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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το σύστημα αντλησοταμίευσης Αμφιλοχίας περιλαμβάνει 2 αυτόνομα έργα, το έργο
«Αγ. Γεώργιος» και το έργο «Πύργος». Κάθε ένα από τα αντλησοταμιευτικά αποτελείται από τα
εξής επιμέρους τμήματα: Άνω Ταμιευτήρα, Σύστημα Προσαγωγής και Σταθμό Παραγωγής Άντλησης που κατασκευάζεται στην όχθη του Κάτω Ταμιευτήρα. Ο Κάτω Ταμιευτήρας είναι ο
υφιστάμενος ταμιευτήρας Του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Καστρακίου, κοινός και για τα δύο
έργα. Οι Άνω Ταμιευτήρες δημιουργούνται με την κατασκευή δύο νέων φραγμάτων, του Αγ.
Γεωργίου και του Πύργου, ωφέλιμης χωρητικότητας 5x106 και 2x106 m3 αντίστοιχα. Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς των προτεινόμενων έργων σε παραγωγή είναι 680 MW και σε άντληση 730
MW. Τα δύο έργα εντάσσονται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο μεγάλοι αντλησοταμιευτικοί σταθμοί: ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός
(ΥΗΣ) Σφηκιάς στον π. Αλιάκμονα και ο ΥΗΣ Θησαυρού στον π. Νέστο. Και στους δύο
σταθμούς, όλες οι μονάδες είναι αναστρέψιμες και μπορούν να λειτουργήσουν και ως στρόβιλοι
και ως αντλίες. Η άντληση και η ταμίευση νερού κατ' αρχήν ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της
νύχτας, όταν υπάρχει συνήθως πλεόνασμα διαθέσιμης ενέργειας από τη λειτουργία των
θερμοηλεκτρικών σταθμών.
Οι εγκαταστάσεις αντλησοταμίευσης στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μπορούν να βελτιώσουν
σημαντικά την εκμετάλλευση της διαθέσιμης ενέργειας, που για τους περισσότερους
υδροηλεκτρικούς σταθμούς είναι μάλλον χαμηλή, αφού περιορίζονται κατά τη λειτουργία τους από
τις επικρατούσες υδρολογικές συνθήκες.
Η ραγδαία ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, εισήγαγε
μία επιπλέον πηγή διαθέσιμης ενέργειας για άντληση και η Ελλάδα έχει σημαντικό δυναμικό
αυτών των πηγών, οι οποίες όμως έχουν διαλείπουσα, στοχαστική παραγωγή (intermittent RES)
Ειδικά η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα πάνω από
συγκεκριμένα όρια, διότι επηρεάζει τη σταθερότητά του και κατά συνέπεια είναι προφανές ότι οι

εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας είναι στις ημέρες μας μια αναγκαιότητα, για μεγιστοποίηση
της διείσδυσης στο Δίκτυο των λοιπών ανανεώσιμων. Τα υδροηλεκτρικά έργα αντλησοταμίευσης
προσφέρουν μία τέτοια δυνατότητα. Παρά τις αναπόφευκτες απώλειες ενέργειας, μπορεί να
αποδειχθεί οικονομικά εφικτό να αναπτυχθούν τέτοιες αναστρέψιμες μονάδες, λαμβάνοντας
υπόψη τα πλεονεκτήματα και οφέλη από α) την αυξημένη παραγωγή από την ενσωμάτωση νέων
αιολικών σταθμών και β) την λειτουργία του ΥΗΣ όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας αιχμής,
αλλά και για τη παραγωγή ενέργειας βάσης. Σύμφωνα με μία αρχική αξιολόγηση από την ΡΑΕ
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), η εγκατάσταση 10,000 MW νέων αιολικών σταθμών θα χρειαστεί
να συνδυαστεί με 1,000 έως 2,000 MW υδροηλεκτρικής ενέργειας από αντλησοταμίευση.
Εν τω μεταξύ με την υποστήριξη ενός σχετικά νέου ευρωπαϊκού προγράμματος (“Connecting
Europe Facility-Energy”), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ενεργειακές
και κατασκευαστικές εταιρίες, ολοκλήρωσε πρόσφατα την προμελέτη και την οριστική μελέτη για
δύο αντλησοταμιευτικά έργα, τον Άγ. Γεώργιο και τον Πύργο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ
περίπου 680 MW (730 στην άντληση), με εκτιμώμενο κόστος περίπου 680 €/KW, δυνατότητα για
ετήσια απορρόφηση περίπου 1,170 GWh και αντίστοιχη παραγωγή 820 GWh, με συνολικό
συντελεστή απόδοσης συστήματος 70%. Αυτά τα δύο έργα είναι στην περιοχή της πόλης της
Αμφιλοχίας, στη Δυτική Ελλάδα και έχουν και τα δύο ως κάτω ταμιευτήρα τον ταμιευτήρα του
ΥΗΕ Καστρακίου.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΗΕ

