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

1.

ΠΕΤΕΠ

08-10-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στις εργασίες υποβιβασµού του υδροφόρου ορίζοντα και διατήρησης
της στάθµης του στα επιθυµητά επίπεδα για την εκτέλεση των εργασιών εν ξηρώ, µε εφαρµογή
τεχνικών αντλήσεων µέσω φρεατίων στην περίµετρο του ορύγµατος κατασκευής του έργου.
Πρόκειται για αντλήσεις εκτελούµενες εκτός των ορίων του ορύγµατος (σε αντιδιαστολή µε τις
αντλήσεις αποστράγγισης ορυγµάτων, που αποτελούν τελείως διαφορετική τεχνική και αντικείµενο
των ΠΕΤΕΠ 08-10-01-01: "Αποστραγγίσεις Ορυγµάτων" και 08-10-02-00: "Αντλήσεις Βορβόρου Λυµάτων").
Οι εφαρµοζόµενες τεχνικές φέρονται υπό τους τίτλους:

2.

-

Tube wells

: διασωληνωµένα φρέατα

-

Deep wells

: βαθέα φρέατα αντλήσεων

-

Shallow wells

: ρηχά φρέατα αντλήσεων

-

Well point system

: συστοιχίες διασωληνωµένων φρεάτων άντλησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Το µέγεθος και η διάταξη του αντλητικού εξοπλισµού εξαρτάται από την διαπερατότητα του
εδάφους, την στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, το εύρος διακύµανσης αυτής συναρτήσει του
χρόνου και το απαιτούµενο ύψος ταπείνωσης της στάθµης για την εκτέλεση των εργασιών. Τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν τις βασικές παραµέτρους σχεδιασµού του συστήµατος.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών και
προσδιορισµός των προς άντληση ποσοτήτων νερού, βάσει δε των στοιχείων αυτών υπολογίζεται
η δυναµικότητα του αντλητικού συστήµατος. Οι σχετικές µελέτες θα εκπονούνται µε µέριµνα του
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση, µαζί µε αναλυτική τεχνική έκθεση για
το προτεινόµενο προς εγκατάσταση σύστηµα, µε την οποία θα τεκµηριώνεται η επάρκεια και η
καταλληλότητα αυτού για την συγκεκριµένη εφαρµογή.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
∆ιακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
• Συστήµατα διασωληνωµένων φρεάτων (γεωτρήσεων) αβαθών ή βαθέων,
• Συστήµατα φιλτροσωλήνων αναρρόφησης (άντληση µε την δηµιουργία υποπίεσης).
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3.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ (TUBE WELL SYSTEM)
Είναι κατάλληλα για αµµοχαλικώδη εδάφη µε διαπερατότητα της τάξεως K=1x10-2 cm/sec και
µέγεθος ενεργού κόκκου εδαφικού υλικού µεγαλύτερο των 0,8 mm.
α. Σύστηµα βαθέων φρεάτων (Deep well system)
Εφαρµόζεται όταν απαιτείται υποβιβασµός του υδροφόρου ορίζοντα περισσότερο από 5 m.
Χρησιµοποιούνται βυθιζόµενες αντλίες (submersible pumps), αντλίες αξονικής ροής (turbine
pumps) ή αντλίες πεπιεσµένου αέρα (ejectors).
Οι αποστάσεις µεταξύ των φρεατίων, το βάθος αυτών και η ισχύς των αντλητικών
συγκροτηµάτων θα καθορίζονται από την µελέτη που θα εκπονηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2 της παρούσας.
Εφιστάται η προσοχή στο ενδεχόµενο ύπαρξης αρτεσιανού φρεατίου ορίζοντα κάτω από
αδιαπέρατη στρώση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών (διπλός ορίζοντας). Στις
περιπτώσεις αυτές εάν περιορισθεί η αποστράγγιση µόνο στην ζώνη του άνω ορίζοντα, µε την
προχώρηση των εκσκαφών και την αποφόρτιση του αδιαπέρατου στρώµατος είναι δυνατόν να
προκληθούν αναβλύσεις από τον αρτεσιανό ορίζοντα.
Σχηµατική παράσταση διασωληνωµένου φρέατος
1. Βυθιζόµενη αντλία
2. Σωλήνωση τουλάχιστον Φ75 mm
3. Βαλβίδα αντεπιστροφής
4. Ελαστική σύνδεση µε ταχυσύνδεσµο
5. Ταυ µε δικλείδα
6. Κεντρικός συλλεκτήρας µε ταχυσυνδέσµους
7. Καµπύλη µε ταχυσυνδέσµους (300-450-900 κατά
περίπτωση)
8. Σωλήνας αναρρόφησης τουλάχιστον Φ150 mm
9. Φίλτρο γεφύρωσης τουλάχιστον Φ150 mm
10. Φιλτροσωλήνας τουλάχιστον Φ150 mm

