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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων, αποστραγγίσεων,
ερευνητικών προπορείας, αερισµού, ανακουφιστικών, ελεγχόµενων ανατινάξεων και τοποθέτησης
οργάνων σε υπόγεια έργα, µε χρήση κρουστικού, περιστροφικο - κρουστικού, περιστροφικού ή
σπανιότερα άλλου τύπου εξοπλισµού (π.χ. ελικοειδούς δειγµατολήπτη).
Η πλήρης διάτρηση των παραπάνω οπών περιλαµβάνει τη διάθεση του απαιτούµενου κρουστικού
ή περιστροφικού ή περιστροφικο-κρουστικού εξοπλισµού και του εξειδικευµένου τεχνικού και
εργατικού δυναµικού, την προµήθεια νερού, αέρος, σωλήνων αντιστήριξης και κάθε είδους
απαιτούµενου µικροϋλικού και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου, τις εργασίες (σε οποιαδήποτε
θέση και ύψος) διάτρησης και καθαρισµού της οπής οποιουδήποτε µήκους και διατοµής,
αποµάκρυνσης των προϊόντων διάτρησης, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης σωλήνων αντιστήριξης
των τοιχωµάτων των οπών, τοποθέτησης των πυρήνων σε κατάλληλα ξύλινα κιβώτια, σήµανσης,
φωτογράφησης και φύλαξης των κιβωτίων σε προστατευµένο και ασφαλή χώρο, τήρησης δελτίων
και παρουσίασης αποτελεσµάτων, καθώς και τις εργασίες, τον εξοπλισµό και τα υλικά για κάθε
είδους ελέγχους-µετρήσεις-δοκιµές, για την τεχνικά άρτια αποπεράτωση της πλήρους διάτρησης
οπών, όπως προδιαγράφεται στις ΠΕΤΕΠ και στη Μελέτη.

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο όρος κρουστικός εξοπλισµός (και µέθοδος διάτρησης) περιγράφει τον εξοπλισµό και την µέθοδο
κατά την οποία η διατρητική στήλη περιστρεφόµενη απότοµα και ασυνεχώς, σε ασυνεχή επαφή του
κοπτικού άκρου µε τον πυθµένα του διατρήµατος, επιτυγχάνει την διάτρηση µε αποδόµηση του
γεωυλικού στην ζώνη του πυθµένα µε υπέρβαση της θλιπτικής και εφελκυστικής του αντοχής.
Ο όρος περιστροφικός εξοπλισµός (και µέθοδος διάτρησης) περιγράφει τον εξοπλισµό και την
µέθοδο κατά την οποία η διατρητική στήλη µετακινείται περιστρεφόµενη µε συνεχή τρόπο, σε
πλήρη επαφή του κοπτικού άκρου µε τον πυθµένα του διατρήµατος, επιτυγχάνοντας την διάτρηση
µε αποδόµηση του γεωυλικού στην ζώνη του πυθµένα µε υπέρβαση της διατµητικής του αντοχής.
Ο περιστροφικο - κρουστικός εξοπλισµός (και µέθοδος διάτρησης) αποτελεί συνδυασµό των δύο
ανωτέρω µεθόδων και τεχνικών.
Ο εξοπλισµός τύπου ελικοειδούς δειγµατολήπτη αποτελείται από µία κοπτική κεφαλή που
θρυµµατίζει το εδαφικό γεωϋλικό το οποίο µεταφέρεται έξω από το διάτρηµα µε την ελικοειδή
διαµόρφωση.
Ο όρος διατρησιµότητα περιγράφει την δυνατότητα απόληψης ευσταθούς οπής, µε αναφορά στην
σχετική ταχύτητα διάτρησης και την φθορά των κοπτικών εργαλείων. Η διατρησιµότητα
επηρεάζεται από το είδος και τα χαρακτηριστικά του διατρητικού εξοπλισµού, τα γεωλογικά,
γεωτεχνικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του διατρούµενου γεωυλικού, το εντατικό πεδίο και
την µέθοδο και διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας διάτρησης.
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1.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ
Η επιλογή της µεθόδου και του εξοπλισµού διάτρησης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα γίνεται από
τον Ανάδοχο στην βάση επίτευξης επαρκούς διατρησιµότητας, τήρησης των ανοχών της παρούσας
ή άλλων που καθορίζονται από την Μελέτη, ευστάθειας των τοιχωµάτων του διατρήµατος,
ικανοποίησης περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών καθώς και απαιτήσεων και περιορισµών
από την µελέτη και την φύση του γεωϋλικού. Εάν η χρησιµοποιούµενη µέθοδος και εξοπλισµός
διάτρησης αποδειχθούν ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αρχικής επιλογής, τότε θα τροποποιείται
ή/και θα αντικαθίσταται ο εξοπλισµός.

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
2.1.1.

Εξοπλισµός

Ο διατρητικός εξοπλισµός ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την κρουστική διάτρηση οπών θα είναι
ειδικός για υπόγεια έργα, τύπου wagon-drill ή jumbo κ.λπ. και θα συµµορφώνεται προς τις
απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
• Της Οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου
1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών - µελών σχετικά µε τις µηχανές, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ και τα εναρµονισµένα πρότυπα βάσει της ανωτέρω
Οδηγίας, κατά τον χρόνο σύνταξής της
• Του ΕΝ 791:1996 Drill rigs
• Της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου
1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών για τις συσκευές και τα
συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029).
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα καθορίζονται οι απαιτήσεις του εξοπλισµού µε βάση την
καθορισµένη κατάταξη του παραρτήµατος I της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σε πέντε κατηγορίες.
Οι διαστάσεις του εξοπλισµού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των
απαραίτητων κινήσεων και εργασιών µε ασφάλεια εντός της συγκεκριµένης διατοµής του υπογείου
έργου.
O εξοπλισµός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την
διάτρηση των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδοµή στον
κινητήρα για χρήση σε υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον
διατρητικό εξοπλισµό.
Ο διατρητικός εξοπλισµός θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα περιορισµού και ελαχιστοποίησης της
σκόνης, όπως ψεκασµός νερού, κονιοσυλλέκτες, χηµικά συστήµατα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισµού µε πεπιεσµένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο
αεροσυµπιεστής θα έχει την δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για την διάτρηση και τον
καθαρισµό της οπής και ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε εγκεκριµένου τύπου
σιγαστήρες.
Ελαφρός φορητός εξοπλισµός (αερόσφυρες - πιστόλια κ.λπ.) µε κατάλληλους υποστάτες, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την διάνοιξη µικρού µήκους (έως 4 m) και διαµέτρου (έως 46 mm) οπών.
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2.1.2.

Προσωπικό

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, θα
πρέπει να είναι αποδεδειγµένης εµπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα
εφοδιασµένο µε τις απαιτούµενες άδειες χειριστών µηχανηµάτων.

2.1.3.

