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Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 

Τίτλος 
μαθήματος: 

Ταμιευτήρες και 
Φράγματα 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE09-H11 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

4 
Φόρτος εργασίας 
(ώρες): 

120 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό  Μεταπτυχιακό  

Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής   
Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης   

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 9ο  

Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και αποτελέσματα 
μάθησης): 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και κατανόηση του σχεδιασμού, κατασκευής 
και λειτουργίας φραγμάτων και ταμιευτήρων.  Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να 
αναπτύξουν την τεχνική και διανοητική τους ικανότητα ετοιμάζοντας τους για την 
εργασία σαν μηχανικοί και για μεταπτυχιακές σπουδές.  Το μάθημα εκθέτη τους 
φοιτητές στις μεθοδολογίες υδρολογικού σχεδιασμού ταμιευτήρων, στο σχεδιασμό, 
διαστασιολόγηση και κατασκευή διάφορων τύπων φραγμάτων, στον σχεδιασμό 
υδραυλικών έργων φραγμάτων και στη διαχείριση και προσομοίωση της λειτουργίας 
φραγμάτων και ταμιευτήρων. 

 
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν: 

 Γνώση των τύπων φραγμάτων, της σκοπιμότητας και της λειτουργίας τους  
 Ικανότητα να επιλέξουν τη θέση κατασκευής φράγματος 
 Ικανότητα να υπολογίσουν και να σχεδιάσουν τη χωρητικότητα ταμιευτήρων 

με προσδιοριστικές και στοχαστικές μεθοδολογίες 
 Ικανότητα να υπολογίσουν και να σχεδιάσουν τα υδραυλικά έργα φραγμάτων 

(υπερχειλιστές, εκκενωτές, θυροφράγματα, προφράγματα, κλπ) 
 Ικανότητα κατανόησης των μεθόδων σχεδιασμού και των τυπικών ελέγχων 

φραγμάτων 
 Ικανότητα κατανόησης των σταδίων κατασκευής διαφόρων τύπων φραγμάτων  
 Ικανότητα σχεδιασμού υδροδυναμικών-υδροηλεκτρικών έργων 
 Ικανότητα διαχείρισης και προσομοίωσης της λειτουργίας φραγμάτων και 

ταμιευτήρων απλής και πολλαπλής σκοπιμότητας  
 Ικανότητα κατανόησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη κατασκευή 

φράγματος και των μεθοδολογιών για την αντιστροφή των επιπτώσεων 

 
Προαπαιτούμενα: 

Υδρολογία 
Στοχαστική Υδρολογία 
Υδραυλική 



 2 

Υπόγεια Υδραυλική  
 

 

Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Λουκάς 
Βαθμίδα: Καθηγητής 
Γραφείο:  

Τηλ. – email: +30-2421074168 – aloukas@civ.uth.gr 
Άλλοι διδάσκοντες: Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης 

 
Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

 
1 

 Εισαγωγή.  Είδη φραγμάτων και 
σκοπιμότητα φράγματος.  Επιλογή 
θέσης φράγματος.   

4  

2 

 Φράγματα Βαρύτητας:  
Κατασκευαστικά στοιχεία.  Συνθήκες 
και έλεγχος ισορροπίας  

 Φράγματα βαρύτητας με διάκενα.   

4  

3 

 Φράγματα Αντηριδωτά  
Κατασκευαστικά στοιχεία.  Ευστάθεια 
αντηριδωτού φράγματος   

 Φράγματα Θολωτά.  Μορφές 
θολωτών φραγμάτων και μέθοδοι 
υπολογισμού. Έλεγχος ισορροπίας και 
ευστάθειας.  

4  

4 

 Χωμάτινα φράγματα.  Τύποι και 
κατασκευταστικά στοιχεία.  Έλεγχος 
ευστάθειας και ισορροπίας χωμάτινου 
φράγματος.   