β. Σύστηµα αβαθών φρεάτων (Shallow well system)
Εφαρµόζεται σε διαπερατά εδάφη όπως είναι οι λεπτόκοκκες, µεσόκοκκες και χονδρόκοκκες
άµµοι µε µέγεθος ενεργού κόκκου µεγαλύτερο από 0,1 mm. Το συνολικό βάθος των φρεάτων
δεν ξεπερνά συνήθως τα 10 m.
Συνήθως τα φρεάτια διατάσσονται κατά αποστάσεις έως 8,00 m.
Το νερό αντλείται απο την κεφαλή των φρεάτων µέσω πολλαπλού συλλέκτη µε αυτογοµούµενη
(selfpriming) φυγοκεντρική αντλία ή αντλία κενού. Απαιτείται προσοχή στην ρύθµιση παροχής
άντλησης για την αποφυγή εισαγωγής αέρα στην γραµµή αναρρόφησης.
Το διάτρητο τµήµα του φιλτροσωλήνα θα είναι βυθισµένο στο νερό κατά τουλάχιστον
1,00 m.
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Με τα αβαθή φρέατα επιτυγχάνεται υποβιβασµός του υπογείου ορίζοντα µέχρι 5 m. Το δραστικό
βάθος αναρρόφησης δεν υπερβαίνει τα 7,50 m, λόγω γραµµικών απωλειών στους
κατακόρυφους σωλήνες αναρρόφησης και τον συλλεκτήριο αγωγό.
Σηµειώνεται ότι η γραµµή διήθησης (στράγγισης) µεταξύ των φρεάτων εµφανίζει ανυψώσεις
έως 1,5 m.
Αντλία κενού
h=9,00m

απώλειες
τριβών

δάπεδο εργασίας

Οι αντλήσεις στα αβαθή φρεάτια γίνονται από την κεφαλή ενώ στα βαθέα από τον πυθµένα
Όταν απαιτείται άντληση από µεγαλύτερο βάθος η µέθοδος εφαρµόζεται κατά βαθµίδες και
µπορεί να επιτευχθεί ο υποβιβασµός της στάθµης µέχρι 9 - 10 m.
Με την χρήση αντλιών κενού αναπτύσσεται υποπίεση και αυξάνεται ο ρυθµός εισροής του
νερού εντός του φρέατος, µε αποτέλεσµα την ταχύτερη ταπείνωση της στάθµης σε σύγκριση µε
τις συµβατικές αντλήσεις.
Στους πίνακες 1 και 2 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία διαστασιολόγησης αποδόσεων µε
εφαρµογή της µεθόδου αβαθών φρεάτων. Νοείται ότι για να υπάρχουν ακριβή στοιχεία
απαιτείται η ανάλογη υδρογεωλογική µελέτη.
Πίνακας 1: Αποδόσεις ανά φρεάτιο µε εισροή δια βαρύτητας
∆ιάµετρος φρέατος

150 mm

125 mm

100 mm

∆ιάµετρος αγωγού αναρρόφησης

Φ 89 mm

Φ 70 mm

Φ 70 mm

3

Αντλούµενη ποσότητα νερού ανά φρεάτιο

32 m

3

22 m

18 m3

Παραδοχές: ταχύτητα ροής αναρρόφησης 1,5 m/sec
Πίνακας 2: ∆ιαστασιολόγηση συλλεκτηρίου αγωγού συναρτήσει του αριθµού και της διατοµής φρεάτων
Πλήθος φρεάτων

∆ιάµετρος φρέατος
150 mm

125 mm

100 mm

1

108 mm

108 mm

108 mm

2

133 mm

108 mm

108 mm

3

159 mm

133 mm

108 mm

4

159 mm

159 mm

133 mm

5

216 mm

159 mm

159 mm

6

216 mm

216 mm

159 mm

7

267 mm

216 mm

216 mm

8

267 mm

216 mm

216 mm

Παραδοχή: Αξονικές αποστάσεις µεταξύ φρεάτων 5 m
ΠΕΤΕΠ:08-10-03-00
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Συνήθεις τεχνικές απαιτήσεις:
• Εγκατάσταση µανοµέτρων στα άκρα του αγωγού κεφαλής (συλλέκτη).
• Παρεµβολή βαλβίδων αντεπιστροφής στους σωλήνες αναρρόφησης για την παρεµπόδιση της
εκφόρτισής τους από την εισαγωγή αέρα στο δίκτυο.
• Εφοδιασµός των συνδέσεων Τ µε δικλείδα αποµόνωσης ώστε κάθε φρέαρ να µπορεί να
ρυθµιστεί ανάλογα µε την παροχετευτικότητά του.