Εκτέλεση εργασίας

Ο εξοπλισµός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουµένως έχουν
καθοριστεί οι θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται µε την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαµέτρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η επιθυµητή διάµετρος διατρήµατος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης
εκ των υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η διάµετρος διάτρησης
δεν θα είναι µικρότερη από 38 mm.
Τα προϊόντα διάτρησης θα αποµακρύνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας µε χρήση
νερού ή πεπιεσµένου αέρα, ανάλογα µε την φύση του εξοπλισµού.
∆εν επιτρέπεται η χρήση «αλοιφής στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών
διατρήσεως.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης εντολής της Υπηρεσίας, οι οπές θα καθαρίζονται
µε χρήση νερού ή αέρα, έως πλήρους αποµάκρυνσης των υπολειµµάτων διάτρησης των οπών.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η παρακολούθηση και ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας της
υδραυλικής σφύρας κατά την διάτρηση από τον χειριστή. Οι παράµετροι αυτές είναι:
• Η πίεση κρούσης
• Η πίεση περιστροφής
• Η πίεση ώσεως
• Η πίεση καθαρισµού του διατρήµατος
Υπερβολική πίεση κρούσης έχει σαν αποτέλεσµα:
• Απαίτηση για µεγαλύτερη δύναµη ώσης
• Μικρότερο χρόνο ζωής της σφύρας και των στελεχών
• Υπερθέρµανση των υδραυλικών λαδιών
• Αύξηση του γενικού κινδύνου ζηµιών
Χαµηλή πίεση κρούσης οδηγεί σε µείωση του ρυθµού διάτρησης.
Υπερβολική ταχύτητα περιστροφής έχει σαν αποτέλεσµα:
• Πλευρική φθορά του κρουστικού άκρου
• Αρκετά λεπτοµερή σκόνη κατά την διάτρηση
• Γενική φθορά του περιστροφικού µηχανισµού
Πολύ µικρή ταχύτητα περιστροφής έχει σαν αποτέλεσµα:
• Ανώµαλη και ακανόνιστη περιστροφή
• Μειωµένη ταχύτητα διάτρησης
• Αυξηµένες τάσεις στα στελέχη και τον περιστροφικό µηχανισµό
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Υπερβολική δύναµη ώσης έχει σαν αποτέλεσµα:
• Ανώµαλη και ακανόνιστη περιστροφή
• Αυξηµένη ροπή περιστροφής µε αποτέλεσµα αυξηµένες τάσεις στον περιστροφικό µηχανισµό
• Κάµψη του διατρητικού στελέχους, φθορά στους οδηγούς και στο τσόκ περιστροφής, φτωχή
επαφή του πιστονιού µε την επιφάνεια κρούσης
• Υπόκωφος ήχος από το σφυρί
Μικρή δύναµη ώσης έχει σαν αποτέλεσµα:
• Αναπήδηση της σφύρας
• Φθορά στις διεπιφάνειες των τµηµάτων και εξαρτηµάτων της σφύρας
• Μειωµένη ταχύτητα διάτρησης
• Μικρή διάρκεια ζωής στελέχους και κοπτικού άκρου
Μικρή πίεση καθαρισµού έχει σαν αποτέλεσµα:
• Αυξηµένη πιθανότητα ενσφήνωσης
• Μικρή διάρκεια ζωής του κοπτικού άκρου
• Μειωµένη ταχύτητα διάτρησης
• Ανεπαρκής λίπανση του ουριαίου προσαρµογέα του µακαπιού
• Αρκετά λεπτοµερή σκόνη κατά την διάτρηση
Υπερβολική πίεση καθαρισµού έχει σαν αποτέλεσµα
• Μικρή διάρκεια ζωής του κοπτικού άκρου.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό (Τεχνικό
Γεωλόγο ή Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσµατά τους θα καταγράφονται σε µητρώα κατά
την εκτέλεση των εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα
µητρώα κατ΄ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
∆ιάµετρος και τύπος κοπτικού, µέσον διάτρησης (αέρας ή νερό), ταχύτητα προχώρησης διάτρησης
ανά µέτρο, ταχύτητα περιστροφής, εφαρµοζόµενη πίεση, παροχή ύδατος ή αέρα, χρώµα
επιστρεφόµενων υδάτων, απώλειες υδάτων, περιγραφή υλικών, γεωλογική τοµή.

2.2. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ- ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
2.2.1.

Εξοπλισµός

Ο διατρητικός εξοπλισµός ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την περιστροφικο – κρουστική διάτρηση
οπών θα είναι συνήθη γεωτρύπανα, εφοδιασµένα µε σφύρα τύπου down – the - hole κ.λπ. και θα
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
• Της Οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ και τα εναρµονισµένα πρότυπα βάσει της ανωτέρω
Οδηγίας, κατά τον χρόνο σύνταξής της.
• Του EN 791:1995 Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια.
• Της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994
σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα
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συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Επίσηµη
Εφηµερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029).
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα καθορίζονται οι απαιτήσεις του εξοπλισµού µε βάση την
καθορισµένη κατάταξη του παραρτήµατος I της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σε πέντε κατηγορίες.
Οι διαστάσεις του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων
των απαραίτητων κινήσεων και εργασιών µε ασφάλεια εντός της συγκεκριµένης διατοµής του
υπογείου έργου.
O εξοπλισµός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την
διάτρηση των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδοµή στον
κινητήρα για χρήση σε υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον
διατρητικό εξοπλισµό.
Ο διατρητικός εξοπλισµός θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα περιορισµού και ελαχιστοποίησης της
σκόνης, όπως ψεκασµός νερού, κονιοσυλλέκτες, χηµικά συστήµατα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισµού µε πεπιεσµένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο
αεροσυµπιεστής θα έχει την δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για την διάτρηση και τον
καθαρισµό της οπής και ο εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε εγκεκριµένου τύπου σιγαστήρες.

2.2.2.

Προσωπικό

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, θα
πρέπει να είναι αποδεδειγµένης εµπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα
εφοδιασµένο µε τις απαιτούµενες άδειες χειριστών µηχανηµάτων.

2.2.3.

