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Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

1. Δοκιμή Εισπίεσης Lugeon 

1.1 Περιγραφή 

Σε βραχώδεις ή σκληρούς εδαφικούς σχηματισμούς οι δοκιμές 

διαπερατότητας θα εκτελούνται με τη μέθοδο LUGEON με μονό ελαστικό 

παρέμβυσμα (Packer) κατά την πρόοδο της γεώτρησης κατά κατιόντα βήματα με ένα 

Packer. Δοκιμές με διπλά ελαστικά παρεμβύσματα είναι δυνατόν να ζητηθούν από 

τον Επιβλέποντα μετά την αποπεράτωση της γεώτρησης. 

Η εκτέλεση της δοκιμής γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία όπως 

περιγράφεται παρακάτω κα στις Προδιαγραφές Επί Τόπου Δοκιμών 

Εδαφομηχανικής (Ε 106-86, άρθρο 6). 

Καμία δοκιμή δεν θα εκτελεστεί χωρίς την καθοδήγηση του Επιβλέποντα. 

1.2 Εκτέλεση δοκιμής 

Στο βάθος όπου προβλέπεται η εκτέλεση της δοκιμής θα διακόπτεται η διάτρηση 

και η δοκιμή θα γίνεται μέσα στα χαμηλότερα 5μ. βάθους της γεώτρησης. Για το 

σκοπό αυτό στερεώνεται ένα Packer στα τοιχώματα της οπής της γεώτρησης και 

σε σημείο που βρίσκεται 5μ. πάνω από τον πυθμένα της ή σύμφωνα με τις 

εντολές του Επιβλέποντα. Η γεώτρηση θα ξεπλένεται επαρκώς για χρονική περίοδο 

μέχρι 10 λεπτά, θα γεμίζεται με καθαρό νερό και θα εγκαταλείπεται για μια 

μέγιστη περίοδο 30 λεπτών ενώ θα καθορίζεται από τον Ανάδοχο και με τις 

οδηγίες του Επιβλέποντα η τυχούσα στάθμη του υπογείου νερού. Στη συνέχεια το 

παρέμβυσμα θα εισάγεται στην επιθυμητή στάθμη και ο Ανάδοχος θα διαπιστώνει ότι 

η εισροή δεν εμποδίζεται όταν το Packer δεν έχει υποστεί ακόμη πίεση. Η μέγιστη 

πίεση νερού σε κάθε δοκιμή δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο βάρος του 

υπερκείμενου εδάφους ή βράχου όταν αυτή γίνεται με σκοπό την κατασκευή 

τσιμεντένεσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση π μέγιστη ασκούμενη πίεση Θα τρέπει να είναι 

η μεγαλύτερη δυνατή ή κατά το δυνατόν μέχρι τα 10 kg/cm2. Η πίεση θα 

εφαρμοστεί για αυξανόμενες και στη συνέχεια ίδιες ελαπούμενες βαθμίδες (π.χ. 2,5-

5-10-5-2,5 kg/cm
2
). Προβλέπεται σύνολο πέντε (5) βαθμίδων πίεσης ανά δοκιμή και 

η μέγιστη απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του ψηλότερα βρισκόμενου στελέχους 
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του γεωτρύπανού θα είναι 10kg/cm2. Σε κάθε βαθμίδα εφαρμοζόμενης πίεσης 

νερού και εάν δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η απαιτούμενη σταθερή πίεση, το 

Packer θα κατεβάζεται είτε κατά 0,50μ. είτε κατά ανάγκη κατά 1,00μ. σύμφωνα με τις 

εντολές του Επιβλέποντα, μέχρι να επιτευχθεί η διατήρηση της απαιτούμενης 

σταθερής πίεσης. 

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δοκιμής γίνει προφανές ότι η θέση του Packer 

δεν είναι αποτελεσματική, επιτρέπεται η επανατοποθέτηση του Packer κατά 1μ. 

χαμηλότερα ή ψηλότερα της αρχικής του θέσης μετά από έγκριση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού. Εάν και η προσπάθεια αυτή, για την επίτευξη 

στεγανοποίησης, αποδεχτεί χωρίς αποτέλεσμα τότε το Packer πρέπει να 

αποσύρεται, να επιθεωρείται και να τοποθετείται πάλι, εάν απαιτηθεί. Σε κάθε 

βαθμίδα εφαρμοζόμενης πίεσης νερού κατά την μέθοδο Lugeon ο Ανάδοχος θα 

διατηρεί την απαιτούμενη πίεση σταθερή για συνολικό χρόνο 10 λεπτών. Όπου 

εκτελούνται δοκιμές με διπλό Packer, η διαδικασία για την εφαρμογή της πίεσης 

νερού θα είναι ταυτόσημη με την καθοριζόμενη για δοκιμές με μονό Packer στο 

ίδιο υψόμετρο. Η απόσταση μεταξύ των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα είναι 

κανονικά 5μ. ή όπως θα καθοριστεί από τον Επιβλέποντα. 