Οι αρχικές έρευνες, υποστηριζόμενες από την ΡΑΕ, επικεντρώθηκαν σε ταμιευτήρες υφιστάμενων
ΥΗΕ, χρησιμοποιώντας τους ταμιευτήρες τους και διερευνώντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός
άνω ταμιευτήρα πλησίον και εγκαθιστώντας έναν σταθμό αντλησοταμίευσης στο ενδιάμεσο. Ο
σχηματισμός ενός κάτω ταμιευτήρα είναι απίθανος, αφού εάν υπήρχε μία τέτοια τοποθεσία θα είχε
χρησιμοποιηθεί σε κάποιο νωρίτερο στάδιο της κατασκευής του αρχικού ΥΗΕ.
Υπάρχει άλλος ένας περιοριστικός παράγων που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στην διερεύνηση. Η
διακύμανση της στάθμης του νερού στον ταμιευτήρα, από τον οποίο το νερό αντλείται, θα πρέπει
να είναι σχετικά μικρή, της τάξεως των λίγων μέτρων, για λειτουργικούς και οικονομικούς
λόγους. Δύο επιπλέον λόγοι λήφθηκαν υπόψη. Η οριζόντια απόσταση ανάμεσα στον άνω και στον
υφιστάμενο ταμιευτήρα θα έπρεπε να είναι όσο δυνατόν μικρότερη, ενώ η κατακόρυφη απόσταση
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, η περιοχή γύρω απ'
όλους του υφιστάμενους ταμιευτήρες των ΥΗΕ διερευνήθηκαν για "κατάλληλες" θέσεις.
"Κατάλληλες" θέσεις θα μπορούσαν να είναι είτε φυσικά κοιλώματα του εδάφους, είτε κοιλάδες
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία λεκάνη με την κατασκευή ενός φράγματος, ή επίπεδες
περιοχές όπου μία λεκάνη θα μπορούσε να σχηματιστεί εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου με εκσκαφή. Θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι φυσικά κοιλώματα του εδάφους θα απαιτούν πάντα την εφαρμογή
υδατοστεγανών στοιχείων ώστε να γίνει ο πυθμένας της λεκάνης πολύ χαμηλής διαπερατότητας.
Λειτουργικοί περιορισμοί για την άντληση απαιτούν ο άξονας της μονάδας να είναι τοποθετημένος
15 έως 20 m κάτω από την ελάχιστη στάθμη λειτουργίας του κατάντη αποθηκευτικού ταμιευτήρα.
Αυτή η απαίτηση οδηγεί πολλές φορές σε έναν υπόγειο σταθμό. Συμπερασματικά, οι μεγάλες
διακυμάνσεις της στάθμης νερού στον ταμιευτήρα θα είχαν ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση της
υπόγειας κατασκευής βαθύτερα μέσα στην όχθη του ταμιευτήρα, αυξάνοντας τις κατασκευαστικές
και λειτουργικές δυσκολίες καθώς και το κόστος. Για αυτό το λόγο το άνω όριο της διακύμανσης
της στάθμης κατά τη λειτουργία του υπάρχοντος ταμιευτήρα επιλέχθηκε αυθαίρετα σε λιγότερο
από 10 m. Υπάρχουν 16 ταμιευτήρες για υδροηλεκτρική παραγωγή στην Ελλάδα. Από αυτούς,
μόνο 7 έχουν διακύμανση στάθμης μικρότερη από 10 m.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, διερευνήθηκαν διάφορες θέσεις. Ένα συγκρότημα
αντλησοταμίευσης μπορεί να προστεθεί σε ένα υπάρχον υδροηλεκτρικό ταμιευτήρα, ανάλογα με

