο οποίο η τ~μή της 

τρ1χοε1δούς αγωγ1μότητας που αντ1στο1χεi είνα1 τόσο μ~κρή ώστε 

πρακτ1κά να έχε~ πάψε~ κάθε ουσ1αστ1κή κίνηση . νερού στο έδαφος, 

ανεξάρτητα από τ~ς υφ1στάμενες υδραυλ1κές κλίσε1ς. Συνήθως, η 

υγρασiα του εδάφους θεωρεiτα1 ότ1 φτάνε1 στην υδατοϊκαvότητα 

τρε1ς με πέντε μέρες μετά από βροχή ή άρδευση, ανάλογα με την υφή 

κα1 τη δομή του εδάφους. 

Το σnuείο Μόν1unς Μαgάyσεως (PWP) 

Ενώ η υδατοϊκανότητα αποτελεί το πάνω όρ10 της χρήσ1μης γ~α 

τα φυτά υγρασίας, το α~~ίστο1χο ~ κάτω όρ1ό της είνα1 το σημείο 
I'' 

μόν1μης μαράνσεως. Οταν r){: εδαφ1κή : υγρασία φτάσε~ στο σημείο αυτό, 
τα φυτά δεν μπορούν να ~.·πάρουν από το έδαφος όλο το νερό που 

χρε1άζοντα1 γ~α την κάλυψη των αναγκών τους κα1 γ~α το λόγο αυτό 
αρχίζουν να μαραίνοντα1. Το ση11είο μόν1μης μαράνσεως δεν είνα1 

σταθερό αλλά εξαρτάτα~ από την υφή κα1 τη δομή του εδάφους, το 

εiδος κα1 την κατάσταση που βρiσκοντα1 τα φυτά, τη συγκέντρωση 

αλάτων στο έδαφος κα1 τ~ς κλ1ματ1κές συνθήκες της περ1οχής. Γ1α 

τους λόγους αυτούς, η τάση της εδαφ1κής υγρασίας που αντ1στο1χεi 

στο σημείο αυτό κυμαίνετα1 από 7-32aιm. Η δ~αφορά όμως αυτή σε 

τάση δε σημαίνε~ ανάλογη δ~αφορά κα1 σε περ1εχόμενη υyρασiα. 

Είνα1 παρατηρημένο ότ1, στα χαμηλά αυτά επίπεδα, μεγάλες 

μεταβολές της τάσεως ελάχ1στες συνεπάγοντα1 μεταβολές της 
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υγρασiας. Σήμερα, σαν αντ1πpοσωπευτ1κή του σημεiου μόν1μης 

μαpάνσεως όλων των εδαφών έχε~ γiνε1 δεκτή η τάση των 15atm. 

Οταν η υγρασiα του εδάφους φτάσε~ στο σημείο μόν1μης 

μαράνσεως η ανάπτυξη των φυτών σταματά. Τα φυτά εξακολουθούν να 

παίρνουν σε μ1κρές ποσότητες νερό από το έδαφος κα1 κάτω από το 

σημείο αυτό, αυτές όμως είνα1 μόλ~ς αρκετές να τα κρατούν στη 

ζωή. Αν η υγρασiα ελαττωθεί ακόμη περ1σσότερο θα προκληθεί 
μάρανση κα1 θάνατος των φυτών. Το όρ10 αυτό της εδαφ1κής υγρασίας 

στο οποίο τα φυτά νεκρώνοντα1 λέγετα1 έσχατο σημείο μαράνσεως. Η 

τάση που αντ1στο1χεί στο σημείο αυτό μπορεί να φτάσε~ μέχρ1 τ~ς 

60atm. 

(ASW} 

Ενα έδαφος, που έχε~ ξεραθεί σε κλίβανο, αποτελείτα1 από 

ξερά σωματίδ1α κα1 πόρους γεμάτους με αέρα. Το ε~δ1κό βάρος των 

στερεών σωματ1δiων, που αναφέρετα1 σαν πραγματ1κό ε~δ1κό βάρος 

του εδάφους, εiνα1 σχετ1κά σταθερό γ~α όλα τα ορυκτά εδάφη με 

δ1ακύμανση από 2.6 μέχρ1 2.7 gr/cm3. Το ε~δ1κό βάρος του εδάφους 

μαζi με τους γεμάτους με αέρα πόρους του αναφέρετα1 σαν φα1νόμενο 

ε~δ1κό βάρος κα1 εξαρτάτα1 κατά κύρ10 λόγο από την υφή κα1 δομή 

του. 

Το ρ1ζόστρωuα των καλλ1εργε1ών (RD) 

Γ1α κάθε ποσοτ1κή εκτίμηση του χρήσ1μου στα φυτά νερόυ είνα1 

απαραίτητη η γνώση της κατανομής, της πυκνότητας κα1 του βάθους 

του κύρ1ου όγκου των ρ1ζών τους, 11ου συνοπi1κά αναφέρετα1 σαν η 

ζώνη του ρ~ζοστρώματος. Η ζώνη του ρ~ζοστρώματος καθορiζε1 κατά 

κύρ10 λόγο το μέγεθος της εδαφ1κής δεξαμενής που περ1έχε1 το 

χρήσ1μο στ1ς καλλ1έργε1ς νερό, η δέ πυκνότητα κα1 κατανομή των 

ρ~ζών στη ζώνη αυτή καθορίζε1 το ποσοστό αντλήσεως της εδαφ1κής 

υγρασίας από τα δ1άφοpα επiπεδά της. 

Στο παρελθόν επ1κρατούσε η αντiληψη ότ1 01 καλλ1έργε1ες 

μπορούσαν αποδοτ1κά να αντλήσουν όλη τη δ1αθέσ1μη υγρασία, δηλαδή 

όλο το νερό από την υδατοϊκανότηατα μέχρ1 το σημείο μόν1μης 

μαράνσεως. Αυτό αποδείχθηκε ότ1 δεν είνα1 σωστό. Η υγρασία που 

μπορεί να χρησ1μοπο1ηθεί γ~α την κανον1κή ανάπτυξη κα1 απόδοση 

των καλλ1εργε1ών είvα1 κλάσμα της δ1αθέσ1μης υγρασίας, το μέγεθος 

του οποίου εξαρτάτα1 από το συνδυασμό των φυτ1κών, εδαφ1κών κα1 

κλ1ματ1κών συνθηκών που επ1κρατούν σε μ2α περ1οχή. 01 παραπάνω 
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συνθήκες δ~αμορφώνουν ένα συντελεστή ωφελ1μότητας προς εξάντληση 

της δ~αθέσ1μης υγρασiας f με τον οποiο πρέπε1 αυτή να 

πολλαπλασ1άζετα1 ώστε να προκύπτε1 η αντiστο1χη ωφέλ1μη η οποία 

αντ1προσωπεύε1 το νερό που πρέπε1 να αποθηκεύετα1 στην έκταση με 

κάθε άρδευση. 

ευνοούν αυξημένη ωφέλ1μη υγρασία, η 

της τάξεως του 0.75. Γ1α συνθήκες που 
ωφέλ1μης υγρασίας το f παίρνε~ τ~μές 

καλλ1έργε1ες) μέχρ1 0.30 (ευαίσθητες 

Κάτω από συνθήκες που 

τ~μή του συντελεστή f είνα1 

ευνοούν τον περ1ορ1σμό της 

από 0.65 (μη ευαίσθητες 

καλλ1έργε1ες). 

Δόση ή Kaθ__gQQ_]i~.JLQllς ( Ld) 

Βασ1κή προϋπόθεση γ~α μ1α σωστή κα1 πλήρη άρδευση αποτελεί η 

γνώση της ποσότητας του νερού που πρέπε1 να εφαρμόζετα1 γ~α την 

κάλυψη των αναγκών του φυτού. Η ποσότητα αυτή λέγετα1 δόση ή 
βάθος αρδεύσεως κα1 εκφράζετα1 σε mm πάχους νερού. 

Το καθαρό αυτό ύφος νερού εξαρτάτα1 απ' τ~ς υδρολογ1κές 

παραμέτρους που αναφέρθηκαν προηγουμένως μέσω της εξίσωσης: 

όπου 

{5 .1) 

Ld δόση άρδευσης σε ( m3 /στρ.) 
FC υδατοϊκανότητα εδάφους επi τ~ς ·% βάρος ξηρού 
(β.ξ.ε.) από πiν.5 .. 5 
PWP σημείο μάρανσης επί τ~ς % βάρος ξηρού 

(β.ξ.ε.) από Π1ν.5.5 

ASW φα1νόμενο ε~δ1κό βάρος (gr/cm3 ) από π~ν.5.6 

RD βάθος ρ~ζοστρώματος (cm) από π~ν.5.7 

εδάφους 

εδάφους 

r ποσοστό ύγρανσης του εδάφους εκφρασμένο ως κλάσμα του 

ολ1κού όγκου εδάφους που υyραίνετα1 

f συντελεστής εξάντλησης της δ1αθέσ1μης υγρασίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 5 Οριακές τιμές της εδαφικής υγρασίας και του διαθέσιμου νερού για 
βάθη ριζοστρώματος 0,60 και 1,00 μέτρου. 

Εδαφικός τύπος 

Οριακές τιμές εδαφικής υγρασίας Πηλώδης Ιλυοπηλός Ιλυώδης 

άμμος άργιλος 

Υδατοϊκανότητα % β.ξ.ε. 10,2 22,5 26,7 
Σημείο μάρανσης % β.ξ.ε. 2, 1 8,0 10,5 
Διαθέσιμη υγρασία % β.ξ.ε. 8, 1 14,5 16,2 
Φα ινόμενο ειδικό βάρος gr/cm3 1 ,6 1 ,5 1,5 

Διαθέσιμο νερό: 

α. Για βάθος ριζοστρώματος 1,00 m 129,6 217,0 243,0 
β . Γιο βάθος ριζοστρώματος 0.60 m 77,8 130,5 145,8 

.___ 
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Ο παράγοντας r έχε~ μεγάλη σημασία κα1 είνα1 συνάρτηση της 

παροχής κα1 της απόστασης μεταξύ των δ1ανεμητών (γ1α σύστημα 
τοπ1κής άρδευσης),του εδαφ1κού τύπου κα1 της καλλ1έργε1ας. 

Μ1α μέση τ~μή του r γ1α τ~ς δενδρώδε1ς καλλ1έργε1ες κα1 τα 

αμπέλ1α είνα1 0.33 γ1α περ1οχές χαμηλών βροχοπτώσεων κα1 0.20 γ1α 
περ1οχές υψηλών βροχοπτώσεων. Στ1ς ανθοκηπευτ1κές καλλ1έργε1ες η 

τ~μή του r κυμαiνετα1 από 0.80-1.00. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 7 

Αγγινάρες 
Αγγούρια 

Αμπέλι 

1 
11 Σύσταση εδά ους Α~ακύμαvση ASW 

( gr /cιιι3 ) 
11 

1.__.~ ___ β_α_ρ_1_ά __ ~-~f-----1 __ .ο ____ ι_._2 ____ ~1 

11 ε::=:=:=ά========:==:==:=-=:=:=:==~'1 
Πίνακας 5.6 Τ~μές ASW ανάλογα με 

τη σύσταση του εδάφους 

Τιμές βάθους του ενεργού ριζοστρώματος των καλλιεργουμένων φυ
τών σε cm (κατά τον Achtich) . 

30-50 Μαρούλια 20-30 
30-50 Μηδική 60-80 
60-80 Μπιζέλια 40-60 

Αραβόσιτος 40-60 Ντομάτα 30-50 
Αραχίδα 30-50 Οπωροφόρα 50-70 
Βαμβάκι 60-80 Πατάτες 40-60 
Ζαχαρότευτλα 50-70 Πεπονοειδή 50-70 
Καπνός 50-70 Σιτηρά 30-50 
Καρότα 40-60 Σόγια 30-50 
Κρεμμύδια 20-40 Σόργο 40-60 
Λάχανα 30-50 Σπανάκι 20-30 
Λειμώνες 40-50 Φασόλια 30-50 
Λινάρι 30-50 Φράουλα 20--30 
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Δόσn ΕΦαρuογής n ΟλΙ.Jtό Βάθος άρδευσnς (Lad) 

Ολο το νερό που μπορεί να εφαρμόζετα1 στην έκταση δεν 
αποθηκεύετα1 στο έδαφος σαν ωφέλ1μη υγρασία γ~ατί ένα μέρος 
μπορεί να χαθεi με επ1φανε1ακή απορροή ή κα1 βαθε1ά δ~ήθηση. Το 

ύφος των απωλε1ών από τ~ς δύο αυτές α~τίες δ~αμορφώνε1 την 
αποδοτ1κότητα εφαρμογής του νερού στην έκταση Ea, που κυμένετα1 
συνήθως από 85~95%. Παίρνοντας υπόψη την αποδοτ1κότητα αυτή η 
παραπάνω σχέση μετατρέπετα1 στην: 

(5.2) 

όπου Lad δόση εφαρμογής σε (m3/στρ.) 
Ea βαθμός απόδοσης ή αποδοτ1κότητα εφαρμογής της 

άρδευσης, που κυμαίνετα1 συνήθως από 85-95% 

ο εδαφ1κός τύπος της έκταόης εφαρμογής είνα1 πηλώδης άμμος, 

όπως συνάγετα1 από την εδαφογεωλογ1κή μελέτη που προηγήθηκε, 
οπότε θα περίμενε κανείς ότ1 το έδαφος της έκτασης να εiνα1 μέσης 
προς ελαφράς σύστασης σύμφωνα με τον π1ν 4.1. Ομως κάτ1 τέτο10 

δεν 1σχύε1 δ~ότ1 η άρδευση γivετα1 με λύμα, που έχε~ σαν 

αποτέλεσμα τον εμπλουτ1σμό του εδάφους κα1 τη μετατροπή του σε 

βαρ1άς σύστασης. Ετσ1 το ASW λαμβάνετα1 από τον πίνακα 5.6 y1α 
έδαφος βαρ1άς σύστασης (ASW=1gr/cm3 ), ενώ FC=l0.2%6.ξ.ε. 
ΡWΡ=2.1%β.ξ.ε. από τον πίνακα 5.5 y1α εδαφ1κό τύπο πηλώδους 
άμμου. 

Θεωρούμε κο1νό βάθος p1ζοστρώματος y1α τα οπωροφόρα κα1 τα 

δασ1κά είδη, που θα εγκατασταθούν, γ1α το λόγο ότ1 σ'όλα 

εφαρμόζετα1 η μέθοδος 11 Καλλiδενδρον 11 , που επ1βάλε1 κο1νή κα1 

ομο1όμορφη ανάπτυξη των p1ζών λόγω του τροφ1κού θύλακα. Ετσ1 από 

τον πiνακα 5.7 λαμβάνουμε RD=50cm. 

θεωρούμε χαμηλές τ~ς 6ροχοπτώσε1ς κάτω από 60mm κα1 υψηλές 

πάνω από 60mm, οπότε σύμφωνα με τον πίνακα 4.4 γ1α την θεp1νή 

περίοδο (Ιούν1ος έως κα1 Σεπτέμβρ1ος) έχουμε χαμηλές βροχοπτώσε1ς 

κα1 συνεπώς r=0.33, ενώ γ~α την υπόλο1πη περiοδο έχουμε υψηλό 

δείκτη βροχοπτώσεων επομένως r=0.20. 
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Τέλος θεωρούμε ευαίσθητες καλλ~έργε~ες οπότε f=0.3 κα1 ακόμη 
επ1λέyουμε Ea=90%. Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω στ1ς εξ1σώσε1ς 

(5.1) κα1 (5.2) παίρνουμε, γ~α τους 12 μήνες του έτους, τη δόση 

άρδευσης κα~ δόση εφαρμογής που φαiνοντα1 στον πiνακα 5.8. 

Μήνες r Ld (a3 /στ;ρ.) Lad ( ιa3 Ι σ-ι;ρ. ) 

Ιανουάρ1ος 0.20 2.43 2.70 

1 Φεβρουάρ1ος 0.20 2.43 2.70 

Μάρτ1ος 0.20 2.43 2.70 

1 

Απρiλ1ος 0.20 2.43 2.70 

Μάϊος 0.20 1 2.43 2.70 

Ιούν1ος 0.33 4.01 4.46 

Ιούλ~ος 0.33 4.01 4.46 

Αύγουστος 0.33 4.01 4.46 

Σεπτέμβρ1ος 0.33 4.01 4.46 

Οκτώβρ1ος 0.20 2.43 2.70 

1 

Νοέμβρ1ος 0.20 2.43 2.70 

1 1 
Λ.εκέμβρ1ος 0.20 2.43 2.70 

Πiνακας 5.8 Ετ:ήσ1α δόση άρδευσης καi δόση εcpαρμοyής 
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Η Ε Ρ Ο Σ 2c:. 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡλΕΥΣΗΣ 
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ΚΕΦΑ.ΛΑΙΟ 6~ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΝΟΗΙΚΗ ΚΑ.ΤΑΛ.ΛΗΛΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΑΕΥΣΗΣ 

6.1 Ε1σαyωyή 

Το πότ1σμα της γης εiνα1 επ1νόηση της 4ης χ1λ1ετερίδας π.Χ. 

Την εποχή εκείνη, η άρδευση που y1νόταν στη Μεσοποταμία κα1 το 

Δέλτα του Νείλου, συντέλεσε σε ορ1σμένες δ~αρθρωτ1κές μεταβολές 
στ1ς κο1νωνίες που ζούσαν στ1ς περ1οχές αυτές. Αυτό έγ1νε πρώτ' 

απ' όλα γ~ατi, με το πότ1σμα, η παραγωγή των γεωργ1κών προϊόντων 

αυξήθηκε πέρα από τ~ς ανάγκες των iδ1ων των καλλ1ερyητών κα1 

ελευθέρωσε ένα μέρος των μελών της κο1νω·vfας τα οποία μπόρεσαν 

έτσ1 ν' ασχοληθούν με τ~ς τέχνες, τα γράμματα κα1 το εμπόρ10. 
Επίσης η κατασκευή των αρδευτ1κών έργων δημ1ούρyησε την ανάγκη 

γ~α συλλογ1κή, αντί της ατομ1κής δράσης, κα1 ακόμη την ανάγκη 

ύπαρξης νόμο~ που να δ~ασφαλiζουν τη δiκα1η κατά το δυνατό 

συμμετοχή στα οφέλη κα1 τ~ς υποχρεώσε1ς που απέρρεαν από τα έργα 

αυτά. Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση της εξελεκτ1κής πορείας προς 
μ1α έννομη κο1νωνiα. 

Η σημασία της άρδευσης εiνα1 μεγάλη, όμως η τεχν1κή της 

έμε1νε γ~α μακρύ χρόνο σχετ~κά στάσ1μη. 01 παραδοσ1ακές τεχν1κές 
της κατάκλυσης, των αυλακ1ών κα1 λεκανών έμε1ναν γ~α χ1λ1ετερiδες 

σχεδόν αμετάβλητες. Νέες τεχν1κές άρχ1σαν να παρουσ1άζοντα1 με τη 

β1ομηχαν1κή επανάσταση στα μέσα του περασμένου α~ώνα, αλλά 01 
εξελίξε1ς ήταν βραδύρυθμες κα1 όχ1 θεαματ1κές. 

Ετσ1, μόλ1ς τ~ς τελευταίες δεκαετίες με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των πλαστ1κών σωλήνων, των αυτοματ1σμών κα1 των 

υπολογ1στών αρχίζουν να κάνουν την εμφάν1σή τους νέες 

επαναστατ1κές τεχν1κές. Συστήματα με απερ1όρ1στες δυνατότητες σε 

αυτσματ1σμούς κα1 αποτελεσματ1κότητα παρουσ1άζοντα1 κα1 

δ~αδίδοντα1 με εκρηκτ1κό ρυθμό δίνοντας μ1α νέα δυναμ1κή κα1 μ~α 

νέα δ~άσταση στην εφαρμογή της άρδευσης. 

Τα συστήματα αυτά δ1αφέρουv, βασ1κά, από τα κλασ1κά 

συστήματα άρδευσης, στο ότ1 αποτελούντα~ από μόν1μα δίκτυα, τα 

οποία με ε~δ~κά εξαρτήματα δ1ανέμουν το νερό σε ορ1σμένες, 

ομο1όμορφα δ1ατεταyμένες, θέσε1ς μέσα στην όλη έκταση που 

καταλαμβάνε1 η καλλ1έργε1α. Επε1δή τα κατά θέσε1ς βρεχόμεvα 

τμήματα αποτελούν συνολ1κά μέρος μόνο της βρεχόμενης έκτασης, τα 

συστήματά αυτά οvομάζοντα1 συστήματα pερ1κής ή τοπ1κής άρδευσrις 

κα1 τα κυρ~ότεpα χαρακτηρ1στ1κά τους περ1γράφοντα1 π10 κάτω. 
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6.2 Μ1κρή παροχή 

Η παροχή του νερού κατά δ1ανεμητή στ1ς τοπ1κές αρδεύσε1ς 
κυμαiνετα1 ανάλογα με το σύστημα, συνήθως όμως εiνα1 μ1κρότερη 
από 300lt/h. Ε1δ1κά στη στάγδηv άρδευση εiνα1 κατώτερη από 
121t/h.κατά συνέπε1α η αναλογ1κά χορηγούμενη ποσότητα νερού ανά 
μονάδα επ1φάνε1ας στη συνολ1κά εξυπηρετούμενηαπό ~ο δίκτυο έκταση 
(αναλογούσα ένταση βροχής) εiνα1 συνήθως χαμηλότερη απ' ότ1 στ1ς 
άλλες μεθόδους. 

6.3 Μερ1κή δ~αβροχή του εδ490υς 

Συνέπε1α της μ1κρής παροχής των δ1ανεμητών είνα1 ότ1 η 
βρεχόμενη επ1φάνε1α κατά θέση εκροής είνα1 πολύ περ1ορ1σμένη. Η 
συνολ1κά δ1αβρεχόμενη επ1φάνε1α αποτελεi πάντοτε ένα ποσοστό μόνο 
υης όλης έκτασης που εξυπηρετεί το δίκτυο. Το ίδ10 συμβαίνε1 κα1 
όσον αναφορά το βρεχόμενο όγκο του εδάφους, που αποτελεί επίσης 
ποσοστό μόνο του όλου εδαφ1κού όγκου τον οποίο εκμεταλεύετα1 το 
ρ1ζόστρωμα. 

6.4 Μεγάλη συχνότητα κα1 δ~άρκε~α άρδευσης 

Αφού η παροχή 

βρεχόμενος υδατ1κός 

y1α να καλυφθούν 

αρδεύσε1ς να έχουν 

των δ1ανεμητών εiνα1 σχετ1κά μ1κρή κα1 ο 

όγκος ποσοστό μόνο του όλου εδαφ1κού όγκου, 
01 ανάγκες των φυτών σε νερό, απα1τεiτα1 01 
μεγάλη δ~άρκε~α κα.1 να επαναλαμβάνοντα1 συχνά. 

Γεν~κά όσο η παροχή ανά μονάδα επ1φάνε1ας της όλης έκτασης 
είνα1 μ1κρότερη, τόσο η δ~άρκε1α της άρδεύσης είνα1 μεγαλύτερη 
κα1 η συχνότητα υψηλότερη. Στην άρδευση στάγδην, λόγω της πολύ 

μ1κρής παροχής των σταλακτήρων, ηδ1άρκε1α άρδευσης είνα1 πολύ 
μεγάλη κα1 η συχνότητα πολύ υψηλή. Σε μερ1κές περ1πτώσε1ς η 
συχνότητα απα1τείτα1 να εiνα1 τόσο υψηλή που η άρδευση καταντά να 
εiνα1 δ~αρκής. 

6.5 Yyηλti περ1εκτ1κότητα κα1 χαμηλή τάση εδα91κής υγρασίας 

Η υψηλή συχνότητα κα1 η μεγάλη δ1άρκε1α της άρδευσης 
συντελούν στη δημ1ουρyία υγρών θυλάκων στο έδαφος, με υφηλή 

υδατοπερ1εκτ1κότητα κα1 συνεπώς χαμηλή τάση υγρασίας. Οσο 

υψηλότερη είνα1 η συχνότητα της άρδευσης τόσο τα υφηλά επίπεδα 
της υδατοπερ1εκτ1κότητας κα1 τα χαμηλά επίπεδα της τάσης 

δ~ατηρούντα1 περ1σσότερο σταθερά. ΕJ.δ~κά στη στάγδην άρδευση, 

όπου η συχνότητα εiνα1 αρκετά υψηλn (ανά μία έως τέσσερ1ς μέρες), 
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η υδατοπερ1εκτ1κότητα δ1ατηρεiτα1 σε σχεδόν σταθερά υψηλά 

επiπεδα, κα1 η τάση σε αντίστο1χα χαμηλά, μεταξύ των δ~αδοχ1κών 
αρδεύσεων. Η κατάσταση αυτή εiνα1 το βασ1κότερο χαρακτηρ1στ1κό 

που δ1ακρίνε1 τη στάyδην άρδευση από τ~ς άλλες μεθόδους τοπ1κής ή 

ολ1κής άρδευσης κα1 που αποτελεί iσως το κυρ1ότερο πλεονέκτημά 
της. Στ1ς άλλες μεθόδους, ενώ αμέσως μετά την άρδευση 

επ1τυγχάνετα1 μ~α πολύ υψηλή υδατοπερ1εκτ1κότητα κα1 αντίστο1χα 

χαμηλή τάση, στη συνέχε1α κα1 μέχρ1 την επόμενη άρδευση, η 

υδατοπερ1εκτ1κότητα αυτή κατέρχετα1 κα1 η τάση αντίστο1χα 
ανέρχετα1, τόσο περ1σσότερο όσο είνα1 το μεταξύ δύο αρδεύσεων 
δ~άστημα. 

6.6 Τρ1σδ1άστατη ή δ1σδ1άστατη κίνηση του νερού στο έδα9ος 

Στ1ς μεθόδους ολ1κής άρδευσης η κίνηση του νερού μέσα στο 

έδαφος γίνετα1 μόνο κατά την κατακόρυφη έννο1α κα1 επομένως είνα1 
μονοδ1άστατη. 

Στ1ς μεθόδους τοπ1κής άρδευσης η κίνηση αυτή yiνετα1 εiτε 

κατά τρε1ς δ~ευθύvσε1ς (τρ1σδ1άστατη), όπως στ1ς μεθόδους 

σημε1ακής δ1α6ροχής (π.χ. συστήματα στάyδην), εiτε κατά δύο 

δ~ευθύνσε1ς (δ1σδ1άστατη), όπως στ1ς μεθόδους yραμμ1κ~ς δ~αβροχ6ς 
(π.χ. συστήματα Bas Rhone). 

6.7 Πλεονεκτήματα 

Η παρατηρούμενη ταχύτατη επέκταση των μεθόδων τοπ1κής 

άρδευσης κα1 κυρίως της στάyδην άρδευσης, . σε δ~εθνή κλίμακα, 
οφείλετα1 αναμφίβολα στα σοβαρά αyρονομ1κά πλεονεκτήματα που 

συγκεντρώνουν κατά δ~άφορους βαθμούς 01 μέθοδο~ αυτές κα1 είνα1 

κυρίως τα ακόλουθα: 

Ο1κονοuία εργατ1κώy 

Η πο1κ1λi των πλαστ1κών σωλώνων κα1 εξαρτημάτων, που 

δ~ατίθεντα1 σήμερα, επ1τρέ11ε1 την εγκατάσταση πλήρων μόν1μωμ 

δ1κτύων, που μεταφέρουν κα1 δ1αvέμουν το νερό σ'όλα τα φυτά της 

καλλ1έρyε1ας, μηδενίζοντας έτσ~ πρακτ1κά την απα1τούμενη εργασία 

από τη πλευρά αυτή. 
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Εξάλλου, τα δ1ατ1θέμενα πο1κiλα όργανα ηλεκτρο-υδραυλ1κών 
αυτοματ1σμών, καθώς κα1 τα όργανα ελέγχου της υγρασίας του 
εδάφους κα1 της εξάτμ1σης δiνουν τη δυνατότητα να 
αυτοματοπο1ηθούν μερ1κώς έως πλήρως όλες 01 εργασiες κα1 01 
χε1ρ1σμοi που απα1τούντα1 y1α την έναρξη κα1 λήξη της άρδευσης, 
αλλά κα1 γ~α τη δ1αδοχ1κή χορήγηση του νερού στ1ς δ~άφορες 
στάσε1ς όταν υπάρχουν. 

M.εl.JMQD. ζ1ζανiων 

Με τα συστήματα τοπ1κής άρδευσης, το έδαφος βρέχετα1, όπως 

έχε1 αναφερθεi, κατά τμήματα που συνολ1κά αποτελούν ένα ποσοστό 
μόνο της όλης έκτασης την οποiα καταλαμβάνε1 η καλλ1έργε1α. Η 
ανάπτυξη των ζ~ζανiων, κατά συνέπε1α, λαμβάνε1 χώρα μόνο στα 
τμήματα αυτά κα1 επομένως σε ποσοστό μόνο της όλης έκτqσης. Τα 
ζ1ζάν1α αυτά μπορούν να ελεγχθούν εύκολα κα1 01κοvομ1κά με 
ζ1ζαν1οκτόνα, τα οποiα μάλ1στα μπορούν να εφαρμοστούν, υπό 
ορ1σμένες προϋποθέσε1ς, μέσω του δ1κτύου άρδευσης. 

Η τοπ1κή εφαρμογή του νερού κα1 η δ1ατήρηση του μεγαλύτερου 
ποσοστού της επ1φάνε1ας του εδάφους ξηρού, ε1δ1κά στους 

δενδρώνες, επ~τρέπε1 την εκτέλεση των δ1αφόρων καλλ1.ερyητ1κών 
εργασ1ών (καταπολεμήσε1ς ασθενε1ών, κλαδέματα, συγκομ1δή, 
μεταφορές κλπ.) κα1 κατά τη δ1άρκε1α της άρδευσης. 

Α..νεΕαρτnτοποinση τnς άlιδ.ε_~~_y__άνεuο κα1 ~ο ανάγλυφο 
του εδάφους 

Η χορήγηση του νερού πάνω ή πολύ κοντά στην επ1φάνε1α του 
εδάφους ανεξαρτητοπο1εi την εφαρμογή της άρδευσης από την 

επiδραση του ανέμου. Αυτό συμβαiνε1 στην περiπτωση της άρδευσης 

στάγδην, καθώς κα1 άλλων συστημάτων τοπ1κής άρδευσης, στα οποία 

το νερό δεν εκτοξεύετα1 αλλά εκρέε1 από πολύ κοντά στο έδαφος. Δε 

συμβαiνε1 όμως σε συστήματα που δ1αvέμουν το νερό με μ1κρή ή 

μεγάλη εκτόξευση 1 καθώς κα1 στον κλασ1κό κατα1όν1σμο. 

στ1ς περ1πτώσε1ς που το 

αύξηση των απωλε1ών 

κα1 μετατόπ1ση της 

Η δυσμενής επίδραση του ανέμου Ρ 
νερό δ1ανέμετα1 με εκτόξευση, ε~vα1 

(εξάτμ1ση, απομάκρυνση από τον άνεμο) 

βρεχόμενης επ1φάνε1ας του εδάφους. 
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Εξάλλου, η ευκαμψiα των πλαστ1κών σωλήνων, που 
χρησ1μοπο1ούντα1 κατά κανόνα στ1ς τοπ1κές αρδεύσε~ς, επ1τρέπε1 
την τοποθέτησή τους κα1 σε ανώμαλα επ1κλ1νή εδάφη. Ετσ1, με τα 
συστήματα τοπ~κής, δiνετα1 η δυνατότητα να αρδευτούν ανώμαλα 
εδάφη, τα οποία θα ήταν αδύνατο ή πολύ δαπανηρό να αρδευτούν με 
άλλες μεθόδους. 

Ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας 

Με τ1ς συνθήκες της στάyδην άρδευσης-συχνή κα1 βραδεία 
χορήγηση νερού με μ~κρές παροχές-- επ1 τυγχάνετα1, όπως 
προαναφέρθηκε, δ~ατήρηση της υδατοπερ1εκτ1κότας του εδάφους σε 
συνεχώς υφηλά επίπεδα κα1 της τάσης σε αντίστο1χα χαμηλά, που 
συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 30 έως 50 cb (centibars). 

Τέτο1ες χαμηλές τάσε1ς παρουσ1άζοντα1 κατά τη δ~άρκε1α κα1 
λiyo μετά την άρδευση κα1 στ1ς άλλες μεθόδους άρδευσης, αλλά η 
δ~ατήρησή τους είνα1 ανάλογη προς τη συχνότητα άρδευσης. Γεν1κώς, 
όσο μ~κρότερη εiνα1 η συχνότητα κα1 επομένως μεγαλύτερο το 
δ~άστημα μεταξύ δύο αρδεύσεων, τόσο υψηλότερες θα εiνα1 01 τάσε1ς 
λίγο πρ1ν την επόμενη άρδευση. 

Σήμερα όμως γiνετα1 δεκτό ότ1, σε χαμηλά επίπεδα τάσης της 
εδαφ1κής υγρασίας, εξασφαλίζετα1 ευκολότερη πρόσληwη του νερού 

κα1 των θρεπτ~κών στο1χεiων από το p1ζόστρωμα κα1 επομένως 

επ1τυγχάνοντα1 ευνοϊκότερες συνθήκες γ1α την ανάπτυξη κα~ 
παραγωγή των φυτών. 

Η σημασiα της τάσης της εδαφ1κής υyρασiας στην ανάπτυξη των 

φυτών κα1 την αύξηση των αποδόσεων επ16εβα1ώνετα1 τελευταία 
συνεχώς, από τ~ς υψηλές αποδόσε1ς που επ1τυγχάνοντα1 με τ~ς 
συνθήκες τ~ς άρδευσης στάγδην, αλλά κα1 των άλλων συστημάτων 
τοπίκης άρδευσης στο μέτρο που εξασφαλίζουν τη δ~ατήρηση χαμηλών 
επ1πέδων τάσης ~ης υγρασίας στο έδαφος (Gornat and Goldberg, 
1971). 

Η μη δ1α6ροχή του φυλλώματος , με τα συστήματα τοπ1κής 

αρδεύσης που δεν εκτοξεύουν το νερό, αποτρέπε1 τη δημ1ουρyiα 
ευνοϊκών συνθηκών (ύπαρξη σταγον1δίων νερού, υvηλή σχετ1κή 
υγρασiα) yia την εμψάν1ση μυκητολοy1κών κα1 εντομολοy1κών 
προσβολών. 
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Επίσης, η μη δ~αβροχή του φυλλώματος αποτρέπε1 την έκπλυση 
των μυκητοκτόνων κα1 εντομοκτόνων που εφαρμόζοντα1 με τους 

ψεκασμούς κα~ παρατείνε1 έτσ1 τη δ~άρκε1α δράσης τους. 

Το αντίθετο συμβαiνε1 με το σύστημα του· κλασ1κού 
κατα1ον1σμού, καθώς κα1 με τα συστήματα τοπ~κής άρδευσης που 

εκτοξεύουν το νερό, όπως π.χ. με τους μ~κροεκτοξευτήρες. Η 
αναπόφευκτη δ~βροχή ολόκληρου ή μέρους του φυλώμματος, στην 

περίπτωση των συστημάτων αυτών, από τη μ~α μερ1ά δημ1ουρyεί 
ευνοϊκές προϋποθέσε1ς y1α την ανάπτυξη ασθενε1ών κα1 από την άλλη 
εκπλύνε1 τα φυτοφόρμακα κα1 συντομεύε1 τη δ~άρκε1α δράσης τους. 

Εξάλλου, τα συστήματα που εφαρμόζουν το νερό κατευθείαν στο 
έδαφος κα1 ε~δ1κά τα συστήματα στάyδην, δίνουν αρκετές ελπίδες 
γ1α δυνατότητα εφαρμογής ορ1σμένων φυτοφαρμάκων μέσω του δ~κτύου 

άρδευσης. Σε δ~άφορα πε1ράματα, μυκητοκτόνα εδάφους που 
προστέθηκαν στο νερό της άρδευσης κα1 απολυμαντ1κά εδάφους, σε 
αέρ1α κατάσταση, που εφαρμόστηκαν μέσω των σωληνώσεων του δ~κτύου 
άρδευσης, έδωσαν αρκετά εvθαρρυντ1κά αποτελέσματα. 

01 ευνοϊκότερες συνθήκες εφοδ~ασμού των φυτών p.ε νερό κα1 

θρεπτ1κά στο1χεiα, 01 καλύτερες συνθήκες φυτοΟyεiας, ο 

περ1ορ1σμός των ζ~ζανiων κα1 γεν1κά 01 καλύτερες συνθήκες 

εκτέλεσης των καλλ1ερyητ1κών ερyασ1ών, φαiνετα1 να συντελούν 1 στο 

βαθμό που εξασφαλίζοντα1 με τα δ~άψορα συστήματα τοπ1κής 

άρδευσης, στην επίτευξη καλύτερης ανάπτυξης κα1 παραyωyής των 
φυτών. 

Σε πολλές περ1πτώσε1ς πε1ραμάτων, με συστήματα τοπ1κών 

αρδεύσεων κα~ κυρίως με άρδευση στάγδην, επ1τεύχθηκε καλύτερη 
ανάπτυξη, υψηλότερη παpαyωyή, καλύτερη πο1ότητα κα1 μεγαλύτερη 
πρω1μότητα. 

Αφού η απα~τούμενη ποσότητα νερού ανά μονάδα επ1φάνε1ας στη 
μονάδα του χρόνου εiνα1 μ1κρή κα1 η απα~τούμενη πίεση λε~τουρyίας 

επίσης μ~κρή (μέχρ1 1 atm) έπετα1 ότ1, η απα1τούμενη 1σχύς των 

αντλητ1κών συγκροτημάτων, στα συστήματα τοπ1κής άρδευσης θα είνα1 

επίσης μ~κρή κα1 πάντως οπωσδήποτε μ~κρότερη απ'ότ1 σε άλλες 
μεθόδους. 
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Τα μ1κρά αντλητ1κά όμως, εκτός του ότ1 εiνα1 μκρότερου 

κόστους, προσφέρουν κα1 ένα άλλο γεν1κότερης σηpασiας πλεονέκτημα 

από πλευράς κατανάλωσης ηλεκτρ~κής ενέργε~ας· η λε1τουρyία τους, 

αν κα1 δ1αρκεi περ1σσότερο χρόνο, α11α1τεi μ1κρή κατανάλωση 

ηλεκτρ1κής ενέργε1ας ανά μονάδα χρόνου. Αυτό έχε~ μεγάλη σημασία 

από γεν1κής πλευράς, αφού εiνα1 γνωστό ότ1 εivα1 πολύ περ1σσότερο 

επ1θυμητή η, επί μεγαλύτερο χρόνο κα1 μάλ1στα κατά τ~ς νυκτερ1νές 

ώρες, χαμηλής τάξης ζήτηση ηλεκτρ1κής ενέργε1ας απ'ότ1 η, επί 

μ1κρό χρόνο, υψηλής τάξης ζήτηση, που δημ1ουρyεi αναπόφευκτα 

ανεπ1θύμητες κα1 αντ101κονομ1κές α~χμές. 

