
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االشتراطات والمواصفات الفنيه 
  بيزومترات  5بئر انتاجى وعدد  1لعملية انشاء عدد 
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  :مقدمه -1

انه فى اطار التنميه واالعتماد على المياه الجوفية كمخزون استراتيجى فأنه يجب المحافظة علـى 
بالجمهوريـة تلفة لخزانات الميـاه الجوفيـة ظرًا للظروف الهيدرولوجيه المخهذا المورد المائى الهام ون

مــن اســتنزاف  نـه يجــب متابعــة التغيـر فــى مناســيب الميــاه الجوفيـه ووضــع المعــايير الالزمـه للحــدفإ
  الموارد المائية الجوفية.

  
  الهدف من العملية: -2

  التالي:تهدف العملية الى 
متــر مــع أخــذ عينــات تربــه ممثلــه للقطــاع الليثولــوجى 50+ بئــر انتــاجى بعمــق 1انشــاء عــدد  -1

  [Constant core test]لجسه البئر بطريقة 
  غرب الدلتا. –بمنطقة النوبارية  متر30+بيزومترات بعمق  5انشاء عدد  -2
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  العملية :مدة  -3

فــى مـــدة تنفيــذ جميــع االعمــال الــواردة بكراســـة الشــروط والمواصــفات المتفــق عليهــا علــى المقــاول 
  شهرين من تاريخ استالم جميع المواقع خاليه من العوائق والموانع

  
  الموقع  -4

يتم تنفيذ البئر االنتاجى والبيزومتـرات بـالقرى الجديـدة خلـف مدينـة النوباريـة وعلـى المقـاول معاينـة 
  .)2-،1-(أشكال  مواقع تنفيذ االبار من جهة االسناد
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  والبيزومترات احداثيات مواقع البئر) 1جدول (
  

  الموقع  العنصر

  خط الطول (شرق)  خط العرض (شمال)
o ' "  

o  ' "  

  14.8  51  29  14.9  40  30  متر 50بوصة وعمق  12بئر قطر 

  15.17  51   29  14.98  40   30  متر 30بوصة وعمق 4بقطر   P1بيزومتر 

  14.26  51  29  14.76  40  30 متر 30بوصة وعمق 4بقطر   P2بيزومتر 

  35.6  50  29  10.3  40  30 متر 30بوصة وعمق 4بقطر   P3ر بيزومت

  53.62  50  29  42.33  39   30 متر 30بوصة وعمق 4بقطر   P4بيزومتر 

  9.85  51  29  16.06  40  30  متر 30بوصة وعمق 4بقطر   P5بيزومتر 

  والبعد بين البيزومترات والبئر كالتالي:
  

  سافة بين البيزومترات والبئرم) ال2جدول (

 P1 P2 P3 P4 P5  زومترالبي

  136  1150  1000  15  10  المسافة من البئر (متر)

  
   طريقة الحفر -5
اخــذ  مـعوذلــك  50+يـتم حفــر البئـر االنتــاجى بطريقـة فنيــه مناسـبة وبقطــر مناسـب حتــى عمـق  -

 continuous undisturbed]كامـــل القطـــاع الليثولـــوجى للجســـه بطريقـــة لعينـــات تربـــه ممثلـــه 

coring] نــات عي بأخــذcore  علــى ان تشــمل كــل  كــل متــر عمــقوذلــك متــر للعينــة  1.0بطــول
ويـتم بعـد ذلـك توسـيع  متـر 1.0وتحفـظ فـي صـندوق خشـبي طولـه عينه علـى تقريـر فنـى كامـل 

بوصـــه حتـــى العمـــق المطلـــوب لتنزيـــل  16الحفـــر الســـابق بالطريقـــة اليدويـــة بقطـــر ال يقـــل عـــن 
  .وحسب تعليمات المهندس المشرف مواسير البئر

  
 متـر 30+وصه وحتـى عمـق ـبـ 8ن ـكما يتم حفر البيزومترات بالطريقة اليدوية بقطر ال يقل عـ -

وتحفـظ بكامـل بياناتهـا فـي صـناديق متـر أو عنـدما تتغيـر نوعيـة التربـة 1.0مع اخذ عينات كـل 
وتعليمــات  ويكــون العمــق النهــائى لكــل بيزومتــر طبقــًا للعمــق االســتاتيكى للميــاه الجوفيــةخشــبية 

  .ندس المشرفالمه
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   توريد المواسير الساده لآلبار -6