αρκετές παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου, δηλαδή
χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, τοπογραφία της περιοχής, διάταξη του υφιστάμενου
υδροηλεκτρικού έργου. Υπάρχουν επίσης περιοριστικοί παράγοντες για τις απώλειες ενέργειας που
προκαλούνται και το κόστος, που προκύπτει από τη τοποθέτηση και διαστασιολόγηση του
συγκροτήματος αντλησοταμίευσης. Υπήρξε επίσης μία αρχική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την μεγέθυνση του υφιστάμενου έργου, μία εκτίμηση κόστους, μία αξιολόγηση
του χρόνου κατασκευής κατά κατηγορία εργασιών (έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρικές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις) και τελικά μία εκτίμηση της επίπτωσης στη λειτουργία του
υφιστάμενου ΥΗΣ κατά την περίοδο της κατασκευής.
Οι έρευνες έλαβαν υπόψη και ανάλυσαν τις παρακάτω παραμέτρους για καθεμία από τις πιθανές
θέσεις:
•

Απαιτήσεις όγκου για τους ταμιευτήρες

•

Διαστασιολόγηση του συγκροτήματος αντλησοταμίευσης

•

Διάταξη του άνω ταμιευτήρα

•

Κριτήρια για την επιλογή θέσεων και αναστρέψιμων έργων

•

Δημιουργία λεκάνης άνω ταμιευτήρα με την κατασκευή φράγματος

•

Δημιουργία λεκάνης άνω ταμιευτήρα με την κατασκευή τοίχου

•

Κατασκευαστικά κόστη

•

Τιμές μονάδος

•

Εκτιμήσεις προμετρήσεων και προϋπολογισμού

Η έρευνα κατέληξε σε αρκετές θέσεις που έδειχναν κατάλληλες για τη κατασκευή αναστρέψιμων
μονάδων. Για κάθε τέτοια τοποθεσία τα ακόλουθα θέματα παρουσιάστηκαν στην υπόψη έρευνα:
•