Εκτέλεση εργασίας

Ο εξοπλισµός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουµένως έχουν
καθοριστεί οι θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται µε την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαµέτρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η επιθυµητή διάµετρος διατρήµατος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης
εκ των υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Τα προϊόντα διάτρησης
θα αποµακρύνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας µε χρήση νερού. ∆εν επιτρέπεται η
χρήση «αλοιφής στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών κατά την διάτρηση. Η
διάµετρος διάτρησης δεν θα είναι µικρότερη από 38 mm. Όπου απαιτείται διάτρηση οπών µέσα σε
χαλαρά υλικά ή µέσα σε έντονα κερµατισµένο βράχο, θα χρησιµοποιούνται µεταλλικές σωληνώσεις
για την αντιστήριξη των τοιχωµάτων των οπών. Οι σωληνώσεις θα αφαιρούνται µετά την
ολοκλήρωση των προβλεποµένων εργασιών στην οπή.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διάτρησης εξ αιτίας κατάπτωσης ή έµφραξης, το διάτρηµα θα
αποκαθίσταται µε επαναδιάτρηση ή τσιµεντένεση για τη σταθεροποίηση των τοιχωµάτων του.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης οδηγίας της Υπηρεσίας, οι οπές θα εκπλένονται
επαρκώς, έως πλήρους αποµάκρυνσης των υπολειµµάτων διάτρησης των οπών.
Η εκτέλεση των διατρήσεων θα επιβλέπεται από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό (Τεχνικό
Γεωλόγο ή Γεωτεχνικό Μηχανικό) και τα αποτελέσµατά τους θα καταγράφονται σε µητρώα κατά
την εκτέλεση των εργασιών. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα καταγράφονται/αξιολογούνται στα
µητρώα κατ΄ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
∆ιάµετρος και τύπος κοπτικού, µέσον διάτρησης (αέρας ή νερό), ταχύτητα προχώρησης διάτρησης
ανά µέτρο, ταχύτητα περιστροφής, εφαρµοζόµενη πίεση, παροχή ύδατος ή αέρα, χρώµα
επιστρεφόµενων υδάτων, απώλειες υδάτων, περιγραφή υλικών, γεωλογική τοµή.
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2.3. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
2.3.1.

∆ιάνοιξη διατρηµάτων µε περιστροφικό εξοπλισµό χωρίς δειγµατοληψία

2.3.1.1.

Εξοπλισµός

Ο διατρητικός εξοπλισµός ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την περιστροφική διάτρηση οπών θα
είναι συνήθη γεωτρύπανα, µε αδαµαντοκορώνα ή widia και θα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις
των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
• Της Οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών - µελών σχετικά µε τις µηχανές, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ και τα εναρµονισµένα πρότυπα βάσει της ανωτέρω
Οδηγίας, κατά τον χρόνο σύνταξής της.
• Του EN 791:1995 Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια.
• Της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994
σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών για τις συσκευές και τα
συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Επίσηµη
Εφηµερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029).
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα καθορίζονται οι απαιτήσεις του εξοπλισµού µε βάση την
καθορισµένη κατάταξη του παραρτήµατος I της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σε πέντε κατηγορίες.
Οι διαστάσεις του εξοπλισµού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των
απαραίτητων κινήσεων και εργασιών µε ασφάλεια εντός της συγκεκριµένης διατοµής του υπογείου
έργου.
O εξοπλισµός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την
διάτρηση των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδοµή στον
κινητήρα για χρήση σε υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον
διατρητικό εξοπλισµό.
Ο διατρητικός εξοπλισµός θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα περιορισµού και ελαχιστοποίησης της
σκόνης, όπως ψεκασµός νερού, κονιοσυλλέκτες, χηµικά συστήµατα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Στην περίπτωση χρήσης εξοπλισµού µε πεπιεσµένο αέρα (π.χ wagon-drill κ.λπ.), ο
αεροσυµπιεστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παροχής ικανής ποσότητας αέρα για την
διάτρηση και τον καθαρισµό της οπής και ο εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε εγκεκριµένου
τύπου σιγαστήρες.

2.3.1.2.

Προσωπικό

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα είναι
αποδεδειγµένης εµπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασµένο µε τις
απαιτούµενες άδειες χειριστών γεωτρυπάνων.

2.3.1.3.

Εκτέλεση Εργασίας

Ο εξοπλισµός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουµένως έχουν
καθοριστεί οι θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Η διάτρηση των οπών θα γίνεται µε την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαµέτρου, ώστε να
επιτυγχάνεται η επιθυµητή διάµετρος διατρήµατος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης
εκ των υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η διάµετρος διάτρησης
δεν θα είναι µικρότερη από 38 mm. Τα προϊόντα διάτρησης θα αποµακρύνονται συνεχώς κατά την
διάρκεια της εργασίας µε χρήση νερού ή άλλου υγρού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση «αλοιφής
στελεχών», γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών κατά την διάτρηση.
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Όπου απαιτείται διάτρηση οπών µέσα σε χαλαρά υλικά ή µέσα σε έντονα κερµατισµένο βράχο, θα
χρησιµοποιούνται µεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των τοιχωµάτων των οπών. Οι
σωληνώσεις θα αφαιρούνται µετά την ολοκλήρωση των προβλεποµένων εργασιών στην οπή.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διάτρησης εξ αιτίας κατάπτωσης ή έµφραξης, το διάτρηµα θα
αποκαθίσταται µε επαναδιάτρηση ή τσιµεντένεση για τη σταθεροποίηση των τοιχωµάτων του.
Μετά το τέλος της διάτρησης και εκτός αντίθετης οδηγίας της Υπηρεσίας οι οπές θα εκπλένονται
επαρκώς, έως πλήρους αποµάκρυνσης των υπολειµµάτων διάτρησης των οπών.

2.3.2.

∆ιάνοιξη διατρηµάτων µε περιστροφικό εξοπλισµό µε δειγµατοληψία

2.3.2.1.

Εξοπλισµός

Ο διατρητικός εξοπλισµός ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την περιστροφική διάτρηση οπών µε
δειγµατοληψία θα είναι συνήθη γεωτρύπανα µε αδαµαντοκορώνα ή widia και θα συµµορφώνεται
προς τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
• Της Οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου
1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών - µελών σχετικά µε τις µηχανές, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/79/ΕΚ και τα εναρµονισµένα πρότυπα βάσει της ανωτέρω
Οδηγίας, κατά τον χρόνο σύνταξής της.
• Του EN 791:1995 Drill rigs - Safety -- Γεωτρύπανα. Ασφάλεια.
• Της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994
σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών για τις συσκευές και τα
συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Επίσηµη
Εφηµερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029).
• Του ΦΕΚ 363/24-6-1983: Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για
Γεωτεχνικές Έρευνας
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα καθορίζονται οι απαιτήσεις του εξοπλισµού µε βάση την
καθορισµένη κατάταξη του παραρτήµατος I της Οδηγίας 94/9/ΕΚ σε πέντε κατηγορίες.
Οι διαστάσεις του εξοπλισµού θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των
απαραίτητων κινήσεων και εργασιών µε ασφάλεια εντός της συγκεκριµένης διατοµής του υπογείου
έργου.
O εξοπλισµός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την
διάτρηση των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδοµή στον
κινητήρα για χρήση σε υπόγεια έργα. Άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον
διατρητικό εξοπλισµό.
Ο διατρητικός εξοπλισµός θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα περιορισµού και ελαχιστοποίησης της
σκόνης, όπως ψεκασµός νερού, κονιοσυλλέκτες, χηµικά συστήµατα ελέγχου της σκόνης ή άλλα.
Ο εξοπλισµός πυρηνοληψίας (καροταρίες, κοπτικά κ.λπ.) θα είναι κατάλληλος για τον τύπο του
υλικού στο οποίο γίνεται η δειγµατοληψία και για το προδιαγραφόµενο ελάχιστο ποσοστό
πυρηνοληψίας. Για τις γεωτρήσεις σε βράχο θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά πυρηνολήπτης µε
ένσφαιρο τριβέα (ρουλεµάν) ελεύθερης περιστροφής, µε έξοδο του νερού στο κάτω άκρο, µετά
διπλού τοιχώµατος εφοδιασµένου µε συνήθεις ελατηριωτούς δακτυλίους συγκράτησης του πυρήνα
και αδαµαντοκορώνα αναγνωρισµένου κατασκευαστή, κατάλληλη για την επίτευξη του
απαιτούµενου ποσοστού πυρηνοληψίας σε συσχετισµό µε την κατάσταση του πετρώµατος (π.χ. µε
ένθετα διαµάντια, διαµαντόσκονη, βαθµιδωτή κορώνα - step-bit κ.λπ.).
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2.3.2.2.