1.3 Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Το συγκρότημα δοκιμών εισπίεσης θα έχει απόδοση τουλάχιστον 150λίτρων/λεπτό 

κα μέγιστη πίεση 10kg/cm2 εκτός αν αλλιώς ζητηθεί από τον Επιβλέποντα. Οι πιέσεις 

και οι παροχές θα είναι συνεχώς ρυθμιζόμενες. Θα χρησιμοποιηθούν φυγόκεντρες 

αντλίες. Η εφαρμογή άλλων τύπων υπόκειται στην έγκριση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, τα ελαστικά παρεμβύσματα (Packer) θα 

είναι τύπου εκτόνωσης (διαστολής) με ελαστικά περιβλήματα (κολάρα). Η 

συμπίεση των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα γίνει από την κεφαλή γεώτρησης 

με μηχανικά μέσα. 

Το μήκος παρεμβύσματος θα είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερο από την  

διάμετρο της γεώτρησης. Η εσωτερική διάμετρος του Packer δεν θα είναι 

μικρότερη των 3/4". 

Η συσκευή δοκιμών εισπίεσης και τα στελέχη γεωτρυπάνου θα βαθμονομούνται από 

τον Ανάδοχο όπως απαιτείται από τον Επιβλέποντα και δεν θα χρησιμοποιούνται 
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πριν την έγκριση τους. Η βαθμονόμηση θα υπόκειται σε έκτακτους ελέγχους με 

αιτήσεις του Επιβλέποντα. Καμία πληρωμή δεν θα γίνει νια τέτοιες δοκιμές 

(Calibraton). 

Η πίεση νερού πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό σταθερότερη και θα 

μετριέται με κατάλληλους μετρητές πίεσης και η ακρίβειά τους θα ελέγχεται 

περιοδικά. Δυνατόν να απαιτηθεί μέγιστη πίεση νερού μεγαλύτερη των 10kglcm
2
 

στην κεφαλή του γεωτρύπανου. Οι παροχές νερού ακόμη και εάν είναι μικρές 

πρέπει να μετρώνται με ακρίβεια τάξης 10%. 

1.4 Δελτίο δοκιμής 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί δελτίο της δοκιμής, σε εγκεκριμένο από 

τον Επιβλέποντα έντυπο, στα οποία Θα σημειώνονται κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Αριθμός γεώτρησης 

 Ημερομηνία και χρόνος εκτέλεσης της δοκιμής 

 Βάθος τμήματος που υπέστη εισπίεση 

 Στάθμη υπογείου νερού πριν και μετά τη δοκιμή 

 Ύψος του μετρητή πάνω από την επιφάνεια του εδάφους  

 Απώλεια πίεσης μεταξύ ταυ μετρητή και του δοκιμαζόμενου τμήματος, 

όπως  

            αυτή λαμβάνεται με βαθμονόμηση συσκευής και στελεχών γεωτρύπανου 

 Απώλεια νερού σε λίτρα για κάθε ένα από τα 10 συναπτά λεπτά σε κάθε 

βαθμίδα πίεσης που έχει προβλεφθεί 

 Τύπος ελαστικών παρεμβυσμάτων (Packer) 

 Ειδικές παρατηρήσεις όπως διαρροή, μεταβολές στην πίεση κ.λπ. 

1.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση — πληρωμή της δοκιμής εισπιέσεως Lugeon γίνεται ανά 

τεμάχια εκτελεσθείσας δοκιμής (άρθρο τιμολογίου), ανεξάρτητα από τα αν η 

δοκιμή είναι απλού ή διπλού Packer, από τη διάμετρο της γεώτρησης, από το 

βάθος εκτέλεσης της δοκιμής και από την τιμή μέγιστης πίεσης που 

καθορίσθηκε από τον Επιβλέποντα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες προσωπικού, οργάνων, υλικών κτλ. για την έντεχνη εκτέλεση της 
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προδιαγραφόμενης εργασίας. Η παροχή του απαιτούμενου όγκου νερού για το 

ξέπλυμα της οπής και την εκτέλεση της δοκιμής, αποτελεί μέρος της δοκιμής και ο 

Ανάδοχος δεν θα έχει καμία πρόσθετη πληρωμή ανεξάρτητα από τον όγκο του 

νερού που ξοδεύτηκε πριν και κατά την διάρκεια της δοκιμής. Επίσης, καμία 

πρόσθετη πληρωμή δεν Θα γίνει νια τη μετακίνηση του ελαστικού 

παρεμβύσμστος (Packer) σε αποστάσεις ενός μέτρου όπως καθορίζεται πιο πάνω 

για την επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης. 

Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού δεν αποζημιώνεται 

ιδιαιτέρως διότι αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της εισκόμισης και αποκόμισης του 

γεωτρυπάνου. 

Ο Επιβλέποντας μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί κάποια δοκιμή εισπίεσης, εάν 

έχει αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την επαρκή προετοιμασία της 

γεώτρησης με έκπλυση ή εάν κατά τη γνώμη ταυ δεν εκπληρώθηκαν 

οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 

 

2. Κεφαλή πιεζόμετρου – αποκλισιομέτρου 

 

Περιγραφή: Μετά την εγκατάσταση του οργάνου (π.χ. πιεζομέτρου, 

αποκλισιομέτρου), ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει κεφαλή η οποία θα αποτελείται 

από γαλβανιζέ μεταλλικό σωλήνα πακτωμένο σε βάση από σκυρόδεμα με 

διατάσεις περίπου 40Χ40Χ50 εκ. (βυθισμένο στο έδαφος κατά 30εκ. τουλάχιστον). 

Ο σωλήνας αυτός θα καλύπτει το σωλήνα του οργάνου το πολύ μέχρι ύψος 5cm 

περίπου άνω του πάνω άκρου του και θα καλύπτεται με κατάλληλο ανοξείδωτο 

κάλυμμα που θα ασφαλίζει επαρκώς με κλειδαριά. Η μέγιστη εξωτερική 

διάμετρος του σωλήνα της κεφαλής δε θα υπερβαίνει τα 90χλστ. Η σήμανση του 

οργάνου θα γίνεται με κατάλληλη πινακίδα ισχυρά πακτωμένη και η οποία Θα 

προεξέχει τουλάχιστον 1.5m του εδάφους στην οποία Θα αναγράφεται το όνομα 

του οργάνου και το βάθος του. Επίσης αναγραφή του ονόματος του οργάνου Θα 

γίνεται και ανάγλυφα πάνω στην βάση από σκυρόδεμα.  

 

3. Προδιαγραφές εγκατάστασης πιεζομέτρου απλού  (ή ανοικτού τύπου) 
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3.1 Ορισμοί Τα πιεζόμετρο απλού τύπου ή ανοικτού τύπου αποτελείται από 

μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες αι οποίοι μπορούν να είναι διάτρητοι σε 

ορισμένα τμήματα ή και στο σύνολά τους τοποθετημένοι σε γεώτρηση και 

περιβάλλονται με χαλικόφιλτρο. Συνήθως κοντά στην επιφάνεια του εδάφους 

τοποθετείται μια στρώση από αδιαπέρατο υλικό ώστε να αποτρέπεται η εισροή 

επιφανειακού νερού.  

3.2 Προετοιμασία  

Η ελάχιστη διάμετρος της γεώτρησης στην οποία θα εγκατασταθεί πιεζόμετρο 

τύπου Casagrande ή απλού τύπου είναι 86 χιλιοστά.  

Τα πιεζόμετρα θα τοποθετούνται σε γεωτρήσεις που διανοίγονται με χρήση νερού 

ή άλλου υγρού μέσου. Δεν συνίσταται διάτρηση με αέρα.  

Μετά το πέρας της γεώτρησης και πριν από την εγκατάσταση οργάνου, η οπή θα 

ξεπλένεται μέσω σωλήνων μέχρι το νερό που βγαίνει να είναι καθαρά και στην 

συνέχεια θα καθαρίζεται από το νερά με κατάλληλο τρόπο. Ειδικά φύλλα θα 

συντάσσεται κατά τη διάρκεια των εργασιών όπου θα καταγράφονται όλα τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα βάθη που μετριούνται κατά την 

εγκατάσταση του πιεζόμετρου.  
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1.3 Υλικά  

 

 

Τα διαπερατό υλικό (φίλτρο), Θα πρέπει να είναι χαλαζιακή άμμος ή χαλίκι. Η 

διαβάθμιση θα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε το υλικό να είναι αρκετά λεπτά, να 

ενεργεί ως φίλτρο ως προς το έδαφος και αρκετά αδρό ώστε να είναι κατά μια 

τάξη μεγέθους πιο διαπερατό από το περιβάλλον έδαφος.  

 

ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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