Μεθοδολογία για την επιλογή της θέσης του έργου

•

Επιλογή βασικών διαστάσεων του άνω ταμιευτήρα και των αγωγών

•

Κύριοι υδραυλικοί και ενεργειακοί υπολογισμοί

•

Βασικά χαρακτηριστικά μονάδων και σταθμού

•

Αριθμός αναστρέψιμων μονάδων από τα δεδομένα του ταμιευτήρα και της παραγωγής

•

Κατάταξη των αναστρέψιμων νέων έργων

•

Σχέδια των έργων

•

Προμετρήσεις - Προϋπολογισμός

•

Πρόγραμμα κατασκευής

Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτών των έργων είναι ότι δεν αλλάζουν την αρχική διαχείριση
υδατικών πόρων των υφιστάμενων υδροηλεκτρικών, αφού απλά ανακυκλώνουν μία δεδομένη
ποσότητα νερού. Έτσι η αδειοδότηση αυτών των έργων δεν απαιτεί την ένταξή τους σε
διαχειριστικές μελέτες των υδατικών πόρων της περιοχής.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας πολύ αποδοτικής εκμετάλλευσης υφιστάμενου ταμιευτήρα
υδροηλεκτρικού έργου είναι το ΥΗΕ Καστρακίου, επί του π. Αχελώου στη Δυτική Ελλάδα, με μία
πολύ μικρή διακύμανση της τάξεως των 4.00 m στη στάθμη του νερού και ένα σημαντικό ωφέλιμο
όγκο 97 hm3. Η αρχική διερεύνηση είχε δείξει ότι είναι δυνατό να υποστηρίξει ταυτόχρονα επτά
αναστρέψιμους σταθμούς.
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Στην Εικόνα 1 και τον Πίνακα 1 παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα για αυτά τα έργα.
Ο τελικός σχεδιασμός των δύο έργων ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στις εικόνες 2,3 και 4, δίνονται οι
τυπικές διατομές και οι μηκοτομές των φραγμάτων και της υδροληψίας.
3.1 Γενική διάταξη έργων
Καθένα από τα δύο έργα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους έργα:
A. Τον Άνω Ταμιευτήρα
Ο άνω ταμιευτήρας δημιουργείται από τη κατασκευή ενός φράγματος από κυλινδρούμενο σκληρό
επίχωμα. Σχετικές προς το φράγμα κατασκευές είναι:
- Ο υπερχειλιστής
- Η εκτροπή
- Η εκκένωση και το σύστημα οικολογικής παροχής
B. Το Σύστημα Μεταφοράς Νερού
Το Σύστημα Μεταφοράς Νερού ενώνει τον Άνω με τον Κάτω Ταμιευτήρα και περιλαμβάνει:
- Την υδροληψία μέσα στον Άνω Ταμιευτήρα
- Τη σήραγγα προσαγωγής με το φρέαρ θυροφραγμάτων και το φρέαρ ανάπαλσης
- Το κατακόρυφο φρέαρ προσαγωγής
- Τη σήραγγα υψηλής πίεσης και τις διακλαδώσεις προς τις αναστρέψιμες μονάδες του
Σταθμού
Γ. Τον Σταθμό Παραγωγής - Άντλησης
Ο Σταθμός Παραγωγής - Άντλησης περιλαμβάνει:
- Το κτίριο με τον κυρίως και τον βοηθητικό Η/Μ εξοπλισμό. Μέσα στο κτίριο είναι
σχεδιασμένο να εγκατασταθούν οι μονάδες (Στρόβιλοι Francis κατακόρυφου άξονα, 4
μονάδες για το έργο Αγ. Γεωργίου, 2 μονάδες για το έργο Πύργου )
- Τις διώρυγες φυγής - υδροληψίας, μία για κάθε έργο, με τις οποίες το κτίριο της
Παραγωγής - Άντλησης συνδέεται με τον Κάτω Ταμιευτήρα
Δ. Τον Κάτω Ταμιευτήρα
Αυτός είναι ο υφιστάμενος ταμιευτήρας ΥΗΕ Καστρακίου της ΔΕΗ, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα
της μικρής διακύμανσης ανάμεσα στην ανώτατη και στη κατώτατη στάθμη. Η Μέγιστη Στάθμη
Λειτουργίας (μετά την εγκατάσταση συστήματος ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων) είναι στο
+144.65, συγκρινόμενη με την αρχική +142.85. Η Κατώτατη Στάθμη Λειτουργίας είναι +140.65. Η
έκταση της επιφάνειας του ταμιευτήρα είναι ~ 27.50 km2. Ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα είναι
97x106 m3. Η μεγάλη έκταση του ταμιευτήρα δίνει πολύ μικρή διακύμανση στάθμης κατά τη φάση
της άντλησης. Ειδικά για τον "Αγ. Γεώργιο", με έναν όγκο άντλησης ίσο με Vof = 5 hm3, υπάρχει
μία μεταβολή στη στάθμη του ταμιευτήρα Καστρακίου μόνο 20 cm , ενώ ο "Πύργος", με αφαίρεση
όγκου Vof = 2 hm3, μεταβάλει την στάθμη του Καστρακίου μόνο κατά 8 cm.
E. Έργα διασύνδεσης
Υπάρχουν κοινά έργα διασύνδεσης για τον "Αγ.Γεώργιο" και τον "Πύργο", που περιλαμβάνουν τα
νέα 400 KV της Αμφιλοχίας και μία 400 KV γραμμή διασύνδεσης με το υφιστάμενο Κέντρο
Υψηλής Τάσης του Αχελώου.