3.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (WELL POINT SYSTEM)
Το σύστηµα µε φιλτροσωλήνες αναρρόφησης (Well point or vacuum system) προσφέρεται για την
αποστράγγιση λεπτόκοκκων άµµων µε διαπερατότητα έως Κ = 10-3 cm/sec.
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικές αποδόσεις συστήµατος Well point
Αναρρόφηση µε αντλίες κενού

Συνεκτικά εδάφη
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Στράγγιση υπό την επενέργεια της
βαρύτητας

Μη συνεκτικά εδάφη
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες υποβιβασµού του υδροφόρου ορίζοντα θεωρούνται επιτυχείς και αποδεκτές όταν καθ’
όλη την διάρκεια των προβλεπόµενων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων το όρυγµα παραµένει
ελεύθερο υδάτων. Η διάρκεια των εργασιών υποβιβασµού και διατήρησης του ταπεινωµένου
υδροφόρου ορίζοντα καθορίζεται από το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των εντός ορύγµατος
έργων.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εφαρµογή των διαφόρων συστηµάτων υποβιβασµού του υδροφόρου ορίζοντα απαιτεί ειδικό
εξοπλισµό. Ο χειρισµός του θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα µε αποδεδειγµένη
εµπειρία στην λειτουργία αντλητικών συγκροτηµάτων και δικτύου υπό πίεση.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και
Π.∆.159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
- Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. -

Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.
- Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη

προστασίας.
- Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004. - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική
χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

5.3. ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Κατά την εκπόνηση της απαιτούµενης υδρογεωλογικής µελέτης για τον σχεδιασµό και την
διαστασιολόγηση του αντλητικού συστήµατος θα εξετάζεται η χηµική σύσταση του προς άντληση
νερού και θα γίνεται διερεύνηση για τους κατάλληλους αποδέκτες (φυσικούς ή τεχνητούς).
Η παροχέτευση του νερού προς τους αποδέκτες θα γίνεται σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου ή / και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Εάν κατά την χηµική ανάλυση του νερού διαπιστωθούν µη αποδεκτές συγκεντρώσεις ρυπαντών,
θα µελετηθεί η κατάλληλη, κατά περίπτωση, µέθοδος εξουδετέρωσής τους (π.χ. παρεµβολή
δεξαµενών κάθισης, προσθήκη απολυµαντών κ.λπ.).
Στην περίπτωση αυτή θα περιλαµβάνεται ιδιαίτερο εδάφιο στην µελέτη του συστήµατος, στο οποίο
θα αναλύονται και θα τεκµηριώνονται πλήρως τα προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης των ρύπων.
Η µελέτη υπόκειται στην έγκριση του Κυρίου του Έργου.
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κριτήριο για την κατάταξη των εργασιών προς επιµέτρηση είναι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς
του αντλητικού συστήµατος, σε KW, ή εναλλακτικά ο αριθµός των αντλιών του συστήµατος
(στοιχεία συστήµατος).
Επιµετρούµενες εργασίες:
α. Εγκατάσταση του συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων µελετών) και
απεγκατάσταση αυτού σε τεµάχια ανά αυτοτελή εγκατάσταση.
β. Ηµερήσια λειτουργία συστήµατος (µη λαµβανοµένου υπόψη του πραγµατικού χρόνου
λειτουργίας των αντλιών, οι οποίες είναι εκ των πραγµάτων διακοπτόµενης λειτουργίας).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες περιλαµβάνονται:
• Η
εκπόνηση
της
µελέτης
διάταξης
και
διαστασιολόγησης
του
συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης αντιµετώπισης των ρύπων των αντλούµενων υδάτων.
• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των υλικών
και των εφοδίων τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση, την ρύθµιση και τον έλεγχο
λειτουργίας του αντλητικού συστήµατος και την απεγκατάσταση αυτού µετά την ολοκλήρωση
των εργασιών.
• Η δαπάνη λειτουργίας του συστήµατος καθ’ όλη την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα
του έργου απασχόλησή του.
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