Αποτέλεσμα της απα1τούμενης μ~κρής παροχής νερού ανά μονάδα 

επ1φάνε1ας στη μονάδα του χρόνου, στα συστήματα τοπ1κής άρδευσης, 

είνα1 ότ1 01 απα1τούμενες σωληνώσε1ς γ1α μεταφορά κα1 δ~ανομή του 
νερού μπορούν να έχουν σχετ1κά μ1κpότερες δ1αμέτρους κα1 επομένως 

μ~κρότερο κόστος προμήθε1ας aπ 1 ότ1 θα είχαν αν η άρδευση y1νόταv 

με κατα1ον1σμό. 

6.8 Ηε1ονεκτήματα 

Οπωσδήποτε στα συστήματα τοπ1κής άρδευσης αντ1μετωπiζοντα1 

κατά μ~κρό ή μεγάλο βαθμό κα1 δ~άφορα προβλήματα τα οποία 

αποτελούν με1ονεκτήματα γ1α τα συστήματα αυτά. Τα κυρ1ότερα από 

τα προβλήματα εiνα1 τα εξής: 

Πpόκε1τα1 γ1α τα φραξίματα που μπορεί να 

όργανα δ~ανομής του νερού, στους δ~αvεμητές, 

των δ1άφορων συστημάτων. 

παρουσ1αστούν στα 

όπως ονομάζοντα1, 

Το πρόβλημα των φραξ1μάτων παρουσ1άζετα1 τόσο οξύτερο, όσο 

μ1κρότερη είνα1 η δ~ατομή εκροής του νερού που δ1αθέτουν 01 κατά 
πεp1πτώσε1ς δ1αvεμητές. 

Γεv~κά τα φραξίματα ανάλογα με το αiτ10 που τα προκαλεί, 

χαρακτηρίζοντα1 ως φυσ1κά, ό~αν προκαλούντα~ από στερεά τεμαχίδ1α 

λεπτής άμμου, ~λύος ή αργίλου, ως χr1μ1κ:ά, όταν προκαλούvτα1 από 

1ζήματα αλάτων κα1 <ιι:ις β~ολοy~κά., όταν προκαλούντα~ από άλγες, 

βακτήρ1α ή μ1κροοpγαν1σμούς. Τα δ1άφορα είδη των φραξ1μάτων κα1 η 

αvτ1μετώπ1σή τους περ1γράφοντα1 εκτενέστερα σε παρακάτω κεφάλα10. 
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Σ.Υ.:yκέyτρωσn αλάτων στο έδαφος 

Στ1ς περ1πτώσε1ς χρησ1μοποiησης αλατούχων νερών με συστήματα 

τοπ1κής άρδευσης, δημ1ουρyεiτα1 συνήθως μiα συγκέντρωση αλάτων 

στα όρ1α μεταξύ βρεχόμενου κα1 pη εδάφους. Το πρόβλημα αυτό, σε 

περ1οχές με 1κανοπο1ητ1κές βροχοπτώσε1ς, καταντά ασήμαντο, γ~ατi 

με τ~ς βροχές τα άλατα εκπλύνοντα1 σε βαθύτερα στρώματα. Σε 

περ1οχές όμως με χαμηλές βροχοnτώσε1ς (κατώτερες από 250mm το 

χρόνο) πpέπε1 να γίνουν ε~δ1κές εκπλύσε1ς με επ1πλέον αρδεύσε1ς 
κ.ά. 

Μηχαν1κές ζημ1ές μπορούν να προκληθούν στ1ς σωληνώσε1ς του 

δ~κτύου ή στους δ~ανεμητές από απρόσεκτη χρήση μηχαν1κώv μέσων ή 
από δ1άφορα ζώα. 

Αναψέpοντα1 ζημ1ές από δ1άφορα τpωκτ~κά κα1 1δiως ποντiκ1α, 

έντομα κλπ. στους πλευρ1κούς σωλήνες κα1 κυρίως στους πορώδε1ς.Ο1 
ζημ1ές αυτές κα1 σπάν1ες εiνα1 κα1 ασήμαντης έκτασης κα1 έτσ1 δεν 
μπορούν να θεωρηθούν σαν άξ10 λόγου με1ονέκτημα. 

Afuι.y_gyf α προστgQf ας από παγετούς 

Στα συστήματα τοπ1κής άρδευσης, αφού το νερό δ1ανέμετα~ 

συνήθως κάτω από την κόμη των δέντρων, δεν υπάρχε1 η δυνατότητα 

να χρησ1μοπο1ηθεi το δiκτυο άρδευσrις γ1α προστασiα από παγετούς, 

όπως αντίθετα μπορεί να γiνε1 στην περίπτωση του κατα1ον1σμο6. 

Αναφέρετα1, ότ1 νεαρά δέντρα, που αρδεύοντα1 με συστήματα 

τοπ1κής άρδευσης, τείνουν να δημ1ουργούν μ~κρότερο ή μονόπλευρο 

ρ~ζ1κό σύστημα. Πε1ράματα όpωςr αλλά κα1 η πράξη, επ1βεβα1ώνουν 

ότ1 τέτο10 πρόβλημα πρακτ1κά δεν υπάρχε1. 

Επίσης αναφέρετα1 ότ1, σε περ1πτώσε1ς υπερβολ1κών κα1 πολύ 

συχνών δόσεων νερούΊ εivα1 π1θανή η ανάπτυξη μυκήτων εδάφους κα1 

αυτό όμως αποδείχτηκε στην πράξη χωρiς 1δ1αίτερη σημασία. 
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ΚΕΦΑΛΑ.ΙΟ 7e> 

ΓΕΝΙΚ:ΙΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΤΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΑΕΥΣΗΣ- ΑΙΑΤΑΞΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
λΙΚΤΥΟΥ 

7.1 Γεν~κά 

Με τον όρο "σύστημα τοπ1κής άρδευσης" εννοεf τα1 ένα σύνολο 

σωληνώσεων, εξαρτημάτων, μηχαν1σμών κ.λπ. μ1κροfiλ1κών, μόν1μα 
εγκατεστημένων σύμφωνα με μελετημένη δ1άταξη, ώστε να 

εξασφαλiζουν τη μεταφορά κα1 ομο1όμορφη δ~ανομή του νερού στα 

φυτά της καλλ1έργε1ας κα1 να επ1τρέπουν δ1άφορους βαθμούς 

αυτοματ~σμού στην εφαρμογή του νερού κα1 στην εκτέλεση δ~άφορων 
καλλ1εργητ1κών φροντίδων. 

Με τον όρο δ1άταξη δ1κτύου, ενvοεiτα1 η δ1αδοχ1κή σε1ρά με 

την οποiα τοποθετούντα1 στο χώρο τα δ~άφορα τμή11ατα, εξαρτήματα ή 

μηχαν1σμοi του δ1κτύου. 

Η δ1άταξη του δ1κτύου αποτελεί ουσ1ώδη παράγοντα y1a τη 

λε1τουργ1κότητα κα~ αποδοτ1κότητά του κα1 γ~' αυτό πρέπε1 να 

τηρούντα~ όλο~ 01 κανόνες που εξασφαλίζουν την επ1τυχiα της. 

Γεν1κά σ' ένα τυη~κό δiκτυο τοπ1κής άρδευσης, τα βασ1κά μέρη 

του δ1ατάσσοντα1 σχεδόν πάντοτε με την εξής ~ε1ρά: 

1) Πηγή ΙΙiεσης. 
2) Κέντρο ελέγχου ή κεφαλή. 

3) Σωλήνες: α)κύρ101, β)δευτερεύοvτες, y)πλευρ1κοi ή 
εφαρμογής ~ δ1αvεμητοφόρο1. 

4) Δ.1ανεμητές. 

01 δ1άφορο1 ε1δ1κοi μηχαν1σμοίp όπως δ~~θησης του νερού, 

αυτοματ1σμού της λε1τουργiας, ρύθμ1ση της πiεσης κλπ., 

τοποθετούντα1 σε δ1άφορα σημεiα, από τη πηγή πίεσης μέχρ1 την 

εiσοδο των δευτ.f;ρευόντων, ανcιλσγα με τ~ς δεδομένες συνθήκες του 

δ1κτύου. 

Ενα τυπ1κό σύστημα τοπ~κής άρδευσης πεp1λαμβάνε1 οπωσδήποτε 

τα εξ6ς βασ~κά μέρη: 



7.2 λ~αvεμητές 

01 δ1άφορο1 

άρδευσης, ανάλογα με 

σε δύο μεγάλες 

μ1κροεκτοξευτήρες. 
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τύπο1 δ1ανεμητών των συστημάτων τοπ1κής 

τον τρόπο που δ1ανέμουν το νερό, χωρίζοντα1 

κατηγορίες, τους σταλακτήρες κα1 τους 

Καθεμ1ά από τ~ς κατηyορiες αυτές μπορεί 

δ~άφορες ομάδες, ανάλογα με τα κρ1τήρ1α ή τα 

θα ληφθούν υπόψη γ~α την κατάταξη. 

να καταταχθεί σε 

χαρακτηρίστ1κα που 

Επ1λέγουμε σταλακτήρες y1α την άρδευση των δασ1κών ε~δών, 

λόγω χαμηλών υδατ1κών απα1τήσεων, ενώ μ~κροεκτοξευτήρες γ~α την 

άρδευση των οπωροφόρων λόγω μεγαλύτερων υδατ1κών απα1τήσεων. 

Σταλακτήρες ονομάζοντα1 01 δ1ανεμητές των συστημάτων στάγδην 

άρδευσης. Η ονομαστ1κή παροχή τους, υπό πiεση lOm, δεν υπερβαίνε1 
τα 12lt/h κα1 έτσ1 επ1τρέπουν θεωρητ1κά τουλάχ1στον μ1α εκροή του 
νερού "σταγόνα-σταγόνα" κα1 μ~α άμεση δ1ήθησή του στο έδαφος .. 

01 σταλακτήρες, που χαρακτηρiζοντα1 κα1 από τα ξένα ονόματα 

drippers, tricklers, emrniters, plastic nozzles, goutteurs, 
gocciolatoi, goteros, κατασκευάζοντα1 σε μεγάλη πο1κ1λία ε~δών. 

Τα εiδη αυτά μπορούν να καταταχθούν κατά δ1άφορους τρόπους 

ανάλογα με τα κρ1τήρ1α που λαμβάνοντα~ υπόψη y1α την κατάταξη. 

01 σταλακτήρες ανάλογα με τον τρόπο · που συνδέοντα~ πάνω 

στους πλευρ1κούς σωλήνες μπορούν να χωρ1στούν σε σταλακτήρες 

πλευρ1κούς κα1 γραμμ1κούς. 

01 σταλακτήρες αυτοί συνδέοντα~ πλευp1κά στα το1χώματα των 

πλευρ1κών σωλήνων κα1 επομένως προεξέχουν απ'αυτούς. Η σύνδεσή 

τους γίνετα1 με ώθηση του ε1δ1κού συνδετήρα, που φέρουν στο άκρο, 

μέσα σε μ~α οπή που ανοίyετα1 προηγουμένως στο τοίχωμα του 

πλευρ1κού σωλήνα. Το άνο1γμα της οπής γiνετα1 με ε~δ1κό μηχάνημα 

(δ1ατρητήρα) που αφα1ρεi ένα μ1κρό τμήμα υλ1κού. 

Με τον τρόπο αυτό συνδέοντα~ στους πλευρ1κούς σωλήνες 01 
μ1κροσωλήνες, ο σταλακτήρας Key-clip, σχεδόν όλο1 01 σταλακτήρες 
με1κτής δ1αδρομής, ο σταλακτήρας Tirosh κα1 πολλοί 

αυτορυθμ1ζόμενο1. 
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01 πλευρ1κοί σταλακτήρες έχουν δlάφορα πρακτ1κά 

πλεονεκτήματα κα1 με1ονεκτήματα, τα κυρ1ότερα από τα οποία είνα1: 

1. Πλεονεκτήματα 

Η τοποθέτησή τους είνα1 απλή κα1 μπορεί να γίνε~ εύκολα κα1 

στο ύπα1θρο κα1 μάλ1στα σε ε~δ1κές ακανόν1στες θέσε1ς πάνω 

στους πλευρ1κούς, όταν κρ1θεί αναγκαίο. 

Στην περίπτωση νέων δενδρώνων, υπάρχε1 η ευχέρε1α να 

τοποθετηθούν αρχ1κά μόνο ένας έως δύο ανά δένδρο κα1 

αργότερα, παράλληλα με την ανάπτυξη των δένδρων, να 

συμπληρωθούν 01 υπόλο1πο1. Φυσ1κά, όταν δεν υπάρχε1 λόγος 

01κονομίας νερού, είνα1 προτ1μότερο να τοποθετηθούν από την 

αρχή όλο1 01 σταλακτήρες.Ετσ1 θα υπάρχε1 μεγαλύτερη ευχέρε1α 
στην επέκταση του ρ1ζ1κού συστήματος των νέων δέν·δρων, αλλά 

κα1 θα αποφευχθεί ανεπ1θύμητη ανομο1ομορφία στην εκροή των 

σταλακτήρων, αφού το δίκτυο θα πρέπε1 να έχε~ σχεδ1αστεi κα1 

υπολογ1στεί εξαρχής y1α να καλύπτε1 το σύνολο των 

σταλακτήρων. 

Οταν ένας σταλακτήρας, y1a οπο1δήποτε λόγο, αποσπαστεί ή 

φθαρεi, 01 υπόλο1πο1 σταλακτήρες, στον iδ10 πλευρ1κό, 
εξακολουθούν να λε1τουργούν έστω κα1 με μlκρότερη 

ομο1ομορφία. 

2. Με1ονεκτήματα 

Η προεξοχή τους από τους πλευρ1κούς σωλήνες τους εκθέτε1 σε 

κ1νδύνους μηχαν1κών ζημ1ών (αποσπάσε1ς-σπασίματα) που 

μπορούν να προκληθούν από ανθρώπους, ζώα ή μηχανήματα. 

01 πλευρ1κοi σωλήνες, λόγω του ότ1 προεξέχουν απ'αυτούς 01 

σταλακτήρές, δύσκολα περ1τυλίyοντα1 (ρολάροντα1} όταν 

χρε1αστεi να τους απομακρύνουμε y1α να γίνε~ η καλλ1έρyε1α 

του εδάφους ή άλλες εργασίες. 
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~~ακτήρες αυJοpυθu1ζ6.y~νο1 

Στους σταλακτήρες αυτούς η παροχή δ1ατηρεiτα1 σταθερή, όταν 

η πiεση μεταβάλλετα1. Αυτό επ1τυyχάνετα1 με κατάλληλους 

μηχαν1σμούς, 01 οποίο~ με1ώνουν τη δ1ατομή εκροής, όταν αυξάνετα1 
η πίεση. Συνήθως το νερό ακολουθεί μ~α δ1αδρομή μα1ανδρ1κής ή 
σπε1ροε1δούς μορφής, η οποiα καλύπτετα1 από μ1α ελαστ1κή 

μεμβράνrι. Οταν αυξάνετα1 η πίεση του νερού η μεμβράνη π1έζετα1 
κα1 καταλαμβάνε1 ανάλογο τμήμα της δ1ατοpής εκροής. Ετσ1, καθώς 

μεταβάλλετα1 η πίεση, μεταβάλλετα1 κα1 η δ1ατομή εκροής με 

παράλληλη μεταβολή των απωλε1ών πίεσης, σε τρόπο ώστε η παροχή 

του σταλακτήρα να δ1ατηρεiτα1 σταθερή ή να μεταβάλλετα1 ελάχ1στα, 

όπως φαiνετα1 στο νομογράφημα 7.1. 
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Νομ · 7 .1 Σχέση πίεοης-παροχής στροΒιλοειδώv σταλακτήρωv (2,3,4,5,6,8), 
αυτορρυθμιζόμεvων (7). τύπου οπής (9) και μικροεκτοξευτήρωv (1). 
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01 σταλακτήρες αυτοi προορiζοντα1 να δώσουν λύση σε 

περ1πτώσε1ς εδαφών με μεγάλες ή απότομα μεταβαλλόμενες κλiσε~ς, 

όπου η υδραυλ1κή προσαρμογή του δ~κτύου y1α την επiτευξη 

1κανοπο1ητ1κής ομο1ομορφiας απα1τεi πολλές αλλαγές δ~αμέτρων στ1ς 

σωληνώσε1ς, χρήση ρυθμ1στών πiεσης κα1 yεν1κά είνα1 δύσκολη κα1 

δαπανηρή. Οπωσδήποτε όμως σε μ1α τέτο1α εκλογή θα πρέπε1 να 

συνεκτ1μάτα1 η π~θανότητα y1α πρόωρη φθορά των κ1νητών κα1 

ελαστ1κών μερών, που συνήθως έχουν 01 σταλακτήρες αυτού του 

εiδους καθώς κα1 το υψηλότερο κόστος τους. 

01 σταλακτήρες αυτού του εiδους παράγοντα~ κυρίως σαν 

πλευρ1κοi, ενσωματωμένο~ ή όχ1, στον πλευρ1κό. 

Επε1δή τα ανωτέρω ανταποκρiνοντα1 βέλτ1στα στ1ς 

των δασ1κών κα1 της περ1οχής, επ1λέγουμε τελ1κά 

αυτορυθμ1ζόμενους σταλακτήρες τύπου Key emitter 
θεωρώντας ονομαστ1κή παροχή 8lt/h, που φαiνοντα1 στην 

Ε1κ. 7.1 Σταλακτήρες πλευρ1κοi 

αυτορυθμ1ζόμενο1 τύπου 

Key emitter (Cameron) 

απα1τήσε1ς 

πλευρ1κούς 

(Cameron), 
ε~κόνα 7.1. 
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Μ1κροεκτ0Εευτήρες 

Μ~κροi πλαστ1κοi εκτοξευτήρες που κατασκευάζοντα1 - σε πολλά 
εiδη κα1 τύπους - σε δ1άφορες χ.ώρες κα1 φέρουν δ~άφορα ονόματα, 
όπως microsrinklers, sprayers, micro-jets, foggers, bublers, mini 
diffuzeurs κ.ά. 

Η παροχή τους κυμαiνετα1 αναλόγως του είδους κα1 τύπου από 
30-500lt/h υπό πίεση 10m. 

Ανάλογα με το αν περ1στρέφοντα1 ή όχ1 κατά τη λε1τουρyία 
τους, δ~ακρίνοντα1 σε περ1στρεφόμενους ή στατ1κούς. 

01 εκτοξευτήρες αυτοi κατασκευάζοντα1 από πλαστ1κά υλ1κά σε 

δ~άφορα χρώματα, τα οποία συνήθως χρησ1μεύουν γ1α να δ~ακρίνοντα1 
μεταξύ τους 01 δ~άφορο1 τύπο~ (μεγέθη) του iδ1ου είδους. 

Βασ1κό χ.αρακτηρ1στ1κό τους εiνα1 ότ1 δε δ~αθέτουν κ1νητά 

τμήματα κα1 έτσ1 εκτοξεύουν το νερό σταθερά σε σχήμα κυκλ1κό ή 
ημ1κυκλ1κό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πολλά εμπορ1κά είδη κα1 
τύπο~. 

Επε1δή τα ανωτέρω ανταποκρiνοντα1 βέλτ1στα στ1ς απα1τήσε1ς 

των οπωροφόρων κα1 της περ1οχής, επ1λέγουμε τελ1κά στατ1κούς 
μ1κροεκτοξευτήρες τύπου Sprayers, με ονομαστ1κή παροχή 30lt/h, 
που φαiνοντα1 στην ε~κόνα 7.2. 

Καμπύλες λειτουργίας των Sprayers 30 l/h,60 l/h, 120 l/h 
----- ---------- --- ·- -- ·--- --. - -----· ---- -· - - ------~-u-;:-; 

1,5 

5 1,25 

<Ό 

6 0,5 

ω 

c 
50 60 70 80 !iO 100 110 120 

Παροχή l/h 

Ε1κόνα 7.2 Sprayers 
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Οuο1ογένε1α κατασκευής 

Ο βαθμός ομο1ότητας μεταξύ τεμαχίων του 1δίου είδους ή τύπου 

δ1ανεμητή ονομάζετα1 ομο1ογένε1α κατασκευής κα1 αποτελεί πο1οτ1κό 

χαρακτηρ1στ1κό μεγάλης σπουδα1ότητας στην αξ1ολόγηση των 
δ~ανεμητων. 

Η ομο1ογένε1α κατασκευής ενός είδους ή 

εξαρτάτα1 από την πο1ότητα του υλ1κού κα1 την 
τρόπου κατασκευής. 

τύπου δ~ανεμητή 

τελε1ότητα του 

Η ομο1γένε1α κατασκευής επ1δρά άμεσα στην ομο1ομορcpiα 

εκροής, δηλαδή στην ομο1ομορφία της παροχής, την οποία δίνουν 

τεμάχ1α του iδ1ου τύπου, όταν λε1τουρyούν με την iδ1α πίεση. 

Η ομο1ογένε1α κατασκευής εκφράζετα1 με βάση δ~άcpορα 

στατ1στ1κά χαρακτηρ1στ1κά των παροχών, 01 οποίες λαμβάνοντα1 από 
δ1άcpορα τεμάχ1α του ίδ1ου τύπου, όταν λε1τουρyούν με την iδ1α 

ακρ1βώς πίεση. Μεp1κά από τα χαρακτηρ1στ1κά αυτά εiνα1: 

1. Μέση παροχή. λiνετα1 από τη σχέση: 

(7 .1) 

όπου q 01 τ1μές των παροχών (lt/h} των ~ξεταζόμενων τεμαχίων 
κα1 Ω ο αρ1θμός των τεμαχίων 

2. Τυπ1κή απόκλ1ση παροχής. Δiνετα1 από τη σχέση: 

(7. 2) 

Η τυπ1κή απόκλ1ση της παροχής ενός αρ1θμού δ1ανεμητών εiνα1 

ένα μέτρο της δ~σποράς, την οποία πα.ρουσ1άζουν 01 τ~μές των 

παροχών των δ1ανεμητών αυτών γύρω από το μέσο όρο τους. Οσο 

μ1κρότερη εiνα1 η απόκλ1ση αυτή, τόσο μεγαλύτερη εiνα1 η 

ομο1οyένε1α των εξεταζόμενων δ1ανεμητών. 
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3. Παραλλάκτ1κότητα παροχής. Δiνετα1 από τη σχέση: 

(7 1 3) 

Εκφράζε1 την τυπ1κή απόκλ1ση ως ποσοστό επi το1ς % του μέσου 
όρου κα1 εiνα1 ανεξάρτητη από τ~ς μονάδες μέτρησης κα1 το μέγεθος 
του μέσου όρου. Επ1τρέπε1 τη σύyκρ1ση ε1δών ή τύπων με παροχές 
δ~αφορετ1κής τάξης μεγέθους. 

Τ~μές των παραπάνω παραμέτρων y1α δ~αφόρους δ~ανεμητές κα1 
y1α τους επ1λεyέντες, φαiνοντα1 στον πίνακα 7.1. 

Πίνακας 7 . 1 Τυπική απόκλιση παροχής, παραλλακτικότητα κατα
σκευής και σταθερές της εξίσωσης παροχής διάφορων τύπων J.ιικρο
σωλήνων, σταλακτήρων (ελικοειδών, μαιανδρικών, στρο8ιλώδών, αυ
τορρuθμιζόμενων, τύπου οπής) κα1 μικροεκτοξευτήρων (Μιχελάκης, 
1983). ' 

Ονομασία 

ή κατασκευαστής 

σταλακτήρων 

α. Μικροσωλήνες: 

Τύπος ή 

ονομασ. 

παροχή 

Τυπική Παραλ/τητα 

απόκλιση κατασκευής 

S cν (%) 

Σταθερές εξ!σωσης πσροχής 

q=kpι 1 

k χ r2 

1. Πετζετάκις 1=1 m 0,061 1,33 0,811 0,747 0,999 
(D = 0,95 mm) 1 = 0,8 rn Ο, 13 7 2 ,58 1,024 Ο, 709 0,999 ~ 

2. Sotradies 1 = 1 m 0,054 1,39 0,867 0,672 · . 0,995 

-~(D_=_0_,8_8_m_m-') ___ Ι_=_0...;.,_8_m ____ o._1 _07 ___ 2..;_,3_o ___ 0,89_6 __ o-'-, 7_0_9 __ 0-',998 
6. Ελικοειδείς: 

1. Netafim 4 lt/h 0,109 3,12 
2. Pluidor 1 /3 lt!h Ο, 167 22,39 
3. Cameron key - clίp 0,081 2,39 
4. Cameron greentu Ο, 150 1,83 

_5~. _n_ετ_ζ_ε_τa_· κ_ις.;__ ___ h_e_lid_r-'--ίp ____ o_,3_3_4 __ 6,46 
y.' Μαιανδρικοί: 

0,558 
0,129 
0,543 
1,710 
1,080 

0,782 
0,767 
.0,788 

. 0,648 
0,670 

0,998 
0,998 
0,989 

0,999 
0,999 

1. Lego 4 lt/h 0,354 6,99 1,613 0,495 0,999 
2. Netafim 2 lt/h 0,045 2, 17 Ο, 7 45 0,464 0,999 
3. Netafim 4 lt/h 0,266 6,59 1,259 0,518 0,996 
4. Netafim 8 lt/h 0,504 5,75 2,952 0,473 0,991 
5. Eurodrip 2 lt/h 0,020 0,86 0,680 0,540 0,999 
6. Naan 2 lt/h 0,023 1,04 0,660 0,530 0,999 
7. Polyglass κανονάκι Ο, 172 3,85 1, 11 Ο 0,600 0,999 
8. Πισσαδάκης 6 lt/h 0,4 73 8, 16 1,760 0,520 0,999 

._4_!tι_h ___ ο.256 ___ 7;,_,ο_4 ____ ο...;_,9_8_ο __ ο-'._56_ο ___ ο;,_.9_99_ 9. Bar-am 
δ. Στροβιλώδεις: 

1. Tirosh 
2. Tirosh 
3. Tίrosh 

4 lt/h 
5,5 lt/h 
7 lt/h 

4. Tίrosh 8,5 ft/h 
5. Polygfass Driρo 6 
6. Polyg lass Dripo 1 Ο 
ε. Αυτορρυθμιζόμενοι: 

0,099 
0,473 
0,445 
0,409 
G,367 
1,288 

2,33 
8, 19 
2,70 
4,76 
6,64 

13, 17 

1,87 
2,37 
2,78 
2,91 
1,88 
2,83 

' 0,358 

0,382 
0,426 
0,476 
0,467 
0,528 

0,999 
0,997 ' 

0,999 
0,998 
0,999 
0,997 

1. Cameron key-emitte._r ___ ο_.2_7_9 ___ 6_.4_9 ___ 2_,2_2 ___ 0_,2_7_8 __ ._ο._99_2_ 
ζ. Τύπου οπής: 

1. Naan tabla 0,457 15,95 0,621 0,650 0,995 
η. Μικροεκτοξευτ11ρες: 

1. Sprayers 30 lt/tι 2,544 10,30 0,452 0,515 0,999 
·-- ·--------~ --------------------·-·----------
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Σχέση πiεσnς-παροχnς 

Η παροχή q ενός δ1ανεμητή, εiνα1 συνάρτηση της πiεσης Pa, 
που εκφράζετα1 από μ1α εκθετ1κή εξίσωση της μορφής: 

(7 1 4) 

όπου η τ1μή του εκθέτη χ εξαρτάτα1 από το εiδος της ροής, 
ενώ η τ1μή του συντελεστή k εξαρτάτα1 από το εiδος της ροής κα1 
από τα χαρακτηρ1στ1κά της δ1ατομής εκροής του νερού. 01 τ1μές των 
συντελεστών αυτών γ1α δ1αφόρους δ1ανεμητές φαiνοντα1 στον πiνακα 
7. 1. 

7.3 Σωληvώσε~ς 

Σύνολο σωλάνων, κατά βάση πλαστ1κών, που χρησ1μοπο1ούντα1 
γ1α να μεταφέρουν το νερό στην υπό άρδευση έκταση, να το 

κατανέμουν στα δ1άφορα μέρη του κα1 να το δ1ανέμουν τελ1κά στα 
φυτά δ1αμέσου των δ1αvεμητών. 

Δ1ακρiνοντα1 σε κύρ1ους, δευτερεύοντες χα~ δ1ανεμητοφόρους ή 
πλευρ1κούς. 

Ως πλευρ1κοi σωλήνες χαρακτηρiζοντα1, 01 σωλήνες που 

παίρνουν το νερό από τους δευτερεύοντες κα1 το δ1ανέμουν μέσα 
στην έκταση που πρόκε1τα1 να αρδευτεί μέσω δ1ανεμητών ή ε1δ1κών 
πόρων ή δ1ατρήσεων που φέρουν στα το1χώματά τους. 

01 πλευρ1κοi σωλήνες κατασκευάζοντα1 συνήθως από 

πολυα1θυλέν1α (ΡΕ) κα1 σπαν1ότερα από PVC ή άλλα πλαστ1κά υλ1κά. 

Η εξωτερ1κή τους δ1άμετρος κυμαiνετα1 

δ1ατομή τους εiνα:ι συνήθως κυκλ1κf1. Σε 

κατασκευάζοντα1 με δ~ατομή ελλε1ψοε1δή ή 

μάν1κας). 

από 12-32mm κα1 η 

ε~δ1κές περ1πτώσε1ς 

πεπλατυσμένη (τύπος 

Η αντοχή τους σε π1έσε1ς, ανάλογα με το υλ1κό κα1 τον τύπο 
κατασκευής τους, κυμαίvετα1 από 0.5-6atm. 



83 

01 πλευp1κοί από ΡΕ είνα1 μαλακοί ή σκληροί. 01 σκλήροί 
είνα1 μ1κpότεpου κόστους από τους μαλακούς, αφού y1α την αυτή 
αντοχή σε εσωτερ1κές π1έσε1ς μπορούν να έχουν λεπτότερα 
το1χώματα. 01 μαλακοί εiνα1 π10 εύκολο1 στη χρήση τους, 1δiως 

κατά την τοποθέτηση των δ~ανεμητών κα1 εξασφαλίζουν καλύτερη 
στεγανότητα κα1 στερεότερη πρόσφηση, ε1δ1κά στους yραμμ1κούς 
σταλακτήρες. 

01 πλευρ1κοί από PVC είνα1 σκληροί με ελάχ1στη ευκαμψία κα1 

δ1ατiθεντα1 σε ευθύγραμμα τεμάχ1α των 6m, τα οποiα 

συναρμολογούντα1 με ε~δ1κά τεμάχ1α κατά την τοποθέτησή τους στην 

ορ1στ1κή θέση. Χρησ1μοπο1ούντα1 κυρίως στ1ς περ1πτώσε1ς, που 01 
δ1ανεμητές πρέπε1 να δ1ατηρούν μ~α σταθερή κατακόρυφη θέση, ώστε 

να εξασφαλίζουν συμμετρ1κή εκτόξευση του νερού 

(μ1κροεκτοξευτήpες). 

Το χρώμα που συνηθίζετα1 στους πλευρ1κούς σωλήνες είνα1 το 

μαύρο, λόγω της αντοχής του στη φωτόλυση κα1 λόγω της 

αδ1απερατότητάς του από το φως, η οποία εμποδiζε1 να αναπτυχθούν 

στο εσωτερ1κό τους δ1άφορο1 μ1κροοργαν1σμοί {άλyες, μύκητες, 

μ~κρόζωα), επ1κίνδυνο1 γ1α την πρόκληση εμφράξεων στους 

δ1ανεμητές. Σπαν1ότερα χρησ1μοπο1ούντα1 κ1 άλλα χρώματα, εκτός 

του μαύρου, όπως η.χ. το λευκό ή γκρiζο στους σωλήνες από PVC. 

01 πλευρ1κοί σωλήνες, σε ε1δ1κές περ1πτώσε1ς, εκτός από τη 

μεταφορά του νερού πραγματοπο1ούv κα1 την τελ1κή δ~ανομή του στο 

έδαφος με ε~δ1κούς πόρους ή δ1ατρήσε1ς που φέρουν στα το1χώματά 

τους. 

Δευτερεύοντες κα1 κύρ101 σωλήν..ε.ς 

01 κύρ101 κα1 δευτερεύοντες σωλήνες σ'ένα 

πpοορίζοντα1 να μεταφέρουν το νερό από την κεντρ1κή 

μέχρ1 τους κεντρ1κοός σωλήνες. 

δίκτυο, 

υδροληψία 

Κατασκευάζοντα1 από PVC ή ΡΕ υψηλής πυκνότητας με αντοχή σε 

εσωτερ1κές π1έσε1ς 4, 6, 10 ή 16atm κα1 με εξωτερ1κή δ1άμετρο 32, 
40, 50, 63, 70, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 
270, 315, 355, 400 mπι. 01 σωλήνες από PVC είνα1 σκληροί κα1 

κατασκευάζοντα1, σε τμήματα μήκους συνήθως 6m με άκρα ε1δ1κά 

δ1ασκευασμένα γ~α τη μεταξύ τους σύνδεση. 01 σωλήνες από ΡΕ εiνα1 
σχετ1κά εύκαμπτο~ κα1 δ1ατίθεντα1 περ1τυλ1yμένο1 σε ρόλους των 

100-300m. 
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01 κύρ101 σωλήνες εiνα1 οπωσδήποτε μεγαλύτερης δlαμέτρου από 
τους δευτερεύοντες κα1 μπορεi να εiνα~ ένας ή περ1σσότερο1 σε 
κάθε δiκτυο ή ακόμη να δ~α1ρούντα1 σε υποκύρ1ους, ανάλογα με τ~ς 
ε~δ1κές συνθήκες της έκτασης. 

01 δευτερεύοντες, που τροφοδοτούν ένα αρ1θμό πλευρ1κών ο 

καθένας, μο1άζουν από υδραυλ1κής πλευράς με τους πλευρ1κούς. 
Βασ1κά δlαφέρουν απ'αυτούς μόνο ως προς το μεγαλύτερο δlάστημα 
μεταξύ των εκροών κα1 ως προς τ~ς μεγαλύτερες πςροχές. Συνήθως 
στην αρχή κάθε δευτερεύοντα γiνετα1 ρύθμ1ση της πiεσης (ή της 

παροχής), ώστε τελ1κά το τμήμα του δ1κτύου, το οποiο εξυπηρετεί, 
αποτελεi μ~α ανεξάρτητη υπομονάδα. 

Τόσο 01 κύρ101 όσο κα1 01 δευτερεύοντες τοποθετούντα1 
υπόγε1α γ~α δlευκόλυνση των καλλ1ερyητ1κών εργασ1ών κα1 έτσ1 το 
χρώμα δεν αποτελεi σ'αυτούς χαρακτηρ1στ1κό ουσ1ώδους σημασiας, 
όπως στους πλευρ1κούς. 

Θεωρώντας τ~ς τρε1ς πλαy1ές της ενλόyω περ1οχής εφαρμογής 

της μελέτης ως όμο1ες (πολύ κοντά στην πραγματ1κότητα αν 

κο1τάξουμε το χάρτη 2.3), θέτουμε άξονα συμμετρiας του δlκτύου 

την κορυφογραμμή της μεσαίας ηλαγ~άς. Σε κάθε κορυφογραμμή της 

πλαγ1άς έχουμε έναν υποκύp10 αγωγό, γlα το δiκτυο δασ1κών

οπωροφόρων, μήκους 640m, από τον οποίο συνδέοντα1 εκατέρωθεν, 

κάθετα στ1ς 1σοϋψεiς 10 μεγάλο1 δευτερεύοντες μήκους 195m ο 
καθένας. Κάθε μεγάλος δευτερεύων έχε~ εκατέρωθεν συνδεδεμένους 28 
μlκρούς δευτερεύοντες, που κατευθύνοντα~ ομοiως με τον μεγάλο 

τοποθετημένο1 ανά 5m, μήκους 10m ο καθένας, 01 οποίο~ 

χρησ1μοπο1ούντα1 γ~α ομαλότητα στο δiκτυο. Κάθε μ~κρός δευτερεύων 

φέρε~ 3 πλευρ1κούς ανά 5m. Τέλος κάθε πλευρ1κός δ~ατάσσετα1 κατά 
μήκος των 1σοϋψών κα1 έχε~ μήκος 80m. 

Ο μεσαίος υποκύρ1ος αγωγός συνδέετα1 απευθείας με τον 

υπερκύρ10 αγωγό, που προέρχετα1 από τη δεξαμενή βαρύτητος, ενώ 01 
δύο ακραίο~ υποκύρ101 αγωγοί, συνδέοντα~ με τον υπερκύρ10, με 

τους δύο κύp1ους ομοεπiπεδους αγωγούς, μήκους 500m ο καθένας. 

Τέλος υπάρχουν αyωyoi σύνδεσης κυρiωv με υποκυρίους, υποκυρίων με 

μεγάλους δευτερεύοντες, λόγω κλiσεων εξα1τίας των οποίων 

απα1τείτα1 σύνδεση στα ανάντη κα~ κατάντη τμήματα των υπό κλiση 

αγωγών. Τα μήκη αυτών των αγωγών σύνδεσης υπολογiζοvτα1 σε 
παρακάτω κεφάλα1α. 

Στο ανωτέρω δίκτυο όλες 01 σωληνώσε1ς εiνα1 υπόγε1ες, πλην 
των πλευρ1κών. 
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Ο σχεδ1ασμός, όπως δ1αμορφώθηκε παραπάνω, δεν προσαρμόζετα1 

100% στην πραyματ1κή γεωμορφολογiα, δ1ότ1 01 ανάγκες επίλυσης του 

δ~κτύου επέβαλαν τη δημ1ουρyiα ενός απλουστευμένου θεωρητ1κού 

προτύπου, πάνω στο οποίο στηρiχθηκε. 

Ολόκληρος ο σχεδ1ασμός του πρότυπου δ~κτύου 

σχήμα 7.1 στο τέλος του κεφαλαίου, ενώ ο πραγματ1κός 

στο τοπογραφ1κό σχέδ10 στο τέλος της μελέτης. 

7.4 Εξαρτήματα συvδεσμολοyiας 

cpαίνετα1 στο 

σχεδ1ασμός 

Ε1δ1κά τεμάχ1α πλαστ1κά ή 

γ~α την εγκατάσταση κα1 σύνδεση 

μηχαν1σμών μεταξύ τους. 