3.2 Γενική γεωλογία
Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής των έργων Άγιος Γεώργιος και Πύργος, δομείται από
φλυσχικούς σχηματισμούς (ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή) της γεωτεκτονικής ζώνης
Γαβρόβου-Τρίπολης και ασβεστολιθικούς ολισθόλιθους. Οι σχηματισμοί αυτοί, καλύπτονται σε
πολύ μεγάλη έκταση, από τους εδαφικούς σχηματισμούς του επιφανειακού μανδύα.
3.2.1 Εδαφικοί σχηματισμοί
Οι σύγχρονες και παλαιότερες ποτάμιες αποθέσεις, οι οποίες καλύπτουν την ενεργή κοίτη των
χειμάρρων, αποτελούνται από ιλυο-αμμώδη υλικά, χάλικες, κροκάλες, τρόχμαλους και ογκόλιθους.
Το πάχος των υλικών αυτών, είναι γενικά μικρό (1.00 έως 2.00 m) με εξαίρεση τη συμβολή των
χειμάρρων στον ταμιευτήρα Καστρακίου, όπου το πάχος αυτών είναι σημαντικά μεγαλύτερο και
φθάνει τα 15.00 ÷ 20.00 m (κατ’ εκτίμηση).
Πλευρικά κορήματα-αποσαθρώματα και υλικά παλαιότερων εδαφικών και βραχωδών
κατολισθήσεων / καταπτώσεων (T), αποτελούνται από ιλυο-αμμώδη υλικά που προέρχονται από
την αποσάθρωση / διάβρωση των ιλυολίθων, καθώς και από ποικίλου μεγέθους και σχήματος
βραχώδη τεμάχια και ογκόλιθους που προέρχονται από τους παχυστρωματώδεις ψαμμίτες και τα
κροκαλοπαγή. Το πάχος των υλικών αυτών, διαφοροποιείται από θέση σε θέση και κυμαίνεται από
3 έως 17 m.
3.2.2 Βραχώδες υπόβαθρο
Το βραχώδες υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής των έργων, δομείται από τους φλυσχικούς
σχηματισμούς και συγκεκριμένα από εναλλαγές κροκαλοπαγών (C), ψαμμιτών (Sa) και ιλυολίθων
(Si). Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται σε συνεχείς εναλλαγές με -κατά θέσεις- επικράτηση της
μίας ή της άλλης λιθολογικής φάσης. Στα πλαίσια της Γεωλογικής μελέτης και της Γεωτεχνικής
Έρευνας, οριοθετήθηκαν επτά λιθολογικές ενότητες, σύμφωνα με την ποσοστιαία αναλογία κάθε
λιθολογικού τύπου, οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι, στις ενότητες 1, 3, 5 και 7
επικρατεί η λεπτοκλαστική φάση (Si, SiSa) και στις ενότητες 2, 4 και 6 επικρατεί η αδροκλαστική
φάση (Sa, C, SaSi), με αντίστοιχη διαφοροποίηση των γεωτεχνικών παραμέτρων.
Κατά μήκος των σηράγγων προσαγωγής συναντάται το σύνολο των λιθολογικών ενοτήτων από
την Λιθολογική Ενότητα 1 έως την Λιθολογική Ενότητα 7.
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ΑΝΩ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ (ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ)