 Φράγματα λιθόρριπτα. Τύποι και 
κατασκευαστικά στοιχεία. 

4  

5 

 Θεμελίωση φράγματος και 
αποστράγγιση 

  Διήθηση κάτω από φράγμα και μέσα 
σε χωμάτινα φράγματα.  Υπολογισμός 
διήθησης. Μέτρα περιορισμού της 
διήθησης και αποφυγής της 

4  
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διασωλήνωσης. 

6 

 Χαρακτηριστικά στοιχεία 
ταμιευτήρων   

 Προσδιοριστική διαστασιολόγηση 
ταμιευτήρα   

 Εκτίμηση ωφέλιμου όγκου 
ταμιευτήρα (Μέθοδος Rippl,  Μέθοδος 
Dincer,  Μέθοδος  Stall) 

4  

7 

 Εκτίμηση ωφέλιμου όγκου 
ταμιευτήρα (Μέθοδος Rippl,  Μέθοδος 
Dincer,  Μέθοδος  Stall) 

 Πιθανοθεωρητική μέθοδος 
διαστασιολόγησης ταμιευτήρα 
(Μέθοδος Moran)   

4  

8 

 Εκτίμηση  νεκρού όγκου ταμιευτήρα 
(Μέθοδος Gavrilolovic, Μέθοδος 
U.S.L.E.) 

 Eκτίμηση πλημμυρικού όγκου 
ταμιευτήρα 

 Ορισμοί Μέγιστης Πιθανής 
Βροχόπτωσης και Μέγιστης Πιθανής 
Πλημμύρας. Μέθοδοι εκτίμησης. 

4  

9 

 Υδρολογικός και υδραυλικός 
σχεδιασμός κατασκευών ασφαλείας.  
Εκτίμηση πλημμύρας σχεδιασμού 
υπερχειλιστή. Σχεδιασμός 
υπερχειλιστή 

4  

10 

 Πλημμύρα σχεδιασμού ποταμού 
εκτροπής.  Κριτήρια και υπολογισμός.  
Αντιπλημμυρική προστασία κατά τη 
κατασκευή και λειτουργία του 
φράγματος.  Διαστασιολόγηση 
φράγματος. 

4  

11 

 Εισαγωγή στην παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
Υδροστρόβιλοι.  Τύποι 
υδροστροβίλων.  Διαστασιολόγηση 
υδροστροβίλων.  

4  

12 

 Υδροηλεκτρικά έργα.  Μικρά 
υδροηλεκτρικά φράγματα. 

 Σχεδιασμός υδροηλεκτρικής 
παραγωγής.  Εκτίμηση παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος.   

4  
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13 

 Προσδιοριστική και στοχαστική 
προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρα   

 Ανάλυση διακινδύνευσης παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας 

4  

14 

 Παρακολούθηση λειτουργίας 
φράγματος.  Όργανα μέτρησης πίεσης 
πόρων, μετακινήσεων θερμοκρασίας. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
κατασκευής φραγμάτων, έργα 
προστασίας και έργα διακίνησης 
ψαριών 

4  

 

Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

64    
 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1ον Σύγγραμμα : Χ. Τσόγκα και Ε. Τσόγκα «Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα», 
Ίων, 2000 και σημειώσεις του διδάσκοντα 
2ον Σύγγραμμα: Μ. Α. Μιμίκου «Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», 
Παπασωτηρίου, 1994 

 

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 

Παραδόσεις 
  

  

80%  

Διαλέξεις 
 

   

……….% 

Προβολές 
 

  

……….%  

Εργαστήρια 
 

   

……….% 

Ασκήσεις 
 

   

20% 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 
 

   

……….% 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

   

……….% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
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Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 

 Γραπτά % Προφορικά % 

Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Θέμα εξαμήνου  
 

 80  20 

Ενδιάμεση πρόοδος  
 

 
 

  
 

 

Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 
 

  
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

 
 

  
 

 

 
 