μεταλλ1κά, που χρησ1μοπο1ούντα1 

των δ~αcpόρων σωλήνων κα1 άλλων 

Σ'αυτά περ1λαμβάνοντα1 σέλες, ρακόρ, σύνδεσμο~, μούφες, 

φλάντζες, ταυ, γωνίες κ.λπ. 

7.5 Κέντρο ελέγχου ή κε9αλή 

Πρόκε1τα1 y1α σύνολο μηχαν1σμών από τους οποίους περνά το 

νερό πρ1ν από την κατανομή του στα δ1άφορα μέρη της έκτασης, ώστε 

να εξασφαλ1στούν: ο καθαρ1σμός του από τ~ς ξένες ύλες, η ρύθp1ση 

της πίεσής του, η αυτοματοποίηση του προγράμματος άρδευσης, 

φαρμάκων κ.λπ. 

Συνήθως μ~α 11 κεφαλή 11 περ1λαμβάνε1: φίλτρο, αυτόματη 

ογκομετρ1κή βαλβίδα, ρυθμ1στή πίεσης, βαλβίδα αντεπ1στροφής, 

βαλβίδα εξαερ1σμού, μανόμετρα, βάνες κ.ά. 

7.6 Πηyή πίεσης 

Προορiζετα1 γ1α να καλύψε1 τ~ς απώλε1ες πίεσης λόγω τρ1βών 

στους δ1ανεμητές, στ1ς σωληνώσε1ς, στα ε~δ~κά τεμάχ1α κα1 στους 

δ1άφορους μηχαν1σμούς (δ1ήθηση, pύθμ1ση κ.ά.) καθώς κα1 τ~ς 

δ1αφορές υφομέτρου μέσα στο δίκτυο. 

Κατάλληλη πηγή γ~α την εξασφάλ1ση αυτής της πίεσης μπορεί να 

αποτελέσε1 μία αντλία, μία υπερυψωμένη δεξαμενή ή υδροληψία από 

κλε1στούς αγωγούς συλλογ1κού αρδευτ1κού έργου. 

Εκτός από τα βασ1κά αυτά μέρη, ένα σύστημα τοπ1κής άρδευσης 

περ1λαμβάνε1 κα1 δ1άφορους μηχαν1σμούς, 01 οποiο1 εξασφαλίζουν 

καθένας ανάλογες λε1τουργ1κές δυνατότητες στο δίκτυο. 
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Συνήθως σ'ένα δίκτυο περ1λαμβάνοντα1 μηχαν1σμοί δ~ήθησης του 
νερού, αυτοματ1σμού της λε1τουργίας κ.ά. 

Καθένας από τους μηχαν1σμούς αυτούς απbτελείτα1 από σύνολο 
εξαρτημάτων, τα περ1σσότερα από τα οποία συνήθως βρίσκοvτα1 στην 
"κεφαλή" του δ~κτύου. 

7.6 Σχεδ1ασμός 9υτευτ1κών συνδέσμων δενδρυλλίων 

Στ1ς τοπ1κές αpδεύσε1ς σημασία γ~α την πετυχημένη ανάπτυξη 
κα1 απόδοση των φυτών έχε~ όχ1 τόσο η δ~αβρεχόμενη επ1φάνε1α, 
αλλά το ποσοστό του δ1αβρεχόμενου εδαφ1κού όγκου. Η δ1αβρεχόμενη 
επ1φάνε1α του εδάφους στ1ς περ1σσότερες περ1πτώσε1ς επ1ζητείτα1 
να εiνα1 κατά το δυνατό μ1κρότερη, ώστε κα1 01 απώλε1ες με 
εξάτμ1ση κα1 ανάπτυξη ζ1ζανίων να περ1ορίζοντα1 αλλά κα1 01 
καλλ1εργητ1κές εργασίες να δ~ευκολίνοντα1. Αντίθετα το ποσοστό 
του δ1αβρεχόμενου εδαφ1κού όγκου επ1ζητείτα1 να βρiσκετα1 μέσα σε 
ορ1σμένα όρ1α, τέτο1α ώστε να μην είνα1 ούτε πολύ υψηλό ώστε να 
δημ1ουργεί προβλήματα αερ1σμού των ρ1ζών, ούτε πολύ χαμηλό ώστε 
να περ1ορίζε1 τ1.ς δυνατότητες ανάπτυξης κα1 λε1τουρyiας του 
ρ~ζ1κού συστήματος. 

Το ποσοστό δ1αβρεχόμενου εδαφ1κού όγκου 

καλλ1έργε1ες πρέπε1 να είνα1 40% γ1α περ1οχές 
της ενλόγω περ1οχής. 

γ~α δενδρώδε1ς 

βροχοπτώσεων όπως 

Το ποσοστό του 

τύπο του εδάφους, 

άρδευσης κα1 από 

δ~ανεμητών. 

βρεχόμενου εδαφ1κού όγκου εξαρτάτα1 από τον 
την παροχή των δ~ανεμητφv, τη δ1άρκε1α της 

την πυκνότητα ή δ~άταξη (αποστάσε1ς) των 

01 Keller κα1 Karmeli (1974c) δίνουν, γ1α εδάφη δ1αφόρων 
τύπων κα1 δ~άφορες παροχές δ1αvεμητών, προσεyy1στ1κές τ~μές του 
ποσοστού z του βρεχόμενου εδαφ~κού όγκου (π~ν.7.2), από ένα ευθύ 
πλευρ1κό σωλήνα ανά σε1ρά φυτών, όταν εφαρμόζοντα1 40m3/στρ. 
νερού ανά άρδευση. 01 τ~μές αυτές υπολογίστηκαν με αποστάσε~ς 
δ1ανεμητών στο πλευρ1κό σωλήνα ίσες προς 80% της μεγαλύτερης 
δ~αμέτρου της βρεχόμενης περ1οχής κάτω από το σημείο εκροής κα1 
με βάση την έκταση της ορ1ζόντ1ας τομής του βρεχόμενου εδαφ1κού 
χώρου σε βάθος 30cm ~άτω από την επ1φάνε1α του εδάφους. Στην 
περίπτωση μ1κρότερων δόσεων άρδευσης, οπότε η ορ1ζόντ1α κίνηση 
του νερού στο έδαφος εiνα1 μ1κρότερη, συνίστατα1 όπως κατά τον 
καθορ1σμό της τ~μής του ποσοστού z, από τον πίνακα 7.2 λαμβάνετα1 
το μ1σό της πραyματ1κής παροχής των δ1ανεμητών. Αντίθετα, 



Πίνακας 7. 2 Ποσοστό βρεχόμενου εδάφους ·2 με διάφορες παροχές και αποστάσεις σταλακτήρων με 
ένα ευθύ πλευρικό ανά σειρά φυτών και με δόση άρδευσης 40 mm (40 m3/στρ.) (Keller and Karmeιr, 1974a). 

Διάστημα Παροχή σταλακτήρων (lt/h) 
μεταξύ < 1,5 2 4 8 > 12 

πλευρικών Συνιστώμενη απόσταση σταλακτήρων στον πλευρικό σωλήνα (m) 
σωλήνων ε<1) Μ<1> 8(1) Ε Μ Β Ε Μ 8 Ε Μ 8 Ε Μ Β 

(m) 0,2 0,5 0,9 0,3 0,7 1,0 0,6 1,0 1,3 1,0 1,,3 1,7 1,3 1,6 2,0 
0,8 38 88 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,0 33 77 100 40 80 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1,2 25 58 92 33 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,5 20 47 73 26 53 80 53 80 100 80 100 100 100 100· 1Όο 2,0 15 35 55 20 40 60 40 60 80 60 80 100 80 100 100 2,5 12 28 44 16 32 48 32 48 64 48 64 30 64 80 . 100 3,0 10 23 37 13 26 40 26 40 53 40 53 67 53 67 80 3,5 9 20 31 11 23 34 23 34 46 34 46 57 46 57 . 68 4,0 8 18 28 10 20 30 20 30 40 30 40 50 40 50 60 4,5 7 16 24 9 18 26 18 Ζ.6 36 26 36 44 36 44 53 5,0 6 14 22 8 16 24 16 24 32 24 32 40 32 40 48 6,0 5 12 18 7 14 20 14 20 27 20 2Ί 34 27 34; J 40 

ι 1 > Έδαφος: Ε = ελαφρό, Μ = μέσο, Β = βαρύ. 

co 
~ 
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στ1ς περ1πτώσε1ς ύπαρξης περ1οχών με αδ1απέραστα ή δύσκολα περατά 
στρώματα, οπότε η ορ1ζόντ1α δ1άχυση του νερού αυξάνετα1, 
συνiστατα1 κατά την εύρεση του z, με βάση τον προηγούμενο πίνακα, 
να λαμβάνετα1 υπερδ1πλάσ1α παροχή της πραγματ1κής παροχής των 
δ~ανεμητών. 

Δασ1κά 

Γ1α τα δασ1κά χρησ1μοπο1ούμε σταλακτήρες των 8lt/h, όπως 
εiδαμε. Ομως έχουμε δόση άρδευσης πολύ κάτω από τα 4Οm3/στρ. του 
πiνακα 7.2, οπότε y1α την εύρεση του φυτευτ1κού συνδέσμου θα 
χρησ1μοπο1ήσουμε τη μ1σή παροχή του σταλaκτήρα, δηλαδή 4lt/h. 
Ακόμη έχουμε βαρύ έδαφος λόγω άρδευσης με λύμα. Ετσ1 y1α z=40% 
παίρνουμε από τον πίνακα 7.2, δ~άστημα μεταξύ των σταλακτήρωv 
Se=1.3m κα1 μεταξύ των πλευρ1κών σωλήνων Sl=4.0m. 

Οπωρώνες 

Γ1α τους οπωρώνες χρησ1μοπο1ούμε μ1κροεκτοξευτήρες των 
30lt/h, όπως είδαμε. Λόγω όμως χαμηλότερης δόσης άρδευσης από 
αυτή των 40m3 /στρ. του πίνακα 7.2, βρίσκουμε το φυτευτ1κό 
σύνδεσμο y1α μ1σή παροχή του μ1κροεκτοξευτήρα, iση με 15lt/h. 
Ετσ1 y1α βαρύ έδαφος κα1 z= 40% παίρνουμε με χρήση του πίνακα 
7.2, δ~άστημα μεταξύ των μ~κροεκτοξευτ.ήρων Se=2.0m κα1 11εταξύ των 
πλευρ1κών σωλήνων Sl=6.0m. 

Κpίνετα1 σκόπ1μο να χρησ1μοπο1ηθεi ένας εν1αiος φυτευτ1κός 
σύνδεσμος, ο οποίος να εiνα1 εύχρηστος κα1 αποδοτ1κός y1α την 
άρδευση κα1 καλλ1έρyε1α, αλλά κα1 πολύ 01κόνομ1κός ως προς την 
εγκατάσταση της φυτείας. Προτεivετα~, στρογγυλοπο~ώντας τον μέσο 
όρο των παραπάνω φυτευτ~κών συνδέσμων, να χρησ1μοπο1ηθεί ο: 

SexSl=2x5~ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ a~ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ 

ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

8.1 Ρυθμ1στές πίεσης 

Σε αρκετές περ1πτώσε1ς, σε δ~άφορα σημεία ενός δ~κτύου κα1 
λόγω ε~δ1κών συνθηκών, τα επίπεδα της πiεσης εiνα1 υψηλότερα 
απ'όσο απα1τούν 01 ανάγκες, γ1α την επίτευξη ομαλής λε1τουργίας. 

Στ1ς περ1πτώσε1ς αυτές, εάν δεν εiνα1 δυνατή ή 01κονομ1κή 
μ1α λύση βασ1ζόμενη στη χρήση σωληνώσεων με κατάλληλες 
δ~αμέτρους, η αντ1μετώπ1ση του προβλήματος γiνετα1 με την 
τοποθέτηση δ1αφόρων οργάνων που οvομάζοντα1 ρυθμ1στές πίεσης. 

Υπάρχουν πολλοί τύπο~ ρυθμ1στών πiεσης 
δυνατότητες ρύθμ1σης, σταθεpοi, μεταβλητοί κα1 

τύπος περ1λαμβάνε1 δ~άφορα μεγέθη, καθένα από τα 
μ~α ορ1σμένη περ1οχή ροής. 

8.1.1 Ηε1κτοi ρυθμ1στές 

με δ~άφορες 

με1κτοί. Κάθε 

οποία καλύπτε1 

01 με1κτοί ρυθμ1στές συγκεντρώνουν τ~ς 1δ1ότητες των 

σταθερών κα1 των μεταβλητών. Ετσ1 με1ώνουν μ~α κυμα1νόμενη πiεση 
ε~σόδου κα1 τη δ~ατηρούν σταθερή σε δ~άφορα ~υγκεκρ1μένα επίπεδα 
που επ1τυγχάνοντα1 με την προσθήκη ε1δ1κών πλαστ1κών δακτυλ1δ1ών, 
χωρίς να απα1τείτα1 η ύπαρξη μανομέτρου γ~α την αλλαγή του 
επ1πέδου ρύθμ1σης (ε1κόνα 8.1). Μπορούν να χρησ1μοπο1ηθούν σε 
δ~άφορα σημεία του δ~κτύου κα1 1δ1αίτερα στην αρχή των 
δευτερευόντων σωλήνων στ1ς περ1πτώσε1ς εδαφώy με μεγάλες κλiσε1ς. 

8.2 Λεραyωyοί 

Σε αρκετές περ1πτώσε1ς ο αέρας, που αναγκαστ1κά εγκλωβίζετα1 

μέσα στ1ς σωληνώσε1ς των δ1κτύων άρδευσης, δημ1ουρyεί δ~άφορα 
προβλήματα. 

Σ'ένα δίκτυο άρδευσης εγκατεστημένο σε επ1κλ1νείς εκτάσε1ς, 
κατά την παύση της άρδευσης, η δ1αφορά υψομέτρου φαίρνε1 το λύμα 
του δ1κτύου στα κατώτερα τμήματα, τα οποία εξακολουθούν να 

λε1τουργούν γ~ κάπο10 χρόνο περ~σσότερο από τα ανώτερα. 
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Εικ. 8 .1 Μεικτοf ρυθμιστές πίεσης P/πstro gνπt, με δυνατ6τητα για ρύθμιση 
της πίεσης σε 3-4 διάφορα επίπεδα, με προσθιjκη κατάλληλων δακτυλιδιών. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν απλές αάνες διακοπ.1ς της ροής 
(αριστερά ανοικτή, δεξιά κλειστή), καθώς και σαν 8αλ8ίδες αντεπιστροφής. 

Δημ1ουργεiτα1 έτσ1 μ~α αναρροφητ1κή τάση στ.ους σταλακτήρες των 

υψηλότερων τμημάτων, η οποiα προκαλεi αναρρόφηση αέρα αλλά κα1 
μ~κρο τεμαχ1δiων από το πρόσφατα βρεγμένο έδαφος. Στην περiπτωση 

αυτή απα1τεiτα1 να τοποθετηθεi στο υψηλότερο σημεiο του δ~κτύου 
μ1α βαλβiδα εξαερ1σμού, που να έχε~ τη δυνατότητα να επ1τρέπε1 

την εiσοδο αέρα στο δiκτυο όχ1 όμως κα1 την έξοδο λύματος, όταν 
το δiκτυο βρiσκετα1 σε λε1τουρyiα. 

Πρόβλημα απ'τον εγκλωβ1σμένο αέρα δημ1ουργεiτα1 επiσης στ1ς 

περ1πτώσε1ς εκεiνες κατά τ~ς οποίες, λόγω των ανωμαλ1ών του 

ανάγλυφου του εδάφους, ορ1σμένα τμήματα των κυρiων ή 

δευτερευόντων σωλήνων, βρiσκοντα~ σε σημεiο μεγαλύτερου υψομέτρου 

από τα πρ1ν απ'αυτά κα1 μετά απ'αυτά τμήματα. Τότε, καθώς το λύμα 

γεμiζε1 τους σωλήνες, ο αέρας που υπήρχε από πρ1ν μέσα 

συσσωρεύετα1 στα υπερυψωμένα αυτά σημεiα, συμπ1έζετα1 κα1 

εμποδiζε1 ή δ1ακόπτε1 τελεiως τη ροή του λύματος. Στην περiπτωση 

αυτή εiνα1 απαραίτητο να τοποθετηθούν στα υπερυφωμένα σημεία των 
αγωγών βαλβiδες εξαερ1σμού, 01 οποiες να έχουν τη δυνατότητα να 

επ1τρέπουν την έξοδο του αέρα όχ1 όμως κα1 του λθματος. 
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Αέρας είνα1 δυνατόν να ε~σχωρήσε1 στο δίκτυο κα1 κατά τη 

δ~άρκε1α λε1τουργείας μέσω της πηγής πίεσης. Κα1 στην περίπτωση 

αυτή συγκεντρώνετα1 στα υψηλότερα σημεία στα οποία πρέπε1 να 

τοποθετηθεί κατάλληλη βαλβίδα, η οποiα να επ1τρέπε1 την έξοδό 

του. 

Στο εμπόρ10 υπάρχουν δ1αθέσ1μες βαλβίδες αυτόματες, που 

επ1τρέπουν την έξοδο του αέρα όταν το δίκτυο βρίσκετα1 υπό πίεση, 

βαλβίδες κ1νητ1κές, που επ~τρέπουν την έξοδο κα1 είσοδο μεγάλων 

ποσοτήτων αέρα κατά την έναρξη κα1 παύση λα1τουργείας του δ1κτύου 

κα1 βαλβίδες δ~πλής ενέργε1ας, που συνδυάζουν τη λε1τουρyiα των 

αυτόματων κα1 των κ1νητ1κών (ε1κόνα 8.2) . 

. ,--~ 

2" 

Εικ. 8. 2 Αυτόματες 6αλ6ίδες εξαερισμού (δεξιά κατακόρu.φη τομή). 

8.3 Φραξίματα 

Το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που παρουσ1άζοντα1 κατά τη 

λε1τουργία συστημάτων τοπ1κής άρδευσης είνα1 το πρόβλημα των 

φραξ1μάτων των δ~ανεμητών. Το πρόβλημα αυτό, 1δ1αίτερα στα 

συστήματα στάγδην, παρουσ1άζετα1 αρκετά οξύ. 

Τα φραξίματα με1ώνουν τη λε1τουρy1κή 1κανότητα κα1 

ελαττώνουν την ολ1κή ζωή λε1τουργίας του συστήματος. Επίσης, 

επε1δή παρουσ1άζοντα1 σε ανομο1όμορφο βαθμό κa1 έκταση, με1ώνουν 

την ομο1ομορφiα δ1ανομής κα1 υποβ1βάζουν έτσ1 την πο1ότητα 

λε1τουρyiας του συστήματος. 
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Επ1πλέον τα φραξipατα εκτός από τους κ1νδiνους μεiωσης της 

ανάπτυξης, ζημiωσης της παραγωγής ή ακόμη κα1 ξήρανσης ορ1σμένων 

φυτών της καλλ1έργε1ας, δημ1ουργούν οπωσδήποτε 01κονομ1κές 

επ16αpύνσε1ς γ1α την πρόληψη ή την αντ1μετώπ1σή τους. 

Η πρόκληση των φραξ1μάτων μπορεi να οφεiλετα1 σε αiτ1α 

εξωτεp1κά, όπως η εiσοδος ρ1ζών ή η αναρρόφηση εδαφ1κών 

δ1αλυμάτων, που παρουσ1άζοντα1 κυρiως στα συστήματα 

υποεπ1φανε1ακής άρδευσης, ή σε αiτ1α εσωτερ1κά, όπως η κατασκευή 

των δ1ανεμητών κα1 η καθαρότητα του λύματος, που παρουσ1άζοντα1 

κυρiως στα συστήματα επ1φανε1ακής άρδευσης. 

Η αντ1μετώπ1ση των φραξ1μάτων γiνετα1 είτε προληπτ1κά, με 

δ1ήθηση του λύματος μέσω δ1αφόρων ε~δών φίλτρων, εiτε 

θεραπευτ1κά, με δ1άφορους τρόπους ή μέσα, ή ακόμη με 

αντ1κατάσταση των φραγμένων δ1ανεμητών. 

8.3.1 Αντ1μετώπ1ση φραξ~μάτων με φ1λτράρ1σμα του λύματος 

Ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη προστατευτ1κών μέτρων προς 

αποφυγή μόλυνσης, το λύμα έχε~ σχεδόν πάντοτε μ~κρή ή μεγάλη 

περ1εκτ1κότητα σε ξένες ύλες, ~κανή να προκαλέσε1 φραξίματα στους 

σταλακτήρες. Ο καθαρ1σμός του συνεπώς με δ~άφορα μέσα ή τρόπους 

θεωρεiτα1 κατά κανόνα απαραiτητο προστατευτ1κό μέτρο σε κάθε 

περίπτωση. 

Τα κυρίως χρησ1μοπο1ούμενα μέσα καθαρ1σμού εiνα1 τα δ~αφόρων 

ε~δών φίλτρα, 01 υδροκυκλώνες ή_ δ1αχωρ1σ~ές άμμου κα1 . τα φρεάτ1α 

ηρεμiας. 

Τα δ1άφορα φiλτρα αποτελούντα~ κατά κανόνα από ένα εξωτερ1κό 

περίβλημα μεταλλ1κό ή πλαστ1κό, στο εσωτερ~κό του οποίου υπάρχε1 

κατάλληλο δ1ηθητ1κό μέσο από το οποίο υποχρεώνετα1, με ε~δ1κή 

δ1άταξη, να περάσε1 το λύμα, ώστε να απαλαγεί από τ~ς ξένες ύλες, 

όσο εiνα1 δυνατό. 

Ανάλογα με το είδος του δ1ηθητ1κού 

δ1ακpiνοντα1 σε δ1άψορες κατηγορίες, όπως τα 

φiλτρα χαλ1κ1ού κ.ά. 

μέσου, τα φίλτρα 

φίλτρα σίτας, τα 
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Τα φiλτρα αυτά έχουν σα δ1ηθητ1κό μέσο ένα λεπτό κα1 πυκνό 
πλέγμα (σiτα) κατασκευασμένο από μετάλλ1να ή πλαστ1κά νήματα. Τα 
δ1άφορα πλέγματα χαρακτηρiζοντα1 γεν1κά από τον αρ1θμό mesh 
(αρ1θμό νημάτων ανά iντσα}, το άνο1γμα μεταξύ δύο δ1αδοχ1κών 
νημάτων, το πάχος των νημάτων κα1 το ποσοστό της ελεύθερης 
επ1φάνε1ας επi το1ς εκατό (%) της συνολ1κής. 

Ο αρ1θμός mesh εκλέγετα1 σε κάθε περίπτωση ώστε το άνο1yμα 

του πλέγματος να εiνα1 μ1κρότερο από το μέγεθος των τεμαχ1δίωv 

που περ1έχε1 το προς δ1ήθηση υγρό. Θεωρεiτα1 όμως σωστότερο το 

πλέγμα να εκλέγετα1 σε τρόπο, ώστε το άνο1γμά του να είνα1 
πάντοτε μερ1κές φορές μ~κρότερο απ'ότ1 η μ1κρότερη δ1ατομή της 
δ1αδρομής ροής του υγρού στον κατά περiπτωση σταλακτήρα. 

Ανάλογα με τον τρόπο καθαρ1σμού τους, από τ~ς συσσωρευμένες 

ακαθαρσίες, τα φίλτρα σίτας χαρακτηρίζοντα1 απλά, ημ1αυτόματα ή 
αυτόματα. 

Τα απλά καθαρίζοντα1 εξολοκλήρου με τα χέρ1α. Ανοίγετα1 το 

πώμα τους, ανασύρετα1 έξω το δ~ηθητ1κό πλέγμα τους κα1 πλένετα1 
με καθαρό νερό (ε1κόνα 8.3). 

Τα ημ1αυτόματα καθαρίζοντα1 χωρίς να αποσυναρμολογηθούv είτε 

μέσω ε~δ1κής βούρτσας, η οποία υπάρχε1 στο εσωτερ1κό τους κα1 

κ1νείτα1 περ1στροφ1κά ή κατακόρυφα με σχετ1κό μοχλό απ'έξω 

(ε1κόνα 8.4), είτε μέσω ε~δ1κού δ~ακόπ~η ο οποίος είνα1 
τοποθετημένος συνήθως στο πώμα του φίλτρου . κα1 ανοίγοντας 

επ1τρέπε1 την προς τα έξω ροή του λύματος με μεγάλη ταχύτητα. 

Εννοεiτα1 ότ1 στην τελευταία περίπτωση ο δ1ακόπτης (ή βάνα) 

πρέπε1 να έχε~ άνο1γμα περίπου ίσο προς τη δ~ατομή του φίλτρου 

γ~α να δημ1ουρyηθεi στο εσωτερ1κό του ταχύτητα ροής τέτο~α που να 

παρασύρε1 τ~ς ακαθαρσiες. 

Τα αυτόματα καθαρiζοντα1 μόνα τους χωρίς καμ1ά επέμβαση με 

δ1άφορους τρόπους. Ενας τρόπος εiνα1 η συνεχής εκτόξευση του 

νερού με ε~δ1κά περ1.στρεφόμενα μπεκ στο εσωτερ1κό της σiτας κα1 η 

απαγωγή των ακαθαρσ1ώv με συνεχή ροή προς τα έξω (ε1κόvα 8.5.α). 

Αλλος τρόπος εivα1 το άvο1γμα ενός σχετ1κά μεγάλου στομίου που 

οδηγεi προς τα έξω τη ροή, όταν δημ1ουργηθεί, λόγω της 

συγκέντρωσης αρκετών ακαθαρσ1ών μ1α ορ1σμένη δ1αφορά πίεσης. Η 

προς τα έξω ροή προκαλεi μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερ1κό της σiτας 

κα1 μπορεί να · συνοδεύεταJ. από παράλληλη κiνηση σχετ1κής βούρτας 

(ε~κόνα 8.5.β). Η όλη λε1τουργία του καθαρ~σμού μπορεί να yivεi 

ηλεκτρ1κά (ε1κόνα 8.5.y) ή κα1 υδραυλ1κά (ε1κόνα 8.5.δ). 
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Τομή φί~ τρου σίτας και τρόπος 

λειτουργίας του (1 :. μοχλός κλεισίματος, 2: 
κάλυμμα, 3: ελαστικός δακτύλιος, 4: εξωτερι
κό στοιχtί9 φίλτρου, 5: εσωτερικό στοιχείο 
φίλτρου, 6: σωλήνας από PVC ή μέταλλο, 7: 
κάτω ελαστικός δακτύλιος, 8: σώμα φίλτρου 
από εποΕ,ικά Βαμμένο μέταλλο, 9: 6αλ6ίδα 

πλυσίματος). 

Ε~κόvα 8.3 

Φίλτρο σίτος με δύο στοιχεία 

._~==--=====----~~ διήθησης, αποσυναρμολογημένο. 
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α β 

Εικ. 8. 4 Φίλτρα σίτας ημιαυτόματα: α} με Βούρτσα κινούμενη περιστροφι-
κά, Β} με Βούρτσα κινούμενη κατακόρυφα. 

Οπως κα1 τα ημ1αυτόματα έτσ1 κα1 τα περ1σσότερα αυτόματα 

με1ονεκτούν κα1 ως προς την τελε1ότητα του καθαρ1σμού κα1 ως προς 

την φθορά των μηχαν1σμών του αυτοματ1σμού που έχουν. Κυρίως όμως 

δεν παρέχουν αξ1οπ1στiα στη λε1τουρyία τους, y1ατί η παραμ1κρή 

φθορά ή απώλε1α στους μηχαv1σμούς αυτοματ1σμού μπορεί να τα κάνε~ 

να μην λε1τουρyήσουν όταν πρέπε1 ή να μην κλείσουν το στόμ10 της 

προς τα έξω ροής όταν τελε1ώσε1 ο καθαρ1σμός, με αποτέλεσμα 

ολόκληρη η παροχή του δ~κτύου να ρέε~ ανώφελα έξω προκαλώντας 

ίσως κα1 ζημ1ές. 
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α 

γ δ 

Εικ. 8. 5 Φίλτρα σ[τας αυτόματα: α) με περιστρεφόμενα μπεκ συνεχούς 
καθαρισμού, 6) με διαφορά υδραυλικής πίεσης, γ) με ηλεκτρική διασύνδεση 
για μεγάλες παροχές και πολύ ακάθαρτα νερά, δ) με διαφορά πίεσης. 
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Φίλτρα χαλικιού 

Τα φίλτρα χαλ1κ1ού (Gravel ή Media filters) αποτελούντα~ από 
ένα μεταλλ1κό εξωτερ1κό, στο εσωτερ1κό του οποίου τοποθετούντα1 

στρώματα λεπτών χαλ1κ1ών ή κα1 άμμου ορ1σμένου δ1αμετρήματος 

(ε1κόνα 8.6). Τα φίλτρα χαλ1κ1ού χρησ1μοπο1ούντα1 κυρίως σε 

περ1πτώσε1ς λυμάτων με μεγάλη περ1εκτ1κότητα σε ορyαν~κές ή κα1 

ανόργανες ύλες. 

β 

,. 
' • ,._··-- f 

γ δ 

Ε!κ. 8.6 Φίλτρα χαλικιών: α) με έξοδο νερού μέσω διάτρητου σωλήνα 

φίλτρου, 8) με έξοδο νερού από πολλά μικρά φίλτρα στον πυθμένα (1: 
είσοδος, 2: έξοδος, 3: σώμα φίλτρου, 4: στοιχείο φίλτρου, 5: διηθητικό 

χαλίκι), γ) οριζόντιο με διπλό θάλαμο, που επιτρέπει τον καθαρισμό χωρίς 

διακοπή της ροής, δ) μεγάλης διαμέτρου φλαντζωτό. 
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Ως δ1ηθητ1κό μέσο στα φiλτρα αυτά χρησ1μοπο1εiτα1 χαλiκ1 από 
ύλη που παρουσ1άζε1 χημ1κή αδράνε1α στα συνήθη ανόργανα άλατα του 
λύματος (Ca, Mg κ.ά.) κα1 στα λ~πάσματα που χρησ1μοπο1ούντα1 με 
την άρδευση. Τα υλ1κά που συνήθως χρησ1μοπο1ούντα1 είνα1 δ~άφορα 
ηφα1στε1ογενή αδρανή υλ1κά, χαλαζ1ακή άμμος (οξεiδ10 του 

πυρ1τiου), κο1νό χαλiκ1 ποταμών ή της θάλαdσας κατάλληλα πλυμένο 
κ.ά. Τα υλ1κά αυτά, με κατάλληλους σπαστήρες, θρυμματiζοντα1 στο 
επ1θυμητό μέγεθος κα1 πλένοντα1 καλά πρ1ν χρησ1μοπο1ηθούν. Το 
μέγεθος του χαλ1κ1ού πρέπε1 να κυμαiνετα1 μεταξύ 0.8-4mm με μέση 
αποτελεσματ1κή δ~άμετρο 1-1.5mm. 

Υδροκυκλώνες 

Η φυγοκέντρηση γεν1κά χρησ1μοπο1είτα1 στην πράξη ευρύτατα 

γ1α το δ~αχωρ1σμό σωματ1δiων από ένα υγρό με χαμηλότερη 

πυκνότητα. Ομως, αν κα1 με τη φυγοκέντρ1ση μπορούν να 

δ~αχωρ1στούν σωματίδ1α μεγέθους κα1 μέχρ1 100nm σε εργαστηρ~ακές 
συσκευές, στην πρακτ1κή των αρδεύσεων λόγο~ κόστους επ1βάλλουν τη 

χρήση υδροκυκλώνων ή δ1αχωρ1στών άμ~ου με 1κανότητα δ~αχωρ1σμού 

μέχρ1 100μ. Ενα ποσοστό 98% περiπου της άμμου που κατακρατεί ένα 

φίλτρο με σiτα 200mesh είνα1 δυνατό να δ1αχωρ1στεi κάτω από 
ορ1σμένες συνθήκες μ'έναν υδροκυκλώνα. 

Ο δ~αχωρ1σμός της άμμου από το λύμα της άρδευσης μπορεί να 

γiνε1 στην αναρρόφηση ή στην κατάθλ1ψη του αντλητ1κού 

συγκροτήματος ή ακόμη στην κεφαλή του δ1κτύου άρδευσης. 

01 υδροκυκλώνες ή δ1αχωρ1στές άμμου λε~τουρyούν με βάση την 

αρχή της φυγοκέντρησης κα1 της βαρύτητας. 

Στην πράξη δ~ακρίνουμε δύο τύπους, τους κων1κούς κα1 τους 

κυλ1νδρ1κούς υδροκυκλώνες. 

Εικ. 8. 7 Σχηματική παράσταση κωνικού υ
δροκυκ.λ(ίJνα (1: είσοδος, 2: θάλαμος συλλογής 
άμμου, 3: έςοδος, 4: κύριος στρό8ιλος, 5: δευ
τερεύων άτρό8ιλος, Ok: διάμετρος κυλινδρικού 
τμήματος, Οι: διάμετρος εισόδου, Οξ: διάμε
τρος εςόδου, 0 8 : διάμετρος θαλάμου στερεών, 
L: μήκος ιιδροκυκλώνn, π1: μή;ως σωλήνα εςό
δου). 
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01 κων1κοi υδροκυκλώνες αποτελούντα1 από ένα κυλ1νδρ1κό κα1 
ένα κων1κό τμήμα (ε1κόνα 8.7). Το λύμα μπαίνε1 εφαπτομεν1κά στο 
κυλ1νδρ1κό τμήμα όπου η ευθύγραμμη ροή του μετατρέπετα1 σε 
κυκλ1κή σχηματίζοντας έναν κύρ10 στρόβ1λο με φορά προς τα κάτω. 

Τα στερεά τεμαχiδ1α ως βαρύτερα απωθούντα1 με την φυγόκεντρο 

δύναμη προς την περ1φέρε1α απ'όπου κα1 με την επενέργε1α της 
βαρύτητας οδηγούντα1 προς τα κάτω όπου συλλέγοντα1 σε ε~δ1κό 
θάλαμο. Κοντά στον πυθμένα ο κύρ1ος στρόβ1λος σχηματiζε1 έναν 
δευτερεύοντα στρόβ1λο που κατευθ'ύνετα1 προς τα πάνω γ~α να 
καταλήξε1 στην έξοδο. Αυτό το μοναδ1κό φα1νόμενο του σχηματ1σμού 
ενός κύρ1ου στροβiλου που φέρε1 τα στερεά προς την περ1φέρε1α κα1 
κάτω κα1 ενός δευτερεύοντα που φέρε1 το καθαρό λύμα προς τα πάνω, 
αποτελεi το 1δ1αiτερο χαρακτηρ1στ1κό της λε1τουργiας των 
υδροκυκλώνων. 

01 κυλ1νδρ1κοi υδροκυκλώνες λε1τουργούν με βάση την iδ1α 

αρχή της φυγοκέντρησης, αλλά έχουν κυλ1νδρ1κό αντi γ~α κων1κό 

σώμα κα1 επ1πλέον σε μερ1κούς τύπους (ε1κόνα 8.8) φέρουν 
περ1φερε1ακές αυλακώσε1ς γ~α την δ~ευκόλυνση της περ1στροφής του 
λύματος. 

α 

Εικ. 8. 8 Κυλινδρικός υδροκυκλώνας (α) και σχηματική παράσταση της 
λειτουργίας του (6). 1: Είσοδος νερού, 2: περιμετρικές αυλακώσεις, 3: κύριος 
στρό6ιλος, 4: στερεά σωματίδια που ωθούνται προς την περιφέρεια και προς 
τα κάτω, 5: δευτερεύων στρό6ιλος στο κέντρο του θαλάμου, που οδηγεί το 
καθαρό νερό προς την έξοδο, πάνω, 6: έξοδος απομάκρυνσης άμμου. 
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Τέτο101 τύπο~ δ1αχωρ1στών άμμου τοποθετούντα1 συνήθως στην 
αναρρόφηση υποβρύχ1ων αντλ~ών ή σε δεξαμενές κ.λπ. 

Η ε~κόνα 8.9 δείχνε~ πως εivα1 η σύνδεση ενός υδροκυκλώνα σε 
σε1ρά με φίλτρο σίτας μετά απ'αυτόν. 

Εικ. 8. 9 Κωνικός υδροκυκλώνας σε κεφαλή δικτύου άρδευσης, με φίλτρο 
σίτος μετά από αυτόν. 

Φρεάτ1α ΠQ_εμίας 

Τα φρεάτ1α ηρεμiας ή καθίζησης χρησ1μοπο1ούντα1 y1α 

καθαρ1σμό του λύματος με φυσ~κή καθίζηση, όταν το φορτίο των 
α1ωρούμενων ακαθαρσ1ών εiνα1 υπερβολ1κά μεγάλο, ώστε τα συνήθη 

φίλτρα χαλ1κ1ών ή σiτας να μην μπορούν να ανταποκρ1θούν σ'ένα 
01κονομ1κά ανεκτό κα1 πρακτ1κά εφ1κτ6 καθαρ1σμό. 

Τα φρεάτ1α καθίζησης αποσκοπούν επίσης στην απομάκρυνση των 

δ1αλυτών σουλφ1δiων κα1 βαρέων μετάλλων, όπως Fe κα1 Μη, τα οποία 
δημ1ουργούν ε~δ1κά προβλήματα φραξ1μάτων. Η αναγωy1κές μορφές του 

Fe κα1 Μη, όταν αφεθούν να οξε1δωθούν σε αδ1άλυτες ενώσε1ς μέσα 

στα φρεάτ1α, μπορούν να κατακρημν1στούν σ'αυτά κα1 να αφα1ρεθούν 

έτσ1 από το λύμα της άρδευσης πρ1ν αυτό προχωρήσε1 μέσα στο 
δίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9~ 

ΚΑΤΑΝΑ.ΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 

9.1 Γεv1κά 

Αντ1κε1μεν1κός σκοπός της αρδεύσεως είνα1 ο εφοδ1ασμός των 

καλλ1εργε1ών με το απαραiτητο νερό y1α κανον1κή ανάπτυξη κα1 

μεγ1στοποίηση της αποδόσεώς τους σε συνδυασμό με υψηλή πο1ότητα 

προϊόντων. Ενα φυτό σε ανάπτυξη παίρνε~ με τ~ς ρίζες του νερό 

μαζi με τα δ1αλυμένα σ'αυτό θρεπτ1κά στο1χεία που, μετά μία 

δ~αδρομή μέσα από τους φυτ1κούς 1στούς, καταλήγε1 στα φύλλα. Από 

'κε1, όταν τα στόματα των φύλλων είνα1 ανο1κτά, το νερό κ1νείτα1 
παραπέρα με τη μορφή υδρατμών προς την περ1βάλλουσα το φύλλωμα 

ατμόσφα1ρα. Νερό επίσης χάνετα1 από το χωράφ1 με την δ~αδ1κασία 

της εξατμίσεως από την επ1φάνε1α του εδάφους, όταν αυτή είνα1 

υγρή. Τέλος, μετά από βροχή ή άρδευση με κατα1ον1σμό, το νερό που 

συγκρατείτα1 από τα υπέργε1α μέρη του φυτού εξατμiζετα1 κα1 αυτό 

προς την ατμόσφα1ρα. Το νερό που απομακρύνετα1 από το χωράφ1 με 

όλες αυτές τ~ς δ~αδ1κασίες αναφέρετα1 σαν εξατμ1σοδ1απνοή. 