Οι Άνω Ταμιευτήρες Αγ. Γεώργιος και Πύργος, δημιουργούνται με την κατασκευή φραγμάτων
από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή και πάνω στους οποίους θα
εδραστούν τα φράγματα είναι σκούροι-μπλε ιλυόλιθοι. Στα αντερείσματα το κατακερματισμένο
χαλαρό υλικό είναι μικρού πάχους (στον Αγ. Γεώργιο). Είναι απαραίτητο να σκαφτούν και να
μεταφερθούν τα χαλαρά υλικά για να γίνει η θεμελίωση των φραγμάτων στα αντερείσματα.
Οι αποθέσεις στη κοίτη είναι μικρού πάχους και αποτελούνται από χαλίκια και κροκάλες
ψαμμιτικής προέλευσης και ιλυόλιθους. Είναι απαραίτητο να γίνει εκσκαφή και να
απομακρυνθούν τα χαλαρά υλικά για τη θεμελίωση των φραγμάτων στην κοίτη.
Το κάθε έργο αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους κατασκευές:
(A) Το σώμα του φράγματος με αποστραγγιστική στοά ή και σήραγγα (Πύργος)
(B) Τον υπερχειλιστή (κατασκευή στέψης, διώρυγα πτώσης και λεκάνη ηρεμίας)
(Γ) Τον αγωγό εκτροπής που συσχετίζεται με τον εκκενωτή πυθμένα και τον αγωγό οικολογικής
παροχής