Προσωπικό

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα είναι
αποδεδειγµένης εµπειρίας στην εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών και απαραίτητα εφοδιασµένο µε τις
απαιτούµενες άδειες χειριστών γεωτρυπάνων.

2.3.2.3.

Εκτέλεση εργασίας

Ο εξοπλισµός θα εγκαθίσταται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού προηγουµένως έχουν
καθοριστεί οι θέσεις, οι διευθύνσεις και τα βάθη διάτρησης των οπών.
Ο Ανάδοχος µπορεί να επιλέγει τις αρχικές και ενδιάµεσες διαµέτρους κάθε γεώτρησης για
διευκόλυνσή του, µε την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη εσωτερική διάµετρος κοπτικού για εδαφικά
υλικά θα είναι 101 mm και για βράχο 76 mm.
Όπου απαιτείται διάτρηση οπών µέσα σε χαλαρά υλικά ή µέσα σε έντονα κερµατισµένο βράχο, θα
χρησιµοποιούνται µεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των τοιχωµάτων των οπών. Κατά
κανόνα δεν θα απαιτηθεί σωλήνωση για το τµήµα των οπών στο οποίο η διάτρηση είναι σε βράχο.
Οι σωληνώσεις θα αφαιρούνται µετά την ολοκλήρωση των προβλεποµένων εργασιών στην οπή.
Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ένεµα τσιµέντου ή µπεντονίτη για τη
σταθεροποίηση των τοιχωµάτων της γεώτρησης για διευκόλυνσή του, µόνο µετά από έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας και µε δική του ευθύνη.
To ποσοστό πυρηνοληψίας δεν θα είναι µικρότερο του 95% σε βράχο και 70% σε εδαφικά υλικά ή
κατακερµατισµένες βραχόµαζες. Η διατρητική στήλη µε την καροταρία θα ανασύρεται και ο
πυρήνας θα λαµβάνεται όσο συχνά χρειάζεται για την επίτευξη αυτών των ποσοστών
πυρηνοληψίας. Εάν το ποσοστό πυρηνοληψίας είναι µικρότερο από τα πιο πάνω αναφερόµενα
όρια, η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της, µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
γεώτρηση.
Ο Ανάδοχος θα ρυθµίζει την ταχύτητα περιστροφής και την πίεση της διατρητικής στήλης καθώς
και την παροχή νερού και θα λαµβάνει κάθε µέτρο προκειµένου να αποφεύγεται απώλεια επί
µέρους χαρακτηριστικών, όπως π.χ. αργιλικών ενστρώσεων, αργιλικών υµένων, µαλακού ή
διατµηµένου βράχου κ.λπ..
Κατά την πυρηνοληψία και όπου απαιτείται, µπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει την λήψη δείγµατος
πυρήνα µε φραγµό (διάτρηση χωρίς παροχή νερού). Το δείγµα µε φραγµό θα θεωρηθεί σαν
πυρήνας γεωτρήσεων, όσον αφορά στα απαιτούµενα ελάχιστα ποσοστά πυρηνοληψίας.
Όταν κατά την διάρκεια των γεωτρήσεων συναντηθούν ζώνες µε αρτεσιανή πίεση, η διάτρηση θα
σταµατά και η πίεση θα µετράται µε µανόµετρο. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
προχωρήσει τη γεώτρηση µέσα από αυτές τις ζώνες, παίρνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλο το απαιτούµενο νερό για τη διάτρηση των οπών, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές αυτές. Η επανακυκλοφορία νερού διάτρησης θα είναι αποδεκτή µε την προϋπόθεση
ότι σε κάθε θέση γεώτρησης θα υπάρχει δεξαµενή καθίζησης, κατάλληλης χωρητικότητας, που θα
πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Κατά την εκτέλεση της γεώτρησης θα χρησιµοποιείται µόνο
καθαρό νερό.

2.3.2.4.

