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4.1  Εγκατάσταση  πιεζομετρικών  σωλήνων 

Η στάθμη του υπογείου νερού στο έδαφος έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να 

προσδιορίζεται προσεκτικά. Για την παρακολούθηση της στάθμης του υπογείου νερού είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση στην περιοχή που μελετάται ενός δικτύου φρεατίων 

παρατήρησης ή πιεζομετρικών σωλήνων. Οι θέσεις των πιεζομετρικών σωλήνων 

καθορίζονται ύστερα από προκαταρκτική μελέτη, σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα της 

περιοχής και σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, οι οποίες συνήθως αποτελούν τις 

κορυφές ίσων τετραγώνων. Όμως πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην 

τοποθετηθούν κοντά σε τάφρους, διώρυγες ή κοίτες ποταμών, προς αποφυγή λήψης 

εσφαλμένων στοιχείων. 

Πριν από την εγκατάσταση των πιεζομετρικών σωλήνων πρέπει να εντοπιστεί το βάθος 

του αδιαπέρατου υποστρώματος, αφού το κάτω άκρο των σωλήνων πρέπει να τοποθετηθεί 

τουλάχιστον 20 cm πάνω από το αδιαπέρατο υπόστρωμα. 

Οι πιεζομετρικοί σωλήνες συνήθως αποτελούνται από σωλήνες χωρίς ραφή, διαμέτρου         

2 ιντσών και μήκους 2 m. Ο τρόπος τοποθέτησης αυτών είναι όμοιος προς αυτόν των 

πιεζομέτρων και γίνεται με τη βοήθεια γεωτρυπάνου διαμέτρου λίγο μικρότερης από τη 

διάμετρο του πιεζομετρικού σωλήνα (υπόθεση 1-2 mm περίπου). Για το σκοπό αυτό 

ανοίγεται πρώτα η οπή με το γεωτρύπανο σε ένα βάθος 15 cm, στη συνέχεια εισάγεται ο 

σωλήνας μέχρι βάθος 13 cm, τοποθετείται το γεωτρύπανο στο σωλήνα και επεκτείνεται η 

οπή σε βάθος 30 cm, εισάγεται ο σωλήνας σε βάθος 28 cm. Η διαδικασία αυτή της διάνοιξης 

της οπής και της εισαγωγής του σωλήνα συνεχίζεται με τα ίδια μεγέθη, μέχρι που το κάτω 

άκρο του σωλήνα φτάσει στο επιθυμητό βάθος. Μετά την τελική εγκατάσταση του σωλήνα 

δημιουργείται με το γεωτρύπανο μια επιπλέον κοιλότητα μήκους 10 cm στο κάτω μέρος του 

σωλήνα. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε το άνω άκρο των πιεζομετρικών σωλήνων να 

βρίσκεται 20 cm περίπου ψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Σημειώνεται ότι καθώς 

η εγκατάσταση του σωλήνα γίνεται χτυπώντας τον ελαφρά με μια σφύρα, για να 

αποφευχθούν τυχόν βλάβες στο άνω άκρο του, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδική κεφαλή 

στο σωλήνα. Ακόμα πολλές φορές πάνω από τους πιεζομετρικούς σωλήνες τοποθετούνται 

καλύμματα για την αποφυγή εισροής νερού από βροχόπτωση κλπ. ή άλλων αντικειμένων. 

Μετά την αρίθμηση των τοποθετηθέντων πιεζομετρικών σωλήνων λαμβάνονται τα 

απόλυτα υψόμετρα του άνω άκρου τους από τα αντίστοιχα υψόμετρα της επιφανείας του 

εδάφους. Η μέτρηση του βάθους της στάθμης του υπόγειου νερού γίνεται συνήθως σε 

κανονικά χρονικά διαστήματα ενός μηνός ή ενός δεκαπενθημέρου με ειδικά σταθμήμετρα. 

Οι τιμές των διαφόρων μετρήσεων αναφέρονται στο βάθος της στάθμης του υπόγειου 

νερού από το άνω άκρο του σωλήνα. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια των στοιχείων της 

χωροστάθμησης, τα δεδομένα των μετρήσεων ανάγονται σε απόλυτα υψόμετρα της στάθμης 

του υπόγειου νερού και υπολογίζονται οι αντίστοιχες τιμές του βάθους αυτής από την 

επιφάνεια του εδάφους.  