Η εκτίμηση της εξατμ1σοδ1απνοής είνα1 ένα από τα βασ1κά 

στο1χεία που, μαζi με την ωφέλ1μη υγρασία, αποτελεί τον 

ακρογων1αiο λiθο γ1α το σωστό προyραμματ~σμό των αρδεύσεων. Το 

τελ1κό μέγεθος κα1 ο ρυθμός της εξατμ1σοδ1απνοής εξαρτάτα1 από τα 

1δ1αiτερα χαρακτηρ1στ1κά των φυτών κα~ τ~ς συνθήκες που 

επ1κρατούν στην ατμqσφα1ρα που περ1βάλλε1 το φύλλωμά τους. 

9.2 Πραyματ1κή κα1 Βασ1κή Βξατμ1σοδ1απνοή 

Η εξατμ1σοδ1απνοή (Evapotransporation) ή υδατοκατανάλωση 

εiνα1 το άθρο1σμα δύο παραγόντων: α) της δ1απνοής, δηλαδή της 

ποσότητας νερού που απορροφάτα1 από τ~ς ρίζες των φυτών κα1 

αποβάλλετα1 από το φύλλωμα στον ατμοσφα1ρ1κό αέρα κα1 β) της 

εξάτμ1σης δηλαδή της ποσότητας νερού που εξατμίζετα1 από το 

παρακείμενο έδαφος κα1 από την επ1φάνε1α των φύλλων των φυτών. 

Η δ1απνοή εξαρτάτα1 από το κλiμα της περ1οχής, το στάδ10 

ανάπτυξης κα1 τη φάση βλάστησης των φυτών, καθώς κα1 από το είδος 

κα1 την πο1κ1λiα της καλλ1έργε1ας. 
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Η εξάτμ1ση εξαρτάτα1 από το βαθμό κάλυψης του εδάφους, την 

υγρασ1ακή κατάσταση αυτού κα1 από τ~ς κλ1ματ1κές συνθήκες του 
περ1βάλλοντος. 

Με τον όρο Πpαγματ1κή Εξατμ1σοδ1απνοή (ETDc, m3 /στρ./ημ.) 

μ1ας καλλ1έργε1ας, εννοούμε το σύνολο του νερού που χάνετα1 από 

μ1α καλλ1ερyημένη έκταση, όπου νερό κα1 έδαφος δεν αποτελούν 

περ1ορ1στ1κούς παράγοντες, η καλλ1έργε1α είνα1 ελεύθερη από κάθε 

είδους ασθένε1α κα1 δίνε~ τη μέγ1στη απόδοσή της κάτω από τ~ς 
τοπ1κές συνθήκες του περ1βάλλοντος κα1 την εφαρμοζόμενη 

καλλ1ερyητ1κή πρακτ1κή. Η ETDc αντ1προσωπεύε1 τ~ς πραyματ1κές σε 
νερό ανάγκες μ1ας καλλ1έργε1ας κα1 το μέγεθός της δ1αμορφώνετα1 

από (α) τ~ς κλ1ματ1κές συνθήκες, (β) τα χαρακτηρ1στ1κά της 

καλλ1έρyε1ας κα1 (y) τ~ς τοπ1κές συνθήκες κα1 την καλλ1ερyητ1κή 
πρακτ1κή. 

01 κλ1ματ1κές συνθήκες ενός τόπου δ~αμορφώνουν τη Βασ1κή 

Εξατμ1σοδ1απνοή (ETDr, m3 /στρ./ημ.). Σαν ETDr θεωρείτα1 η 

εξατμ1σοδ1απνοή από από μ1α καλλ1έρyε1α που έχε~ σημαντ1κή 

έκταση, η επ1φάνε1ά του καλύπτετα1 ολ1κά από χαμηλά φυτά που 

αναπτύσσοντα1 δυναμ1κά κα1 σε κανένα στάδ10 της αναπτύξεώς τους 

δεν υποφέρουν από έλλε1φη νερού. Η ETDr εiνα1 ανεξάρτητη από το 

φυτ1κό είδος που καλλ1ερyεiτα1 κα1 γ~α την εκτίμησή της μπορεί να 

χρησ1μοπο1ηθούν δ~άφορες μέδοδο1, τόσο έμμεσο~, όσο κα1 άμεσο~. 

Η επίδραση των χαρακτηρ1στ1κών της καλλ1έρyε1ας στη 

δ~αμόρφωση της ETDc αντ1προσωπεύετα1 από το φυτ1κό συντελεστή 

(kc). Ο συντελεστής αυτός εiνα1 μ~α αναλοy1κή σταθερά που συνδέε1 

την ETDr με την ETDc, δηλαδή: 

(911) 

01 τ1μές του kc εiνα1 ανεξάρτητες από τη μέθοδο υπολοy~σμού 

της Βασ1κής Εξατμ1σοδ1απνοής, είνα1 εv1αiες αλλά όχ1 σταθερές, 

εξαρτώμενες από δ1άφορους παράγοντες όπως είνα1 τα χαρακτηρ1στ1κά 

της καλλ1έρyε1ας, η εποχή σποράς ή φυτεύσεως, ορυθμός ανάπτυξης, 

η δ~άρκε1α της περ1όδου ανάπτυξης κα1 01 κλ1ματ1κές συνθήκες που 
επ1κρατούν σε κάθε τόπο. 
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Φυτ1κοi συντελεστές δενδρw.δ_ών καλλ1εργε1ώγ 

Στα οπωροφόρα 01 φυτ1κοi συντελεστές δ1αφέρουν ανάλογα με το 
είδος των δένδρων, το βαθμό καλύψεως της έκτασης κα1 τ~ς 
επ1κρατούσες κλ1ματ1κές συνθήκες, με έμφαση στην ταχύτητα του 

ανέμου κα1 την υγρασία της ατμόσφα1ρας. 01 συντελεστές επίσης 
επηρρεάζοντα1 σημαντ1κά, αν στους οπωρώνες αφήνετα1 ν'αναπτυχθούν 
ελεύθερα τα ζ1ζάν1α, ή αν το έδαφος δ1ατηρείτα1 καθαρό απ'αυτά 
κα1 εiνα1 καλά καλλ1εργημένο. Ανάλογα με το γεωγραφ1κό πλάτος κα1 
το υψόμετρο του τόπου δ~αμορφώνετα1 κα1 η δ~άρκε1α της βλαστ1κής 
τους πεp1όδου. Τ~μές του kc y1α δ1άφορα είδη οπωροφόρων δένδρων 
δίνοντα1 στον πίνακα 9.1. 

Τα δασ1κά είνα1 κατεξοχή ανθεκτ1κά στην ξηρασία, αν όμως 

αυτή παραταθεί υπέρμετρα παρατηρείτα1 μείωση στην απόδοση. Γ1α 
αναπτυγμένα δένδρα, ανάλογα με τ~ς αποστάσε1ς φυτεύσεως κα1 την 

ηλ1κία τους, 01 τ1μές του kc κυμαίνοντα1 από 0.4-0.7. 

!_ε:;λ 1 κό uέyε_θ_Q_ς_l]Q_ClYY!il_l_Kfι ς Ε Ε ατy~σοδ 1 απ.ΥΩ.ή.ς 

Το τελ1κό 

επηρρεάζετα1 από 

μέγεθος της 

τ~ς 1δ1αίτερες 

Πραγματ1κής 

συνθήκες κα1 

Εξατμ1σοδ1απνοής 

την καλλ1εργητ1κή 

πρακτ1κή που επ~κρατούν σε κάθε τόπο. Παράγοντες που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή εiνα1 το μέγεθος της έκτασης, το υψόμετρο της 

περ1οχής, η δ1αθεσ1μότητα εδαφ1κής υγρασίας, η παθογένε1α των 

εδαφών, ο τρόπος καλλ1έργε1ας των εκτάσεων κα1 ο τρόπος εφαρμογής 

του αρδευτ1κού λύματος. Η εκτίμηση της επ1δράσεως των παραγόντων 

αυτών γίνετα1 χωρ1στά κα1 ε~δ1κά γ~α κάθε τόπο, ανάλογα δε 

δ1αμορφώνετα1 το τελ1κό μέγεθος της ETDc, είτε προς τα πάνω είτε 

προς τα κάτω από αυτό που υπολογίζετα1 με τη σχέση 9.1. 

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Πραγματ1κή Εξατμ1σοδ1απνοή 

από μ~α έκταση στην οποiα αναπτύσσετα1 μ~α συγκεκρ1μένη 

καλλ1έργε1α, γίνετα1 σε τρία στάδ1α, που κατά σε1ρά είνα1 (α) ο 

υπολογ1σμός της Βασ1κής Εξατμ1σοδ1απνοής, (β) ο προσδ1ορ1σμός του 

φυτ1κού συντελεστή κα1 (y) η ποσοτ1κή εκτίμηση της επίδρασης που 

ασκούν 01 επ1κρατούσες τοπ1κά συνθήκες κα1 η καλλ1ερyητ1κή 
πρακτ1κή. 



ΠΙΝΑΚΑΣ 9 .1 
Φυτικοί συντελεστές (kc) φυλλοΒόλων οπωροφόρων κατά . τους Doorenbos καz Pruitt ( 1977) 

1 

Είδοc 
1 ΜΗΝ Α Σ 

δένδpων Κλιματικές συνθήκες Α Μ Ι Ι i Α Σ 

(1} {2} (3\ (4) (5) (6) tΞ· (8) 

l. Χωρίς έλεγχο ζιζανίων 

Υγρό κλίμα. ελαφρός μέχρι 

1 

Μηλιές. μέτριος άνεμος 0.50 0.75 1.00 1 . 10 1. 10 1. ιο 
Κερασιές, Υγρό κλίμιι. δυνατός άνεμος 0.50 0.75 1. 10 1 .20 1.20 1. ι 5 
Καρυδιές , Ξερό κλίμα. ελαφρός μέχρι 

1 

μέτριος άνεμος 0.45 0.8 5 1. 15 ι .25 1 .25 1.20 
Ξερό κλίμα. δυνατός άνεμος 0.45 0.85 1 .20 1 .35 1 .35 1 .25 

Ροδακινιές, Υγpό χλίμιι. ελιιφpός μέχρι 

Βερυκοκκιές, - μέτριος άνεμος 0.50 0.70 0.90 1.00 Ι 1.00 
0.95 

Αχλαδιές. Υγρό χλίμα. δυνατός άνεμος 0.50 0.70 1.00 Γ.05 1. 10 1.00 
Δαμασκηνιές, Ξερό κλίμα. ελαφρός μέχρι 
Αμυγδαλιές. μέτριος άνεμος 0.45 0.80 1 .05 1 .15 ί . 15 1. \Ο 
Φυστικιές Ξερό κλίμα. δυνατός άνεμος 0.45 0.80 1. \0 1.20 1.20 1.15 

2. Χωράφι ελεύθερο από ζιζάνια 

1 Μηλιές. 
Υγρό κλίμα. ελαφρός μέχρι 

μέτριος άνεμο(; · 0.45 0.55 0.75 0.85 0.85 0.80 
Υγρό κλίμα . δυνατός άνεμος 0.45 0.55 0.80 0.90 0.90 0 ,85 

Κερασιές, Ξερό κλίμα. ελαφρός μέχρι 

1 

Καρυδιές μέτριος άνεμος 0.40 0,60 0.85 1.00 1.00 0.95 
Ξερό κλίμα. δυνατός άνεμος 0.40 0.65 0.90 1.05 1.05 1.00 

τ 

Ροδακινιές. Υγρό κλίμα. ελαφρός μέχρι 
1 Βερυκοκκιές. μέτριος άνεμος 0.45 0.50 0.65 0.75 0.75 0.70 

Αχλαδιές, Υγρό κλίμα . δυνατός άνεμος 0.45 0.55 0.70 0.80 0.80 0.75 
Δαμασκηνιές . Ξερό κλίμα . ελαφρός μέχρι 
Αμυγδαλιές . μέτριος άνεμος 0.40 0.55 0.75 0.90 0.90 0.70 
Φυστικιές Ξερό κλίμα. δυνατός άνεμος 0.40 0.60 0.80 0.95 . 0.95 0.90 

ο 

(9) 

0.85 1 
0.90 

0.95 
1.00 

0.75 
0.80 

0.85 
0.90 

ί 
0.60 i 
0.65 1 

0.70 
0.75 

0.55 
0.60 

0.65 
0.65 

~ 
ο 
U'I 
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Οσο αφορά το (γ) στάδ10, η ύπαρξη λύματος ως αρδευτ1κού 
υγρού κα1 όχ1 νερού, επ1βάλλε1 την αύξηση της Πραγματ1κής 
Εξατμ1σοδ1απνοής, λόγω του ότ1 το λύμα εiνα1 1σχυρό 
εδαφοβελτ1ωτ1κό κα1 το φυτό προτ1μά να το απορροφά σε μεγαλύτερες 

ποσότητες. Αυτό προέκυψε κα1 πρακτ1κά ύστερα από δ1άφορα 
πε1ράματα που έγ1ναv στο Β1ολογ1κό Δάσος του Παvεπ1στημίου 
Πατρών, από το εργαστήρ10 Ε1δ1κής Ηηχανολογiας. Η αύξηση αυτή 
λαμβάvετα1 υπόψη, αν πολλαπλασ1άσουμε την σχέση 9.1 με ένα 
συντελεστή αύξησης ki=l.5. Ακόμα λόγω συστήματος τοπ1κής 

άρδευσης, παρατηρεiτα1 μ~α μεiωση των υδατ1κών απα1τήσεων που 
οφεiλετα1 στο γεγονός, ότ1 αρδεύετα1 ένα μόνο τμήμα του εδάφους 
κα1 όχ1 το σύνολό του κα1 ότ1 τα ζ~ζάν1α αναπτύσσοντα1 πολύ 
λ~γότερο. Με βάση τα κρ1τήρ1α αυτά η Πραγματ1κή Εξατμ1σοδ1απνοή ή 
υδατοκατανάλωση, κάτω από συνθήκες τοπ1κής άρδευσης, συμβαiνε1 να 

εiνα1 πάντοτε μ1κρότερη. Η μεiωση αυτή, που συνηθiζετα1 να 
λέyετα1 μεiωση λόγω συστήματος, στην Πραyματ1κή Εξατμ1σοδ1απνοή 
υπολογiζετα1 πολλαπλασ1άζοντας την σχέση 9.1 με ένα συντελεστή ka 
μ~κρότερο της μονάδος από 0.6-0.8. Ετσ1 η σχέση 9.1 γiνετα1: 

(9 1 2) 

9.3 Εμμεση εκτίμηση της Βασ~χfiς Εξατμ1σοδ1απvοής με τη 

βελτ~ωμένη μέθοδο των Blaney-Criddle 

Ο υπολογ1σμός της εξατμ1σοδ1απνοής με τη μέθοδο αυτή 

περ1λαμβάνε1 την εκτiμηση ενός κλ1ματ1κού παράγοντα (F) με βάση 

τη μέση θερμοκρασία του αέρα {Θ, °C) χα1 το ποσοστό που 
αντ1προσωπεύε1 ο αρ1θμός ωρών ημέρας ενός μήνα σε σχέση με τον 

αρ1θμό ωρών ημέρας του χρόνου (w). Ομως η θερμοκρασία του αέρα 
κα1 01 ώρες της ημέρας που υπάρχε1 φως δεν είνα1 αρκετά γ~α να 

περ1γράψουν 1κανοπο1ητ1κά το κλiμα μ~ας περ1οχής, το οποίο κα1 

μόνο δ~αμορφώνε1 καθορ1στ1κά την κατανάλωση του νερού από τ~ς 
καλλ1έρyε1ες. Αλλο1 βασ1κοi παράγοντες που πρέπε1 να ληφθούν 

υπόψη είνα1 η σχετ1κή υγρασiα της ατμόσφα1ρας, η ταχύτητα του 
αέρα κα1 η ηλ1ακή ακτ1νοβολiα. 



107 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καταβλήθηκε προσπάθε1α γ1α την 

εκτίμηση της Βασ1κής Εξατμ1σοδ1απνοής σαν συνάρτησης του 
κλ1ματ1κού παράγοντα F, παίρνοντας όμως υπόφη κα1 τ1ς επ1δράσε1ς 
που ασκούντα~ από τους άλλους κλ1ματ1κούς παράγοντες. Οnως έχε~ 

ήδη δ1απ1στωθεί από τους Pruitt (1960,1964), Tanner (1967) κ.ά., 
σε ένα δεδομένο κλiμα υπάρχε1 1σχυρή συσχέτ1ση ανάμεσα στην ETDr 
κα1 τον παράγοντα F. 01 Pruitt κα1 Doorenbos (1977) επέκτε1ναν τη 
σχέση αυτή γ1α οπο1εσδήποτε κλ1ματ1κές συνθήκες, συνεκτ1μώντας 
την επίδραση της μέσης ελάχ1στης ημερήσ1ας σχετ1κής υγρασίας του 
αέρα (RHmin, mm), της μέσης ηλ1οφάνε1ας (που εκφράζετα1 με το 
λόγο n/N, όπου η είνα1 η πραγματ1κή κα1 Ν η θεωρητ1κή ηλ1οφάνε1α) 
κα1 της μέσης ημερήσ1ας ταχύτητας του αέρα 2m πάνω από την 

επ1φάνε1α του εδάφους {ν, m/sec). Η σχέση στην οποία κατέληξαν 01 
παραπάνω ερευνητές, χpησ1μοπο1ώντας μεγάλο αρ1Ομό παρατηρήσεων 
από πολλά μέρη του κόσμου, έχε1 τη μορφή: 

(9 1 3} 

μ. πιιtpνε~ η' τιμ~' 30r 31r 28 Q.;V~λογ~ με η' ημ!ρε' του μ~ν« 
ώστ€ η ETDr να είνσ.ι ημερή en~ . 

ο ο ο ,1 ~ • Ι rJQ" .; ' ( Ω ' ί ,; -· a~ 1 '!Ω-ν \.6\.ιίι1ιi'n.ι.n) ... -;τι .. _ 1 'rfl 
Λ 

(9 1 5) 

01 τ~μές του b δiνοντα1 στον πiνακα 9.2 σαν συνάρτηση των 

RHmin, η/Ν κα1 ν. Στο1χεία σχετ1κής υγρασiας, ηλ1οφάνε1ας, 
ταχύτητας ανέμου κα1 θερμοκρασίας γ~α μ1α περ1οχή μπορεί να 

παρθούν από τον πίνακα 4.4. Ημερήσ~ες τ~μές του w κατά μήνα γ~α 

δ~άφορα βόρε1α γεωγραφ1κά πλάτη δiνοντα1 στον πίνακα 9.3. Το 

γεωγραφ1κό πλάτος της επ1λεγείσας περ1οχής είνα1 39°42', οπότε με 
γραμμ1κή παρεμβολή στον πίνακα 9.3, λαμβάνουμε τ~ς τ~μές του w 
γ~α κάθε μήνα, που φαίνοvτα1 στον πίνακα 9.4. 



108 

Π!ΝΑΚΑΣ 9 · 2 

Τψiς TO/J σοντελεστή b στ~ι σχέση ι 9. 3) των Prιιitt-Doorenbos ( 1977) 

~-

RHmin, ",. Τηχίιτητα 

η/Ν -- u \•ί:μσυ. m/sec 

ο 20 40 60 80 100 
·-

(\) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ο.Ο 0.84 0.80 0.74 0.64 0.52 0.38 

0.2 1.03 0.95 0.87 0.76 0.63 0.48 

0.4 1.22 1.10 1.01 0.88 0.74 
1 

0.57 ν =0 

0.6 1.38 1.24 1.13 0.99 0.85 0.66 

0.8 1 .54 1.37 1.25 1.09 0.94 0.75 

1.0 1.68 1.50 1.36 1.18 1.04 0.84 
.___ --

Ο.Ο 0.97 0.90 0.81 0.68 0.54 0.40 

0.2 1.19 1.08 0.96 0.84 0.66 0,50 

0.4 1.41 1.26 1.11 0.97 0.77 0.60 ν =2 

0.6 1.60 1.42 1.25 1.09 0.89 0.70 

0.8 1.79 1 .59 1.39 1 1.21 1.01 0.79 

1.0 1.98 1. 74 1.52 1.31 1, 11 0.89 

--

Ο.Ο 1.08 0.98 0.87 0.72 0.56 1 0.42 

0.2 1.33 1. 18 1.03 0,87 0,69 1 0,52 
1 

1 

0.4 1,56 Ι.38 1.19 1.02 0.82 .0.62 ν =4 

1 0.6 1.78 1.56 1.34 1, 15 0.94 . 0,73 
1 

0.8 2.00 1.74 1,50 1.28 1.05 0,83 

1.0 2. 19 1.90 1.64 l,39 1, 16 0.92 

ο.ο 1, 18 1.06 0.92 0,74 0,58 0.43 

0,2 1.44 1.27 1,10 0,91 0,72 0,54 

0,4 1,70 1,48 1,27 1,06 0,85 0,64 ν =6 

0,6 1,94 1.67 1,44 1,21 0,97 0,75 

0,8 2, 18 1.86 1,59 1,34 1,09 -0,85 

1,0 2,39 2.03 1,74 1,46 1,20 0,95 

(συνεχίζεται) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. 2 (Συνέχεια) 

----~---·------·--·-~--- -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (R) 

ο.ο 1.26 1. 11 0.96 0.76 0.60 0.44 
0.2 1.52 1.34 1.14 0,93 0,74 0,55 
ΟΑ 1. 79 1,56 1.32 1, 10 0,87 0.66 ν =8 
0.6 2.05 1,76 1.49 1,25 1.00 0.77 
0.8 2.30 l,96 1.§6 1,39 1. 12 0.87 
1.0 2.54 2. 14 1.82 1.52 1,24 0.98 

~ --
ο.ο 1.29 1,15 0.98 0,78 0.61 0.45 
0.2 1.58 1.38 1.17 0.96 0.75 0.56 
0.4 1.86 1,61 1.36 1, 13 0.89 0.68 ν = - 10 
0.6 2.13 1.83 1.54 J,28 1.03 0,79 
0.8 2.39 2,03 1. 71 1,43 l, 15 0.89 
1.0 2.63 2,22 1,86 1.56 1,27 1.00 

--

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. 3 Μηνιαlο ποσοστό διάρκειας τωv ωρών ημέρας σε εκατοστά του 
συνόλου των ωρών ημέρας του έτους για γεωγραφικά πλάτη 
34°-42° Βόρειου ημισφαlρου (Συντελεστής lt') 

"° 
v 

g ο 
v 111: v Q. v v ·~ ο ο Q. v ο 

ο.. -ο g v b ο ο 
ο.. tJ v ::::ι ο v φ ο.. ο.. φ ο ο ο. ο -ο 

ο -< ο 
v 

::::ι :::ι. CX) ::::ι j:: v ο -ω 
CX) :::i. - -< > 1-

ο a. 
α. a. ο > -< ο 

~ 
·3 :::ι. -ω ο ο 3 ·Ο > co :ο •::::Ι > 1- -ω 111: -C" > ω-< ω -ο t: ·::::Ι ·::::ι 111: ο ω 1- •::::Ι ~ ::,,: ::,,: .2 ω L. ι: & < ..2 < ...., ο Ζ <2 ww 

34° 7, 10 6,91 8,36 8,80 9,71 9,70 9,88 9,33 8,36 7,90 7,02 6,92 100 
35° 7,05 6,88 8,35 8,82 9,76 9,77 9,93 9,37 8,36 7,88 6,97 6,86 100 
36° 6,99 6,86 8,35 8,85 9,81 9,83 9,99 9,40 8,36 7,85 6,92 6,79 100 
37° 6,93 6,83 8,34 8,87 9,87 9,89 10,05 9,44 8,37 7,82 6,87 6,72 100 
38° 6,78 6,79 8.34 8,90 9,92 9,95 10, 1 ο 9,47 8,38 7,80 6,82 6,66 1,00 
39° 6,82 6,76 8,33 8,93 9,97 10,02 10, 16 9,51 8,38 7,77 6,77 6,48 100 
40° 6,76 6,72 8,33 8,95 10,02 10,08 10,22 9,54 8,38 7,75 6,72 6,52 100 
41° 6,69 6,69 8,32 8,98 10,08 1Ο,15 10,29 9,56 8,39 7,73 6,67 6,45 100 
42° 6,62 6,65 8,31 9,00 1Ο,14 10,21 10,35 9,62 8,40 7,70 6,62 6,38 100 
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Επίσης στον πίνακα 9.4 φαίνοντα1 01 τ1μές του F 
υπολογ1ζόμενες γ1α κάθε μήνα από τη σχέση 9.4 κα1 01 τ1μές του a 
από τη σχέση 9.5. Τέλος στον ίδ10 πίνακα υπολογίζετα1 η Ημερήσ1α 

Βασ1κή Εξατμ1σοδ1απνοή ETDr από τη σχέση 9.3, όπου γ~α την εύρεση 
του συντελεστή b, που φαίνετα1 κ~ αυτός στον πίνακα 9.4, κάνουμε 
γραμμ1κή παρεμβολή μεταξύ των τρ1ών μεγεθών η/Ν, v, RHmin στον 

πίνακα 9.2. 

1 

/Μήνες Ημέρες ~ F a. b ETDr 

1 

μήνα, μ (ιιι3 /στρ. /ημ. } 

Ιαν. 31 6.80 70.11 -1.399 0.732 0.257 

Φεβ. 28 6.74 71.72 -1.458 0.779 0.537 

Μαρ. 31 8.33 100.34 -1.493 0.792 1.070 

Απρ. 30 8.94 125.54 -1.582 0.903 2.197 

Μά1. 31 9.99 161.67 -1.681 0.965 3.352 

Ιούν. 30 10.05 180.81 -1.766 1.048 4.550 

Ιούλ. 31 10.19 198.61 -1.881 1.160 5.551 

1 Αυγ. ί 31 9.52 182.24 -1.881 1.155 4.909 
1 

1 
Σεπ. 30 8.38 1147.03 -1.773 1.030 3.275 

1 Οκτ. 31 7.76 116.43 -1.625 0.897 1.744 
1 
1 Νοέ. 30 6.75 82.52 -1.466 0.749 0.594 

Δ.εκ. 31 6.50 69.99 -1.362 0.686 0.187 

Πίνακας 9.4 Υπολογ1σμοί Ημερήσ1ας Βασ~κής Εξατμ1σοδ1απνοής (ETDr) 
με τη μέθοδο Blaney-Criddle. 

9.4 Εμμεση εκτίμηση της Πραyματ1κής Εξατμ1σοδ1απνοής 

Εκτ1μούμε αρχ1κά από τον πίνακα 9.1 τους φυτ~κούς 

συντελεστές των οπωροφόρων, γ1α ελαφρό μέχρ1 μέτρ10 άνεμο (αφού 

γ~α κάθε μήνα είνα~ ν<1.08m/sec) κα1 γ~α υγρό κλίμα στους μήνες 

Σεπτέμβρ10, Οκτώβρ10, Απρίλ10, Ηά10 (αφού RHmin>60%), ενώ γ~α 

ξηρό κλίμα στους μήνες Ιούν10 έως κα1 Αύγουστο (αφού RHmin<60%). 
01 τ~μές τόσο της ταχύτητας του αέρα, όσο κα1 της ελάχ1στης 

σχετ1κής υγρασίας μπορούν να παρατηρηθο(rν στον πίνακα 4.4 
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Γ1α τους μήνες Νοέμβρ10 έως κα1 Μάρτ10, όπου δεν έχουμε 

βλαστ1κή περίοδο, θεωρούμε ότ1 τα δένδρα απορροφούν ελάχ1στη 

ποσότητα λύματος, οπότε εκτ1μάτα1 ένας φυτ~κός συντελεστής ίσος 

με 0.4. Ολες 01 μην1αiες τlμές των φυτ~κών συντελεστών των 

οπωροφόρων φαίνοντα1 στον πiνακα 9.5. 

01 τlμές των φυτ1κών συντελεστών των . δασ1κών, που 

κυμαίνοντα1 από 0.4-0.7, κατανέμοντα1 ανάλογα με την εποχή, όπως 
φαίνοντα1 στον πίνακα 9.5. 

Στον πiνακα 9.5 υπολοyiζετα1, 

Πραyματ1κή Ημερήσ1α Εξατμ1σοδ1απνοή, 

βάσε1 της σχέσης 9.2, η 

γ1α όλους τους μήνες, τόσο 

γ1α τα οπωροφόρα, όσο κα1 y1α τα δασ1κά. 

11 
Μήνες 

1 
kc(oπ.) kc(δασ.) EYDc(oπ.) ΕΤDc(δασ.) 1 

1 
11 (ι1/στρ./ημ.) (ι1 /otp./'QJ.) 

Ιαν. 0.400 0.40 0.109 0.109 

1 

Φεβ. 0.400 0.40 0.226 0.226 

1 ιι Μαρ. 0.400 0.40 0.449 0.449 
lι 
Ί 

Απρ. 0.450 0.45 1.039 1.039 

1 
Μά1. 0.525 0.50 1.848 1.760 

1 Ιοuν. 0.800 0.65 3.822 3.106 
1 

Ιούλ. 0.950 0.70 5'. 537 4.080 

Αύγ. 0.950 0.70 4.897 3.608 

Σεπ. 0.550 0.60 2.579 2.064 

1 Οκτ. 0.575 0.50 1.054 0.916 
1 
1 Νοέ. 0.400 0.40 0.250 0.250 

1 
1 

1 1 
Δ.εκ. 0.400 0.40 0.079 0.079 jJ 

Πiνακας 9.5 Πραyματ1κή Ημερήσ1α Εξατμ1σοδ1απνοή οπωροφόρων κα1 

δασ1κών γ1α όλο το έτος 
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9.5 Εύρος άρδευσης 

Το εύρος της άρδευσης ή συχνότητα άρδευσης Di εiνα1 το 
χρον1κό δ~άστημα σε ημέρες, που μεσολαβεί μεταξύ δύο δ~αδοχ1κώv 

αρδεύσεων κα1 είνα1 δυνατό να επ1λεyεί με ορ1σμένα yεωρyοτεχν1κά 
κρ1τήρ1α κατά είδος δένδρου ή φυτού. 

Το εύρος άρδευσης είνα1 συνάρτηση της δόσης 

κα1 της Ημερήσ1ας Πραyματ1κής Εξατμ1σοδ1απvοής 

υπολοyίζετα1 από τη σχέση: 

Di• Ld 
ET.Dc 

(9·. 6} 

9.6 λνciyχ:ες δένδρου σε λύμα ανά άρδευση 

άρδευσης (Ld) 
(ETDc) κα1 

Η συνολ1κή έκταση των οπωροφόρων σ'όλη την έκταση εφαρμογής 

εiνα1 384 στρέμματα, ενώ των δασ1κών 576 στρέμματα. Ο αρ1θμός των 
δένδρων βρίσκετα1, αν δ~α1ρέσουμε την έκτασή τους Α με το 
φυτευτ1κό τους σύνδεσμο (SexSl), δηλαδή: 

Α ΔB----
(SexSl) {9 1 7) 

38400 δtνδp~ 

( ) Δ Α { δ ~ i1 1 ) -'-Δ ι 1 - 5 7 6 ο ο ο n12 -f= Δ • 5 7 6 ο ο δ J.. ν δ Ρ IV .9.7 . .... (,!N,q
1

1 ... • • • --r ( - { 1 ""'°'} ς;ί ~ 
~""-..ι (Sexsl) . v«tJ.ι (2χ5)n1 2 11 ... v. 

01 απα1τήσε1ς της έκτασης σε λύμα (VΛ σε m3/ημ.) βρίσκοvτα1, 

αν πολλαπλασ1άσουμε την Πραyματ1κή Ημερήσ1α Εξατμ1σοδ1απνοή ETDc 
με την επ1φάνε1α Α, δηλαδή: 
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(9 1 8) 

Τέλος 01 ανάγκες ενός δέντρου σε λύμα, y1α κάθε άρδευση (VA 
σε lt/δένδρο/άρδευση), θα δiνοντα1 από τη σχέση: 

(9. 9 J 

01 τ1μές που προκύπτουν εφαρμόζοντας τ1ς σχέσε1ς (9.6), 
(9.8) κα1 (9.9), φαiνοντα1 y1α όλους τους μήνες στον πίνακα 9.6. 

9.7 λ1άρκε1α άρδευσης 

Η δ1άρκε1α άρδευσης Ti είνα1 συνάρτηση της δ1ηθητ1κότητας 
του εδάφους. Οσο μεγαλύτερη εiνα1 η δ1ηθητ1κότητα αυτή, τόσο 
μ1κρότερη θα είνα1 η δ~άρκε1α της άρδευσης. Εκφράζε1 τη χρον1κή 
δ1άρκε1α σε ώρες κατά τ1ς οποίες αρδεύουμε σε κάθε άρδευση κα1 
δiνετα1 από τη σχέση: 

Ti• VΔ 
q 

(9.10) 

όπου q η παροχή του δ1ανεμητή (lt/h). 
VΔ 01 απα1τήσε1ς του δένδρου σε λύμα ανά άρδευση 

(lt/δένδρο/άρδευση). 

01 τ1μές που 
τη δ~άρκε1α της 

πίνακα 9.6. 

προκύπτουν, εφαρμόζοντας τη σχέση 

άρδευσης, φαiνοντα1 γ~α όλους τους 

9.8 Παροχή λύματος σε κάθε δένδρο ανά άρδευση 

(9.10), y1α 
μήνες στον 

Κάθε φορά που αρδεύουμε παρέχουμε ποσότητα λύματος σε κάθε 
δένδρο QΔ (m3 /h/δένδρο/άρδευση), που δiνετα1 από τη σχέση: 
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(9 .11) 

όπου Α η έκταση των οπωροφόρων ή δασ1κών ανάλογα (στρέμματα) 

Lad η δόση εφαρμογής ( m3 /στρ. ) 
q η παροχή του δ~ανεμητή (lt/h) 
VA 01 απα1τήσε1ς του δένδρου σε λύμα ανά άρδευση 

(lt/δένδρο/άρδευση). 

01 τ~μές που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης (9.11) 
φαiνοντα1, y1α όλους τους μήνες, τόσο y1α τα οπωροφόρα, όσο κα1 

γ1α τα δασ1κά, στον πiνακα 9.6. 

Κήv. Di(ιι.) 

(ηJέp.) 

Ιαν. 22 
1 

Φεβ. 11 
1 

Καρ. 5 ! 

Απρ. 2 

Μά1. 1 

Ιούν 1 
1 

1 Ιούλ 1 1 

1 Αύy. 1 1 

Σεπ. 2 

li 1 
1 Οκt. 1 2 

1 
Νοέ. 10 

1 
~εκ. 31 

Πiνακας 9.6 

! 

Dic& .. J Υιιιι.) Υι(διιJ 1 Υιιιι. ι Υιιιιι) Υicιι. J riιιιι) Qι(οι.) Οιιιιι) 

(qJέp.) (•3 /ιιJ) (11/qp.) (1/δ/ο.) (1/δ/α) (h:ιin) (~:ιin) (ιJ /h/ (13/h/ 
δ/ι) δ/ι) 

22 41.86 62.78 23.98 23.98 ο:48' 3: 00 1 1297 519 

11 86.78 130.18 24.86 Η.86 0:50• 3:01• 1251 500 

5 172.42 258.62 22.45 22.45 ο: 45, 2148' 1385 554 

2 398.98 598.46 20.78 20.78 0:42• 2: 36' Η97 599 

1 709.63 1013.76 18.48 17.60 ο :·3 7, 2:12• 1683 707 

1 

1 
1 1469.65 1789.06 38.22 31. 06 1: 1.6' 3: 53 1 1343 661 1 

1 
1 1 2126.21 2350.08 1 55.37 40.80 1:51 1 5106' 927 503 

-

1 1880.45 2078.21 48.97 36.08 1:38' 4: 31' 1048 569 

2 990. 34 1188.86 1 51.58 41. 28 1:43• 5: 10, 995 497 
1 

1 
3 1 404. 74 527.62 21.08 27.48 ο: 42' 3: 26 1 14 76 453 

10 96.00 144.00 25.00 25.00 0:50• 3:oa• 1244 498 
1 

31 1 30. 34 45.50 24. 49 24. 49 ο: 49' 3:04' 1270 508 

Τ~μές των Di, VA, VΔ, Ti κα1 QΔ τόσο γ1α τα 

οπωροφόρα, όσο κα1 γ~α τα δασ1κά, y1α ένα χρόνο. 
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ΚΕΦΑ.Λ.Α.ΙΟ :10~ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΑΕΥΣΗΣ 

10.1 Α1α-ι;ομή', yραμμ1:κές :κα1 συνολ1κές απώλε1ες 9ορ-.;iου, σε 
αyωyούς yεv1:κά 

Παρακάτω περ1γράφοντα1 δ1άφορες σχέσε1ς απαραίτητες γ1α τον 

υπολογ1σμό τόσο των δ1ατομών, όσο κα1 των απωλε1ών στους αγωγούς. 

Ο υπολογ1σμός της ελάχ1στης εσωτερ1κής δ1αμέτρου D (mm) των 

αγωγών υπολογiζετα1 με προσέγy1ση από τον εμπε1ρ1κό τύπο: 

(10.1) 

όπου Q η παροχή του λύματος μέσα στον αγωγό (lt/sec} 
Vaax η μέγ1στη ταχύτητα ροής στο σωλήνα (m/sec). 

Τα όρ1α της ταχύτητας ροής μπορεί να γίνε1 δεκτό, ότ1 

κυμαίνοντα1 από 0.5m/sec (ελάχ1στη) έως 1.25m/sec (μέγ1στη), 
ώστε, σε περίπτωση μη μόν1μης ροής (μεταβαλλόμενη παροχή), να 
αποφεύγοντα1 01 ταλαντώσε1ς κα1 01 καταπονή.σε1ς από αύξηση της 
πίεσης. 