  لبئر االنتاجى:ل الساده مواسيرالتوريد وتنزيل  أوال:

ــــد وتنزيــــل المواســــير الســــادة مــــن البالســــتيك  ــــتم توري ــــالطول المعتمــــد  P.V.Cي ــــر االنتــــاجى ب للبئ
مـم 280بالتصميم المقترح من جهة االسناد واالشراف على ان تكون المواسـير ذات قطـر خـارجى 

ضــغط جــوى مــن اجــود االنــواع وعلــى المقــاول توريــد عينــه مــن المواســير قبــل  10مــم 11.9 ســمك
  ويتم ربط المواسير ببعضها عن طريق السن والجلبة. العتمادها التوريد

  
   توريد وتنزيل المواسير الساده للبيزومتراتثانيا :

مــم 110بقطــر خــارجى   P.V.Cتوريــد وتنزيــل المواســير الســاده لجميــع البيزومتــر مــن البالســتيك 
ضغط جوى وباالطوال المعتمدة بالتصميم المقترح من  10مم على ان تتحمل ضغوط 5.3بسمك 

جهة االسناد ويتم ربط المواسير ببعضها عـن طريـق السـن والجلبـة أو بطريقـة مناسـبة تقبلهـا جهـة 
  االسناد واالشراف.

  
  توريد مواسير المصافى لآلبار -7

   ل المصافى للبئر االنتاجىتوريد وتنزيأوال : 

توريــد وتصــنيع وتنزيــل مواســير المصــافى للبئــر االنتــاجى وبــاالطوال المعتمــدة بالتصــميم المقتــرح 
ضــغط جــوى ويــتم  10مــم  11.9بســمك  مــم280 وهــى عبــاره عــن مواســير بالســتيك قطــر خــارجى

ا وبــاقى مــم ويــتم ربــط الوصــالت ببعضــه1تصــنيعها بفتحــات عرضــية ال يزيــد اتســاع الفتحــة عــن 
مواســير البئــر عــن طريــق الســن والجلبــه كمــا يــتم عمــل كســوه للمصــافى بطبقــة أو طبقــة مــن ســلك 

  الحصيرة البالستيك وحسب تعليمات المهندس المشرف.
  

  مواسير المصافى للبيزومترات  توريد وتنزيلثانيا : 

  P.V.Cبالسـتيك يتم توريد وتصنيع وتركيب مواسير المصافى لجميع البيزومترات من المواسير ال
مــم بســمك 110بقطــر خــارجى وبــاالطوال المعتمــدة بالتصــميم المقتــرح المعتمــد مــن جهــة االســناد 

ضــغط جــوى ويــتم ربــط مواســير المصــافى ببــاقى المواســير الســاده لكــل بيزومتــر عــن  10مــم 5.3
  طريق السن والجلبة او بطريقة مناسبة تقبلها جهة االسناد واالشراف.

  
  ل البئر االنتاجى والبيزومتراتصفات استكماموا -8

بعــد االنتهــاء مــن تنزيــل المواســير الســاده والمصــافى للبئــر االنتــاجى وجميــع البيزومتــرات يــتم عمــل 
او بكامـل عمـق البئـر  متـر5 حـوالى  المصـافىزائـد عـن  الغـالف الزلطـى حـول المصـافى بارتفـاع
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يكـــون الفلتـــر الزلطـــى ذات االنتـــاجى والبيزومتـــرات وحســـب تعليمـــات المهنـــدس المشـــرف علـــى ان 
من الزلط الفينو الذى يستعمل فى عمل مرشحات المياه وذات حبيبات متدرجة القطر  جيدةنوعية 

  العتمادها قبل التوريد.مم وعلى المقاول تقديم عينة العتمادها 5-3من 
  التطهير  -9

ج الميــاه نظيفــة يــتم تطهيــر البئــر االنتــاجى وجميــع البيزومتــرات بطريقــة فنيــه مناســبة وحتــى خــرو 
  وخالية من الشوائب والمواد العالقة.