Κιβώτια Πυρήνων – Φωτογράφηση

Αµέσως µόλις ο πυρήνας γεωτρήσεων αφαιρεθεί προσεκτικά από τον πυρηνολήπτη, θα
τοποθετείται σε κατάλληλα ξύλινα κιβώτια, τύπου εγκεκριµένου από την Υπηρεσία. Τα κιβώτια
πυρήνων δεν θα έχουν µήκος µεγαλύτερο από 107 cm και δεν θα περιέχουν περισσότερες από 5
παράλληλες σειρές πυρήνων ανά κιβώτιο. Θα είναι εξοπλισµένα µε κάλυµµα από ξερή πλανισµένη
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ξυλεία µε κλειδαριά. Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι καλά συνδεδεµένα και στηριγµένα στα
κιβώτια.
Επάνω σε κάθε κιβώτιο και στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του καλύµµατος θα σηµειώνεται
µε ανεξίτηλα χρώµατα το Έργο, ο αριθµός της γεώτρησης, ο αριθµός και το σύνολο των κιβωτίων
και τα βάθη λήψης των περιεχοµένων πυρήνων. Στη µπροστινή πλευρά του κιβωτίου θα γράφεται
ο αριθµός της γεώτρησης και τα βάθη των περιεχοµένων πυρήνων. Οι πυρήνες θα τοποθετούνται
στα κιβώτιά τους µε τη σειρά του βάθους λήψης τους µε διαχωριστήρες (τακάκια) καρφωµένους και
οι οποίοι θα δείχνουν το βάθος κατά την έναρξη και το τέλος κάθε προχώρησης του πυρηνολήπτη.
Η φορά λήψης των πυρήνων θα σηµειώνεται µε βέλος πάνω σ' αυτούς.
Όπου δεν επιτυγχάνεται πυρηνοληψία θα λαµβάνεται δείγµα θραυσµάτων ή ρινισµάτων από το
νερό επιστροφής, το οποίο θα τοποθετείται στο κιβώτιο κατάλληλα συσκευασµένο. Στις θέσεις που
έχει συµβεί απώλεια πυρήνος ή που δεν έχει ληφθεί δείγµα, το αντίστοιχο διάστηµα στο κιβώτιο θα
σηµειώνεται και θα παραµένει κενό. Σ' αυτό το διάστηµα θα τοποθετείται πινακίδα µε την ένδειξη
«χωρίς δείγµα». Περιπτωσιακώς η Υπηρεσία δύναται να απαιτήσει τη φύλαξη πυρήνος µε
διατήρηση της φυσικής του υγρασίας. Τέτοια δείγµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σωλήνες
µε αεροστεγή σφράγιση των άκρων τους. Η εσωτερική πλευρά του καλύµµατος και η µπροστινή
πλευρά των κιβωτίων θα χρωµατισθούν µε λευκό χρώµα. Κανένα κιβώτιο δεν θα περιέχει δείγµατα
από περισσότερες της µιας γεωτρήσεις.
Όλα τα κιβώτια θα παραδίνονται µετά το τέλος κάθε γεώτρησης και σε χρόνο που θα καθοριστεί
από την Υπηρεσία στην αποθήκη, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα µεταφέρονται µε
µεγάλη προσοχή µε δαπάνη και φροντίδα του Ανάδοχου και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής.
Τυχόν απώλεια πυρήνα ή σύγχυση σχετικά µε τη σειρά απόληψής τους µπορεί να κάνει αναγκαία
την επανάληψη της γεώτρησης, µε δαπάνη του Αναδόχου. Ευνόητο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάει τα κιβώτια µε τους πυρήνες
σε χώρο της εκλογής του, επαρκώς προστατευµένα και σκεπασµένα µε πλαστικό, έτσι ώστε τα υπ’
όψη δείγµατα να παραδίδονται στην κατάσταση που πάρθηκαν και µέσα σε κιβώτια άριστης
κατάστασης.
Για λόγους τεκµηρίωσης, ο Ανάδοχος θα παίρνει έγχρωµες φωτογραφίες των κιβωτίων, αµέσως
µετά το τέλος της διάτρησης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές
θα γίνονται µε συνθήκες κατάλληλου φωτισµού, µε έγχρωµο φιλµ καλής ποιότητας, λεπτής υφής
και υψηλής αντίθεσης. Κατάλληλες ετικέτες, σηµεία αναφοράς κ.λπ. θα υπάρχουν πάνω στους
διαχωριστήρες (τακάκια) πριν από την φωτογράφηση. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Υπηρεσία
µέσα σε δύο βδοµάδες από την αποπεράτωση της γεώτρησης, τα αρνητικά, µαζί µε δύο αντίτυπα
κάθε φωτογραφίας ταξινοµηµένα κατά σειρά µέσα σε άλµπουµ. Τα αντίτυπα θα είναι 20 x 25 cm (ή
στις πλησιέστερες πρότυπες διαστάσεις) σε γυαλιστερό χαρτί καλής ποιότητας. Η δαπάνη
φωτογράφησης, εµφάνισης και εκτύπωσης των φωτογραφιών περιλαµβάνεται στη συµβατική τιµή
µονάδας για την διάτρηση ερευνητικών οπών.

2.3.2.5.

∆ελτία γεωτρήσεων

Για κάθε γεώτρηση θα τηρούνται ηµερήσια αναλυτικά δελτία, όπου θα αναγράφονται
λεπτοµερειακά ο αριθµός και η θέση της γεώτρησης µε συντεταγµένες και υψόµετρο εδάφους στην
κεφαλή, η κλίση και η διεύθυνσή της, η ηµεροµηνία διάτρησης, ο τύπος και η διάµετρος της οπής, η
σηµειούµενη πρόοδος εργασιών και τα µήκη διαδοχικών προχωρήσεων, περιγραφές των
διατηρηθέντων στρωµάτων, το ποσοστό της πυρηνοληψίας και του δείκτη ποιότητος βράχου
(R.Q.D.) κάθε φορά, η ταχύτητα διείσδυσης της κοπτικής κεφαλής (µέτρα/ώρα), λεπτοµέρειες
δειγµατοληψίας πυρήνα και ειδικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. αργιλικών ενστρώσεων και
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υµένων, διατµηµένου ή µαλακού βράχου, ανοικτών ρωγµών, δοκιµών εισπίεσης νερού, σηµειώσεις
που αφορούν στις συνθήκες νερού (ποσοστό επιστροφής, στρώµατα µε αρτεσιανή πίεση,
απώλειες νερού, µεταβολή στάθµης κλπ.), βάθος νερού στη γεώτρηση πριν από την έναρξη
διάτρησης και στο τέλος της βάρδιας, µήκη στελεχών και σωλήνωση οπής, καθώς και τυχόν
συναντώµενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάλληλα υπογραµµένο το αναλυτικό ηµερήσιο δελτίο
στην Υπηρεσία σε 5 αντίγραφα και µέσα σε 24 ώρες. Ο τύπος του δελτίου αυτού θα δοθεί στον
Ανάδοχο από την Υπηρεσία.

2.3.2.6.

Παρουσίαση αποτελεσµάτων

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει Τεχνική Έκθεση µετά το τέλος των εργασιών. Η
έκθεση αυτή θα περιγράφει τις εργασίες, την παροχή στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την
εκτέλεση των εργασιών και κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους. Η έκθεση θα συνοδεύεται
απαραίτητα από τις γεωλογικές τοµές των γεωτρήσεων. Στις τοµές αυτές θα παρουσιάζονται τα
εξής στοιχεία:
Ονοµασία γεώτρησης, συντεταγµένες και υψόµετρο κεφαλής, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
γεώτρησης, τύπος γεωτρύπανου, λιθολογική τοµή, τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων
(σωληνώσεις, διάµετροι, δειγµατολήπτες κ.λπ.), δείγµατα (τύποι αυτών), ποσοστό πυρηνοληψίας
επί τοις εκατό, RQD, ταχύτητα διάτρησης σε σχέση µε την εφαρµοζόµενη πίεση στην κεφαλή της
κορώνας, στοιχεία τεκτονικής (ρωγµές, διακλάσεις, αργιλικές ενστρώσεις και υµένες, µαλακός η
διατετµηµένος βράχος, ζώνες διάτµησης ή τεκτονικών ρηγµάτων κ.λπ.), στατιστικός πίνακας
διακλάσεων που µετρήθηκαν στους πυρήνες (κλίση των κύριων διακλάσεων), καθώς και κάθε άλλη
χρήσιµη πληροφορία, που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η παρουσίαση των στοιχείων αυτών θα
γίνεται από Γεωτεχνικό Μηχανικό ή Γεωλόγο του Αναδόχου.
Η Έκθεση αυτή θα υποβληθεί σε 6 αντίτυπα. Επίσης θα υποβληθεί 1 διαφανές αντίτυπο των
σχεδίων της τελικής Έκθεσης.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ
∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα διατρήµατα θα διανοίγονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της διαµέτρου, του
µήκους και της διεύθυνσης σύµφωνα µε την Μελέτη. ∆ιατρήµατα διαφορετικής διαµέτρου και
µήκους από αυτά που προβλέπονται στην µελέτη µπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν
κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.
Σε κάθε στάδιο της κατασκευής θα γίνεται έλεγχος από την υπηρεσία για να διαπιστωθεί εάν η
κατασκευή έγινε σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ. Για τις ανάγκες του παραπάνω ελέγχου θα
συντάσσεται από την υπηρεσία Λίστα Ελέγχου Εργασιών, η οποία θα περιλαµβάνει: α) όλες τις επί
µέρους εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και αποτελεσµατική κατασκευή των διατρήσεων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, β) αναγραφή συµµόρφωσης ή µη, µε τις
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, για κάθε επί µέρους εργασία, γ) παρατηρήσεις για διορθωτικές
δράσεις.
Η λίστα θα συµπληρώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε περίπτωση µη τελικής
συµµόρφωσης το διάτρηµα θα απορρίπτεται και θα επαναλαµβάνεται η κατασκευή του. Η Λίστα
Ελέγχου Εργασιών µπορεί να αφορά µεµονωµένη διάτρηση ή οµάδα διατρήσεων.
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3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
∆ΙΑΤΡΗΣΗ
Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση της διάτρησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οπές µήκους άνω των 20 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση. Αυτό θα
γίνεται µε χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισµού (όπως φωτοκαθετόµετρο κατασκευής
Eastman International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή µε άλλο ισοδύναµο όργανο, που
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία). Αυτές οι µετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα
από 10 m, από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκοµίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο ή από το θεωρητικό άξονα της
οπής θα είναι 2% του αντίστοιχου βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που µετρήθηκε είναι
µεγαλύτερη από τα προδιαγραφόµενα όρια, η Υπηρεσία µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα µε τον τύπο και τον
σκοπό των διατρήσεων.