01 yραμμ1~ές απώλε1ες ΗΕ (m/100m αγωγού) των αγωγών 

επ1κράτησε να υπολογiζοντα~ με τη σχέση των Hazen-Williams: 

όπου Q 
D 
c 

Hrnι1. 21>~1012. ( ~; 1.es2.n·t.e1 
- L. 

(10.2) 

η παροχή του αγωγού (lt/sec) 
η εσωτερ1κή δ1άμετρος του αγωγού (mm) 
ο συντελεστής τρ1βής (τραχύτητας} του αγωγού που 

γ1α πλαστ1κούς σωλήνες έχε1 συνήθως τ1μή ίση με 

150. 
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Η σχέση (10.2) δiνε1 τ~ς yραμμ1κές απώλε1ες γ~α αγωγό που 

εiνα1 συνεχής κα1 έχε~ σταθερή παροχή. 01 απώλε1ες αυτές μπορούν 
επίσης να βρεθούν κα1 από νομογραφήματα, που προμηθεύουν 01 

κατασκευαστές των σωλήνων, όπως τα νομογραφήματα 10.1, 10.2 κα1 
10.3. 

ο .c 
Ν ......... 

:") 

~ 
Ε 

·C" 
χ 

ο 
Q 
σ 
c 

11 

ο 

ιJ) 

2 
"' ~ , 

_. " j ϊ ο 
Ζ σ.!,u ~ 
UJ ... 
Ν ~~ u 
~ 
:Ι: 

Ν 
<./' 
ο ,.: 
ι: ιι .;:) 

~ 
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ΝΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 6 ΑΤΜ 
PRESSURE LOSS DIAGAAM OF PVC ΡΙΡΕS 6 ΑΤΜ 

οιι 
α 

ο. 
ε't---t--+-W+-++H+~-.4-~k--+-ι-~+1~:.-.A---V--+-J-_J_.1-.JJ 

ι..) 
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Νομ. 10.3 Παροχή .. 
Flow rate mJ/h 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτiου Pf (m) ενός αγωγού δίνοντα1 
από τη σχέση: 

ί,10.3} 

το μήκος του αγωγού (m) όπου L 
Ht 01 yραμμ1κές απώλε1ες του αγωγού (m/100m αγωγού). 

10.2 Παροχή, συνολ1κές απώλε1ες 9ορτίου κα1 π1έσε1ς σε 
πλευρ1κούς αyωyούς 

ο αρ1θμός των δ1ανεμητών η, ανά πλευρ1κό, δίνετα1 από τη 

σχέση: 

(10.4) 

όπου Lπ το μήκος του πλευρ1κού (m) 
Se η απόστασrι μεταξύ των δ1ανεμητών ( m) . 
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Η παροχή Qπ (lt/h) κάθε πλευρ1κού εiνα1: 

(10 1 5) 

η παροχή του δ1ανεμητή (lt/h) όπου qδ 

η ο αρ1θμός των δ1ανεμητών ανά πλευρ1κό. 

Στους πλευρ1κούς αγωγούς, αφενός η παροχή εiνα1 

μεταβαλλόμενη σαν συνέπε~α των υδροληψ~ών των δ1ανεμητών κα1, 

αφετέρου, δημ1ουργούντα1 πρόσθετες απώλε1ες φορτίου λόγω των 

υδροληψ1ών αυτών. Η δ1αφοροποiηση των απωλε1ών λόγω με~ώσεως της 

παροχής εκφράζετα1 μ'ένα συντελεστή J,τ1μές του οποίου, ανάλογα 

με τον αρ1θμό των δ1ανεμητών που φέρε~ ο αγωγός, δiνοντα1 στον 

πίνακα 10.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 .1 
Τιμές του crΙJ~·τεί.εστή J ai·ril. oγa με τσι· αριΟμό τιvι· u.δροl..ηψι((J1· 

r.1·ός αγωγού 
, 

Αpιθμός J Αριθμός J 
υδροληψιci:Jν υδροληψιών 

(!) (2) ( 1) (2) 

Ι Ι.000 14 0.387 
2 0.639 16 0.382 
3 0.535 18 0.379 

1 
4 0.486 20 0.376 
5 ΟΑ57 25 0,371 
6 

1 

0.435 30 0.368 

1 

8 0,415 40 0,364 
10 0,402 50 0,361 
12 0,394 100 0,356 
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01 πρόσθετες απώλε1ες λόγω των συχνών υδροληψ1ών των 

δ1ανεμητών εκφράζοντα~ από το συντελεστή: 

όπου c 

Cn 

C _ ( C ':ι. .Β~2 
d- -) 

.rτ 
(10.6) 

l,.,l'J 

ο συντελεστής τρ1βής (τραχύτητας) του αγωγού που 

γ~α πλαστ1κούς σωλήνες έχε1 συνήθως τ~μή iση με 

150. 
συντελεστής η τ~μή του οποiου δ1αμορφώνετα1, 

ανάλογα με την μεταξύ των δ1ανεμητών απόσταση κα1 

τη φύση των υδροληψ1ών, μεταξύ των ορίων 60 κα1 
150. 

Γ1α τη συνηθ1σμένη συνδεσμολογiα των δ1ανεμητών, η 

αντ1στο1χiα μεταξύ Se κα1 Cn εiνα1 περiπου η εξής: 

Ί Se 
1 

(m} Cn 

0.8 80 

1.0 90 

1.2 100 

1.5 110 

2.0 120 

2.5 140 

Παiρνοντσς υπόψη τα παραπάνω, 01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου 

σε ένα πλευρ1κό αγωγό Pt (m) μπορεi να υπολογίζοντα1 με τη σχέση: 

Η ·L ·J·C ... ! π - ς.~ 

P:'?C• 100 {10.7) 
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Η απα1τούμενη πίεση στην αρχή του πλευρ1κού αγωγού pιπ (m) 
υπολογίζετα1 με τη σχέση: 

όπου Pa 

Ρfπ 

κα1 Δ.Ε 

είνα1 η λε1τουργ1κή πίεση του δ~ανεμητή (m) 
είνα1 η ολ1κή απώλε1α φορτίου (m) 
είνα1 η δ~αφορά υψομέτρου μεταξύ της αρχής κα1 του 

τέλους του αγωγού (m), της οποίας το πρόσημο εiνα1 
θετ1κό όταν ο αγωγός έχε~ δ~εύθυνση αντίθετη προς 

την κλίση του εδάφους κα1 αρνητ1κό όταν ο αγωγός 

ακολουθεί την κλίση του εδάφους. 

Η πίεση στο τέλος του πλευρ1κού αγωγού Ρ2π (m) υπολογίζετα1 
με τη σχέση: 

(10.9) 

10.3 Παροχή, συνολ1κές απώλε~ες φορτίου κα1 π1έσε1ς σε 

δευτερεύοντες αyωyούς 

Ο αρ1θμός των πλευρ1κών m, ανά δευτερεύοντα, δiνετα1 από τη 
σχέση: 

\10.10) 

όπου Ls το μήκος του δευτερεύοντα (m) 
Sl η απόσταση μεταξύ των πλευρ1κών (m). 

01 δευτερεύοντες αγωγοί μπορεί να χαρακτηρ1στούν λε1τουργ1κά 
σαν ανάλογο~ προς τους πλευρ1κούς αγωγούς, όπου τη θέση των 

δ~ανεμητών παiρνουν 01 υδροληψίες των πλευρ1κών αγωγών. Ετσ1 η 

παροχή των δευτερευόντων αγωγών Qδ (lt/sec) υπολογίζετα1 με τη 
σχέση: 



όπου m 
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(10.11) 

εiνα1 ο αρ1θμός των πλευρ1κών αγωγών 

δευτερεύοντα 

η παροχή κάθε πλευρ1κού (lt/sec). 

στο 

01 απώλε1ες φορτiου γ~α δευτερεύοντες υπολογiζοντα1 με τη 

σχέση (10.7), στην οποiα παiρνετα1 Cd=l, δηλαδή: 

H·L ·J ο • t b 
... tb 100 (10 .12) 

όπου το J υπολογiζετα1 από τον πίνακα 10.1 ανάλογα με τον 

αρ1θμό των υδροληψ1ών των πλευρ1κών αγωγών. 

Η πίεση στο τέλος 

υπολογίζετα1 με τη σχέση: 

του δευτερεύοντα αγωγού Ρ2δ (πι) 

όπου Ρ1.δ 

Ρtδ 

κα1 ΔΕ 

(10.13) 

εiνα1 η πiεση στην αρχή του δευτερεύοντα (m) 
εiνα1 η ολ1κή απώλε1α φορτiου . (m) 

εiνα1 η δ~αφορά υψομέτρου μετ·αξύ της αρχής κα1 του 

τέλους του αγωγού (m), της οποίας το πρόσημο είνα1 

θετ1κό όταν ο αγωγός έχε~ δ~εύθυνση αντίθετη προς 

την κλίση του εδάφους κα1 αρνητ~κό όταν ο αγωγός 

ακολουθεί την κλίση του εδάφους. 
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10.4 Κεκλ1μέvο1 δευ~ερεύοvι;ες ή υποκύρ101 αyιιyοί με 
υδροληyίες 

Οταν το έδαφος εiνα1 κεκλ1μένο, 01 δευτερεύοντες αγωγοi 

ακολουθούν δ~εύθυνση κάθετη προς τ~ς 1σοίtφείς. Σε μ1α τέτο1α 

περίπτωση, η θέση της υδρ1ληψίας του δευτερεύοντα από τον κύρ10 
αγωγό μεταφοράς πρέπε1 να καθορ1στεί με επ1λογή των δ~αμέτρων κα1 

μηκών των ανάντη κα1 κατάντη τμημάτων του δευτερεύοντα αγωγού 

τέτο1α που η πίεση στα δύο άκρα να είνα1 η ίδ1α. 01 επ~τρεπόμενες 
απώλε1ες h ( m) στους δύο κ·λάδους ( α κα1 β) του δευτερεύοντα 
αγωγού δίνοντα1 αντίστο1χα από τ~ς σχέσε1ς: 

όπου Pi 

(10 .14) 

(10 .15) 

εiνα1 η πiεση στο κο1νό σημείο υδροληψίας των δύο 
κλάδων (m) 

Ρ2α εiνα1 η πίεση στο πάνω άκρο του ανάντη τμήματος 

τοιτ αγωγού (ιn) 

p2e εiνα1 η πiεση στο κάτω άκρο του κατάντη τμήματος 

του αγωγού (m). 

Αν p2a=p2e, τότε θα πρέπε1: 

όπου Ρfα 

Ρtβ 

Ε2α 

E2e 

(;10.16) 

η απώλε1α φορτίου στον κλάδο α (m) 
η απώλε1α φορτίου στον κλάδο β (m) 
το υψόμετρο στο πάνω άκρο του κλάδου α (ιn) 

το υψόμετρο στο κάτω άκρο του κλάδου β (m). 

Ολα τα παραπάνω στο1χεία φαίνοντα1 στο σχήμα 10.1. 



επι'rrΕδc 
O..Vca:popd ~ 

Σχήμα 10.1 Στο1χεiα υπολογ1σμού των δύο κλάδων ενός 
δευτερεύοντα αγωγού μεταφοράς σε κεκλ1μένο 
έδαφος 
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Η επ1λογή του σημεiου υδροληψiας του δευτερεύοντα από τον 

κύρ10 αγωγό μεταφοράς πρέπε1 να γiνετα1 έτσ1 που να 1κανοπο1είτα1 

η σχέση (10.16), χωρίς να γiνετα1 υπέρβαση του επ1τρεπόμενου 
ορiου απωλε1ών (h), δηλαδή: 

όπου Ei 

Ό - .ih+'f:i!;-D 
..ι. ra, ...:; ....... -'--' ..ι.. DJI ιJ (10.17) 

(10.18) 

το υψόμετρο στο σημεiο υδροληφiας (m). 

Εφαρμόζοντας τη σχέση (10.13) στην περiπτωση κεκλ1μένου 

αγωγού, μπορούμε να έχουμε τ~ς σχέσε1ς, που δiνουν τ~ς π1έσε1ς 
στα δύο άκρα του αγωγού, δηλαδή: 

P2a=P1- [pf~ + (Ε2α -Ε)] 

P~p=JJ1- [Ρtρ + (Ε~μ-Ε1)] 

(10.19) 

(10.20) 

Από τη σχέση (10.19), μπορεί να υπολοyiζετα1 η πίεση Pi, στο 
κο1νό σημείο υδροληψίας των δύο κλάδων, του κελ1μένου αγωγού, 
δηλαδή: 

(10 1 21) 

10.5 Κεκλ1μένο1 αyωyο1 σύνδεσης χωρίς υδροληyiες 

θεωρούμε τον κεκλ1μένο αγωγό του σχήματος 10.2. 

Σχήμα 10.2 Αγωγός σύνδεσης χωρiς υδροληψiες 
σε κεκλ1μένο έδαφος 
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Η εξiσωση ενέργε1ας μεταξύ του πάνω άκρου του 1 κα1 του κάτω 
2, με τη ροή του ρευστού να yiνετα1 από το 1 στο 2, γράφετα1: 

v.2 v;:Z 
D +ρ·-1 +ρ·c·ε •""'. +ρ·-2 +p·g·ε +""' - 1 2 .... 1 1ιι1'2 2 2 .!!' r (10.22) 

όπου Ρ1 η πiεση στο πάνω άκρο του αγωγού (Pa) 
Ρ2 η πiεση στο κάτω άκρο του αγοογού (Pa) 
ρ η πυκνότητα του ρευστού (kg/m3 ), (θεωρούμε την 

· πυκνότητα του νερού, στη μέση θερμοκρασiα των 

14. 2° c' π~ν.4.4, iση με 999.17kg/ιn3) 

νι η ταχύτητα του ρευστού στο σημεiο 1 (m/sec) 
ν2 η ταχύτητα του ρευστού στο σημεiο 2 (m/sec) 
g η επ1τάχυνση της βαρύτητας (9.81m/sec2) 
ει το υψόμετρο του άκρου 1 του αγωγού ( m) 
ε2 το υψόμετρο του άκρου 2 του αγωγού (m) 
Pf απώλε1ες φορτiου σε αγωγό ( Pa}. 

Θεωρώντας νι=ν2 (κο1νή ταχύτητα του ρευστού στο σωλήνα) κα1 

το σημεiο 2 του αγωγού, σαν σημείο αναφοράς, όπου ε2=0, η εξiσωση 
(10.22) γiνετα1: 

(10.23) 

Στη μετάβαση της ροής από στρωτή σε τυρβώδη παiζε1 σπουδαiο 

ρόλο ο λόγος των δυνάμεων αδράνε1ας προς τ~ς δυνάμε1ς τρ16ής. 01 
πρώτες εiνα1 ανάλογες προς τη μάζα (ή πυκνότητα αν θεωρηθεί η 

μονάδα όγκου) κα1 την κ1νηματ1κή του κατάσταση (ταχύτητα, 

επ1τάχυνση). 01 δεύτερες εiνα1 ανάλογες πρός το 1ξώδες. Τα μεγέθη 

αυτά συνδυάζοντα1 κατ'αυτόν τον 

αδ1άστατο αρ1θμό Reynolds: 
τρόπο στο χαρακτηρ1στ1κό 



όπου ν 

D 
ν 
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(10.24) 

η ταχύτητα του ρευστού στον αγωγό (m/sec) 
η δ~άμετρος του αγωγού (m) 

το κ1νηματ1κό 1ξώδες του ρευστού (m2/sec), 
(θεωρούμε το κ1νηματ1κό 1ξώδες του νερού, στη μέση 

θερμοκρασiα των 14.2°C, π~ν.4.4, iσο με 

1.157x1Q-6m2/sec), 

στον οποiο μπορεi να δωθεi η έννο1α του ' λόγου των δυνάμεων 

αδράνε1ας κα1 των δυνάμεων τρ1βής κα1 ροής. Από την εμπε1ρία του 
πε1ράματος των χρωματ1σμένων νηματiων του Reynolds εύκολα γiνετα1 
ο συλλογ1σμός ότ1 η στρωτή ροή - μ~κρή ροϊκή ταχύτητα, λεπτός 

αγωγός χαρακτηρiζετα1 με μ1κρούς αρ1θμούς Reynolds, ενώ η 

τυρβώδης ροή με μεγάλους. Ετσ1 ο αρ1θμός Reynolds αποτελεί 

χαρακτηρ1στ1κό μέτρο γ1α τη μετάβαση της ροής από στρωτή σε 

τυρβώδη. Γ1α ροή σε κυκλ1κούς αγωγούς η μετάβαση γiνετα1 στον 

κρiσ1μο αρ1θμό Reynolds: 

Recr=2320 

Η τ~μή αυτή είνα1 αποτέλεσμα πε1ραμάτων του Schiller (1922) 
σε τεχν1κά λείους κα1 ευθείς αγωγούς. Κατ'άλλους πε1ραματ1στές 

προκύπτουν δ~αφορετ1κές τ~μές, που περ1ορίζοντα1 γεν1κά στο 

δ1άστημα 1900<Recr<2800. Ομως y1α όλα τα τεχν1κά προβλήματα έχε~ 
καθ1ερωθεί η τ~μή του 2320. Ετσ1 ροή με Re<Recr θεωρείτα1 στρωτή 

κα1 με Re>Recr θεωρείτα1 τυρβώδης. 

01 απώλε1ες φορτίου Pf {Pa) σε αγωγό γ~α τυρβώδη ροή 

ασυμπίεστου ρευστού δίνετα1 από την έκφραση Darcy-Weisbach: 

όπου c 
ν 

D 

(10.25) 

ο συντελεστής τρ1βής των το1χωμάτων του αγωγού 

η ταχύτητα του ρευστού στον αγωγό (m/sec) 
η δ~άμετρος του αγωγού (m} 

ρ η πυκνότητα του ρευστού {kg/m3), (θεωρούμε την 

πυκνότητα του νερού, στη μέση θερμοκρασία των 

14.2°C, π~ν.4.4, ίση με 999.17kg/m3) 
L το μήκος του αγωγού (m). 



128 

Ο συντελεστής τρ1βής C γ1α στρωτή ροή είνα1 ίσος με 64/Re, 
ενώ γ1α τυρβώδη δίνετα1 από το δ1άγραμμα 10.1 του Hoody, αφού 
προσδ1ορ1στεi πρώτα η τ~μή της απόλυτης τραχύτητας ε από τον 

πίνακα 10.2 κα1 κατόπ1ν της σχετ1κής ε/D. 

Σημε1ώvετα1 ότ1 1Pa=1.02x1Q-4m στήλης Η2Ο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. 2 Ένδεικτικ~ς τιμt~ τnς &π6λυτηs τραχ~τητας ε 

Σωλf)v.ες :άττό. ~μέταλλο 

(χαλκός,μττροϋτζος, 

έλαφρά μέταλλα) ,άττό 

γυαλί,ττλεΕιγκλάς, 

πλαστικό 

Έλαστικός σωλήνας 

Χαλυβδοσωλf\νας 

χωρίς ραφή 

Χαλυβδοσωλήνας 

μέ ραφή 

Χυτοσιδηρόc σω-

λήναc 

Μεταχειρισμένος: 

χαλυβδοσωλfιναc 

Κατάσταση 

τοιχώματος 

καινούργιο,τεχνι

κά λείο 

καινοόργιο 

τοίχωμα έςελασμένο 

καθαρισμένο μέ 6ςέα 

έττιψευδαργυρωμένο 

μέ τοίχ.έΕελασμένο 

άσφαλτωμένο 

γαλβανωμένο 

μέ τοίχωμα χυτεύσεωc 

άσφαλτωμένο 

σκουρ ι·ασμένο 

μέ έττικαθήσειc; 

δμοιόμορφη σκουριά 

έλαφρές: έπικαθήσειc 

μέσες: έττικαθήσειc 

ττολλέc έπLκαθήσειc 

Τραχότητα 

σέ mm 

0,0013 

μέχρι 

0,0015 

Ο,0016 

0,02 -

0,03 -

0,07 -

Ο,04 -

0,01 -

0,008 

0,06 

0,04 

Ο,16 

0,1 

0,05 

ο ,,..2 - 0,6 

0,1 - Ο,13 

i;o -1,s 
1,5 - 3,0 

- 0,15 

0,15 - 0,4 

- 1,5 
·2 - 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 . Ένδειχτιχές τιμές της άπόλυτης τραχύτητας ε 

(συνέχεια). 

Εrδος ύλικοϋ Κατάσταση · Τραχύτητα 

τοιχώματος σέ mrn 

Τσιμεντοσωλήνας έμττορίου 0,03 - 0,1 
(π.x.Eternit) 

Σωλfινες άπ6 μπε- λεία 0,3 - 0,8 
τόν,έμπορίου σχετικά λεία 1,0 - 2,0 

τραχέα 2,0 - 3,0 

Σωλf'Ίνες άπό μπε-

τόν μετά πολυετη 0,2 - 0,3 
χρήση σέ νερό 

'Αγωγοί μέ _ςύλ ι νη τραχέα 1,0 - 2,5 .. 
έπένδυση 

'Αγωγοί άποχετεύσεωc έ:μπορίου 

άπό κερα.μεικό 'V ο 1()7 

Χτιστό τοίχωμα 2 - 30 

Χωμάτινο τοίχωμα 8 - 130 

Πέτρινο fΊ βpαχωδε\; 80 ... 1000 
τοί χο>μα 



υ 

~ 
~ 

~ 
~ 
h 
~ 
~ 
~ ! Είδος σωλήνα Τιμές του σε ε σε mm 
~ .ι ή επένδυσης (ΊCαινούριος) Περιοχή Τιμήσχεδιασμού 

