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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Αντλήσεις υδάτων από ορύγµατα

1.

ΠΕΤΕΠ

08-10-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι αντλήσεις υδάτων από πάσης φύσεως ορύγµατα, που
διανοίγονται για την θεµελίωση τεχνικών έργων ή την τοποθέτηση υπογείων δικτύων.
Θέµατα που αφορούν σε αντλήσεις βορβόρου και αντλήσεις υποβιβασµού υδροφόρου ορίζοντα
αποτελούν αντικείµενο των ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 και ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 αντίστοιχα.

2.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
-

Ο προσκοµιζόµενος κύριος και βοηθητικός εξοπλισµός (αντλητικά συγκροτήµατα, σωληνώσεις
αναρρόφησης, κατάθλιψης ή απαγωγής, σύνδεσµοι κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας, καινούριος ή προσφάτως συντηρηµένος.

-

Οι σωληνώσεις θα έχουν επαρκές µήκος για την οδήγηση των αντλουµένων υδάτων σε
φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες της περιοχής του έργου.

-

Ανάλογα µε τον τύπο του αντλητικού συγκροτήµατος που θα χρησιµοποιείται θα παρέχεται η
απαιτούµενη κινητήρια ισχύς (κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική τροφοδότηση, παροχή
πεπιεσµένου αέρα). Θα διατίθενται επί τόπου τα απαιτούµενα καύσιµα - λιπαντικά ή οι
σωληνώσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα και ο αντίστοιχος αεροσυµπιεστής ή τα καλώδια
ηλεκτρικής παροχής µε τους απαιτούµενους πίνακες διανοµής, το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος
κ.λπ.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΡΥΓΜΑΤΑ
(ΣΚΑΜΜΑΤΑ)
α) Όταν τα εδάφη είναι µικρής διαπερατότητας (π.χ. αργιλικά), τα όµβρια είναι δυνατόν να
συλλέγονται σε τάφρους ή φρεάτια στο χαµηλότερο σηµείο του ορύγµατος και από εκεί να
αντλούνται και να οδηγούνται προς τους κατάλληλους αποδέκτες (Σχ.1).

Σχήµα 1
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β) Όταν η στάθµη του ύδατος εντός του ορύγµατος δεν υπερβαίνει τα 30 cm και το έδαφος είναι
αµµοχαλικώδες, είναι δυνατή η συλλογή και καθοδήγηση των υδάτων µέσω χαλικοφίλτρου ή
στραγγιστηρίου σε φρέαρ από όπου στην συνέχεια αντλούνται. Με την διάταξη αυτή ποσότητες
λεπτόκκοκων υλικών παρασύρονται (έκπλυση) και αποµακρύνονται µαζί µε το αντλούµενο νερό
(Σχ.2).

Σχήµα 2
γ) Στις περιπτώσεις αντλήσεων από ορύγµατα των οποίων οι παρειές αντιστηρίζονται µε
πασσαλοσανίδες ή µεταλλικά πετάσµατα (κατακόρυφα πρανή, σχ. 3), η υπερβολική άντληση
µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ασκούµενης πίεσης επί των προστατευτικών τοιχωµάτων.
Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την εφαρµογή των φίλτρων ή / και
γεωϋφασµάτων.

Σχήµα 3

4.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-

Ο χειρισµός των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό.

-

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής θα στερεώνονται επαρκώς µε σιδηροπασσάλους,
σύρµατα πρόσδεσης ή άλλα πρόσφορα µέσα για την αποφυγή ταλαντώσεων κατά την
εκκίνηση των αντλιών.

-

Απαγορεύεται ρητά η απαγωγή των αντλουµένων υδάτων σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.
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5.

-

Απαγορεύεται η έξοδος των αντλουµένων υδάτων στα κρασπεδόρειθρα ή στο κατάστρωµα της
οδού. Οι σωληνώσεις απαγωγής θα προεκτείνονται όσο απαιτείται και θα καταλήγουν σε
φρεάτια του δικτύου υδροσυλλογής (εφόσον πρόκειται για έργα εντός πόλεως) ή στον
πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη (τάφρο ή κοίτη).

-

Θα λαµβάνονται µέτρα για την εκτόνωση της υδάτινης φλέβας στο στόµιο εξόδου του σωλήνα
απαγωγής, για την αποφυγή διαβρώσεων στον αποδέκτη (περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου ή
κοίτης).

-

Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη των αντλουµένων υδάτων σε υπάρχον δίκτυο οµβρίων
όταν περιέχουν αυξηµένο ποσοστό στερεών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η παρεµβολή
διάταξης αµµοσυλλέκτη και στην συνέχεια η υπερχείλιση προς τον αποδέκτη.

-

Εφιστάται η προσοχή στον χειρισµό των γραµµών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
αντλητικών συγκροτηµάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανοµής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ
Οι αντλήσεις επιµετρώνται σε ώρες πραγµατικής λειτουργίας του συγκροτήµατος, ανάλογα µε την
ισχύ τους σε ίππους (PS, 1PS = 0,736 W). Τα αντλητικά συγκροτήµατα διακρίνονται σε
πετρελαιοκίνητα (diesel) ή βενζινοκίνητα (µία κατηγορία) και ηλεκτροκίνητα (δεύτερη κατηγορία).
Τα αντλητικά συγκροτήµατα που λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα υπάγονται για την επιµέτρηση
στην κατηγορία των συγκροτηµάτων µε κινητήρα εσωτερικής καύσεως.
Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής των αντλούµενων υδάτων δεν επιµετρούνται
ιδιαίτερα.
Η απασχόληση του αντλητικού συγκροτήµατος προκύπτει µε βάση τους Πίνακες Απασχόλησης
Αντλητικών Συγκροτηµάτων που θα τηρούνται υποχρεωτικώς και θα υπογράφονται από
εκπροσώπους της Επίβλεψης και του Αναδόχου.
Καταγραφές αντλήσεων που δεν δικαιολογούνται από το χρονοδιάγραµµα των εργασιών και τις
συνθήκες εκτέλεσης αυτών δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός κατά την θεώρηση των Πινάκων Απασχόλησης θα εξετάζει εάν
πραγµατικά απαιτούνται αντλήσεις κατά τον χρόνο που αναγράφεται στους πίνακες.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:……………………
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:…………………………….
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:…………………………...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (α/α..)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΣΥΓΚΡΟΤ/ΤΟΣ

(PS)

ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - ΕΙ∆ΟΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

15-03-04-00

8

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

3,5

Θεµελίωση βάθρου Α1
γέφυρας στην χθ 71852

15-03-04-00

16

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

2 Χ 3.5

Θεµελίωση βάθρου Α2
γέφυρας στην χθ 7+852

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

α/α

ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1
2
3

Για την Επίβλεψη

Για τον Ανάδοχο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Επιβλέπων Μηχανικός
…………………
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