3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ
Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση της διάτρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές µήκους άνω των 30 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση µε
χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισµού (όπως φωτοκαθετόµετρο κατασκευής Eastman
International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή µε άλλο ισοδύναµο όργανο, εγκεκριµένο
από την Υπηρεσία). Αυτές οι µετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα από 10 m
από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκοµίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο ή από το θεωρητικό άξονα της
οπής θα είναι 1% του αντίστοιχου βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που µετρήθηκε είναι
µεγαλύτερη από τα προδιαγραφόµενα όρια, η Υπηρεσία µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα µε τον τύπο και τον
σκοπό των διατρήσεων.

3.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ
3.3.1.

Κριτήρια αποδοχής διατρηµάτων που διανοίγονται µε περιστροφική
διάτρηση χωρίς δειγµατοληψία

Η απόκλιση των οπών από την θεωρητική θέση διάτρησης δεν θα υπερβαίνει τα 5 (πέντε) cm.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές µήκους άνω των 50 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση µε
χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισµού (όπως φωτοκαθετόµετρο κατασκευής Eastman
International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή µε άλλο ισοδύναµο όργανο, που θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία). Αυτές οι µετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα από 10 m,
από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκοµίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο ή από το θεωρητικό άξονα της
οπής θα είναι 1% του αντίστοιχου βάθους διάτρησης. Εάν η απόκλιση που µετρήθηκε είναι
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µεγαλύτερη από τα προδιαγραφόµενα όρια, η Υπηρεσία µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
οπή αυτή κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα µε τον τύπο και τον
σκοπό των διατρήσεων.

3.3.2.

Κριτήρια αποδοχής διατρηµάτων που διανοίγονται µε περιστροφική
διάτρηση µε δειγµατοληψία

Για γεωτρήσεις βάθους µέχρι 50 m η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση από την
κατακόρυφο ή από το θεωρητικό άξονα της γεώτρησης θα είναι 1% του αντίστοιχου βάθους
διάτρησης.
Ενδέχεται να απαιτηθεί οι οπές µήκους άνω των 50 m να ελέγχονται ως προς την απόκλιση µε
χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισµού (όπως φωτοκαθετόµετρο κατασκευής Eastman
International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή µε άλλο ισοδύναµο όργανο, εγκεκριµένο
από την Υπηρεσία). Αυτές οι µετρήσεις θα εκτελούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα από 10 m
από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προσκοµίσει και τα κατάλληλα όργανα.
Για γεωτρήσεις βάθους από 50 µέχρι 100 m η επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση θα είναι 2%. Για
βάθη µεγαλύτερα από 100 m η επιτρεπόµενη συνολική απόκλιση θα αυξάνεται σε αναλογία µε το
πραγµατικό βάθος µετά τα 100 m.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα συνοψίζονται από τον Ανάδοχο σε ειδική έκθεση που θα
αποτελεί συµπλήρωµα του δελτίου γεώτρησης για κάθε γεώτρηση. ∆ύο αντίγραφα της έκθεσης θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία µαζί µε 2 αντίγραφα των φιλµς µετρήσεων των αποκλίσεων των
γεωτρήσεων. Εάν η απόκλιση που µετρήθηκε για οποιαδήποτε γεώτρηση είναι µεγαλύτερη από τα
προδιαγραφόµενα όρια, η Υπηρεσία µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την γεώτρηση αυτή κατά
την απόλυτη κρίση της.
Η Μελέτη είναι δυνατόν να θέσει διαφορετικά από τα παραπάνω όρια, ανάλογα µε τον τύπο και τον
σκοπό των διατρήσεων.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά, οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι:
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-

Καταπτώσεις γεωυλικών ή στοιχείων της άµεσης υποστήριξης.

-

Εργασία παρουσία σκόνης, καπνού και επιβλαβών αερίων και υπό συνθήκες θορύβου, ο
οποίος αυξάνεται µε την ανάκλαση στις παρειές της σήραγγας.

-

Εργασία υπό συνθήκες περιορισµένου χώρου, µε γερανούς, ανυψωτικά βίντσια και µυϊκή
δύναµη.

-

Εργασία σε χώρο περιορισµένο, παρουσία εµποδίων και µε την υποχρέωση εξασφάλισης
ασφαλών συνθηκών διακίνησης στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής της. ∆ιακίνηση
στην διανοιγείσα σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής - διάδροµοι πεζών. ∆εδοµένου ότι οι
µεγαλύτεροι κίνδυνοι οφείλονται σε κακές συνθήκες ή σε εµπόδια στους διαδρόµους κίνησης
πεζών, θα εξασφαλίζονται επαρκώς ασφαλείς συνθήκες διακίνησης, λαµβάνοντας υπόψη τον
περιορισµένο διατιθέµενο χώρο.

-

Ηλεκτροπληξία.
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-

Βραχυκύκλωµα και πυρκαγιά ή επέκταση της πυρκαγιάς σε υδραυλικά λάδια.

-

Εργασία µε πεπιεσµένο αέρα.

-

Μεταφορά βαρέων αντικειµένων.

-

Εργασία σε ύψος.

4.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα ή και άλλα σχετικά ισχύοντα, που
είναι σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή εργαζοµένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:
• Π.∆.1073/16-9-81 “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.

• Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/ 31.12.84).
• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 “Ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας
92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες΄΄
στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών“ (ΦΕΚ 771/Β).

• Π.∆.252/89 “Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα” (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89).
• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) “Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 86/188/ΕΟΚ“.
• Π.∆ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ”.

• Π.∆. 42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) “Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της
προστασίας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε
κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της16-121999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου”.

• Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ

59Β/11.5.65 και ΦΕΚ 293Β/

11.5.63).

• Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-896), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και
την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν
λόγω Π.∆.

• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ‘’.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) είναι οι εξής:
-

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής
σε διάτρηση.

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.
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5.

-

Προστασία κεφαλιού: 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).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
∆ΙΑΤΡΗΣΗ
Η επιµέτρηση για την κρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων, αποστραγγίσεων, προπορείας,
αερισµού, ανακουφιστικών, ελεγχόµενων ανατινάξεων, τοποθέτησης οργάνων και εκτέλεσης
µετρήσεων σε υπόγεια έργα, θα γίνεται ανάλογα µε την διάµετρο και το µήκος των οπών σε
πραγµατικά µέτρα µήκους των οπών που διατρήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία
όπως καθορίζεται παρακάτω:
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 12 – 20m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 12 – 20m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
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• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m
Στην µονάδα µέτρησης ανάγονται οι επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την διάνοιξη
διατρηµάτων µε κρουστική διάτρηση, :
-

η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, του κατάλληλου εξοπλισµού,
µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων και εγκαταστάσεων.

-

η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων ελέγχων κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ (παρ.3.1), πλην των
φωτοκαθετοµετρήσεων, οι οποίες επιµετρώνται ξεχωριστά.

-

η προµήθεια του νερού που ενδεχόµενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών διάτρησης
και την έκπλυση των οπών.

-

η προµήθεια του πεπιεσµένου αέρα που ενδεχόµενα απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
διάτρησης και τον καθαρισµό των οπών.

Για την έντεχνη και πλήρη διάτρηση, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ και τη µελέτη.
Όπου τα Σχέδια ή αυτές οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάµετρο µιάς οπής, αυτή
θα πληρώνεται µε το αντίστοιχο συµβατικό Κονδύλιο διάτρησης για όλο το µήκος της, ανεξαρτήτως
τυχόν ενδιαµέσων διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάµεσα βάθη για την
επίτευξη της τελικά επιθυµητής διαµέτρου.

5.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ
Η επιµέτρηση για την περιστροφικο-κρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων, αποστραγγίσεων,
προπορείας, αερισµού, ανακουφιστικών, ελεγχόµενων ανατινάξεων και τοποθέτησης οργάνων σε
υπόγεια έργα, θα γίνεται ανάλογα µε την διάµετρο και το µήκος των οπών σε πραγµατικά µέτρα
µήκους των οπών που διατρήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία όπως καθορίζεται
παρακάτω:
• ∆ιαµέτρου έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m

ΠΕΤΕΠ:12-07-01-00

15/20

• ∆ιαµέτρου έως 76 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου έως 76 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου έως 76 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου έως 76 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου 77 έως 85 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου 86 και έως 102 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 130 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 130 και έως 200 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
Στη µονάδα µέτρησης ανάγονται οι επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την διάνοιξη
διατρηµάτων µε περιστροφικο-κρουστική διάτρηση και επί πλέον:

16/20

-

η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, του κατάλληλου εξοπλισµού,
µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων και εγκαταστάσεων.

-

η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων, ελέγχων, κλπ για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ (παρ.3.2), πλην των
φωτοκαθετοµετρήσεων, οι οποίες επιµετρώνται ξεχωριστά.
ΠΕΤΕΠ:12-07-01-00

-

η προµήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρηµάτων) που ενδεχοµένως απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών.

-

η προµήθεια του πεπιεσµένου αέρα που ενδεχοµένως απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και τον καθαρισµό των οπών.

-

η σωλήνωση οπών που µπορεί να απαιτηθεί κατά την διάτρηση των οπών και που αφήνεται
στη θέση της. Αν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία για την παραµονή της σωλήνωσης στην
οπή, θα επιµετράται το βάρος της σωλήνωσης.

Για την έντεχνη και πλήρη διάτρηση, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ και τη µελέτη.
Όπου τα Σχέδια ή αυτές οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάµετρο µιάς οπής, αυτή
θα πληρώνεται µε το αντίστοιχο συµβατικό Κονδύλιο διάτρησης για όλο το µήκος της, ανεξαρτήτως
τυχόν ενδιαµέσων διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάµεσα βάθη για την
επίτευξη της τελικά επιθυµητής διαµέτρου.

5.3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
∆ΙΑΤΡΗΣΗ
5.3.1.

Χωρίς δειγµατοληψία

Η επιµέτρηση για την περιστροφική διάτρηση χωρίς δειγµατοληψία οπών τσιµεντενέσεων,
αποστραγγίσεων, προπορείας, αερισµού, ανακουφιστικών, ελεγχόµενων ανατινάξεων και
τοποθέτησης οργάνων σε υπόγεια έργα, θα γίνεται ανάλογα µε την διάµετρο και το µήκος των
οπών σε πραγµατικά µέτρα µήκους των οπών που διατρήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την
Υπηρεσία όπως καθορίζεται παρακάτω:
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 12 – 20m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος 20 – 40m
• ∆ιαµέτρου έως 46 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 12 – 20
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος 20 – 40
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 46 και έως 56 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 56 και έως 64 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 12 – 20 m
ΠΕΤΕΠ:12-07-01-00
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• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 64 και έως 76 χλστ σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 76 και έως 89 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 89 και έως 102 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 102 και έως 115 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου µεγαλύτερης των 115 και έως 131 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 0 – 3 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 3 – 12 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 12 – 20 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος 20 – 40 m
• ∆ιαµέτρου 131 έως 200 mm σε βάθος µεγαλύτερο των 40 m
Στη µονάδα µέτρησης ανάγονται οι επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την διάνοιξη
διατρηµάτων µε περιστροφική διάτρηση χωρίς δειγµατοληψία, και επί πλέον:
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-

η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, του κατάλληλου εξοπλισµού,
µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων και εγκαταστάσεων.

-

η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων, ελέγχων, κλπ για την απόδειξη ικανοποίησης των
κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ (παρ. 3.3.1), πλην των
φωτοκαθετοµετρήσεων, οι οποίες επιµετρώνται ξεχωριστά.

-

η προµήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρηµάτων) που ενδεχοµενως απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών.
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-

η προµήθεια του πεπιεσµένου αέρα που ενδεχοµένως απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και τον καθαρισµό των οπών.

-

η σωλήνωση οπών που µπορεί να απαιτηθεί κατά την διάτρηση των οπών και που αφήνεται
στη θέση της. Αν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία για την παραµονή της σωλήνωσης
στην οπή, θα επιµετράται το βάρος της σωλήνωσης.

Για την έντεχνη και πλήρη διάτρηση, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ και τη µελέτη.
Όπου τα Σχέδια ή αυτές οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάµετρο µιάς οπής, αυτή
θα πληρώνεται µε το αντίστοιχο συµβατικό Κονδύλιο διάτρησης για όλο το µήκος της, ανεξαρτήτως
τυχόν ενδιαµέσων διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάµεσα βάθη για την
επίτευξη της τελικά επιθυµητής διαµέτρου.

5.3.2.