 

 

4.2   Σύνταξη  διαγραμμάτων  της  υπόγειας  στάθμης 

Με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων συντάσσονται τα διαγράμματα των ισοσταθμικών 

και ισοβαθών καμπυλών, όπως και το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης του υπόγειου 

νερού. 



Ισοσταθμικές καμπύλες ονομάζονται οι καμπύλες που συνδέουν τα σημεία της υπόγειας 

στάθμης, τα οποία έχουν το αυτό απόλυτο υψόμετρο. Για τη σύνταξη των διαγραμμάτων των 

ισοσταθμικών καμπυλών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των μετρήσεων της ίδιας ημέρας. 

Όπως είναι γνωστό, το νερό κινείται από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ύψος φορτίου 

ή από την καμπύλη με το μεγαλύτερο απόλυτο υψόμετρο της υπόγειας στάθμης προς την 

καμπύλη με το μικρότερο απόλυτο υψόμετρο. Έτσι η διεύθυνση της ροής του υπογείου 

νερού θα είναι κάθετη προς τις ισοσταθμικές καμπύλες.  

Από αυτό συμπεραίνεται ότι οι τριτεύουσες στραγγιστικές τάφροι ή στραγγιστικοί 

σωλήνες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά το δυνατόν κάθετοι προς τη διεύθυνση ροής του 

υπογείου νερού ή σχεδόν παράλληλοι προς τις ισοσταθμικές καμπύλες. 

Μια χάραξη των τριτευουσών στραγγιστικών αγωγών κάθετα προς τις ισοσταθμικές 

καμπύλες, σημαίνει ότι οι αγωγοί αυτοί δε θα τέμνουν τη διεύθυνση ροής του υπόγειου 

νερού, αλλά θα είναι παράλληλοι προς αυτή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλημμελή 

στράγγιση της περιοχής και έτσι πρέπει να αποφεύγεται. 

Οι ισοβαθείς καμπύλες συνδέουν όλα τα σημεία μιας περιοχής, τα οποία έχουν το αυτό 

βάθος στάθμης του υπογείου νερού από την επιφάνεια του εδάφους. Όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση του διαγράμματος των ισοσταθμικών καμπυλών, έτσι και για τη 

σύνταξη των διαγραμμάτων των ισοβαθών καμπυλών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των 

μετρήσεων της ίδιας κατά το δυνατόν ημέρας. 

Από τα διαγράμματα των ισοβαθών καμπυλών μπορούν να καθοριστούν οι υποπεριοχές 

με υψηλή ή χαμηλή στάθμη του υπογείου νερού και έτσι κατά προσέγγιση τα τμήματα που 

έχουν περισσότερο ή λιγότερο ανάγκη από στράγγιση. 

Τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης του υπόγειου νερού συντάσσονται από τα 

δεδομένα των μετρήσεων οι οποίες διενεργήθηκαν σε κανονικά μηνιαία ή δεκαπενθήμερα 

χρονικά διαστήματα, σε ολόκληρη την περίοδο του έτους. Αυτά συνήθως συντάσσονται για 

τις θέσεις οι οποίες εμφανίζουν υψηλή στάθμη του υπογείου νερού και μας επιτρέπουν να 

καθορίζουμε τη διάρκεια στην οποία έχουμε παρουσία πλεοναζόντων και επιζήμιων νερών, 

καθώς και την ημερήσια πτώση της υπόγειας στάθμης. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες 

για την εκπόνηση μιας πλήρους μελέτης ενός στραγγιστικού δικτύου. 

Από τα όσα εκτέθηκαν στην παράγραφο αυτή συμπεραίνεται ότι η σύνταξη των 

διαγραμμάτων των ισοσταθμικών και των ισοβαθών καμπυλών, καθώς και της διακύμανσης 

της στάθμης του υπόγειου νερού είναι πολύ χρήσιμη για τη χάραξη ενός στραγγιστικού 

δικτύου. 
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