~ 1 Οοειy · nνoc 0.0015 0.0015 

0.0015 0.00!5 

0.3-3.0 1.2 
0.12-0.61 0.24 

0.061-0.183 0.12 
0.0024 0.0024 

0.0024 C.0024 

0.003 0.003 

0.061-0.24 ό . 150 
0.030-0.09 ! 0.061 

ο.030-0. 091 0.061 

0.91 - 9.1 1.83 
0.0024 0.0024 

0.18-0.91 0.61 

.0081· f f 
~~~-+-~~~~~---< •007 6.__.7_._~...._10~.~-1-.-5~2~~~3~-4~~5~6~7~8~1-Ο-.~-1.-5~2. 

ΑΡ/θΜΟΣ REYNOWS 
Vd ,, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΙΒΗΣ C 

(ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ 

Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΉΝΑ) 

Καμπύλες για σχετική τραχύτητα 

ε/d = από 0.00000 l μέχρι 0.050 
( ε =μέγεθος επιφανειακών ανωμαλειών) 
( d =πραγματική εσωτερική διάμετρος) 

__ 008 

• • ,. 1 1 • . • 1 1' 1 , , 1 ==. . ς:::,ι ' .007 
3 4 5 6 7 8 107 1.5 2 a 4 s Β 1 s 1ο& 

1-" 
ω 
ο 
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10.6 Υπολοy1σμός πλευρ1χ~ν αy~yών δασ1κών 

Σύμφωνα με τη σχέση (10.4), ο αρ1θμός των σταλακτήρων ανά 
πλευρ1κό θα εiνα1: 

Ενώ η παροχή κάθε πλευρ1κού, από τη σχέση (10.5), εiνα1: 

Θεωρώντας μέy1στη ταχύτητα ροής του λύματος ίση με 1m/sec, η 
δ1άμετρος του πλευρ1κού από τη σχέση (10.1) είνα1: 

320l(~600sec_;;aifD&lO. 7 33mm 
11α1 sec 

Τυποπο1ώντας, επ1λέγου11ε από το νομογράφημα 10.1 σωλήνα από 
ΡΕ των 6at με Φ16 πραyματ1κής δ~αμέτρου D=12.0mm. 

Από τη σχέση (10.2) μπορούμε να υπολογίσουμε τ~ς yραμμ1κές 

απώλε1ες του πλευρ1κού, δηλαδή: 

Η παραπάνω τ~μή y1α τ~ς Hf μπορεί να επαληθευτεί κα1 από το 

νομογράφημα 10.1, όπως κα~ κάθε τ~μή της σχέσεως (10.2) μπορεί να 
επαληθεύετα1 από τα νομογραφήματα 10.1, 10.2, 10.3 ανάλογα με τη 
δ~άμετρο του αγωγού, τη πίεση κα~ το υλ1κό κατασκευής τα οποία 

έχουμε. 

Από τον πiνακα 10.1 των συντελεστών J, παίρνουμε yiα n=40 
σταλακτήρες, J=0.364. Ενώ από τον πίνακα των συντελεστών Cn, 
παίρνουμε γ1α Se=2m, Cn=120. Ετσ1 η σχέση (10.6} δίνε~: 
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Με αντ1κατάσταση στη σχέση (10.7) παiρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτiου στον πλευρ1κό αyωy6 1 δηλαδή: 

Ρ • 7. 085mχ80.π1χΟ. 364χl. 51 _,. Ρ •3 1 115m/πι\. 
tπ 100.π1 «γ, tn 

Η σχέση (10.8) μπορεi να δώσε~ την απα1τούμενη πίεση στην 

αρχή του πλευρ1κού, θέτοντας την λε1τουρy1κή πiεση του σταλακτήρα 
iση με Pa=10m κα1 την υψομετρ1κή δ1αφορά μεταξύ αρχής κα1 τέλους 
του πλευρ1κού ΑΕ=Ο (y1α το λόγο ότ1 01 πλευρ1κοi αγωγοί 

κατατάσοντα1 κατά τ~ς 1σοϋφεiς), δηλαδή: 

Ριπ•lΟm ... ο. 77 χ3. llSm-+ Ρ~π•12. 4m 

Τέλος η σχέση (10.9) δiνε1 την πίεση στο τέλος του 
πλευρ1κού, δηλαδή: 

10.7 Υπολοy1σμός μ~κρΦν δευτερευόντων αγωγών δασ1κών 

Οπως αναφέρθηκε, γ~α ομαλότητα στο δίκτυο, χρησ1μοπο1ούμε 

ανάμεσα από τους πλευρ1κούς κα1 το μεγάλο δευτερεύοντα, τους 

μ1κρούς δευτερεύοντες (μδ), μήκους 10m ο καθένας. Κάθε μ1κρός 

δευτερεύον εiδαμε πως έχε~ 3 πλευρ1κούς, οπότε από τη σχέση 

(10.11) προκύπτε1: 

Με μέτρηση, στο χάρτη 2.1, συνάγουμε ότ1 η κλiση του εδάφους 
στην περ1οχή των δευτερευόντων αγωγών είνα1 15%, ενώ στην περ1οχή 
των υποκυρiων 11%. 
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Επ1λέyουμε αρχ1κώς την υδροληψία σ'ένα σημείο, ανάμεσα στον 

1ο κα1 2ο πλευρ1κό από την κορυφή του μ1κρού δευτερεύοντα. Ετσ1 η 

παροχή του ανάντη κα1 κατάντη αντίστο1χα τμήματος, εφαρμόζοντας 
τη σχέση (10.11), είνα1: 

Qa=1x(3201/3600sec)=320/3600 l/sec 

Qβ=2x(3201/3600sec)=640/3600 l/sec 

Παίρνουμε σα σύστημα αναφοράς το τελευταίο άκρο του αγωγού, 

οπότε Ε2β=Ο, ενώ το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο E2a=0.15x10m=1.5m. 

Εστω La=1.1m το μήκος του ανάντη τμήματος, 
Lβ=8.9m το μήκος του κατάντη τμήματος κα1 

θεωρούμε ένα επ1τρεπόμενο ύψος απωλε1ών στους κλάδους h=0.2m. 

Θα είνα1: E1=0.15x8.9m=1.335m 

Ενώ 01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου του ανάντη τμήματος θα 
είνα1: 

Pta=h+E1-E2a=0.2m+1.335m-1.5m=0.035m 

Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Hf έχουμε γ~α το αΥάντι1 

τμήμα (J=l λόγω μ1ας υδροληψίας από τον πiνακα 1081): 

1C1 0~pf ·1 oovo 035m (10.12) ~Η.ο - - α;_.. Η - - rι 1 
.,. Η ·=3.182ml100m αιιι. 

_.. i!.I L . τ fα 1 1 m ·ϊ ~α ι ι « ι.ι • .ωΧ.ι. 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέγοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, γ1α την πίεση των 6at): 

'120/:1600 1,852 Λ 
Γ~cιΦ16-+Η =1.21χ101~χ(- , ) χ(12.ο}-4 • 07 -+ 

fu 150 

Ηtιι.=7. 085m/100m~γ. 
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ΓΗι Φ20 ... Η =1. 21χ101:>.χ ( 32013600 ) ϊ.e!i\ (15. 4)-4 .tπ..,. 
fu 150 . 

Hf«=2.24lm/100m~γ. 

Παρατηρούμε ότ1 είμαστε π10 κοντά στην τ~μή 3.182m/100m αγ., 
επ1λέγοντας τη δ~ατομή Φ20. Ετσ1 αντ1καθ1στώντας τώρα τη νέα τ~μή 

2.241m/100m αγ. στη σχέση (10.12), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτίου γ1α το ανάντη τμήμα, δηλαδή: 

D • 2. 241mx1. lmxl _.;; •Ο. 025.m 
t« 1 Ο Ο n1 ι:ι. γ . t« 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου του κατάντη τμήματος θα εiνα1: 

Pte=h+E1-E2e=0.2m+1.335m-O.Om=1.535m 

Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Ht έχουμε y1α το 

κατάντη τμήμα (J=0.639 λόγω δυο υδροληψ1ών από τον πίνακα 10.1): 

(10 .12),. HIJ = iO.-O•pfβ-+ Η - lOOXl. 535m..., Hn =26. 99m/100m αγ . 
.ι. β 1 •J f β ι; 9 fftv (} F. 3 ί' .ι. β 

.Wβ {!: Ι :ί!IΠ,,.. Ι ,_, .,.. ';! 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέγοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, γ1α την πίεση των 6at): 

r~a Φ12 ... Η =1.21χ1Ql~χ( 640/:3600 )1.8!ί~χ(8.4)-4ιΔ7..,. 
~ 150 

Htρ=l45. 277m/l001πf:kγ. 
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Γ~« Φ16 ... Η =1. 21χ101~χ ( 640/3600) 1.es\·(12. ο)--4.Α1...., 
~ 150 

Htp=25.575m/100m Ιiγ. 

Παρατηρούμε ότ1 είμαστε π10 κοντά στην τ~μή 26.99m/100m αγ. 
επ~λέγοντας τη δ~ατομή Φ16. Ετσ1 αvτ1καθ1στώντας τώρα τη νέα τ~μή 

25.575m/100m αγ. στη σχέση (10.12), παiρνουμε τ~ς συνολ~κές 

απώλε~ες φορτiου γ~α το κατάντη τμήμα, δηλαδή: 

Ρ • 25. 575mχ8. 9mx0. 639 _, D 111 • 454 .m 
.b~ 1 0 0 ΙΠ ο; γ . ~ 4\ 

Τα παραπάνω επαληθεύουν τ~ς σχέσε~ς (10.16) έως κα1 (10.18), 
οπότε κα1 ο σχεδ1ασμός αυτός γiνετα1 δεκτός. 

θέλουμε να εξασφαλiσουμε στον πρώτο πλευρ1κό την πiεση της 

αρχής του, ώστε να λε1τουρyεi κανον1κά, οπότε θεωρούμε ότ1 

P2a=P1π=12.4m. Ετσ1 με εφαρμογή της σχέσης (10.21), συνάγουμε την 
πiεση στο σημείο υδροληψίας, δηλαδ~: 

Τέλος, η πiεση στο κάτω άκρο του κατάντη τμήματος, σύμφωνα 

με τη σχέση (10.20} θα εiνα1: 

Ρ~ρ·12. 59m- [l. 454m+ ( om-1. 335m) J ... P~p·12. 47 lm 

10.8 Υπολοy1σμός μεγάλων δευτερευόντων αγωγών δασ1κών 

01 μ1κροi δευτερεύοντες εφοδ1άζοντα1 με λύμα από τους 

μεγάλους δευτερεύοντες (Μδ), μήκους 195m ο καθένας. Κάθε μεγάλος 
δευτερεύον εiδαμε πως έχε~ εκατέρωθεν συνδεδεμένους 28 μ1κρούς 

δευτερεύοντες, οπότε από τη σχέση (10.11) προκύπτε1: 



1.36 

Με μέτρηση, στο χάρτη 2.1, συνάγουμε ότ1 η κλίση του εδάφους 
στην περ~οχή των δευτερευόντων αγωγών εiνα1 15%, ενώ στην περ~οχή 
των υποκυρiων 11%. 

Επ~λέγουμε αρχ~κώς την υδροληψία σ'ένα σημείο, ανάμεσα στον 

5ο κα1 60 μ~κρό δευτερεύοντα της μ~ας πλευράς, από την κορυφή του 
μεγάλου δευτερεύοντα. Ετσ1 η παροχή του ανάντη κα1 κατάντη 
αντίστο~χα τμήματος, εφαρμόζοντας τη σχέση (10.11), εiνα1: 

Qa=10x(9601/3600sec}=9600/3600 l/sec 

Q6=18x(9601/3600sec)=17280/3600 l/sec 

Παίρνουμε σα σύστημα αναφοράς το τελευταίο άκρο του αγωγού, 

οπότε Ε26=0, ενώ το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο E2a=0.15x195m=29.25m. 

Εστω La=73m το μήκος του ανάντη τμήματος, 
L6=122m το μήκος του κατάντη τμήματος κα1 

θεωρούμε ένα επ1τρεπόμενο ύψος απωλε~ών στους κλάδους h=11.75m. 

Θα είνα1: Ei=0.15x122m=18.3m 

Ενώ 01 συνολ~κές απώλε~ες φορτίου του ανάντη τμήματος θα 
εiνα1: 

Pta=h+Eι-E2a=11.75m+18.3m-29.25m=0.8m 

Επ~λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Ht έχουμε yiα το ανάντη 

τμήμα (J=0.402 λόγω 10 υδροληψ1ών από τον πίνακα 10.1): 

(10 .12),,. Η"-= lOO•_._υfli-+ Η ·= lOOXO 1 Bm-+ Η =2. 726m/100m αν. 
. . rι, L«·J fa 73mx0.402 fα ' ' 
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Εφαρμόζοντας την (10.2) παiρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέyοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, y1α την πiεση των 6at): 

Γ~ιι Φ50 .. Η =1.21χ101~χ( 9600/3600)1.e!\(43.4)-4.61..., 
fa 150 

Ht«=7. 36m/100mtt.ιγ. 

ΓΗι Φ63 .. Η,, =1. 21χ101~χ ( 96ΟΟ/3ιsοο} l.es2 χ (54. e)-4.Δ1,.. 
ta 150 

Ht«=2.36m/100m~γ. 

Παρατηρούμε ότ1 εiμαστε π10 κοντά στην τ~μή 2.726m/100m αy., 
επ1λέyοντας τη δ1ατομή Φ63. Ετσ1 αντ1καθ1στώντας τώρα τη νέα τ~μή 
2.36m/100m αy. στη σχέση (10.12), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτίου y1α το ανάντη τμήμα, δηλαδή: 

Ρ • 2. 36mχ73mχ0. 402 -r D •Ο. 692 .rn 
f « 1 0 0 flΊ fl γ . .1) !« 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου του κατάντη τμήματος θα είνα1: 

Pte=h+E1-E2e=11.75rn+18.3m-O.Om=30.05m 

Επ1λύοντας την σχέση (10u12) ως προς Hf έχουμε y1α το 

κατάντη τμήμα (J=0.379 λόγω 18 υδpοληψ1ών από τον πiνακα 10.1): 

100•υ ·1 nov"Jo οι;;m 
(10.12).ιe Η . = ... .rμ ..... Η = ..... ,,..; 1 

-''
1 -+ Η =64.9S9m/100m αγ. 

· · tρ Lρ ·J f~ 122mxo. 379 fP 
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Εφαρμόζοντας την (10.2) παiρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέγοντα1 από · 
το νομογράφημα 10.1, γ~α την πiεση των 6at): 

ΓΗ! Φ3Δ ... H,c-ι:i=1. 21χ101~χ ( 172B_Oj3600) 1.8!2 χ (25. 6) -4.Α7..,.. 
-f l~O 

RΊρ=285. 88m/100m ttγ. 

172 ~ο/"11:: ο t1 1. 8!2 
Γ1α: Φ40 ~ Hf·R=1, 21χ101~Χ ( . ._,, 1 ~g \. ) Χ (34 

1 
8) -4 .&7 -+ 

Ι' 150 

Htp=64.096m/100m«γ. 

Παρατηρούμε ότ1 είμαστε π10 κοντά στην τ~μή 64.989m/100m αγ. 
επ1λέγοντας τη δ1ατομή Φ40. Ετσ1 αντ1καθ1στώvτας τώρα τη νέα τ~μή 

64.096m/100m αγ. στη σχέση (10.12), παiρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτiου γ1α το κατάντη τμήμα, δηλαδή: 

Ρ 111 64. 096mχ122mχ0. 379 8' Ρ 11129 • 636m 
t~ 1 ο ο n1 α. y . !β 

Τα παραπάνω επαληθεύουν τ~ς σχέσε1ς (10~16) έως κα1 (10.18), 
οπότε κα1 ο σχεδ~ασμός αυτός γiνετα1 δεκτός. · 

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στον πρώτο μ~κρό δευτερεύοντα την 

πίεση της αρχής του, ώστε να λε1τουργεi κανον1κά, οπότε θεωρούμε 

ότ1 p2a=Pi(μδ)=12.59m. Ετσ1 με εφαρμογή της σχέσης (10.21), 
συνάγουμε την πiεση στο σημεiο υδροληψiας, δηλαδή: 

Τέλος, η πίεση στο κάτω άκρο του κατάντη τμήματος, σύμφωνα 
με τη σχέση (10.20) θα εiνα1: 

p~~·24. 232ι11Ί- [29. 636m+ ( Om-18. 3.m))-+ P;:J}•12. 896m 
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10.9 Υπολογ1σμός αγωγών σύνδεσης, μεγάλων δευτερευόντων 

- υποκυρiων γ~α τα δασ1κά 

Οπως εiδαμε, το σημείο υδροληψiας του μεγάλου δευτερεύοντα 

εiνα1 73m από την κορυφή του. Επ1λέγουμε λο1πόν το μήκος του 

αγωγού σύνδεσης 75m (2m περ1σσότερο, γ~ατi τόσο περίπου θα απέχε1 
ο υποκύρ1ος από την κορυφή του μεγάλου δευτερεύοντα). Γ1α 

ομο1ομορφiα στη ροή του δ1κτύου, επ1λέγουμε γ~α δ~άμετρο του 

αγωγού σύνδεσης, την αμέσως μεγαλύτερη από αυτή του ανάντη 

τμήματος του μεγάλου δευτερεύοντα, δηλαδή Φ75 με D=65.8mm στ1ς 
6at (νομογράφημα 10.1). Τέλος, θεωρούμε ταχύτητα του ρευστού στον 

αγωγό ν=lm/sec. 

Ο αρ1θμός Reynolds σύμφωνα με τη σχέση (10.24) είνα1: 

Επομένως έχουμε τυρβώδη ροή. Από τον πiνακα 10.2 αναζητούμε 
την τ1μή της απόλυτης τραχύτητας ε γ~α πλαστ1κούς αγωγούς, που 

όπως βλέπουμε κυμαiνετα1 από 0.0013-0.0015. Επ1λέγουμε τη π10 

μεγάλη τραχύτητα ε=Ο.0015, δ1ότ1 το ρευστό εiνα1 λύμα κα1 με την 

πάροδο του χρόνου, λόγω του "πουρί" που θα δημ1ουργηθεi στον 

αγωγό, η τραχύτητα θα εiνα1 rι μέγ1στη. Η σχετ1κή τραχύτητα κατά 

σε1ρά εiνα1 ε/D=Ο.0015/0.0658=0.023. 

Ετσ1 από το 

συντελεστή τρ1βής: 

δ1άγραμμα 10.1 του Mόody 

C=0.052 

παίρνουμε τον 

Εφαρμόζοντας τώρα τη σχέση {10.25), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτίου στον αγωγό, δηλαδή: 
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Η πiεση στο κάτω άκρο του αγωγού σύνδεσης, πρέπε1 να είνα1 

αυτή , του σημείου υδροληψίας του μεγάλου δευτερεύοντα, ώστε ο 

τελευταίος να λε1τουργεί κανον1κά. Αρα p2=Pi(Hδ)=24.232m. 

Θεωρούμε ως σημείο αναφοράς το κάτω άκρο του αγωγού, οπότε ε2=0 

κα1 λόγω της κλ1σεως 15%, το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο 

ει=0.15x75m=ll.25m. 

Η πiεση στο πάνω άκρο του αγωγού δίνετα1 από την σχέση 

(10.23) κα1 εiνα1: 

1-\ =237 607 Pa-999 .17 kg/nϊ3 x;. g1_ω/ a€ic2 χ11. 25nH2961n. 66Pa• 

10.10 Υπολογ1σμός πλευρ1κών αγωγών οπωροφόρων 

Σύμψwνα με τη σχέση (10.4), ο αρ1θμός των μ~κροεκτοξευτήρων 

ανά πλευρ1κ6 θα εiνα1: 

Ενώ η παροχή κάθε πλευρ1κού, από τη σχέση (10.5), εiνα1: 

Θεωρώντας μέγ1στη ταχύτητα ροής του λύματος ίση με 

1.25m/sec, η δ1άμετρος του πλευρ~κού από τη σχέση (10.1) εiνα1: 

Τυποπο~ώντας, επ1λέγουμε από το νομογράφημα 10.1 σωλήνα από 

ΡΕ των 6at με Φ25 πραyματ~κής δ~αμέτρου D=19.8mm. 
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Από τη σχέση (10.2) μπορούμε να υπολογίσουμε τ~ς γραμμ1κές 
απώλε1ες του πλευρ1κού, δηλαδή: 

Η:Ι ., 2 ο ο / 1 {:. ο ο 1, ~~2 4 aι-r / ~ 
H,..ιzl. 21χ10 ... .ι;>~ ( ='=- ., .... .._, · · ) χ (19. 8) = ... , !E'f HrΙJ7 .15.m 100.m «rωγοv 

• 150 . 

Η παραπάνω τ~μή γ~α τ~ς Ht μπορεί να επαληθευτεί κα1 από το 
νομογράφημα 10.1, όπως κα1 κάθε τ~μή της σχέσεως (10.2) μπορεί να 
επαληθεύετα1 από τα νομογραφήματα 10.1, 10.2, 10.3 ανάλογα με τη 
δ1άμετρο του αγωγού, τη πίεση κα1 το υλ1κό κατασκευής τα οποία 
έχουμε. 

Από τον πiνακα 10.1 των συντελεστών J, παίρνουμε γ~α η=40 
σταλακτήρες, J=0.364. Ενώ από τον πίνακα των συντελεστών Cn, 
παίρνουμε γ1α Se=2m, Cn=120. Ετσ1 η σχέση (10.6) δίνε~: 

Με αντ1κατάσταση στη σχέση (10.7) παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτίου στον πλευρ1κό αγωγό, δηλαδή: 

~ l~mχROmχn ~fi4χΙ ~l . 
n Ι • ,,., .l . -· •.. ..: •""'.... .... •.., • Ρ 7 144.rn t lf'f':. .r i" 11 ' ... ~ • .,, 1 i / •\ο Ι\> • 

.. π 1 Ο Ο n1 cι γ . • π · 

Η σχέση (10.8) μπορεί να δώσε~ την απα1τούμενη πiεση στην 

αρχή του πλευρ1κού, θέτοντας την λε1τουργ1κή πίεση του 

μ~κροεκτοξευτήρα ίση με Pa=10m κα1 την υψομετρ1κή δ1αφορά μεταξύ 
αρχής κα1 τέλους του πλευρ1κού ΛΕ=Ο (γ1α το.λόγο ότ1 01 πλευρ1κοί 
αγωγοί κατατάσοντα1 κατά τ~ς 1σοϋψείς), δηλαδή: 

o1~·lOJ'flιtO ι 77χ3. l44m ..... υ1 ... ·13. 914m 
• ;ι • •• 
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Τέλος η σχέση (10.9) δiνε1 την πiέση στο 

πλευρ1κού, δηλαδή: 

τέλος του 

10.11 Υπολογ1σμός μ~κρών δευτερευόντων αγωγών οπωρο~όρων 

Οπως αναφέρθηκε, γ~α ομαλότητα στο δiκτυο, χρησ1μοπο1ούμε 

ανάμεσα από τους πλευρ1κούς κα~ το μεγάλο δευτερεύοντα, τους 

μ~κρούς δευτερεύοντες (μδ), μήκους 10m ο καθένας. Κάθε μ1κρός 

δευτερεύον εiδαμε πως έχε~ 3 πλευρ1κούς, οπότε από τη σχέση 

(10.11) προκύπτε1: 

Με μέτρηση, στο χάρτη 2.1, συνάγουμε ότ1 η κλiση του εδάφους 
στην περ1οχή των δευτερευόντων αγωγών εiνα1 15%, ενώ στην περ1οχή 

των υποκυρiων 11%. · 

Επ1λέγουμε αρχ1κώς την υδροληψiα σ'ένα σημεiο, ανάμεσα στον 

lo κα1 2ο πλευρ1κό από την κορυφή του μ~κρού δευτερεύοντα. Ετσ1 η 

παροχή του ανάντη κα1 κατάντη αντiστο1χα τμήματος, εφαρμόζοντας 

τη σχέση (10.11), εiνα1: 

Ωa=lx(12001/3600sec)=1200/3600 l/sec 

Qa=2x(12001/3600sec)=2400/3600 l/sec 

Παiρνουμε σα σύστημα αναφοράς το τελευταiο άκρο του αγωγού, 

οπότε E2a=O, ενώ το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο E2a=0.15x10m=1.5m. 

Εστω La=l.lm το μήκος του ανάντη τμήματος, 
La=8.9rn το μήκος του κατάντη τμήματος κα~ 

θεωρούμε ένα επ1τρεπόμενο ύψος απωλε1ών στους κλάδους h=0.2m. 

Θα εiνα~: Ei=0.15x8.9m=1;335m 

Ενώ 01 συνολ1κές απώλε1ες φορτiου του ανάντη τμήματος θα 

εiνα~: 

Pta=h+E1-E2a=0.2m+1.335m-1.5m=0.035m 
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Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Ht έχουμε y1α το ανάντη 

τμήμα (J=l λόγω μ~ας υδροληψiας από τον πiνακα 10.1): 

1 ΟΟ•υ 100 Ο 035 (1 0 12'J.ιι.Η"=- .J;f{J,-*-H - χ 1 m_,.H =!ι 1δ?.m/1t'10mr:γ 
• .rα L« ·J fa 1. lmxl fιι .... _._ σ.... .. - • .,. • 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέγοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, γ1α την πiεση των 6at}: 

-~ 1200/:3600. l.β!ι:ϊ: 
ΓΗt ΦΔ5 """Ηfιι;=1. 21χ10.ι.~χ ( J χ (19. e)-4 ·~7 -+ 

150 

Ηtιι.=7. 149.rn/lOOm~γ. 

Παρατηρούμε ότ1 εiμαστε π10 κοντά στην τ~μή 3.182m/100m αγ., 
επ1λέγοντας τη δ1ατομή Φ32. Ετσ1 αντ1καθ1στώyτας τώρα τη νέα τ~μή 

2.046m/100m αγ. στη σχέση (10.12), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτiου γ1α το ανάντη τμήμα, δηλαδή: 

r; m 2. 046mχl. lmχl ~ Ρ •Ο. 0225.m 
- t~ 1 (} On1 α γ . rι;r. 

01 συνολ1κές απώλε~ες φορτiου του κατάντη τμήματος θα εivα1: 

Pfβ=h+Eι-E2β=0.2m+1.335m-O.Om=1.535m 
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Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Hf έχουμε γ~α το 

κατάντη τμήμα (J=0.639 λόγω δυο υδροληψ1ών από τον πίνακα 10.1): 

100 'Ρ ·1 oov-1 t;;;"Όism (10 .12) ... H,u = tβ ... Η - :Ιιι . ,,.._ 
1 _...,ι .... ΗΙ! =2h. 99m/100m ι.ιγ . 

.. ρ L~ ·,.J fβ 8 ! 9mxo. 6 39 ... β , 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέyοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, γ1α την πίεση των 6at): 

Γτ.ιι Φ20 .. Η =1. 21χ101~χ ( 2400/3600} 1.e!2 χ (15. 4)-4.Α1..., 
~ 150 

Htp=87. 76m/l00m~γ. 

/\ 2400/3600 1 • 8 ~2 , . .., 
Γτ.ιι Φ25-+ ΗfΑ=1.21χ101.;χ( } xt1.9.8J-4 ·θ,..., 

Γ . 150 

Η-~=2 ~. ΗΙ m/ 1 0Ωm fϊ'V tr - ..,. · - = ' .!:: - - - ' • 

Παρατηρούμε ότ1 είμαστε π10 κοντά στην τ~μή 26.99m/100m αγ. 
επ1λέγοντας τη δ~ατοpή Φ25. Ετσ1 αντ1καθ1στώ~τας τώρα τη νέα τ~μή 

25.81m/100m αγ. στη σχέση (10.12), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτίου γ~α το κατdντη τμήμα, δηλαδδ: 

Ρ- 11 25. 81mχ8. 9mχ0. 639 ... Ρ 111 • 46 s .. rn 
r~ 1 Ο On1 t:i: γ . tβ 

Τα παραπάνω επαληθεύουν τ~ς σχέσε1ς (10.16) έως κα1 (10.18), 
οπότε κα~ ο σχεδ1ασμός αυτός γίνετα1 δεκτός. 

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στον πρώτο πλευρ1κό την πίεση της 

αρχής του, ώστε να λε1τουρyεί κανον1κά, οπότε θεωρούμε ότ1 

P2a=P1π=13.914m. Ετσ1 με εφαρμογή της σχέσης (10.21), συνάγουμε 
την πίεση στο σημείο υδροληψίας, δηλαδή: 
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Τέλος, η πiεση στο κάτω άκρο του κατάντη τμήματος, σύμψωνα 
με τη σχέση (10.20) θα εiνα1: 

10.12 Υπολογ~σμός μεγάλων δευτερευόντων αγωγών οπωροφόρων 

01 μ~κροi δευτερεύοντες εψοδ1άζοντα1 με λύμα από τους 

μεγάλους δευτερεύοντες (Μδ), μήκους 195m ο καθένας. Κάθε μεγάλος 
δευτερεύον εiδαμε πως έχε~ εκατέρωθεν συνδεδεμένους 28 μ~κρούς 

δευτερεύοντες, οπότε από τη σχέση (10.11) προκύπτε1: 

Με μέτρηση, στο χάρτη 2.1, συνάγουμε ότ1 η κλiση του εδάψους 
στην περ1οχή των δευτερευόντων αγωγών εiνα1 15%, ενώ στην περ1οχή 

των υποκυρiων 11%. 

Επ~λέγουμε αρχ1κώς την υδροληψία σ'ένα σημείο, ανάμεσα στον 

3ο κα1 4ο μ~κρό δευτερεύοντα της μ~ας πλευράς, από την κορυφή του 

μεγάλου δευτερεύοντα. Ετσ1 η παροχή του ανάντη κα1 κατάντη 

αντίστο1χα τμήματος, εψαρμόζοντας τη σχέση (10.11), είνα1: 

Qα=6x(12001/3600sec)=7200/3600 l/sec 

Qβ=22x(12001/3600sec)=26400/3600 l/sec 

Παίρνουμε σα σύστημα αναφοράς το τελευταίο άκρο του αγωγού, 

οπότε E2a=O, ενώ το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο E2a=0.15x195m=29.25m. 

Εστω La=40m το μήκος του ανάντη τμήματος, 
Lβ=155rn το μήκος του κατάντη τμήματος κα1 

θεωρούμε ένα επ1τρεπόμενο ύψος απωλε1ών στους κλάδους h=6.3m. 

Θα είνα1: Ei=0.15x155m=23.25m 
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Ενώ 01 συνολ~κές απώλε~ες φορτίου του ανάντη τμήματος θα 

είνα~: 

Pιa=h+E1-E2a=6.3rn+23.25rn-29.25rn=0.3rn 

Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Hf έχουμε y1α το ανάντη 

τμήμα (J=0.435 λόγω 6 υδροληψ1ών από τον πίνακα 10.1): 

1 Ci Ci 'D ·1 Q 0 ...._ι- r. ':(m 
( 1 Ο . 12 ) ... Η Ρ = ... fa; ..... Η - • '' v • ""' 1 -+ Η = 1 . 7 24m/1 Ο Ο m α y . ... ~ L. ·J fa 4 (}r'l'I· ·ιΊ 4:\Σ~ fα 

{\ - • 1'Η~ ι " ...,. 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέyοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, y1α την πiεση των 6at): 

"2ήΟ ι.,G.·~ο 1.852; 
Γ~α: Φ50 =-+ ΗΡα;=1. 21χ1012 χ ( { - Ι J"i\J ) χ (43 1 4)-4 .Α7 ...., 

... 150 

Ηtιι:=4, 32lm/l00m~rγ. 

Γ~α; Φ63 °"' Hf ... =1. 21χ101~χ ( 7200/3600} ι.852 χ (54. e)-4.ΔΊ-ι-
"' 150 

Παρατηρούμε ότ~ είμαστε π~ο κοντά στην τ~μή 1.724m/100m αy., 
επ1λέγοντας τη δ~ατομή Φ63. Ετσ1 αντ~καθ~στώντας τώρα τη νέα τ~μή 

1.387rn/100m αy. στη σχέση {10.12), παiρνουμε τ~ς συνολ~κές 

απώλε1ες φορτίου y1α το ανάvτη τμήμα, δηλαδή: 

,., 1 • 3 87 mχ 4 Οmχ Ο . 4 3 5 . fι"τ " 2 .~ .., !=i"f 

_ιι.rr«•· 100n1 r:ι.γ. ΒΙΤ" ~t~•υ · ιeJ..ω 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου του κατάvτη τμήματος θα είvα1: 

Pfa=h+E1-E2β=6.3m+23.25m-O.Om=29.55m 
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Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Hf έχουμε γ1α το 

κατάντη τμήμα (J=0.374 λόγω 22 υδροληψ1ών από τον πίνακα 10.1): 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέyοντα1 από 
το νομογράφημα 10.1, y1α την πίεση των 6at): 

Γτ.ιι Φ40 ~ HfR=1ι21χ101~χ ( 2640Ct/3600) l.852 χ (34 1 8) -4.Δ7...., 
!' 150 

Htp=l40. 5lm/100m ~γ. 

ΓΗt Φ50 ... HfR=1. 21χ10 1~χ ( 26400Ι35 οο) l.B!i\ (43 1 4)-4 .67 _.,. 
f 150 

Ηtρ=47. 93m/100m ttγ. 

Παρατηρούμε ότ1 είμαστε π10 κοντά στην ·~1μή 50.975m/100m αy. 
επ1λέyοντας τη δ1ατομή Φ50. Ετσ1 αντ1καθ~στώντας τώρα τη νέα τ~μή 

47.93m/100m αy. στη σχέση (10.12), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 

απώλε1ες φορτίου γ1α το κατάντη τμήμα, δηλαδή: 

Ρ • 4 7 • 9 3mχl 5 5mx Ο • 3 7 4 .,. Ρ • 2 7 . 7 8 5.m 
rβ 100n1 α.γ. ~ 

Τα παραπάνω επαληθεύουν τ~ς σχέσε1ς (10.16) έως κα1 (10.18), 
οπότε κα1 ο σχεδ1ασμός αυτός γiνετα1 δεκτός. 

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στον πρώτο μ~κρό δευτερεύοντα την 

πίεση της αρχής του, ώστε να λε1τουρyεi κανον1κά, οπότε θεωρούμε 

ότ1 Ρ2α=Ρi(μδ)=14.10m. Ετσ1 με εφαρμογή της σχέσης (10.21), 
συνάγουμε την πίεση στο σημεiο υδροληψίας, δηλαδή: 
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Τέλος, η πiεση στο κάτω άκρο του κατάντη τμήματος, σύμφωνα 
με τη σχέση (10.20) θα εiνα~: 

10.13 Υπολοy~σμός αγωγών σύνδεσης, μεγάλων δευτερευόντων 

- υποκυρiων γ~α τα οπωρο~όρα 

Οπως εiδαμε, το σημεiο υδροληψίας του μεγάλου δευτερεύοντα 

εiνα~ 40m από την κορυφή του. Επ~λέγουμε λο~πόν το μήκος του 

αγωγού σύνδεσης 42m (2m περ1σσότερο, γ~ατί τόσο περίπου θα απέχε1 
ο υποκύρ~ος από την κορυφή του μεγάλου δευτερεύοντα). Γ1α 

ομο1ομορφία στη ροή του δ1κτύου, επ~λέyουμε y1α δ1άμετρο του 

αγωγού σύνδεσης, την αμέσως μεγαλύτερη από αυτή του ανάντη 

τμήματος του μεγάλου δευτερεύοντα, δηλαδή Φ75 με D=65.8mm στ1ς 
6at (νομογράφημα 10.1). Τέλος, θεωρούμε ταχύτητα του ρευστού στον 
αγωγό v=1.25m/sec. 

Ο αρ1θμός Reynolds σύμφωνα με τη σχέση (10.24) εiνα1: 

Επομένως έχουμε τυρβώδη ροή. Από τον πiνακα 10.2 αναζητούμε 
την τ1μή της απόλυτης τραχύτητας ε γ~α πλαστ1κούς αγωγούς, που 

όπως βλέπουμε κυμαiνετα1 από 0.0013-0.0015. Επ1λέγουμε τη π10 

μεγάλη τραχύτητα ε=Ο.0015, δ1ότ1 το ρευστό είνα1 λύμα κα1 με την 

πάροδο του χρόνου, λόγω του "πουρί" που θα δημ~ουρyηθεi στον 

αγωγό, η τραχύτητα θα είνα1 η μέγ1στη. Η σχετ1κή τραχύτητα κατά 

σε1ρά εiνα1 ε/D=Ο.0015/0.0658=0.023. 

Ετσ1 από το 

συντελεστή τρ16ής: 

δ1άγραμμα 10.1 του Moody 

C=0.052 

παίρνουμε τον 
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Εφαρμόζοντας τώρα τη . σχέση (10.25}, παiρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτiου στον αγωγό, δηλαδή: 

Η πiεση στο κάτω άκρο του αγωγού σύνδεσης, πρέπε1 να εiνα1 

αυτή του σημεiου υδροληψiας του μεγάλου δευτερεύοντα, ώστε ο 

τελευταiος να λε1τουργεi κανον1κά. Αρα p2=Pi(Hδ)=20.341m. 

Θεωρούμε ως σημεiο αναφοράς το κάτω άκρο του αγωγού, οπότε ε2=0 

κα1 λόγω της κλ~σεως 15%, το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο 

ει=Ο.15χ42m=6.3m. 

Η πiεση στο πάνω άκρο του αγωγού δiνετα1 από την σχέση 

(10.23) κα1 εiνα1: 

10.14 Υπολογ1σμός υποκυρiων αγωγών δασ~κών-οπωροφόρων 

01 αγωγοi σύνδεσης εφοδ1άζοντα1 με λύμα από τους υποκυρiους 

αγωγούς, μήκους 640m ο καθένας. Κάθε υποκύρ1ος εiδαμε πως έχε~ 

εκατέρωθεν συνδεδεμένους ; 10 μεγάλους δευτερεύοντες (μέσω των 

αγωγών σύνδεσης), οπότε ciπό .τη σχέση ( 10 .11} προκύπτε1: 

Με μέτρηση, στο χάρτη 2.1, συνάγουμε 6τ1 η κλiση του εδάφους 
στην περ~οχή των υποκυρiων αγωγών εiνα1 11%. 

Επ1λέγουμε αρχ1κώς την υδροληψiα σ'ένα σημεiο, ανάμεσα στον 

2ο κα1 3ο αγωγό σύνδεσης της μ~ας πλευράς, από την κορυφή του 

υποκυρiου. Ετσ1 η παροχή του ανάντη κα1 κατάντη αντiστο1χα 

τμήματος, εφαρμόζοντας τη σχέση (10.11}, εiνα1: 
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Qa=4x(268801/3600sec)=107520/3600 l/sec 

Qβ=2x(268801/3600sec)+4x(336001/3600sec)=188160/3600 l/sec 

Παίρνουμε σα σύστημα αναφοράς το τελευταίο άκρο του αγωγού, 

οπότε Ε2β=Ο, ενώ το πάνω άκρο έχε~ υψόμετρο E2a=0.11x640m=70.4m. 

Εστω La=180m το μήκος του ανάντη τμήματος, 
Lβ=460m το μήκος του κατάντη τμήματος κα1 

θεωρούμε ένα επ1τρεπόμενο ύφος απωλε1ώv στους κλάδους h=21m. 

Θα είνα1: Ei=0.11x460m=50.6m 

Ενώ 01 συνολ1κές απώλε1ες φορτiου του ανάvτη τμήματος θα 

εiνα1: 

Pfα=h+E1-E2a=21m+50~6m-70.4m=1.2m 

Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Ht έχουμε γ1α το ανάντη 

τμήμα (J=0.486 λόγω 4 υδροληψ1ών από τον πiνακα 10.1): 

100•p 100"'-'"1 'jm (10.12),.. Η = - !tr._.. Η - ('"Ι .ι.. -+Η =1.372m/100m αγ. 
fσ. Lrι:J fa 18 ΟmχΟ. 4 86 fα 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παίρνουμε (δ1άpετρο1 επ1λέγοντα1 από 
το νομογράφημα 10.2, γ~α πίεση 6at): 

·1 ΓΙ 7 5 ι"'\ Ο/ 3 .... (}ο 1 8!.Ζ 
Γ~ιι Φ140-+ Ηp~=1.21χ101~χ( J_υ, ,[, ~" ) • χ(131.ε)-4 .&7 ..., 

-~ 150 

Ht«=2.889m/l00m~γ. 

Hfι=l.l03m/l00m~γ. 
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Παρατηρούμε ότ1 εiμαστε π10 κοντά στην τ~μή 1.372m/100rn αy., 
επ1λέyοντας τη δ1ατομή Φ160. Ετσ1 αντ1καθ1στώντας τώρα τη νέα 

τ~μή 1.103m/100m αy. στη σχέση (10.12), παiρvουμε τ~ς συνολ~κές 

απώλε1ες φορτiου y1α το ανάντη τμήμα, δηλαδή: 

D r.ι 1.103mχ180mχ0. 486 • Ρ •Ο. 965.m 
- .f « 1 Ο Ο n1 !'i: γ . r(t 

01 συνολ~κές απώλε~ες φορτiου του κατάντη τμήματος θα εiνα~: 

Ptβ=h+E1-E2β=21m+50.6m-0.0m=71.6m 

Επ1λύοντας την σχέση (10.12) ως προς Hf έχουμε γ1α το 

κατάντη τμήμα (J=0.435 λόγω 6 υδροληψ1ών από τον πiνακα 10.1): 

1 (1 ο ιn ·1 ο ο v71 6m 
( 1 Ο . 12 ) ω Η D" = · · .ι:-- fβ ..... JI,,. - .ι. f ' ' 

1 
• ... Η = 3 5 . 7 82m/1 Ο Ο m α γ . 

. Ψ Lρ ·J rβ 46 ΟmχΟ. 435 fβ . 

Εφαρμόζοντας την (10.2) παiρνουμε (δ1άμετρο1 επ1λέyοντα1 από 
το νομογράφημα 10.2, γ1α πiεση 6at): 

HHH~(1/""'6l'\0 1 •832 
Γ~ιι Φ90-+ HfR=1.21χ101~x( u °'"'" ..1 v ) . χ(84.6)-4 ·ιπ,.... 

r · 150 · 

Ht? =7 Ο. 554m/100m !jγ. 

Ht~ =26. 3 04πι/100m Ι!γ. 

Παρατηρούμε ότ1 εiμαστε π10 κοντά στην τ~μή 35.782m/100m αy. 
επ1λέγοντας τη δ1ατομή Φ110. Ετσ~ αντ1καθ1στώντας τώρα τη νέα 
τ~μή 26.304m/100rn αy. στη σχέση (10.12), παiρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτiου γ1α το κατάντη τμήμα, δηλαδή: 