(Δ) Την άνω υδροληψία
(E) Τις οδούς πρόσβασης
Η στέψη του φράγματος (για τον Άγ. Γεώργιο) βρίσκεται στη στάθμη +384.50. Η μέγιστη στάθμη
λειτουργίας του έργου έχει οριστεί στη στάθμη +383.00, βάσει των απαιτήσεων για ωφέλιμο όγκο
ταμιευτήρα περίπου 5 hm3, ενώ η μέγιστη στάθμη πλημμύρας βρίσκεται στη στάθμη +383.65.
Αντίστοιχα, η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας ορίστηκε στη στάθμη +359.50.
Η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, με τη χρήση του εκκενωτή πυθμένα, ορίστηκε στη στάθμη
+350.00.
Το φράγμα πρόκειται να έχει ύψος από τη θεμελίωση 54.50 m με στέψη στο υψόμετρο +384.50.
Το πλάτος της στέψης είναι 5.00 m. Η διατομή του φράγματος είναι τραπεζοειδής. Η κλίση των
παρειών (ανάντη - κατάντη) είναι 0.7: 1 (ο:κ). Ο όγκος του φράγματος είναι περίπου 620,000 m3,
ενώ το μήκος της στέψης είναι περίπου 480 m. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το φράγμα και τον
ταμιευτήρα του Πύργου δίδονται στον Πίνακα 1.
Τα φράγματα πρόκειται να κατασκευαστούν από σκληρό επίχωμα. Τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή του σκληρού επιχώματος θα προέλθουν από τις απαιτούμενες
εκσκαφές των τεχνικών έργων και θα είναι κυρίως ψαμμιτικά, ενώ είναι αποδεκτή μικρή
περιεκτικότητα ιλυολίθου, αρκεί να μην υπερβαίνει το 15% κατά βάρος. Η στεγάνωση του
σώματος του φράγματος παρέχεται με γεωσύνθετο (γεωμεμβράνη συγκολλημένη σε γεωύφασμα),
το οποίο τοποθετείται και στερεώνεται στην ανάντη παρειά του φράγματος και πάνω στην πλίνθο.
Από την επιφάνεια του σκυροδέματος εξομάλυνσης, στη θεμελίωση της πλίνθου, θα γίνουν
τσιμεντενέσεις τάπητα σε κάνναβο 2.00 x 2.00 m, με βάθος 5.0 m.
Από την επιφάνεια της πλίνθου και σε απόσταση 0.50 m από τον άξονα ‘Ζ’, θα γίνει πέτασμα
τσιμεντενέσεων κατά μήκος όλης της πλίνθου, με τη διάνοιξη κατακόρυφων οπών. Το βάθος του
πετάσματος τσιμεντενέσεων κυμαίνεται από 10 έως 15 m. Οι πρωτεύουσες οπές τσιμεντενέσεων
στην περιοχή της κοίτης προβλέπονται με βάθος 40 m.
Για την αποτελεσματική αποστράγγιση του σώματος του φράγματος από ενδεχόμενες εισροές,
προβλέπεται μία στοά αποστράγγισης στο υψόμετρο +340.00 (Αγ. Γεώργιος).
Για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φράγματος, κατά τη φάση κατασκευής και κατά τη
φάση λειτουργίας θα εγκατασταθεί ένα εκτενές σύστημα οργάνων.
Το σύστημα υπερχείλισης περιλαμβάνει μετωπικό υπερχειλιστή με στέψη τύπου ogee, διώρυγα
πτώσης και λεκάνη ηρεμίας. Η επιλογή του τύπου του μετωπικού υπερχειλιστή έγινε με κύριο
κριτήριο τη δυνατότητα τοποθέτησής του στο σώμα του φράγματος, έτσι ώστε να μην απαιτούνται
εκσκαφές στα αντερείσματα.
Για τον σχεδιασμό των αγωγών εκτροπής- εκκένωσης- οικολογικής παροχής, έχουν ληφθεί υπόψη
γεωλογικά, γεωτεχνικά, υδραυλικά, κατασκευαστικά και λειτουργικά κριτήρια.
Ο σχεδιασμός της άνω υδροληψίας προέκυψε από μία αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό και στον
τύπο της υδροληψίας από κατακόρυφο πύργο σε επίπεδη κεκλιμένη, παρόμοια με την υδροληψία
ενός αναστρέψιμου έργου της ΔΕΗ (ΥΗΕ Σφηκιάς). Έτσι εξασφαλίζεται ότι το ανάντη άκρο του
αγωγού προσαγωγής δεν βυθίζεται βαθιά, πράγμα που θα δυσκόλευε την κατασκευή. Ο τύπος της
υδροληψίας του αναστρέψιμου έργου της Σφηκιάς, έχει μελετηθεί σε υδραυλικό ομοίωμα και
λειτουργεί, σύμφωνα με τους αρμόδιους της ΔΕΗ, πολύ ικανοποιητικά, και στην άντληση και στην
παραγωγή, για περίπου 30 χρόνια.
Στην υδροληψία υπάρχουν πέντε ανοίγματα, καθαρού πλάτους 2.50 m και ύψους 16.50 m το
καθένα. Κάθε άνοιγμα έχει επτά στοιχεία διαστάσεων 2.80 x 3.80 m. Οι εσχάρες κατασκευάζονται
από χάλυβα κατηγορίας S235JR2 ή καλύτερης ποιότητας και είναι γαλβανισμένες σύμφωνα με το
EN ISO 1461.

Ταμιευτήρας
Αγ. Γεωργίου

Σήραγγα Προσαγωγής

Φρέαρ Ανάπαλσης

Ταμιευτήρας
Πύργου

Σήραγγα Προσαγωγής

Ταμιευτήρας ΔΕΗ
(ΥΗΕ Καστρακίου)