Με δειγµατοληψία

Η επιµέτρηση για την περιστροφική διάτρηση µε δειγµατοληψία οπών τσιµεντενέσεων,
αποστραγγίσεων, προπορείας, αερισµού, ανακουφιστικών, ελεγχόµενων ανατινάξεων και
τοποθέτησης οργάνων σε υπόγεια έργα, θα γίνεται ανάλογα µε την διάµετρο και το µήκος των
οπών σε πραγµατικά µέτρα µήκους των οπών που διατρήθηκαν µέσα σε χαλαρούς σχηµατισµούς
ή σε βράχο και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία όπως καθορίζεται παρακάτω:
• σε Χαλαρούς σχηµατισµούς σε Βάθος 0 – 20 m
• σε Χαλαρούς σχηµατισµούς σε Βάθος 20 – 40 m
• σε Χαλαρούς σχηµατισµούς σε Βάθος 40 – 60 m
• σε Χαλαρούς σχηµατισµούς σε Βάθος µεγαλύτερο των 60 m
• σε Βράχο σε Βάθος 0 – 20 m
• σε Βράχο σε Βάθος 20 – 40 m
• σε Βράχο σε Βάθος 40 – 60 m
• σε Βράχο σε Βάθος µεγαλύτερο των 60 m
Στην µονάδα µέτρησης ανάγονται οι επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την διάνοιξη
διατρηµάτων µε περιστροφική διάτρηση µε δειγµατοληψία και επί πλέον:
-

η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, του κατάλληλου εξοπλισµού,
µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων και εγκαταστάσεων.

-

η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων, ελέγχων, κ.λπ. για την απόδειξη ικανοποίησης
των κριτηρίων αποδοχής της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ (παρ. 3.3.2), πλην
των φωτοκαθετοµετρήσεων, οι οποίες επιµετρώνται ξεχωριστά.

-

η προµήθεια του νερού (ή/και υλικών αιωρηµάτων) που απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών διάτρησης και την έκπλυση των οπών.

-

η προµήθεια του πεπιεσµένου αέρα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών διάτρησης
και τον καθαρισµό των οπών.

-

οι πυρηνοληψίες.

-

η προµήθεια των κιβωτίων φύλαξης των πυρήνων, η φωτογράφηση των πυρήνων, η φύλαξη
των κιβωτίων έως την παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο της Υπηρεσίας.

-

η σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των παρ. 2.3.2.5. και 2.3.2.6.
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-

η σωλήνωση οπών που µπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάτρηση των οπών και που αφήνεται στη
θέση της. Αν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία για την παραµονή της σωλήνωσης στην
οπή, θα επιµετράται το βάρος της σωλήνωσης.

Για την έντεχνη και πλήρη διάτρηση, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ και τη µελέτη.
Όπου τα Σχέδια ή αυτές οι Προδιαγραφές ή η Υπηρεσία καθορίζουν την διάµετρο µιας οπής, αυτή
θα πληρώνεται µε το αντίστοιχο συµβατικό Κονδύλιο διάτρησης για όλο το µήκος της, ανεξαρτήτως
τυχόν ενδιαµέσων διευρύνσεων οι οποίες απαιτήθηκαν σε διάφορα ενδιάµεσα βάθη για την
επίτευξη της τελικά επιθυµητής διαµέτρου.
Οι ανωτέρω επιµετρήσεις αφορούν και αναφέρονται σε περιστροφική διάτρηση µε πυρηνοληψία,
ελάχιστης διαµέτρου κοπτικού 76 mm, υπό κλίση από 0ο έως 30ο ως προς την κατακόρυφο και
προς τα κάτω. Σε διαφοροποιηµένες συνθήκες θα επιµετρώνται ποσότητες ως εξής:
-

διάτρηση υπό κλίση 0ο έως 30ο ως προς την κατακόρυφο και προς τα άνω.

-

διάτρηση υπό κλίση από 0ο έως 60ο ως προς την οριζόντιο και προς τα άνω ή κάτω.

Η επιµέτρηση για την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου στην θέση γεώτρησης θα γίνεται µε τον
αριθµό των θέσεων ερευνητικών οπών που εκτελέστηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την
Υπηρεσία. Στην µονάδα µέτρησης ανάγονται και όλες οι εργασίες προετοιµασίας των θέσεων
γεωτρήσεων, οι τυχόν βάσεων από σκυρόδεµα κ.λπ. για την έδραση του εξοπλισµού, οι εργασίες
εισκόµισης, εγκατάστασης και αποκόµισης του εξοπλισµού, οι εργασίες κατασκευής των δικτύων
νερού, αερισµού, φωτισµού που πιθανόν να απαιτηθούν επί πλέον των υφισταµένων στην
σήραγγα κ.λπ.

5.4. ∆ΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ
Οι επιµετρήσεις των εργασιών των παρ. 5.1., 5.2. και 5.3. αναφέρονται σε υπόγειους χώρους
ανοίγµατος ή ύψους άνω των 3 m. Στην περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών σε υπόγειους χώρους
ανοίγµατος ή ύψους κάτω των 3 m η επιµέτρηση θα γίνεται όπως στις παραπάνω παρ. 5.1., 5.2.
και 5.3. µε την αναγραφή ΄΄ σε υπόγειους χώρους ανοίγµατος ή ύψους κάτω των 3 m΄΄.

5.5. ΦΩΤΟΚΑΘΕΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΝ
Όπου προβλέπεται από την Μελέτη, ή έχει δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για εκτέλεση ελέγχων
των οπών ως προς την απόκλιση µε χρήση ειδικού οργάνου προσανατολισµού (όπως
φωτοκαθετόµετρο κατασκευής Eastman International Company GMBH, Hannover Γερµανίας ή µε
άλλο ισοδύναµο όργανο, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία) θα επιµετρώνται οι εκτελούµενοι έλεγχοι
σε τεµάχια. ∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε ελεγχόµενη οπή επιµετράται ένα τεµάχιο ελέγχου (του
τελικώς απολαµβανοµένου και αποδεκτού διατρήµατος), ανεξάρτητα από τον αριθµό των
ενδιάµεσων ελέγχων που µπορεί να εκτελέσει ο Ανάδοχος για την διακρίβωση της απόκλισης κατά
την εκτέλεση της εργασίας. Στην µονάδα µέτρησης ανάγονται η χρήση ειδικού οργάνου µέτρησης
της απόκλισης, η εκτέλεση της µέτρησης και η απόληψη όλων των απαιτούµενων στοιχείων, οι
καθυστερήσεις και σταλίες του λοιπού εξοπλισµού του έργου για την εκτέλεση των µετρήσεων και η
παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η προµήθεια του ειδικού οργάνου, µε όλα τα υποστηρικτικά
συστήµατα και παρελκόµενα θα επιµετράται ξεχωριστά σε τεµάχια.
Εναλλακτικά οι έλεγχοι των οπών ως προς την απόκλιση µε χρήση ειδικού οργάνου
προσανατολισµού ανάγονται στη µονάδα µέτρησης των παρ. 5.1, 5.2 και 5.3
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