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Τα παραπάνω επαληθεύουν τ~ς σχέσε~ς (10.17) έως κα~ (10.18), 
οπότε κα1 ο σχεδ1ασμός αυτός γiνετα1 δεκτός. 

Θέλουμε να εξασφαλiσουμε στον πρώτο αγωγό σύνδεσης των 

να λε1τουργεi κανον1κά, 

Ετσ1 με εφαρμογή της 

στο σημεiο υδροληψiας, 

δασ1κών την πiεση της αρχής του, ώστε 

οπότε θεωρούμε ότ~ p2a=p1(δασ. )=16.0m. 
σχέσης (10.21), συνάγουμε την πiεση 

δηλαδή: 

Τέλος, η πiεση στο κάτω άκρο του κατάvτη τμήματος, σύμφωνα 
με τη σχέση (10.20) θα εiνα1: 

10.15 Συνολ~κά αποτελέσματα δ~κτύου τοπ~κης άρδευσης 

Τα αποτελέσματα- των υπολογ~σμών του παρόντος κεφαλαίου 

συνοψiζοντα1 στους πiνακες 10.3 έως κα~ 10.7 που ακολουθούν. 

ι~ 
ιl Πλευρ~κοi 
11 

!ί Ayωyoi 
!! Σύνδεσης 

ι , 'ι·. Ι 1 1 
i 75 j75 1 65.8 ! 65.8 75 142 26880 33600 1 

i 1 ί 1 - 1 1\ 

116 2s 12.0 1 19.8 80 \ 80 320 1200 1 

Πiνακας 10.3 
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1 Σωληνώσε1ς Ονομαστ1κή δ~άμετρος Πραyματ1κή δ~άμετρος 
1 

( mm) ( mιιι) 

Φα h Da De 

1 ι δασ. οπ. δασ. οπ. δασ. οπ. δασ. οπ. 

1 

1 
25.61 Μ~κροi 20 

1 
32 16 

1 

25 1 15. 4 12.Ο 19.8 
δευτερεύοντες 

i 1 
i 

Μεγάλο~ 63 63 40 50 54.8 54.8 34.8 43.4 
δευτερεύοντες 

Υποκύρ101 160 110 160.6 103.6 

Πίνακας 10.4 

11 

1 
ll Σωληνώσε~ς 1 Μήκος (m) Παροχή (l/h) ; i 

1 

' 
1 

11 Lα Le 1 Οα Ο& J 

1 δασ. 1 οπ. δασ. οπ. δασ. οπ. δασ. οπ. 1 
1 1 

12001 Ι! Μ~κ i 1.1 ! 1.1 8.9 8.9 320 640 ' 2400 ρο 
11 11 

11 δευτερεύοντες r 122 
1 

1 
Μεγάλο~ 73 40 155 9600 7200 17280 26400 1 

\ δευτερεύοντες 1 
1 
1 

1 
Υποκύρ101 180 460 107520 188160 1 

1 

Πίνακας 10.5 



Σωληνώσε~ς Πίεση αρχής pi. 
(m) 

δασ. οπ. 

Πλευρ~.κοί 12.400 13.914 

1 
Αyωyοί 16.000 16. 680 1 

11 
Σύνδεσης 

Πiνακας 10.6 

11 
11 Σι~νίσε1ς Πίεση αρ1ής Ρzι 

(ι) 

Πίεση tέlovς pze 
(ι) 
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Πίεση -.;έλους Ρ2 Απώλε~ες 9ορτiου 

(m) pι: 

δασ. οπ. δασ. 

9.285 10.770 3.115 

24. 232 1 20.341 1 3.0200 

1 1 

Αη6iε1ες 9ορτίοv (1) 
ι-------.---------t 

Ρtι pιι 

{ ιιι) 

οπ. 

3.144 

2.642 

Πίεση 

vδpolη1icις Ρϊ 

(ι) 

1 1 δασ. οο. 1 δασ. on. δαο. 011. δαο. οι. δασ. οπ. \ 

ιl 1 1 
· 11 ~ κuρ~ ι1 12.400 ! 13_.9_1_4 ~1_1_2._ι1_1~1-3_.9_61_Ι_ο_.0_2s~-ο-.ο-22_s~ι--.454 Ι ι_._46-a~ι-2._59_0~1-ι._10_0_ 

δεvtJονtες ~ ι ---t---
llεyίlo ι \ 12 . 5 9 ο \ ι υ ο ο 12 . 8 9 6 ι .5 . a ο 6 \I ο . 6 9 2 ο . 2 41 2 9 . 6 3 6 21 . 'f 8 5 
δευt/οvtες 1 ι 

ιr Y1016p101 ί 16. 000 

24. 232 20. 3Η 

0.965 52.634 34. 731 36.765 

Πiνακας 10.7 
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ΜΕΡΟΣ 3«:» 

ΜΕΛΈΤΗ ΑΡΑΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ 
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ΚΕΦΑΛ.ΑΙΟ 11~ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΕΝΔΡΥ.ΛΛΙΩΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΥΤΩΡΙΟΥ 

11.1 Γεν1κά 

Στην επ1φανε1ακή άρδευόη το νερό εφαρμόζετα1 στην έκταση 

εiτε στατ1κά εiτε κ1νούμενο. Στην πρώτη περίπτωση η επ1φάνε1α της 

έκτασης πρέπε1 πρακτ1κά να είνα1 ορ1ζόντ1α, γ1 1 αυτό λέγετα1 

ορ1ζόντ1α άρδευση. Στη δεύτερη περίπτωση η επ1φάνε1α της έκτασης 

παρουσ1άζε1 κάπο1α κλiση, που επ1τρέπε1 την κίνηση του νερού προς 

τα κάτω κα1 γ1α το λόγο αυτό λέγετα1 κεκλ1μένη άρδευση. Στην 

ορ1ζόντ1α άρδευση ανήκε~ η μέθοδος της κατακλύσεως ή των λεκανών. 

Στην κεκλ1μένη άρδευση ανήκε1 η μέθοδος της περ1ορ1σμένης 

δ1αχύσεως ή των παραλλήλων λωρiδων κα1 η μέθοδος των αυλάκων. 

11.2 λρδευση με κατάκλυση 

Η άρδευση με κατάκλυση αποτελεi τον π10 απλό τρόπο 

επ1φανε1ακής άρδευσης. Στη μέθοδο αυτή η έκταση χωρίζετα1 με 

χωμάτ1να αναχώματα σε μ1κρής έκτασης, σχεδόν ορ1ζόντ1ες λεκάνες, 

στ1ς οποiες παροχετεύετα1 νερό μέχρ1 να φτάσε1 σε βάθος ίσο με τη 

δόση εφαρμογής, οπότε δ1ακόπτετα1 η παροχή κα~ το νερό αφήνετα1 

να δ1ηθηθεί. Η μέγ1στη υψομετρ1κή δ1αφορά μ~ταξύ ακραίων σημείων 

της λεκάνης δεν πρέπε1 να υπερβαίνε1 τα 5cm. Η μέθοδος απα1τεί 

μεγάλη αρδευτ1κή παροχή. ο ρυθμός εφαρμογής πρέπε1 να είνα1 

τουλάχ1στον 10πλάσ1ος της δ1ηθητ1κότητας του εδάφους. 

01 δ1αστάσε1ς των λεκανών εiνα1 p~κρές κα1 το μέγεθός τους 

δ1αμορφώνετα1 ανάλογα με την κλiση της επ1φάνε1ας κα1 τη 

δ1ηθητ1κότητα του εδάφους. Σε ελαφρά εδάφη, εφόσον 6έβα1α δεν 

υπάρχε1 περ1ορ1σμός από τη δ~αθέσ1μη παροχή, 01 λεκάνες έχουν 

δ1αστάσε1ς από λίγα m2 μέχρ1 μ~σό στρέμμα. Σε συνεκτ1κά εδάφη, 

εφόσον η κλίση το επ1τρέπε1, 01 λεκάνες μπορεί να ξεπεράσουν τα 2 
στρέμματα. 

Τα αναχώματα δ1αχωρ1σμού των λεκανών είνα1 είτε προσωρ1νά 

είτε μόν1μα. Τα προσωρ1νά αναχώματα κατασκευάζοντα1 y1α μ1α 

άρδευση ή, το πολύ, γ1α μ1α αρδευτ1κή περίοδο. Γ1α την κατασκευή 

τους χρησ1μοπο1εiτα1 το δ1πλανό χώμα έτσ1 που σχηματίζοντα1 

μ~κρές τάφρο1 δανείων χωμάτων, με ανάλογη επίπτωση πάνω στην 

ομο1ομορφία της άρδευσης. 
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01 λεκάνες δ1ακρiνοντα1 σε ορθογων1κές κα1 λεκάνες κατά τlς 

1σοtiψείς. Στ1ς ορθογων1κές λεκάνες τα αναχώματα σχηματίζουν 

μεταξύ τους ορθές γωνίες. Σε δlαπερατά εδάφη η πράξη επ1βάλλε1 01 
λεκάνες να είνα1 μ~κρές κα1 να γεμίζουν γρήγορα με νερό. Αυτό 

σημαίνε1 πολύπλοκο κα1 δαπανηρό σύστημα δ~ανομής του νερού κα1 

συνεχή απασχόληση προσωπ1κού. Μεγάλες λεκάνες μπορεί να 

κατασκευαστούν όταν η επ1φάνε1α της έκτασης είνα1 σχεδόν 

ορ1ζόντ1α κα1 το έδαφος εiνα1 συνεκτ1κό. 

11.3 Προετο~μασία της έκτασης yia την εφαρμογή επ1φανε1ακής 
άρδευσης. 

Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα, γ~α να 

εφαρμοστεί σωστά η επ1φανε1ακή άρδευση χρε1άζετα1 η επ1φάνε1α του 

εδάφους να εiνα1 δ~αμορφωμένη έτσ1 που το νερό να κ1νείτα1 πάνω 

της, να δ1ηθείτα1 ομο1όμορφα σε όλη την έκταση. Είνα1 σπάν1α η 

περίπτωση που μ1α έκταση από φυσ1κού της εκπληρώνε1 αυτή την 

προtiπόθεση. Γ1α το λόγο αυτό, πρ1ν την εφαρμογή οπο1ασδήποτε 

μεθόδου επ1φανε1ακής άρδευσης, η προς άρδευση έκταση πρέπε1 να 

προετο1μαστεί κατάλληλα. 

11.4 Σχεδ1ασμός κα1 δ1άταξη λεκανών 

τα κάτω τ~ς 

η έκταση που 

στρέμματα y1α 

ακρ1βής έκταση 

Μετά το Β1ολοy1κό Δάσος, καθώς προχωρούμε προς 

τρε1ς πλαγ1ές της περ1οχ6ς εφαρμογής, εκτεiνετα1 

καταλαμβάνουν 01 λεκάνες. Η έκταση αυτή εiνα1 60 
κάθε πλαγ1ά περίπου, σύνολο 120 στρέμματα (η 

υπολογίζετα1 παρακάτω). 

01 λεκάνες που θα κατασκευαστούν έχουν δ1αστάσε1ς 50x7m κα1 
θα τοποθετηθούν έχοντας μηδεν1κή κλiση, έπε1τα από κατάλληλες 

δ1αμορφώσε1ς του εδάφους, ώστε η μεγάλη τους δ1άσταση να 

κατευθύνετα1 κατά τlς 1σοϋψείς. Εκατέρωθεν σε κάθε πλαy1ά, θα 

υπάρχουν τέσσερ1ς σε1ρές των 18 λεκανών. 01 λεκάνες θα 1σαπέχουν 
μεταξύ τους 2m. Επομένως κάθε σε1ρά λεκανών, εκτείνετα1 σε ένα 

μήκος: 

18x7m+19x2m=164m 

ενώ το πλάτος της σε1ράς θα 

λεκάνης. Επομένως η έκταση 

στρέμματα. 

εiνα1 50m, όσο κα1 το 

p1ας σε1ράς λεκανών 

μήκος κάθε 

είνα1 8.2 
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Κάθε λεκάνη περ1έχε1 3 σε1ρές των 8 υπολεκανών, σύνολο 24 
υπολεκάνες ανά λεκάνη. 01 υπολεκάνες αυτές έχουν δ~αστάσε1ς 1.8m 
πλάτος κα1 6m μήκος. Κατά πλάτος απέχουν μεταξύ τους 0.4m, ενώ 
κατά μήκος 0.2m. 

ο συνολ1κός ωφέλ1μος χώρος της λεκάνης εiνα1 όσο το εμβαδό 

των υπολεκανών της (εξα1ρούμε δηλαδή τα μονοπάτ1α), έτσ1: 

Αωφ(Α)= 24 Α(υn)= 24x(l.8mx6m}= 259.2m2 

Ο συνολ1κός ωφέλ1μος χώρος στην έκταση 8.2 στρεμμάτων της 

σε1ράς των 18 λεκανών εiνα1: 

Αωφ= 18 Αωφ(Α)= 18x259.2m2= 4665.6m2 

11.5 Επ~λοyή δενδρυλλίων, κατανάλωση λύματος κα1 

προyραμματ1σμός άρδευσης 

Η μεθοδολογία που θα χρησ1μοπο1ηθεί κα1 γ~α το φυτώρ10 εiνα1 

η τεχνολογία 11 Καλλίδενδρον 11 • Τα δενδρύλλ1α που θα επ1λεγούν 

μπορεί να είνα1 οπο1αδήποτε από αυτά που αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 3.5. Στην παρούσα μελέτη χωρίζοντα1 σε 3 κατηγορίες, 
ανάλογα με την ημερήσ1α κατανάλωση λύματος. Ετσ1 έχουμε: 

lη κατηγορία. Δενδρύλλ1α χαμηλών απα1τήσεων σε λύμα των 5 
1/ημ./δένδρο 

2η κατηγορία. Δενδρύλλ1α μέσων απα1τήσεων σε λύμα των 10 
1/ημ./δένδρο 

3η κατηγορία. Δενδρύλλ1α μέσων απα1τήσεων σε λύμα των 20 
1/ημ./δένδρο 

Τα δενδρύλλ1α 8ρίσκοντα1 σε πλαστ1κές σακούλες, 

σχηματίζοντας στο ρίζωμά τους μ~α δ1άμετρο περί τα d=20cm. 
Επομένως η επ1φάνε1α που καταλαμβάνε1 το κάθε δενδρύλλ10 είνα1: 

Αδ= π d2/4= 3.14x(0.2m)2/4= 0.0314m2 

Ο αρ1θμός των δενδρυλλiων στην έκταση των 8.2 στρεμμάτων 

είνα1: 

Δ= ~φ/Αο= 4665.6m2 /0.0314m2= 148585 δένδρα/8.2στρ. 
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Ο αρ1θμός των δενδρυλλiων στην λεκάνη εiνα1: 

Δ<Α>= Αωφ(λ)/Αδ= 259.2m2 /0.0314rn2 = 8254 δένδρα/λ. 

Ο αρ1θμός των δενδρυλλiων στην υπολεκάνη εiνα1: 

Δ(υπ)= λ(υπ)/Αδ= 10.8m2/0.0314m2= 343 δένδρα/υπ. 

Ο συνολ1κός αρ1θμός των δενδρυλλίων γ1α ολόκληρο το φυτώρ10 

υπολογiζετα1 αν λάβουμε υπόψη μας, ότ1 κάθε μ~α από τ~ς 3 πλαγ1ές 
της έκτασης έχε~ 4 σε1ρές των 18 λεκανών. Επομένως: 

Λ.οΑ= 3χ4χΔ= 3χ4χ148585δρ= 1783020 δένδρα 

Επε1δή ο αρ1θμός των δενδρυλλίων του φυτωρίου εiνα1 μεγάλος, 

ένα ενδεχόμενο καθημερ1νό πότ1σμα 1 θα απα1τούσε την εγκατάσταση 

ενός μεγάλου δαπανηρού συγκροτήματος. Επ1πλέον καθημερ1νή άρδευση 

με μ~α τόσο μεγάλη ποσότητα λύματος θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

λiμναση των υδάτων, την ανάπτυξη πολλών ζ~ζανiων οπότε κα1 την 

αδυναμiα ε~σαγωyής yεωργ1κών μηχανημάτων κα1 εργατών, y1α τη 

συντήρηση του δ1κτύου κα1 την αποδοτ1κότερη καλλ1έρyε1α της 

έκτασης. 

Γ1 1 αυτό το λόγο χωρiζουμε την καλλ1έρyε1α σε στάσε1ς, δηλαδή 

κομμάτ1α τα οποία θα αρδεύουμε περ1οδ1κά ανά τακτά χρον1κά 

δ1αστήματα. 

Ετσ1 αναφερόμενο~ σε μ1α σε1ρά λεκανών των 8.2 στρεμμάτων 
(ομοiως θα 1σχύε1 κα1 γ1α τ~ς άλλες όμο1ες σε1ρές), επ1λέyουμε να 

έχουμε 6 στάσε1ς των 3 λεκανών η κάθε μ1α. Κάθε λεκάνη της στάσης 

θα περ1έχε1 δενδρύλλ1α της μ~ας κατηyορiας μόνο. Η δ1άταξη αυτή 

θεωρήθηκε η βέλτ1στη δυνατή, y1α να μελετάμε με την πάροδο του 

χρόνου την ανάπτυξη ταυτόχρονα όλων των ε~δών των δένδρων κα1 

φυτών. Επομένως κάθε στάση περ1έχε1 δεντρύλλ1α όλων των 

κατηyορ1ών. 

Κάθε στάση, αντi να αρδεύετα1 καθημερ1νά 1 θα αρδεύετα1 ανά 3 
ημέρες με την απαραίτητη ποσότητα λύματος. Μ'αυτό το σκεπτ1κό: 

την lη ημέρα Θα αρδεύετα1 η πρώτη στάση 

την 2η ημέρα θα αρδεύετα1 η δεύτερη στάση 

την 3η ημέρα θα αρδεύετα1 η τρίτη στάση 

την 4η ημέρα θα αρδεύετα1 η τέταρτη στάση 
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την 5η ημέρα θα αρδεύετα1 η πέμπτη στάση 

την 6η ημέρα θα αρδεύετα1 η έκτη στάση 

την 7η ημέρα θα αρδεύετα1 η πρώτη στάση 

την 8η ημέρα θα αρδεύετα1 η δεύτερη στάση 

την 9η ημέρα θα αρδεύετα~ η τρίτη στάση 

............................. κ.ο.κ. 

01 ημερήσ1ες απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης με τα δενδρύλλ1α 
της lης κατηγορίας εiνα1: 

Vι= (51/ημ/δρ)ΧΔ(Α)= (51/ημ/δρ)χ(8254δρ/λ)= 41270 1/ημ/λ 

= 41.27 m3/ημ/λ 

01 ημερήσ1ες απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης με τα δενδρύλλ1α 
της 2ης κατηγορίας είνα1: 

V2= (101/ημ/δρ)ΧΔ(Α)= (101/ημ/δρ)χ(8254δρ/λ)= 82540 1/ημ/λ 

= 82.54 m3 /ημ/λ 

01 ημερήσ1ες απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης με τα δενδρύλλ1α 
της 3ης κατηγορίας είνα1: 

V3= (201/ημ/δρ)ΧΔ(λ)= (201/ημ/δρ)χ(8254δρ/λ)= 165080 1/ημ/λ 

= 165.08 m3/ημ/λ 

01 απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης ανά 6ήμερο, που έχουμε την 
κάθε στάση, είvα1: 

γ1α τα δενδρύλλ1α της lης κατηγορίας 

VDι= 6 Vι= 6χ41.27m3 /ημ/λ= 247.62 m3 /6ήμερο/λ 

γ~α τα δενδρύλλ1α της 2ης κατηγορίας 

VD2= 6 V2= 6χ82.54m3 /ημ/λ= 495.24 m3 /6ήμερο/λ 

γ~α τα δενδρύλλ1α της 3ης κατηγορίας 

VD3= 6 V3= 6χ165.08m3 /ημ/λ= 990.48 m3 /6ήμερο/λ 
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Συνολ1κά επομένως y1α κάθε στάση απα1τούντα1: 

VD= VD1+VD2+VD3= 247.62+495.24+990.48= 1733.34 m3/6ήμερο/στάση 

01 συνολ1κές απα1τήσε1ς σε λύμα ανά άρδευση, y1α τ~ς στάσε1ς 
που ποτίζοντα1 κάθε φορά απ'ολόκληρο το φυτώρ10, υπολοyίζοντα1 αν 
λάβουμε υπόψη μας, ότ1 κάθε μ~α από τ~ς 3 πλαy1ές της έκτασης 

έχε~ 4 σε1ρές λεκανών στ1ς οποίες ποτίζετα1 μία στάση. Επομένως: 

VDoA= 3x4xVD= 3χ4χ{1733.34m3/6ήμερο)= 20800.08 m3/6ήμερο 

Λαμβάνοντας υπόψη τ~ς 3 κατηγορίες των φυτών, τα δεδομένα 

κλίματος κα1 εδάφους επ1λέyουμε χρον1κή δ~άρκε1α άρδευσης Ti=8hr, 
ώστε να αποφεύyετα1 τόσο η λίμναση του λύματος, όσο κα1 η 
ανάπτυξη ζ1ζανiων. 

11.6 Σχεδ1ασμός κα1 δ~άταξη δ~κτύου φυτωρίου 

Οσο αφορά το δiκτυο του φυτωρiου, νέος υποκύρ1ος 

{κεκλ1μένος} συνδέετα1 pε τον αγωγό σύνδεσης κυρiου-υποκυρίου γ~α 

λόγους μείωσης των απωλε1ών πίεσης , αφού το ψυτώρ10 θα έχε~ 

μεγάλες παροχές. Ετσ1 ο νέος υποκύρ1ος ξεκ1vά από το σημείο 

τροφοδότησης του προηγούμενου υποκυρiου του Δάσους κα1 συνεχίζε~ 

πέραν του μήκους αυτού κατά 130m, δηλαδή μ~κος νέου υποκυρiου 

590m. 

Στα 50m πρ1ν το τέλος αυτού του υποκυρiου συνδέοντα~ 2 
μεγάλο~ {κεκλ1μένο1) δευτερεύοντες εκατέρωθεν, μήκους 151.3m κα1 

κάθετα στ1ς ~σοϋψεiς, κα1 στο τέλος του άλλο~ δύο ομοίως. 

Πάνω στον μεγάλο δευτερεύοντα συνδέοντα~ 6 μ~κροi 

{ορ1ζόντ101) δευτερεύοντες, που κείντα1 στο κάθε επίπεδο μ~ας 

στάσεως (κάθε στάση περ1έχε1 τρε1ς λεκάνες σε κο1νό υψομετρ1κό 

επίπεδο), μήκους 22.4m. 

Σε κάθε μ~κρό δευτερεύων συνδέοντα~ τρία σετ των τρ1ών 

πλευρ1κών, που απέχουν μεταξύ τους 4.6m. Κάθε σετ έχε~ τρε1ς 

πλευρ1κούς που απέχουν μεταξύ τους 2.2m, ενώ απέχουν από την 

υπολεκάνη που αρδεύουν 0.1m. 01 πλευρ1κοi έχουν μήκος 47.5m κα1 
ξεκ1νούν από το μέσο του πρώτου μονοπατ1ού των 0.2m, καταλήγοντας 
στα 2/3 του μήκους της τελευταίας υπολεκάνης που αρδεύουν. 
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01 πλευρ1κοi έχουν 8 σετ {των τρ1ών σωληνiσκων ενός μέτρου) 

που απέχουν μεταξύ τους 1.5rn. Κάθε σετ των σωληνiσκων 

τοποθετεiτα1 ανά 3.2m, ώστε τα στόμ1α των τρ1ών σωληνiσκων του 

σετ να παρέχουν το λύμα συμμετρ1κά κα1 στη μέση κατά μήκος 

δ1εύθυνση της κάθε υπολεκάνης. Ετσ1 επ1τυγχάνετα1 ομο1ομορφία της 
κατακλύσεως σ'όλη την υπολεκάνη. 
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ΚΕΦΑ.ΛΑ.ΙΟ 1.2ε::» 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

Λ.ΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡλΕΥΣΗΣ 

12.1 Υπολογ1σμοί δ~ατομών σωληνίσκων κα1 πλευρ1κών αγωγών 

στ1ς λεκάνες της lης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 απα1τήσε1ς σε λύμα ανά άρδευση της υπολεκάνης, προκύπτε1 

αν δ~α1ρέσουμε τ~ς απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης VD1 με τον 

αρ1θμό 24 των υπολεκανών, που περ1έχοντα1 σε κάθε λεκάνη, δηλαδή: 

VDι<υπ)= VDι/24= {247.62m3 /6ήμερο/λ)/24= 10.318 m3/6ήμερο/υπ 

ο παραπάνω όγκος νερού θα βγαiνε1 από 3 σωληνiσκους, δ~ότ1 

τόσους έχουμε σε κάθε υπολεκάνη. Οπότε από τον ένα σωληνίσκο 

βγαiνε1 η ποσότητα λύματος: 

VD1(σωλ)= VDι{υιι)/3= {10.318m3 /6ήμερο/υπ)/3= 3.439 m3/6ήμερο/σωλ 

Ο παραπάνω όγκος λύματος παροχετεύετα1 σε Ti=8hr, οπότε η 

παροχή του κάθε σωληνίσκου y1α τα δενδρύλλ1α της lης κατηγορίας 

εiνα1: 

Qι(σωλ)= VDι(σωλ)/Τi= {3.439m3 /6ήμερο/σωλ)/8hr= 0.43m3/h= 430 l/h 

Θεωρώντας μ1α μέγ1στη ταχύτητα ροής του . λύματος 1.25m/sec, η 
δ~άμετρος του σωληνiσκου μπορεί να δωθεi από τη σχέση (10.1), 
δηλαδή: 

1 
1 

}]'j,, ~ 3 ~\ ).:\1 
~ 

Τυποπο1ώντας, επ1λέγουμε από το νομογράφημα 10.1, γ~α 

σωληνίσκο αγωγό με οvοpαστ1κή δ1άμετρο Φl6, · πραyματ1κής δ1αμέτρου 

D=12mm στ1ς 6at. 
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Σε κάθε πλευρ1κό έχουμε 8 σετ των 3 σωληνiσκων, σύνολο 24 
σωληνiσκο1 ανά πλευρ1κό. Η παροχή του πλευρ1κού μπορεί να 

προκύψε1 από τη σχέση (10.5), δηλαδή: 

Qιπ= η Qι(σωλ)= 24x(4301/h)= 10320 l/h 

Ετσ1 θεωρώντας μ~α μέy1στη ταχύτητα ροής του λύματος 

1.25m/sec, η δ1άμετ.ρος του πλευρ1κού μπορεi να δωθεi από τη σχέση 
(10.1), δηλαδή: 

Τυποπο~ώντας, επ~λέγουμε από 

πλευρ~κό αγωγό σωλήνα με ονομαστ1κή 

δ~αμέτρου D=54.8mm στ~ς 6at. 

το νομογράφημα 

δ~άμετρο Φ63, 

10.1, yiα 

πραγματ~κής 

12.2 Υπολοy~σμοί δ1ατομών σωληνίσκων κα~ πλευρ~κών αγωγών 

στ~ς λεκάνες της 2ης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 απα1τήσε1ς σε λύμα ανά άρδευση της υπολεκάνης, προκύπτε~ 

αν δ~α~ρέσουμε τ~ς απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης VD2 με τον 

αρ~θμό 24 των υπολεκανών, που περ1έχοντα1 σε κάθε λεκάνη, δηλαδή: 

VD2(υπ>= VD2/24= (495.24πι3 /6ήμερο/λ)/24;:: 20.635 ιn3/6ήμερο/υπ 

ο παραπάνω όγκος νερού θα βγαiνε~ από 3 σωληνiσκους, δ1ότ1 
τόσους έχουμε σε κάθε υπολεκάνη. Οπότε από τον ένα σωληνίσκο 

βγαiνε~ η ποσότητα λύματος: 

VD2(σωλ)= VD2(υn)/3= (20.635m3/6ήμερο/υπ)/3= 6.878 m3 /6ήμερο/σωλ 

ο παραπάνω όγκος λύματος παροχετεύετα1 σε Ti=8hr, οπότε η 

παροχή του κάθε dωληνiσκου γ~α τα δεvδρύλλ1α της 2ης κατηγορίας 

εivαi: 

Q2(σωΑ)= VD2(σωλ)/Τi= (6.878m3/6ήμερο/σωλ)/8hr= 0.86m3 /h= 860 l/h 

Θεωρώντας μ~α μέγ1στη ταχύτητα ροής του λύματος 1.25ιn/sec, η 

δ~άμετρος του σωληνiσκου μπορεί να δωθεi από τη σχέση (10.1), 
δηλαδή: 
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Τυποπο1ώντας, επ1λέγουμε από το νομογράφημα 10.1, y1α 

σωληνiσκο αγωγό με ονομαστ1κή δ1άμετρο Φ25, πραγματ1κής δ~αμέτρου 

D=19.8mm στ1ς 6at. 

Σε κάθε πλευρ1κό έχουμε 8 σετ των 3 σωληνiσκων, 
σωληνiσκο1 ανά πλευρ1κό. Η παροχή του πλευρ1κού 

προκύψε1 από τη σχέση (10.5), δηλαδή: 

Q2π= η Q2(σωλ)= 24x(860l/h)= 20640 l/h 

σύνολο 24 
μπορεi να 

Ετσ1 θεωρώντας μ1α μέγ1στη ταχύτητα ροής του λύματος 

1.25m/sec, η δ~άμετρος του πλευρ1κού μπορεi να δωθεi από τη σχέση 
(10.1), δηλαδή: 

D;ιrι ,,35 χ,/ 206 40_1/3; OOsec.,. D"rι•ΊΊ . lQ.mm 
~ 1 . 2 5πι/ Β ΘC " 

Τυποπο1ώντας, επ1λέγουμε από 

πλευρ1κό αγωγό σωλήνα με ονομαστ1κή 

δ1αμέτρου D=84.6mm στ1ς 6at. 

το νομογράφημα 10.2, γ~α 

δ~άμετρο Φ90, πραγματ1κής 

12.3 Υπολοy1σμοί δ~ατομών σωληνίσκων κα1 πλευρ1κών αγωγών 

στ1ς λεκάνες της 3ης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 απα1τήσε1ς σε λύμα dνά άρδευση της υπολεκάνης, προκύπτε1 

αν δ1α1ρέσουμε τ~ς απα1τήσε1ς σε λύμα της λεκάνης VD3 με τον 

αρ1θμό 24 των υπολεκανών, που περ1έχοντα1 σε κάθε λεκάνη, δηλαδή: 

VD3(υπ)= VD3/24= (990.48m3 /6ήμερο/λ)/24= 41.27 m3 /6ήμερο/υπ 

ο παραπάνω όγκος νερού θα βyαiνε1 από 3 σωληνiσκους, δ~ότ1 
τόσους έχουμε σε κάθε υπολεκάνη. Οπότε από τον ένα σωληνiσκο 

βyαiνε1 η ποσότητα λύματος: 

VD3(σωλ)= VD3(υn)/3= (41.27m3 /6ήμερο/υπ)/3= 13.757 m3 /6ήμερο/σωλ 
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Ο παραπάνω όγκος λύματος παροχετεύετα1 σε Ti=8hr, οπότε η 

παροχή του κάθε σωληνiσκου y1α τα δενδρύλλ1α της 3ης κατηγορiας 

εiνα1: 

Q3(σωΑ)=VD3(σωΑ)/Τi= (13.757m3 /6ήμερο/σωλ)/8hr=1.72m3/h= 1720 l/h 

Θεωρώντας μ1α μέγ1στη ταχύτητα ροής του λύματος 1.25m/sec, η 
δ1άμετρος του σωληνiσκου μπορεί να δωθεi από τη σχέση (10.1), 
δηλαδή: 

Τυποπο1ώντας, επ~λέyουμε από το νομογράφημα 10.1, γ~α 

σωληνiσκο αγωγό με ονομαστ1κή δ1άμετρο Φ32, πραγματ1κής δ1αμέτρου 

D=25.6mm στ1ς 6at. 

Σε κάθε πλευρ1κό έχουμε 8 σετ των 3 σωληνiσκων, 
σωληνiσκο1 ανά πλευρ1κό. Η παροχή του πλευρ1κού 

προκύψε1 από τη σχέση (10.5), δηλαδή: 

Q3π= η Q3(σωλ)= 24x(17201/h)= 41280 l/h 

σύνολο 24 
μπορεί να 

Ετσ1 θεωρώντας μ~α μέγ~στη ταχύτητα ροής του λύματος 

1.25m/sec, η δ~άpετρος του πλευρ1κού μπορεί να δωθεi από τη σχέση 
(10.1), δηλαδή: 

Τυποπο1ώντας, επ~λέγουμε από το νομογράφημα 10.2, γ~α 

πλευρ1κό αγωγό σωλήνα με ονομαστ1κή δ~άμετρο Φ125, πραγματ~κής 

δ~αμέτρου D=117.6mm στ1ς 6at. 
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12.4 Υπολοy~σμοi δ~ατομών μ~κρών-μεyάλων δευτερευόντων κα~ 

υποκυρίων 

ο μ~κρός δευτερεύων, παροχετεύε1 μ~α στάση, που εiνα1 

ομοεπiπεδη, οπότε δεν έχε~ κλiση. Σε κάθε μ~κρό δευτερεύοντα 

συνδέοντα~ 9 πλευρ1κοi, 01 οποiο1 ανά 3 ανήκουν σε μ~α κατηγορία 
από τ~ς 3 των δενδρυλλίων. Ετσ~ r1 παροχή του μ~κρού δευτερεύοντα 

εiνα1: 

Ετσ1 θεωρώντας μ~α μέy1στη ταχύτητα ροής του 

1.25rn/sec, η δ~άμετρος του μ~κρού δευτερεύοντα μπορεi 

από τη σχέση (10.1), δηλαδή: 

Γn 1 .... Ι"'!Γ)n" ι'J,.. 0 n 
D . ιιJ& ..._~.1 _.:ι Ό ! ~ U.1.f ._;Ό, υsec-* D •24tt 831 
- "JI V r "'\ 1 Ι μb - • . mm 
~~ \ 1.25m;8@C 

λύματος 

να δωθεi 

Τυποπο~ώντας, επ~λέγουμε από το νομογράφημα 10.3, γ~α μ~κρό 
δευτερεύοντα αγωγό σωλήνα με ονομαστ1κή δ~άμετρο Φ250 στ1ς 6at. 

Λόγω της λε1τουργiας των στάσεων, ο μεγάλος δευτερεύων έχε~ 

την iδ1α παροχή με τον μ~κρό, δηλαδή: 

Qκs= 216720 l/h= 216.72 m3/h 

Οπότε γ~α την iδ1α ταχύτητα ροής του λύματος 1.25m/sec, η 
δ~άμετρος του μεγάλου δευτερεύοντα θα εiνα1 όση κα~ του μ~κρού, 

δηλαδή Φ250 στ1ς 6at. Τέλος γ~α ομαλότητα κα1 ομο1ομορφία στο 

δίκτυο επ1λέγετα1 δ1ατομ~ υποκυρiου αγωγού Φ270. 
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12.5 Υπολογ1σμός απωλε1ών, στους σωληνίσκους κα~ πλευρ~κούς 

αγωγούς στ1ς λεκάνες της lης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 γραμμ1κές απώλε1ες των σωληνiσκων της 1ης κατηγορiας 

δενδρυλλiων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2) κα1 εiνα1: 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 εiνα1: 

t) ~ 12. 245.mχlm • Ρ _ !ΙΙQ _ 1 22m 
- {Q;j, 1 !\nn1 F!V rfll 

- -_.. ~-.:. .J. 1 -=...-::. 

Η πiεση στο τέλος του σωληνiσκου εiνα1 η ατμοσφα1ρ1κή, αφού 

εκεί γiνετα1 εκροή του λύματος, δηλαδή pσ2== 10.333m. Η πίεση στην 

αρχή του σωληνiσκου δiνετα1 από τη σχέση (10.8) κα1 είνα1: 

Ρ~ι •10. 333mτ0 ι 77 χΟ .122m-+ p~1 111 10. 427 m 

01 γραμμ1κές απώλε1ες των πλευρ~κών· της lης κατηγορίας 

δενδρυλλίων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2) καi εiνα1: 

01 
(10.12), 

συvολ~κές απώλε1ες φορτίου 

(όπου J=0.372 από τον πίνακα 
δίνοντα~ από την σχέση 

10.1 λόγω 24 υδροληψ1ών), 
κα~ εiνα1: 

~ rynlmyAry ~mvn ,~9 
'!'F: .,.. "" • ι \.• ,,_, l ,..,..,;; , • ...,.,;ιιr.,, ν • =-' ; • . ~ Ο ,17 ~ ~ 

Y.""'7".· •. i = ... !!Ε1- VF'f'F";ι.~ .• ";!; \,,Ι.!Β 
- 10υJΠ fbY '"''' 
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Η πiεση στο τέλος του πλευρ1κού είνα1 η πiεση της αρχής του 

τελευταίου σωληνίσκου, ώστε αυτός να μπορεί να λε1τουργεί 

κανον1κά, δηλαδή Ρπ2=10.427m. Η πίεση στην αρχή του πλευρ1κού 

δίνετα1 από τη σχέση (10.9) κα1 είνα1: 

12.6 Υπολοy1σμός απωλε1ών, στους σωληνίσκους κα1 πλευρ1κούς 

αγωγούς στ1ς λεκάνες της 2ης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 γραμμ1κές απώλε1ες των σωληνiσκων της 2ης κατηγορίας 

δενδρυλλίων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2) κα1 εiνα1: 

:;:;;;v'"'ι"ϊt::ΟΟ ι .. ~Η~2 
ι:.,;- !51 ?·1 ν·' n12.;. ( ..._.,) .,·,) . \ - - - V (•1 Q ~\ n4.67e tΓ 57 Q!;::Qι-/·1 oom ΝΛ~ ...... .,,.".,-- ,,,_,..Ln.lV .:r-..,. / ,. ., .J..::.ι.ι..; 1 · .Γ:r~nl"J -.ι•'-:.1..Jι,,;: .. J.f ..._ v~r .. ,,,,.. 150 . .... ' 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 είνα1: 

Η πίεση στο τέλος του σωληνiσκου είνα1 η ατμοσφα1ρ1κή, αφού 

εκεί γίνετα1 εκροή του λύματος, δηλαδή Ρσ2=10.333m. Η πίεση στην 

αρχή του σωληνίσκου δiνετα1 από τη σχέση (10.8) κα1 είνα1: 

n Ε -1 η '} '} '); m.:. Γι '7 '7 ._,,ο r- i 9 ~σφ ,.. - ., f) '} {:. rι '711 
l.-·ιι1 ~.-,_. 3 .,).,,) .... -:::. \} Ξ ! ; Α- 1 ,.._.. ιΗi Jr'ul. .. =J,•._ J ._ιν.Jιlii 

- - -

01 γραμμ1κές απώλε1ες των πλευρ1κών της 2ης κατηγορίας 

δενδρυλλίων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2) κα1 εiνα1: 
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01 συνολ1κές απώλε1ες φορτiου δίνοντα1 

(10.12), (όπου J=0.372 από τον πiνακα 10.1 λόγω 
κα1 εiνα1: 

από την σχέση 

24 υδροληψ1ών), 

Η πiεση στο τέλος του πλευρ1κού εiνα1 η πiεση της αρχής του 

τελευταίου σωληνίσκου, ώστε αυτός να μπορεί να λε1τουργεί 

κανον1κά, δηλαδή Ρπ2=10.363m. Η πίεση στην αρχή του πλευρ1κού 

δiνετα1 από τη σχέση (10.9) κα1 είνα1: 

12.7 Υπολογ1σμός απωλειών, στους σωληvίσκους κα1 πλευρ1κούς 

αγωγούς στ1ς λεκάνες της 3ης κατηγορίας δενδρυλλίων 

01 γραμμ1κές απώλε1ες των σωληνiσκων της 3ης κατηγορίας 

δενδρυλλiων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2) κα1 είνα1: 

01 συνολ1κές απώλε~ες φορτiου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 εiνα1: 

Η πiεση στο τέλος του σωληνiσκου είνα1 η ατμοσφα1ρ1κή, αφού 

εκεi γiνετα1 εκροή του λύματος, δηλαδή pσ2=10.333m. Η πίεση στην 

αρχή του σωληνiσκου δiνετα1 από τη σχέση (10.8) κα1 είνα1: 

.,.. asl('ι 'J:'11:m~rj r;r;. _ _,o r1.J! Γί~-= η slO ΛΓ;""7/ iTt _t-J(fi · ι .... ι .,_; ..ι,\Ι\Τ""' ι ! 1 Α' 1i \..• 'Ξ vHI · ,ι;-'ι;J1 ι 'ιi i.ι :lii 
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01 γραμp1κές απώλε1ες των πλευρ1κών της 3ης κατηγορίας 

δενδρυλλίων δiνοντα1 από τη σχέση (10.2} κα1 εiνα1: 

01 
(10.12}, 

συνολ1κές απώλε1ες φορτίου 

(όπου J=0.372 από τον πίνακα 
δίνοντα1 από την σχέση 

10.1 λόγω 24 υδροληφ~ών}, 
κα1 εiνα1: 

C, R~~mχ47 ~mxO 3~η ~ ~ ι,._,'a}..;, ,.;.J ι • ιι;ι!!!!Ξ$=-~ .i!!:O 1ς1~ 
.;:: "'=::! .;}ο",-,.,,.~ :,ι • -τ Jί.1 ... ;.... 1norι1 rιv .. ,.,, 

- -· '<!. • 

Η πίεση στο τέλος του πλευρ1κού εiνα1 η πiεση της αρχής του 

τελευταίου σωληνίσκου, ώστε αυτός να μπορεi να λε1τουργεi 

κανον1κά, δηλαδή Ρπ2=10.427m. Η πίεση στην αρχή του πλευρ1κού 

δiνετα1 από τη σχέση (10.9) κα1 είνα1: 

1,-, 1!117-"!-' rι ·15·Ί"""' 1rι r:7nrτ~ Ρ·π1 !!!! V ι ~ iii.ι JΗ7=υ s - -·"'""'*' .Ρ-π;i 5 υ ι ;:;. σ.ω 

12.8 Υπολοy1σμός απωλε1ών, στους μ1κρούς-μεyάλους 

δευτερεύοντες κα1 υποκυρίους αyωyο~ς του φυτωρίου 

01 γραpμ1κές απώλε1ες των μ1κρών δευτερευόντων δiνοντα1 από 

τη σχέση (10.2} κα1 είνα1: 

01 
(10.12}, 

συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση 

(όπου J=0.4085 από τον πίνακα 10.1 λόγω 9 υδροληφ1ών}, 
κα1 εiνα1: 
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Ο μ1κρός δευτερεύων, πρέπε1 να εξασφαλίζε1 πίεση στο 

εσωτερ1κό του τουλάχ1στον μεγαλύτερη από 10.905m, που είνα1 η π10 
μεγάλη πίεση (της αρχής των πλευρ1κών της 1ης κατηγορίας 

δενδρυλλίων), ώστε όλο1 01 πλευρ1κοί όλων των κατηyορ1ών να 

μπορούν να λε1τουργούν κανον1κά. Ετσ1 εξασφαλίζουμε στο μέσο του 

μ1κρού δευτερεύοντα που αποτελεί κα1 σημείο σύνδεσης με τον 

μεγάλο δευτερεύοντα πίεση llm. 

01 απώλε1ες του μεγάλου δευτερεύοντα θα υπολογ1στούν γ~α τη 

δυσμενέστερη περίπτωση όπου αρδεύετα1 η τελευταία 6η στάση της 

έκτασης των 8.2στρεμμάτων, οπότε συμμετέχουν κα1 τα 151.3m του 
μεγάλου δευτερεύοντα. 

01 yραμμ1κές απώλε1ες του μεγάλου δευτερεύοντα δίνοντα1 από 
τη σχέση (10.2) κα1 είνα1: 

';] '11Γ7 ')ο > ':\ 6 ο ί1 1, €;32 " 
u 1 ,.,·1· ... .r·1rι1:...vr .€ι ο 6ι /u l \ "-.!>(?r;:0) .. 4·e'-'- Η Ο ;1!!;.8.rn/100.rn Ηγ .i.L_Mδl',i ι .f:...L,-·.-'.J r·. \ 150 f Λ ,.._.:;) ""'Ι'" -.J.11{~1!1 • i§fl;J \,-ι, 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 είνα1: 

fι"'\ _ 111 _ Ο. 46 8mxl51. 3m ιιιt ~ :ι . r-τ OBrn 
J.\l'f'Γ,fjj ·- .,

00 
l-"r"•,!'!<1!:11..,,f .. .!. 

,.~. J J JH rJY .... -&i,1 

Επ1λύοντας την εξίσωση (10.13) ως προς Ρ1Ηδ, μπορούμε να 

έχουμε την πίεση στην αρχή του μεγάλου δευτερεύοντα (η υψομετρ1κή 

δ~αφορά λαμβάνετα1 με "--", λόγω του ότ1 η ροή του λύματος στον 

αγωγό γίνετα1 κατά την κλίση του εδάφους), δηλαδή: 

( 12 1 1) 
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Στην εξίσωση (12.1), η μέy1στη τ~μή, που μπορεί να έχε~ ο 