Φρέαρ Ανάπαλσης
Σταθμοί Παραγωγής

Εικόνα 1: Τα δύο ήδη σχεδιασμένα αναστρέψιμα έργα στον ταμιευτήρα ΥΗΕ Καστρακίου

Ανώτατη
Κατώτατη
Ταμιευτήρας
Στάθμη
Στάθμη
ή Φράγμα
Λειτουργίας Λειτουργίας
(Υψ.)
(Υψ.)
Ταμιευτήρας
383.00
359.50
Αγ. Γεωργίου
Ταμιευτήρας
430.00
412.00
Πύργου
Ταμιευτήρας
144.65
140.65
Καστρακίου
Φράγμα
Αγ. Γεωργίου
Φράγμα
Πύργου
Πίνακας 1: Στοιχεία ταμιευτήρων και φραγμάτων

Ωφέλιμος
Όγκος
(m3)

Επιφάνεια
(m2)

5,000,000

318,000

2,000,000

174,500

97,000,000

27,500,000

Στέψη Ύψος
(Υψ.)
(m)

Όγκος
(m3)

384.50

54.50

620,000

432.00

56.00

160,000

Εικόνα 2: Τυπική διατομή φράγματος Αγ. Γεωργίου

Εικόνα 3: Μηκοτομή φράγματος Πύργου

Εικόνα 4: Άνω υδροληψία Αγ. Γεωργίου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υπάρχουν 36 ταμιευτήρες σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθένας με
ωφέλιμη χωρητικότητα πάνω από 3 hm3, 16 από του οποίους είναι μέρος υδροηλεκτρικών έργων
και 20 είναι για άλλες χρήσεις. Αυτοί οι ταμιευτήρες είναι εν δυνάμει κατάλληλοι για
εγκαταστάσεις άντλησης.
Εφτά ταμιευτήρες σχετικοί με υδροηλεκτρικά έχουν μικρή διακύμανση στάθμης (6 με 7 m) και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κάτω ταμιευτήρες για την εγκατάσταση αναστρέψιμων μονάδων.
Ένας άνω ταμιευτήρας θα μπορούσε να σχηματιστεί για να αποθηκεύει νερό, με τη κατασκευή είτε
φράγματος είτε σχηματίζοντας ταμιευτήρα με ένα τοίχο από σκυρόδεμα. Υπάρχουν δυνατότητες
για περίπου 15 αναστρέψιμων συγκροτημάτων αυτού του τύπου, με συνολική ισχύ περίπου 1,400
MW και μέσο κόστος ~ 725 €/KW.
Ο πρόσφατα ολοκληρωμένος τελικός σχεδιασμός για τα δύο έργα αντλησοταμίευσης, Άγιος
Γεώργιος και Πύργος με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 680 MW (730 στην άντληση), ένα
εκτιμώμενο κόστος 680 €/KW, με συντελεστή απόδοσης συστήματος 70%, έδειξε ότι είναι εφικτή
η ετήσια παραγωγή περίπου 820 GWh ενέργειας αιχμής από ευέλικτη υδροηλεκτρική παραγωγή.
Αυτό επιτυγχάνεται απορροφώντας περίπου 1,170 GWh της φθηνότερης ασταθούς και αβέβαιης
ενέργειας βάσης, που παράγεται από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Αυτά τα δύο έργα βρίσκονται στη
περιοχή της Αμφιλοχίας, στη Δυτική Ελλάδα, και έχουν και τα δύο ως κάτω ταμιευτήρα τον
ταμιευτήρα του ΥΗΕ Καστρακίου.
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SUMMARY: The Amfilochia Pump-storage System includes two autonomous projects, the "Ag.
Georgios" and "Pyrgos" projects. Each of the projects consists of the following sub-sections: Upper
Reservoir, Supply System and Production-Pumping Station built at the Lower Reservoir. The
Lower Reservoir is the existing Kastraki reservoir, common to both projects. Upper Reservoirs are
created by the construction of two new dams, Ag. Georgios and Pyrgos, with a capacity of 5 and
2x106 m3 respectively. The total installed capacity of the proposed projects in production is 680
MW and in pumping 730 MW. The two projects will be part of the Greek mainland interconnected
network.