όρος των απωλε1ώv ΡtΚδ, είνα1 μόλ1ς 0.708m, οπότε επηρεάζε1 

ελάχ1στα την πίεση στην αρχή του μεγάλου δευτερεύοντα. Αντίθετα η 

υψομετρ1κή δ1αψορά ΔΕ την επηρεάζε1 σημαντ1κά (λόγω της κλίσης 

15%) κα1 μάλ1στα όσο μ~κρότερη είνα1, τόσο μεγαλύτερη πίεση 

απα1τείτα1 στην αρχή του μεγάλου δευτερεύοντα. Οπότε υπολογίζουμε 

σα δυσμενέστερη περίπτωση, όταν αρδεύουμε την lη στάση της 

έκτασης των 8.2στρεμμάτων, δηλαδή όταν χρησ1μοπο1ούμε μόνο τα 

17.lm του μεγάλου δευτερεύοντα. 

Ετσ1 01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου, που δίνοντα1 από τrιν 

σχέση (10.3) θα εiνα~ τώρα: 

Με αντ1κατάσταση στην (12.1) έχουμε: 

Ο υποκύρ1ος παροχετεύε1 4 μεγάλους δευτερεύοντες οπότε από 

τη σχέση (10.11) θα εiνα1: 

Qυπ= 4 Qκδ= 4x(2167201/h)= 866880 l/h 

01 γραμμ1κές απώλε1ες των υποκυρiων δiνοντα1 από τη σχέση 

{10.2) κα1 είνα1: 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου 

(10.12), {όπου J=0.486 από τον πίνακα 

κα1 εiνα1: 

δίνοντα1 από την σχέση 

10.1 λόγω 4 υδροληψ1ών}, 
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12.9 Συνολ~κά αποτελέσματα δ~κτύου φυτωρίου 

Τα αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαiου συνοψίζοντα1 στους 

πίνακες 12.1 έως 12.4. 

11 1 1 
1 Πραγμαt ική 1 

1 
1 

11 Σωληνώσεις 1 Μήκος 1 Παροχή Ονομαστική 1 Απώλειες 1 Πίεση Πίεση 
1 11 1 L (rn) 1 Q (l/h) διάμετρος 

1 1 πίεσης αρχής τέλους il j διάμετρος 
1 ί 

1 
1 

Φ (rnrn) ΡΕ ( m) pι ( rn) p2 ( rn) 1 1 D (mm) 

1 

1 
1 

1 ί i Σωληνίσκοι 1 1 430 16 12 ί 0.122 10.427 10.333 1 
li 

1 

. 
i 1 1 

!! Πλευρικοί 4 7. 5 1 10320 63 54. 8 0.478 10.905 10.427 Η 
i' Ξ 1 

Πiνακας 12.1 Αποτελέσματα γ~α σωληνiσκους κα~ πλευρ1κούς 
αγωγούς lης κατηγορiας δενδρυλλiων 

11 Σωληνώσεις 1 Μδκος 1 Ποpοι6 Ονομαστική Πραγμαηκή Απώλειες Πίεση Πίεση 

1 !Ι j L (m) 1 Q ( l/h) j διάμετρος διάμετρος πίεσης αρχής τέλους 
' 1 

1 

Φ (rnm) D (mrn) Pf (m) pι ( m) pz ( m) ! 11 ! 
1 

11 
1 -t- li 1 ! 1 1 ·10.363 10.333 lί Σωλη v iσκο ι i 1 

1 

860 

1 

25 19.8 1 0.039 1 

Ί 
ι 

1 1 

1 
il 1 

1 
11 Πλευρικοί 1 4 7. 5 ! 20640 90 84.6 0.208 10.571 10.363 1 Ιι ! ! 1 1 

Πiνακας 12.2 Αποτελέσματα γ1α σωληνiσκους κα1 πλευρ1κούς 
αγωγούς 2ης κατηγορίας δενδρυλλiων 
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11 Σωληνώσεις Μήκος 1 Παροχή Ονομασηκή Πpαyμαηκή Απώλειες Πίεση Πίεση 

L ( rn) Q ( l/h) δ1άμεtpος διάμεtρος πίεσης αρχής tέλους 

Φ (rnrn) D (mιn) Pt (m) pι ( rn) pz (rn) 

Ι Σωληνίσκοι 1 1 1 . 1720 1 32 1 2 5. 6 1 0.04 1 10.427 10.333 ! 
i ί i 

! Πλευpnοί 1 4 7. 5 41280 125 1 11'/.6 0.151 10.578 10.427 

Πiνακας 12.3 Αποτελέσματα γ~α σωληνiσκους κα1 πλευρ1κούς 
αγωγούς 3rις κατηγορίας δενδρυλλiων 

11 
1 Ονομαστ~κή 1 Απώλε1ες /: Σωληνώσε1ς Ι Μήκος Παροχή 

Η {l/h) δ~άμετρος 1 πiεσης Ί Ι L (rn) Q 
!1 

{ Π\ΙΠ) 
1 { rn) 

11 

i φ Pt ί 

Μ~κροi 
1 

22.4 216720 250 0.043 1 

11 δευτερεύοντες ! ι 
iι ! 

1 
,, 

, 0.708 

12.029 

Πiνακας 12.4 Αποτελέσματα μ~κρών-μεγάλων δευτερευόντων 
κα1 υποκυρiων αγωγών δ1κτύου φυτωρίου 

1 

ί 
1 

1 
ί 

Ιι 
11 
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ΜΕΡΟΣ 4σ. 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΚΕΦΑ.Λ.Α.Ι<> 13«> 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΙΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ-λΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΛ.ΗΤΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

13.1 Απώλε1ες πίεσης των 

δεξ1άς πλαγ1άς κα1 

υποκυρίων 

δύο κυρίων αγωγών, αρ1στερής κα1 

των δύο αγωγών σύνδεσης κυρίων-

ο αγωγός σύνδεσης κυρiου με υποκύρ10 έχε~ μήκος 260m, που 
προκύπτε1 αν αθροiσουμε το ανάντη τμήμα του υποκυρiου του Δάσους 

180m συν το μήκος που εκτεiνετα1 το Δάσος προς τα πάνω μετά την 

αρχή του υποκυρiου, μέχρ1 το άνω όρ1ό του, που τελε1ώνουν τα 

δασ1κά, δηλαδή άλλα 80m {σχήμα 7.1). 

Επ1λέγουμε γ~α ομο1ομορψiα του δ1κτύου κα1 ελαχ1στοποiηση 

των απωλε1ών, δ~άμετρο Φ400 τόσο γ~α τον κύρ10 αγωγό, όσο κα1 γ~α 

τον αγωγό σύνδεσης κυρiου με υποκύρ10. 

Το σύμπλεγμα 

μήκους 760m, έχε~ 

Δάσος ή το Φυτώρ10. 

των απωλε1ών. 

αυτών 

παροχή 

Ετσ1 

των δύο 

ανάλογη, 

έχουμε δύο 

αγωγών κο1νής δ~αμέτρου κα1 

αν λε1τουργεi το Β1ολογ1κό 

περ1πτώσε1ς στον υπολογ1σμό 

Οταν λε1τουργεi το Β1ολογ1κό Δάσος, έχομμε παροχή στο σημεiο 

υδροληψiας του υποκυρiου 2956801/h. Από τη · σχέση {10.2) μπορούμε 
να υπολογiσουμε τ~ς γραμμ1κές απώλε1ες του συμπλέγματος των δύο 

ενλόγω αγωγών, δηλαδή: 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 εiνα1: 

0 Γl~Am .... 7F o·m ;::;, - - • \.· ·-· -e IA ... .1 ι. ΞΒf. ... , ι-. ~ '1 R F.! 
l~- ~Λ-= n .=. · J..VrΛ. !ΞΞU • '::!-ιl .,J .. !!.1 

,,,;,.ι. 1t.tϊJJΠ Q;V == 
- \.: - . ' 
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Δ.ε.λ:J;ουργiα ~υτωρiο.Jι 

Οταν λε1τουργεi το Φυτώρ10, έχουμε παροχή στο σημεiο 

υδροληψiας του υποκυρiου 8668801/h. Από τη . σχέση (10.2) μπορούμε 
να υπολογiσουμε τ1ς γραμμ1κές απώλε1ες του συμπλέγματος των δύο 

ενλόγω αγωγών, δηλαδή: 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 εiνα1: 

13.2 Κρίσ1μο1 δρόμο~ δ1κτύων, υπολοy1σμός μαvομετρ1κού ύφους 

Παρατηρούμε στους υπολογ1σμούς του lΟου κεφαλαίου, ότ1 τα 

κατάντη τμήματα των αγωγών, έχουν μεγαλύτερες απώλε1ες φορτίου 

απ 1 ότ1 τα ανάντη. Χρη.σ1μοπο1ώντας τ 1 αποτελέσματα αυτά σα κρ1τήρ10 

κα1 το 6τ1 01 δ1άμετρο1 εiνα1 δ1.αφορετ1κοί στο δίκτυο των δασ1κών 
από αυτό των οπωροφόρων (λόγω δ1αφορετ1κών απα1τήσεων σε λύμα), 

οδηγούμαστε, γ1α το δiκτυο του Β1ολοy1κού Δάσους, στους δύο 

κρiσ1μους δρόμους του σχήματος 7.1 τον ΛΑ' κα1 τον ΒΒ', όπου θα 

έχουμε τ~ς μέy1στες απώλε1ες φορτίου. 

Στους δύο κρίσ1μους αυτούς δρόμους, το λύμα κάνε~ τ1ς 

μεγαλύτερες δ~αδρομές στα π10 απομακρυσμένα σημεiα του δ1κτύου, 

y1α δύο δ~αφορετ1κές ομάδες δ~αμέτρων, τη μ1α των δασ1κών κα1 την 

άλλη των οπωpοψόρων. Αν εξασφαλiσουμε το λύμα να οδηγεiτα1 στην 

άκρη του δυσμενέστερου, απ' τους δύο, κρίσ1μου δρόμου, τότε το 

λύμα θα φθάνε1 κα1 σε οπο1οδήποτε άλλο σημείο του δ1κτύου. 
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01 απώλε1ες φορτiου στον κρίσ1μο δρόμο · ΑΑ' είνα1: 

Pf ( Α Α • ) =Pf ( π ) + Pf β ( μ δ ) + Pf β ( Η δ ) + Pf ( α σ ) + Pf τ ( υ π ) + Pf ( σ ) 

όπου ( π): 
( μδ}: 
( Μδ}: 

( ασ): 

πλευρ1κός δασ1κών 

μ1κρός δευτερεύων δασ1κών 

μεγάλος δευτερεύων δασ1κών 

αγωγός σύνδεσης υποκυρiου-μεγάλου δευτερεύοντα 

δασ1κών 

τ(υπ}:τμήμα υποκυρiου που ανήκε1 στον κρiσ1μο δρόμο 

(σ): σύμπλεγμα, κυρίου & αγωγού σύνδεσης κυρiου με 

υποκύρ10 

Εχουμε δε1 στη σελ.:151, ότ1 01 γραμμ1κές απώλε1ες του 

κατάντη τμήματος του υποκυρiου είνα1 Ht=26.304m/100m αγ γ1α 

δ1άμετρο Φ110. Το τμήμα του υποκυρίου αγωγού, που ανήκε~ στον 

κρίσ1μο δρόμο, εiνα1 140m από το σημείο υδροληψίας του υποκυρiου 

μέχρ1 τους τελευταίους μεγάλους δευτερεύοντες των δασ1κών. 

01 απώλε1ες φορτίου του τμήματος αυτού των 140m δiνοντα1 από 
την σχέση (10.3) κα1 εiνα1: 

Αντ1καθ1στώντας παραπάνω έχουμε: 

Pf<AA' >=3.115m+1.454m+29.636m+3.02m+36.826m+0.638m=74.689m 

01 απώλε1ες φορτίου στον κρiσ1μο δρόμο ΒΒ' εiνα1: 

Pf ( Β Β ' ) =Pf ( π) +pt 6 ( μ δ ) +Pf β (Η δ ) +Pf ( α σ) +Pf β (υπ) +Pf ( σ) 

όπου ( π): 
( μδ}: 
( Μδ): 

( ασ}: 

πλευρ1κ6ς οπωροφόρων 

μ1κρός δευτερεύων οπωροφόρων 

μεγάλος δευτερεύων οπωροφόρων 

αγωγός σύνδεσης υποκυρiου-μεγάλου δευτερεύοντα 

οπωροφόρων 

(υπ}: υποκύρ1ος 

(σ): σύμπλεγμα, κυρίου & αγωγού σύνδεσης κυρίου με 

υποκύρ10 
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Αντ1καθ1στώντας παραπάνω έχουμε: 

Pt{BB' >=3.144m+1.468m+27.785m+2.642m+52.634m+0.638m=88.311m 

Δiκτυο Φυτωρiοιι 

Ο κρίσ1μος δρόμος γ~α το δίκτυο του φυτωρίου φαίνετα1 στο 

σχήμα 7.1 κα1 συμβολiζετα1 με ΓΓ'. Η δ~αδρομή επ1λέγετα1, ώστε να 

αναφέρετα1 στη π10 απομακρυσμένη λεκάνη κα1 να είνα1 της lης 

κατηγορiας δενδρυλλiων, δ16τ1 εκεi έχουμε τ~ς μεγαλύτερες 

απώλε1ες σε σωληνίσκους κα1 πλευρ1κούς. 

01 απώλε1ες φορτίου στον κρiσ1μο δρόμο ΑΑ' εiνα1: 

Pf { Γ Γ • ) =pt 1 ( σ ω λ) +pt 1 ( π) +pt τ ( μ δ ) +Pf (Η δ ) +Pf (υπ) +pt ( σ) 

όπου l(σωλ):σωληνiσκος lης κατηγορίας δενδρυλλίων 

l(π): πλευρ1κός lης κατηγορίας δενδρυλλίων 

τ(μδ): μ~σό τμήμα του μ1κρού δευτερεύοντα που 

συμμετέχε1 στον κρίσ1μο δρόμο 

(Μδ): μεγάλος δευτερεύων 

(υπ): υποκύρ1ος 

(σ): σύμπλεγμα, κυρίου & αγωγού σύνδεσης κυρίου με 

υποκύρ10 

Έχουμε δε1 στη σελ.:173 αρχή της παραγράφου 12.8, ότ1 01 
γραμμ1κές απώλε1ες του μ1κρού δευτερεύοντα εiνα1 Ht=0.468m/100mαy 

γ1α δ1άμετρο Φ250. Το τμήμα του μ1κρού δευ~ερεύοντα, που ανήκε1 

στον κρiσ1μο δρόμο, εiνα1 το μ1σό, δηλαδή · 11.2m από το σημεiο 

υδροληψίας του, μέχρ1 τον τελευταίο πλευρ1κό της λεκάνης της lης 

κατηγορίας δενδρυλλίων. 

01 απώλε1ες φορτίου του ενλόγω τμήματος 

δευτερεύοντα δiνοντα1 από την σχέση (10.12), (όπου 

τον πίνακα 10.1 λόγω 4 υδροληψ1ών), κα1 εiνα1: 

Ρ(' .. , !!Ι Ο. 46 8mχ11. 2mχ0. 486 ...- Ρ •Ο. 025.m 
.. r .~δ) 100.rπ t:t.γ rr {μό) 

Αντ1καθ1στώvτας παραπάνω έχουμε: 

του μ1κρού 

J=0.486 από 

Ptιrr• >=0.122m+0.478m+0.025m+0.708m+12.029m+4.704m=18.066m 



181 

Παρατηρούμε πως ο π10 δυσμενής κρiσ1μος δρόμος είνα1 ο ΒΒ' 

κα1 6άσε1 αυτού θα υπολογ1στεi το μανομετρ1κό ύψος. 

13.3 Υπολοy1σμός του ολ1κού μανομετρ1κού ύφους 

Η ομο1όμορψη δ~ανομή του νερού από τους δ1ανεμητές απα1τεί 

την εξασφάλ1ση μ1ας ορ1σμέvης σταθερής πίεσης λε1τουργίας 

σ'αυτούς. Κάθε ανωμαλία στην πίεση λε1τουργίας του συγκροτήματος 

έχε~ ως αποτέλεσμα την αυξομείωση της πίεσης που επηρεάζε1 την 

ομο1ομορφία εκροής του νερού. 

Γ1α την εξασφάλ1ση της πίεσrις λε1τουργίας των δ~ανεμητών 

επ16άλλετα1 στην επ1λεγείσα πίεση να προστεθούν 01 υπόλο1πες 
π1έσε1ς, λόγω γραμμ1κών ή τοπ1κών απωλε1ών, καθώς κα1 η 

υψομετρ1κή δ1αφορά λόγω της τοπογραφ1κής δ1αμορφώσεως, ώστε να 

βρεθεί η απα1τούμενη ολ1κή πίεση ή το μέy1στο ύψος φορτίου στην 

αρχή του συγκροτήματος. 

Η πίεση αυτή εξασφαλίζετα1 στο συγκρότημα ή το δίκτυο της 

άρδευσης από μiα υπερυψωμένη δεξαμενή, που λόγω θέσεως προσδίδε1 

στο νερό την απα1τούμενη δυναμ~κή ενέργε1α. 

Η ολ1κή πiεση εκφράζετα1 με την έννο1α του μανομετρ1κού 

ύψους, που αντ1προσωπεύε1 το συνολ1κό ύψος φορτiου κα1 δίνετα1 

από τη σχέση: 

Pt=Pt(BB' >+Pte+Ptr+Pth (13.1) 

Πρακτ1κώς εκτ1μούμε τ1ς τοπ1κές απώλε1ες 

στο 10% των απωλε1ών φορτiου του δ1κτύου 

αναφερόμενο~ στον κρίσ1μο δρόμο ΒΒ' έχουμε: 

Pte= 0.1 Pt(BB' )= 0.1x88.311m= 8.831m 

Pfe του δ1κτύου, 

σωληνώσεων. Ετσ1 

01 απώλε1ες γεν~κά στους ρυθμ1στές πίεσης Ptr εκτ1μούντα1 σε 

1.5m στ~λης νερού κα1 τοποθετούντα1 στην αρχή των εν γένε1 

δευτερευόντων αγωγών. Στην περίπτωσή μας, γ~α τον κρίσ1μο δρόμο 

ΒΒ', μπορούμε να έχουμε ρυθμ1στές πίεσης στον μ1κρό δευτερεύοντα, 

στο μεγάλο δευτερεύοντα, στον υποκύρ10 κα~ έναν στην κεφαλή του 

συγκροτήματος, δηλαδή σύνολο 4. Ετσ1 Ptr=4x1.5m=6m 

Οσον αφορά την κεφαλή του συστήματος, 01 απώλε1ες Pth στα 

εξαρτήματά της εκτ1μούντα1 εμπε1ρ1κά ανάλογα με το είδος τους κα1 

τη λε~τουρyiα τους. 01 τ1μές y1α ορ1σμένα απ'αυτά σε m στήλης 
νερού δiνοντα1 ως ε ξής: 
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01 απώλε1ες, γ1α το κεντρ1κ6 φίλτρο dίτας στην κεφαλή του 

συστήματος, εκτ1μούντα1 σε 4m στήλης νερού~ y1α 
σε 2.5m, το φίλτρο χαλ1κ1ού 3.0m κα1 γ~α βάνες, 

αντεπ1στροφής 1.2m στήλης νερού, δηλαδή: 

Pfh= 4m+2.5m+3.0m+1.2m= 10.7m. 

Με αντ1κατάσταση στη σχέση (13.1) παίρνουμε: 

Pf= 88.311m+8.831m+6m+10.7m= 113.842m 

13.4 Υπολοy1σμός δεξαμενών 

τον υδροκυκλώνα 

ταυ, βαλβίδες 

Τοποθετούμε τη δεξαμενή βαρύτητας σε υψόμετρο 670m από την 

επ1ψάνε1α της θάλασσας (χάρτης 2.1), ώστε να δημ1ουργήσουμε 

υψομετρ1κή δ~αψορά 150m από το δυσμενέστερο σημείο Β του κρίσ1μου 
δρόμου ΒΒ', το οποίο βρίσκετα1 σε υψόμετρο 520m από την επ1φάνε1α 
της θάλασσας. Από τη δεξαμενή 8αρύτητος μέχρ1 την κεφαλή του 

δ~κτύου η απόσταση εiνα1 1200m. Ετ.σ1 το μήκος του υπερκύρ1ου 

αγωγού εiνα1 1200m κα1 επ1λέγετα1 y1'αυτόν δ1άμετρος Φ400 τόσο 

γ1α ελαχ1στοποίηση των απωλε1ών, όσο κα1 γ1α επίτευξη ομαλότητας 

στο δίκτυο. 

Θα υπολογίσουμε τ~ς απώλε1ες του υπερκυρiου αγωγού y1α την 

περίπτωση λε1τουργίας του Δάσους, όπου μπαίνε1 σε λε1τουργία ο 

κρiσ1μος δρόμος ΒΒ'. Η παροχή του υπερκύρ1ου θα εiνα1: 

Qyπ= 3x(2956801/h)= 887040 l/h 

Από τη σχέση (10.2) μπορούμε να υπολογίσουμε τ~ς yραμμ1κές 

απώλε1ες του υπερκυρίου, δηλαδή: 

r.- Ο ,.. • . .- i 1 Ο ,., /\; i.'ι. ύ 
nfl~'t = . ~::>lfιb!l1/ υπ1 ν.JΎwΥΟ 

01 συνολ1κές απώλε1ες φορτίου δiνοντα1 από την σχέση (10.3) 
κα1 εiνα1: 



183 

Ετσ1 το ολ1κ6 μανομετρ1κό που καλείτα1 να καλύψε1 η δ~αφορά 

των 150m είνα1: 

Η= Pr+PtYn= 113.842m+7.752m= 121.594m 

Οπως μπορεί να παρατηρήσε1 κανείς, τοποθετούμε τη δεξαμενή 

βαρύτητος περi τα 30m ψηλότερα από τ~ς ανάγκες κάλυψης του ολ1κού 
μανομετρ1κού, προσδίδοντας έτσ1 στο σύστημα ένα συντελεστή 

ασφάλε1ας γ1α τυχόν σφάλματα, κατά τ~ς εκτ1μήσε1ς των 

υπολογ1σμών. 

Η δεξαμενή βαρύτητας αποτελεί τον τελ1κό αποδέκτη των 

λυμάτων πρ1ν από την άρδευση. Εiνα1 φανερό ότ1 η χωρητ1κότητά της 

πρέπε1 να είνα1 τέτο1α ώστε να καλύπτε1 την παροχή του Β1ολογ1κού 

Σταθμού, ανάλογα με τ~ς κα1ρ1κές συνθήκες, βλάβες, αποθήκευση 

κ.ο.κ. Ετσ1 προτείνετα1 η κατασκευή της δεξαμενής βαρύτητος να 

γίνε~ από σκυρόδεμα κα1 να έχε~ ωφέλ1μο όγκο 13000m3. 

Ακόμη προ6λέπετα1 η δημ1ουργία δυο μεγάλων δεξαμενών γ~α την 

περ1οδ1κή αποθήκευση απόθεση των λυμάτων. 

Η θέση της πρώτης προβλέπετα1 να εiνα1 κοντά 

εγκαταστάσε1ς του Β1ολογ1κού Σταθμού {χάρτης 2.1) κα1 να 

όγκο 120000m3 • Θα είνα1 υπόγε1α λόγω του μαλακού υπεδάφους 

περ1οχής κα1 y1'αυτό θα φέρε~ επένδυση κα1 υδρομόνωση. 

στ1ς 

έχε~ 

της 

Η τοποθέτηση της δεύτερης (ενδ1άμεσης) δεξαμενής 

πραyματοπο1εiτα1 στο μέσο περίπου της απόστασης Β1ολογ1κού 

Σταθμού - Β1ολοy1κού Δάσους, εκεί όπου 01 · υψομετρ1κές δ1αφορές 
καθ1στούν την παρουσία της απαραίτητη {χάρτης 2.1). Θα έχε~ 

ωφέλ1μο όγκο 60m3 κα1 θα είνα1 κατασκευασμέν·η από σκυρόδεμα. 

Τέλος θα κατασκευαστεί μ~α μ~κρή δεξαμενή ανακύκλωσης στο 

τέλος του Β1ολογ1κού Δάσους {χάρτης 2.1), όπου με κατάλληλο 

σύστημα αυλακώσεων θα συλέγε1 το λύμα που δε θα δ~ηθείτα1 από το 

έδαφος, αλλά θα εκρέε1 επ1φανε1ακά λόγω της κλίσης του εδάφους. 

Υδρομονωτ1κά αυλάκ~α θα υπάρχουν ανάμεσα στ1ς 3 πλαγ1ές, 

καθώς κα1 στο τέλος τους, ώστε να δημ1ουργείτα1 ένα τέτο10 

επ1φανε1ακό δίκτυο, που να συλλέyε1 το λύμα στη δεξαμενή 

ανακύκλωσης, αφού πρώτα καθαρίζετα1 από τ~ς προσμiξε1ς που 

παρασύρε1 από το έδαφος, μέσω φρεατίων ηρεμίας. Κατόπ1ν το λύμα 

με μ~α μ1κρή αντλiα {μοτέρ} θα επανέρχετα1 στη δεξαμενή 

βαρύτητος, ώστε να ξαvαχρησ1μοπο1ηθεi γ~α άρδευση. Προτεiνετα1 η 

δεξαμενή αυτή να έχε~ ωφέλ1μο όγκο 30m3 κα1 να κατασκευαστεί 

επiσης από σκυρόδεμα. 
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13.5 Αγωγός μετα~οράς των λυμάτων από το Β1ολοy1κό Σταθμό 

στο Β1ολογ1κό Λάσος 

Ο υπολογ1σμός του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων γίνετα1 με 

αναφορά την παροχή α~χμής του Ιανουαρίου, δηλαδή των 1685Οm3/ημ ή 

1951/sec. Γ1α τροφοδοτ1κό αγωγό κατάθλ1ψης αντλίας σε κατάσταση 

pipeline, η ταχύτητα ροής του ρευστού πρέπε1 να είνα1 περί τα 

1.6m/sec. Εφαρμόζοντας τη σχέση (10.1) έχουμε: 

Τυποπο1ώντας εκλέγουμε αγωγό δ~αμέτρου Φ400. 

Ο αρ1θμός Reynolds σύμφωνα με τη σχέση . (10.24) είνα1: 

Επομένως έχουμε τυρβώδrι ροή. Από τον πίνακα 10. 2 αναζητούμε 
την τ~μή της απόλυτης τραχύτητας ε γ~α πλαστ1κούς αγωγούς, που 

όπως βλέπουμε κυμαiνετα1 από 0.0013- 0.0015. Επ1λέγουμε τη π10 

μεγάλη τραχύτητα ε=Ο.0015, δ~ότ1 το ρευστό εiνα1 λύμα κα1 με την 

πάροδο του χρόνου, λόγω του 11 πουρi" που ·Θα δημ1ουργηθεi στον 

αγωγό, η τραχύτητα θα εiνα1 η μέγ1στη. Η σχετ1κή τραχύτητα κατά 

σε1ρά είνα1 ε/D=Ο.0015/Ο.4=0.00375. 

Ετσ1 από · το 

συντελεστή τρ16ής: 

δ~άγραμμα 10.1 του Moody 

C=0.028 

παίρνουμε τον 

Εφαρμόζοντας τώρα τη σχέση (10.25), παίρνουμε τ~ς συνολ1κές 
απώλε1ες φορτίου στον αγωγό, δηλαδή: 
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13.6 Υπολοy1σμός αντλ~ών 

Το αντλητ1κό ζεύγος αποτελείτα1 από την αντλία κα1 τον 

κ1νητήρα. 

Η καρδ1ά ενός συγκροτήματος άντλησης ρευστού, όπως εiνα1 

γνωστό είνα1 η αντλία, η οποία εξασφαλίζε1 την απα1τούμενη 

ενέργε1α, γ~α τη μεταφορά κα1 τη δ~ανομή του λύματος στην περ1οχή 

άρδευσης, επ1τελώντας έτσ1 έργο. Την 1σχύ y1α την παραγωγή έργου 

την παίρνε~ από τον κ1νητήρα με ε~δ1κό μ11χαν1σμό μετάδοσης της 

κίνησης. 

Ο Β1ολογ1κός σταθμός βρiσκετα1 σ'ένα υψόμετρο 470m πάνω από 
τη θάλασσα, ενώ εμείς θέλουμε να εναπαθέσουμε το λύμα στη 

δεξαμενή βαρύτητος που βρiσκετα1 σ'ένα υψόμετρο 670m πάνω από τη 
θάλασσα. Επομένως πρέπε1 να καληφθεί ένα μανομετρ1κό, λόγω 

υψομετρ1κής δ~αφοράς, της τάξης των 200m. Αν λάβουμε υπόψη κα1 

τ~ς απώλε1ες φορτίου του καταθλ1πτ1κού αγωγού, που εiνα1 περί τα 

140m, πρέπε1 συνολ1κά να καλύψουμε ένα μανομετρ1κό της τάξης των 

340m. 

Προβλέπετα1 η δημ1ουργiα δυο αvτλ1οστασίων, γ~α την κάλυψη 

του παραπάνω μανομετρ1κού. Ενα y1α κάθε μ1α από τ~ς 

προαναφερθείσες δεξαμενές (Β1ολογ1κού Σ ·~αθμού κα1 ενδ1άμεσης). Το 

μανομετρ1κό θα καλυφθεί μ1σ6 από τ~ς αντλίες του ενός 

αντλ1οστασίου κα1 μ~σό από τ~ς αντλίες του άλλου. ληλαδή καθε 

αντλ1οστάσ10 έχε~ H=170m κα1 παροχή την α~χμής Q=16850m3 /ημ ή 

702m3 /h. 

Η συνολ1κή 1σχύς των κ1νητήρων των αντλ1ών υπολοyίζετα1 από 

τη σχέση: 

όπου Nw 
Q 

Η 

η 

η απα1τούμενη 1σχάς του κ1νητ~ρα (ΗΡ) 

η παροχή της αντλίας (m3/h) 
το μανομετρ1κό ύψος (m} 
ο βαθμός απόδοσης της αντλίας (Ο.5-0.8) 
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Γ1α την 01κονομ1κή λε1τουργiα του συγκροτήματος σημασία έχε~ 

ο βαθμός απόδοσης της αντλίας. Μεταξύ μ1ας αντλiας με βαθμό 

απόδοσης 0.5 κα1 μ~ας άλλης με βαθμό απόδοσης 0.75 απα1τεiτα1 

~πποδύναμη ~0% μεγαλύτερη. Η 1σχύς του κ1νητήρα προσαυξάνετα1 

κατά 20% γ~α τους πετρελα1οκ1νητήρες κα1 κατά 10% γ~α τους 

ηλεκτροκ1νητήρες. 01 βενζ1νοκ1νητήρες σπανίζουν στ1ς εφαρμογές 

άρδευσης, γ1'αυτό κα1 δεν γiνετα1 λόγος γ~'αυτούς. 

Με αντ1κατάσταση στην (13.2} προκύπτε1: 
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ΚΕΦΑ..Λ.Α.ΙΟ :14<> 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

14.1 Κατασκευαστ~κό κόστος (τεχv~κά έργα) 

Το κατασκευαστ1κό μέρος του έργου περ1λαμβάνε1 την κατασκευή 

σε1ράς τεχν1κών έργων (οδοπο1iα, δεξαμενές) κα1 την εγκατάσταση 

μηχανολογ1κού εξοπλ1σμού. Ε~δ1κότερα περ1λαμβάνε1: 

Αiκτυο οδοπQJ~ 

Το συνολ1κά απα1τούμενο οδ1κό δiκτυο 1 ανέρχετα1 σε 30Km κα1 
αφορά αποκλε1στ1κά την εξασψάλ1ση της προσπέλασης στο Β1ολογ1κό 

Λ.άσος. 

Σημε1ώνετα1 ότ1 το υπάρχον σήμερα οδ1κό δίκτυο, ανέρχετα1 σε 

20Km. Ετσ1, 01 απα1τούμενες νέες χαράξε1ς κα1 δ~ανοiξε1ς 

εκτ1μάτα1 ότ1 αφορούν 10 περiπου Km δασ1κών δρόμων. 

Γ1α τη βελτίωση του υψ1στάμενου δ1κτύου υπολογiζετα1 ένα 

κόστος της τάξης των 20000000 δραχμών, ενώ y1α τη δ1άνο1ξη του 

κα1νούρy1ου υπολογiζετα1 κόστος της τάξης των 25000000 δραχμών. 

Ayωyός__y_g_q~~~Jl.lBll.ων α11ό l_Q__B_l.Qλoy1κό Σταθuό στο 

Β1ολο-Υ.J-κό Δάσος . 

Το μήκος του αγωγού ανέρχετα1 σε 15Km, με βάση δε την 

εκτ1μόμενη δυναμ1κότητα του Β1ολογ1κού Σταθμού, απα1τεiτα1 αγωγός 

δ1αμέτρου, όπως υπολοyiστηκε, 40cm. Το συνολ1κό κόστος προμήθε1ας 

κα1 εγκατάστασης του αγωγού εκτ1μάτα1 σε 60000000 δραχμές. 

ΑεΕαuενές 

Προ6λέπετα1 η δημ1ουργiα δύο μεγάλων δεξα11ενών κα1 μ1ας 

ανακύκλωσης, yia την περ1οδ1κή αποθήκευση (απόθεση) των λυμάτων. 

Η θέση της πρώτης δεξαμενής προβλέπετα1 να εiνα1 κοντά στ1ς 

εyαταστάσε1ς του Β1ολογ1κού Σταθμού. Λόγω του μαλακού υπεδάφους, 

η δεξαμενή αυτή θα εiνα1 υπόγε1α, οπότε το κόστος κατασκευής της 

θεωρεiτα1 1δ1αiτερα χαμηλό. 
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Η τοποθέτηση της δεύτερης (ενδ1άμεσης) δεξαμενής 

πραγματοπο1είτα1 στο μέσο περίπου της απόστασης Β1ολογ1κού 

Σταθμού - Β1ολογ1κού Δάσους, εκεί όπου 01 υψομετρ1κές δ~αφορές 

καθ1στούν την παρουσία τους απαραίτητη. 

Το κόστος της κατασκευής των δεξαμενών αυτών ανέρχετα1 

συνολ1κά σε 60000000 δραχμές (50000000 y1α τ~ς δυο μεγάλες κα1 

10000000 γ~α την ανακύκλωσης). 

ΑεΕαuενU άρδευσnς 

Η δεξαμενή άρδευσης αποτελεί τον τελ1κό αποδέκτη των λυμάτων 

πρ1ν από την άρδευση. Εiνα1 φανερό ότ1 η χωρητ1κότητά της είνα1 

τέτο1α, ώστε να καλύπτε1 την παροχή α~χμής του Β1ολογ1κού 

Σταθμού. Το κόστος της δεξαμενής άρδευσης ανέρχετα1 σε 30000000 
δραχμές. 

Αντλ1οστ άQλ.Q 

Προβλέπετα1 η δημ1ουργiα 

μiα από τ~ς προαναφερθείσες 

ενδ1άμεσης κα1 ανακύκλωσης) 

κόστος των τρ1ών αντλ1οστασiων 

τp1ών αντλ1οστασiων, ένα γ~α κάθε 

δεξαμενές (Β1ολογ1κού Σταθμού, 

γ~α την άντληση των λυμάτων. Το 

ανέρχετα1 σε 20000000 δραχμές. 

Βασ1κή προϋποθεση γ1α την άρτ1α λε1τουργiα της δ~άθεσης των 

λυμάτων, αποτελεί η συστηματ1κή δ~αχεiρηση των λυμάτων προς το 

Β1ολογ1κό Δάσος (ανάλογα με τ~ς κα1ρ1κές συνθήκες). Εiνα1 δυνατή 

η εγκατάσταση απλοπο1ημένου σ~στήματος αυτόματου ελέγχου (με 

ρελέ), το κόστος του οποίου εiνα1 ενσωματωμένο στο κόστος του 

αντλ1οστασiου. 

Ηλεκρο-Μnχανολογ1κόc εΕοπλ1σuός 

ο συνολJ_κά απα1τούμενος Ηλεκρο-Μηχανολογ1κός εξοπλ1σμός γ1α 

τη λε1τουργία του έργου ανέρχετα1 σε 20000000 δρχ. 

~-1.κ τ υο ά ρδ &!l.Qn.ς. 

Το δίκτυο άρδευσης των 1080 στρεμ11άτων αναφέρετα1 σε ένα 

βασ1κό δίκτυο αγωγών, το οποiο ανάλογα με τη λε1τουρyία του, 

μπορεί να δ~ακρ1θεί σε πρωτεύον (βασ1κό δίκτυο ανά στρέμμα) κα1 

δευτερεύον (δίκτυο με ακροδέκτες ποτίσματος λεκανών ή δένδρου, 

ανά στρέμμα). 
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Το συνολ1κό κόστος του δ1κτύου ανά στρέμμα ανέρχετα1 σε 

60000 δραχμές, τ1μή η οποία προκύπτε1 ως εξής: 

κύρ1ος αγωγός μεταφοράς----------------25000 δρχ/στρ 

δευτερεύον σύστημα---------------------10000 δρχ/στρ 

τρ1τεύον σύστημα-----------------------10000 δρχ/στρ 

μηχαν~σμοi------------------------------15000 δρχ/στρ 

* σύνολο---------------------------------60000 δρχ/στρ 

Το συνολ1κό κόστος του 

πολλαπλασ1άσουμε το παραπάνω 

καταλαμβάνε1 το Δάσος, δηλαδή: 

δ~κτύου 

σύνολο 

άρδευσης 

με την 

(60000δρχ/στρ)χ(1080στρ)= 64800000 δρχ 

14.2 Κόστος αναδάσωσης 

προκύπτε1 αν 

έκταση που 

Η δημ1ουργία τεχνητού δάσους δ1άθεσης των λυμάτων 

συνεπάγετα1 ένα εφάπαξ κόστος αναδάσωσης (κάλυψη 1080 στρεμμάτων 
με δενδροκαλλ1έργε1ες). Το κόστος αυτό δ~αμορφώνετ.α1 με μ1α σε1ρά 

προ-απα1τούμενων ενερyε1ών: 

α) Κόστος δ1άνο1ξης 96000 οπών y1α φύτευση αντίστο1χου αρ1θμού 

δένδρων (οπωροφόρων-δασ1κών): 

(1000δρχ/δρ)χ(96000οπές)= 96000000 δραχμές 

β) Δενδρύλλ1α δωρεάν από κρατ1κά φυτώρ1α 

y) Φύτευση τοποθέτηση 96000 δένδρων (με 

κατ'αποκοπήν εργολαβία: 5000000δρχ. 

πλαστ1κό σάκκο) 

δ) Δημ1ουρyία 01κ1σμού, πολλαπλών χρήσεων {η.χ. καταλύματος 

φύλακα κα1 αποθήκης): 1000000δρχ. 

Αρα το κόστος δημ1ουρyiας του Β1ολοy1κού Δάσους ανέρχετα1 σε 

102000000 δραχμές. 

Επiσης στο λε1τουρy1κό κόστος, προβλέποντα1 δύο φύλακες που 

να καλύπτουν με βάρδ1ες τουλάχ1στον 16 ώρες ανά 24ωρο, με στόχο 

την ασφάλε1α του ανθρώπου αλλά κα~ του ζω1κού κεφαλαίου από την 

πρόσβαση στο δάσος, μέχρ1 να εκτελεσθούν 01 αναγκαίες μελέτες. 
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Επiσης, εφόσον η δ~αχεiρηση κα1 η εκμετάλευση της επένδυσης 

ανατεθεi σε ε~δ1κό φορέα, προβλέπετα1 η απόκτηση ε1δ1κού οχήματος 

(τζ1π) γ~α μετακ1νήσε1ς μέσα στο δάσος, κα1 γ1α ελέγχους

συντηρήσε1ς κατά μήκος του αγωγού κα1 των δεξαμενών. Ο κiνδυνος 

πυρκαγ1άς εiνα1 μηδεν1κός, κύρ1α λόγω του συνεχούς ποτiσματος 

κατά τους θερ1νούς μήνες κα1 γεν1κότερα τ~ς ημέρες που δεν 

σημε1ώνοντα1 βροχοπτώσε1ς. 

14.3 Γεv~κό σύνολο 

Το κόστος του έργου παρουσ1άζετα1 συνοπτ1κά π10 κάτω: 

1. Δ.iκτυο οδοπο1iας 

- βελτiωση υφ1στάμενου δ1κτύου 

- νέες δ1ανοiξε1ς 

2. Αγωγός μεταφοράς λυμάτων 

3. Δεξαμενές 

- πλησiον του Β1ολογ1κού Σταθμού 

- ενδ1άμεση εξiσωσης 

- ανακύκλωσης 

- άρδευσης 

4. Αντλ1οστάσ1α 

5. Ηλεκτρομηχ/κός Εξοπλ1σμός 

6. Δ.iκτυο άρδευσης 

7. Αναδάσωση-προστασία 

8. Απρόβλεπτα 

rεν1κό Σύνολο 

20000000 δρχ. 
25000000 δρχ. 

60000000 δρχ. 

35000000 δρχ. 
1.5000000 δρχ. 
10000000 δρχ. 
30000000 δρχ. 

20000000 δρχ. 

20000000 δρχ. 

65000000 δρχ. 

102000000 δρχ. 

20000000 δρχ. 
--------------
422000000 δρχ. 



191 

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΑΡΛΕΥΣΕΩΝ, Ζαφείρη Γ. Παπαζαφε1ρiου, 

Θεσσαλονίκη 1984. 

2. ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ/Αρδευση με σταγόνες {Αρχές

-Σχεδ1ασμός-Εyκατάσταση-Λε1τουργiα-Συντήρησr1), Ν. Μ~χελάκη, 

Αθήνα 1988. 

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, 

Δ.Θ.Ουζούνη, Θεσσαλονiκη 1987. 

4. IRRIGATION PRINCIPLES AND PRACTICES, 
O.W.Israelsen/V.E.Hansen, New York 1962. 

5. FLUID MECHANICS AND HYDRAULICS, Ranald V. Gi1.es, New York 
1977. 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι/ΙΙ, Δημήτρη Γ. Παπανiκα, Πάτρα 

1980. 

7. ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι/ΙΙ, Δημήτρη Γ. Παπανiκα, Πάτρα 

1984. 

8. ΕΙΣΑΓΩΓΠ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, Α.Χ.Παγ1ατάκη, Πάτρα 1985. 

9. ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, Παναγώτη Α. Λρακάτου, Πάτρα 1984. 

10. ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ IV, Παvαγώτη Α. Δρακάτου, 
Πάτρα 1989. 

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

Δημ.Χρ~στούλα/Ν~κ.Κατσiρη, Αθήνα 1985. 

12. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Συνεργαζόμενα γραφεία μελετών, Αθήνα 

1990. 

13. ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Σπύρου Αθ. Νταφή, Θεσσαλονίκη. 

14. HEALTH GUIDELINES FOR ΤΗΕ USE OF WASTEWATER ΙΝ AGRICULTURE 
AND AQUACULTURE, World Health Organization, Geneva 1989. 



192 

15. IRRIGATION WITH WASTEWATER AND SLUDGE UTILISATION ΙΝ 
AFFORESTATION PROJECTS:RESULTS FROM EXPERIMENTAL SITES ΑΤ 
ΤΗΕ UNIVERSITY OF PATRAS, Ρ. Α. Drakatos/ Ι. Ν. Fanariotu/ 
Ι. Kalavrouziotis, Proccedings of an International 
Conference, Patras, Patras 1994. 

16 CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND NUTRIENTS ΙΝ ΤΗΕ LEAFS OF 
CERTAIN FOREST SPECIES IRRIGATED ΒΥ TREATED WASTEWATER, Ρ. 

Drakatos/ Ι. Ν. Fanariotu/ Ι. Kalavrouziotis/ G. 
Kallistratos, D. Skuras, Μ. Stoyianni, 6th International 
Conference, Delphi 1994. 

17. Α PILOT PLAN FOR ΤΗΕ EVALUATION OF ΤΗΕ SIGNIFICANCE OF 
OXYGENERATION OF ΤΗΕ HOUSEHOLD WATERS, AFTER Α SECOND DEGREE 
OF PURIFICATION, Ρ. Drakatos/ Ι. Ν. Fanariotu/ Ι. 

Kalaνrouziotis/ G. Kallistratos, D. Skuras, Μ. Stoyianni, 
6th International Conference, Delphi 1994. 

18. FOOD PRODUCTION ΙΝ ARID AND DESERT AREAS USING ΤΗΕ 
"ΚALLIDENDRON TECHNOLOGY", G, Kallistratos/ Ρ. Drakatos and 
Ι.-Μ. Kallistratos, [G. Charalambous {ed.) Food Flavors: 
Generation, Analysis and Process Influence. (c)1995 Elsevier 
Science Β. V. All rights reserved. 


	S021003445_1907041013000
	S021003445_1907041015000
	S021003445_1907041017001
	S021003445_1907041017002
	S021003445_1907041019000
	S021003445_1907041019001
	S021003445_1907041254000
	S021003445_1907041326000