  
   البلوكات الخرسانية -10

كجــم 300لبيزومتــرات بنســبة وا لــرأس البئــرالعاديــة توريــد وصــب بلوكــات خرســانية مــن الخرســانية 
 0.75×  0.75زلــط علــى ان تكــون ابعــاد البلــوك الخرســانى  3م0.4رمــل الــى  3م0.8اســمنت الــى 

  م.0.25م ويتم صب البلوك الخرسانى اسفل سطح االرض بمقدار 0.75×
  

   الصناديق الحديدية -11

  أوال للبئر االنتاجى 

مـم بطـول 6بسـمك ال يقـل عـن  بااليبوكسـىتوريد وتصنيع ماسوره من الحديد المجلفـن او مدهونـه 
  بئر ومزودة بفالنشه تستعمل كقاعدة للطلمبة التى ستركب على البئر.متر توضع كرأس لل1
  

  ثانيا: البيزومترات 

بوصه من الحديد المجلفن او مدهونة بااليويبوكس بسمك ال يقـل  10توريد وتصنيع ماسوره قطر 
متر تثبت داخل البلوك الخرسانى بطريقة فنيـه ومـزودة بطبـه علويـة لفـتح وغلـق 1مم بطول 6عن 
  بوصة. 5 اتساع الفتحة عن  ومتر بحيث ال يقلالبيز 

  

  تجربة الضخ  12

بعــد اتمــام عمليــة تطهيــر البئــر االنتــاجى واعــداده فنيــًا لالنتــاج يــتم عمــل تجــارب الســحب المتــدرج 
وطبقًا لتعليمـات المهنـدس المشـرف علـى ان يـتم عمـل تجـارب السـحب المتـدرج والرجوع والمستمر 

كـل مرحلـة ال تقـل عـن من أقصى تصـرف  و  4/4، 3/4، 2/4، 1/4بتصرف  مراحل اربعةعلى 
ايقـاف الطلمبـة وحتـى  او حتـى ثبـوت العمـق الـديناميكى للميـاه وبـدون توقـف ثـم يلـى ذلـك ساعتين

ســاعة  24عمــل تجربــة الســحب المســتمر لمــدة  يــتمثــم رجــوع المنســوب االســتاتيكى للميــاه الجوفيــة 
حتــى  منســوب الميــاه م ايقــاف الطلمبــة ورصــدوبعــد ثبــوت منســوب الميــاه يــتمتصــلة وبــدون توقــف 

حســب الجــدول الزمنــي رصــد مناســيب الميــاه فــي كــل التجــارب  يعــود للمنســوب االســتاتيكي ويــتم 
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دروليكيـــة للخـــزان الجـــوفى المعـــامالت الهي تعيـــين وتقيـــيمهـــو مـــن التجـــارب  المبـــين اســـفله والهـــدف
/ ساعه تحت 3م 100ال يقل عن  فتعطـى تصر بالمنطقة باستخدام طلمبه اعماق تدار بالكهرباء 

طبقـًا لتعليمـات المهنـدس من التجـارب التصرف لكل مرحلة يتم قياس م و 30رفع مانومترى حوالى 
  المشرف.

  دقائق 10لمدة  دقيقة 1الرصد كل 
  دقائق 10دقيقة لمدة  2الرصد كل  
  دقائق 40دقيقة لمدة   5الرصد كل 
  دقائق 120دقيقة لمدة  10الرصد كل 

  دقائق 180دقيقة لمدة  30ل الرصد ك
  دقيقة حتى نهاية التجربة 60الرصد كل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و الكميات جدول الفئات
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  متر 50+بئر انتاجي  1لعملية انشاء عدد 

  متر بمنطقة النوبارية 30+بيزومترات بعمق  5وعدد 

  اوال : البئر االنتاجى

 االجمالي الفئة الكمية الوحدة بيان االعمال م

فــــر بطريقــــة فنيــــه مناســــبة وبقطــــر مناســــب وحتــــى عمــــق ح 1
متـــر ألخـــذ عينـــات ممثلـــه للقطـــاع الليثولـــوجى للجســـه 50+

علـــى أن  (continuous undisturbed coring)بطريقـــة  
وتحفـظ فـي صـناديق  تشمل كـل عينـة التقريـر الفنـى الكامـل

 متر 1.0خشبية طولها 

   50+ م.ط

بوصــه  16عــن توســيع قطــر الحفــر الســابق بقطــر ال يقــل  2
 فى حالة صالحية الجسه لتحويلها الى بئر انتاجى

   50+ م.ط

ضغط جوي قطر  P.V.C 10توريد وتركيب مواسير سادة  3
من اجود االنواع ويـتم ربطهـا  11.9سمك مم 280خارجي 

 عن طريق السن والجلبة

   10 م.ط

ضــغط جــوى  P.V.C 10توريــد وتركيــب مواســير مصــافى  4
ومـن اجـود االنـواع ويـتم  11.9مكمـم سـ280قطـر خـارجى 

 ربطها عن طريق السن والجلبة 

   30+ م.ط

ضغط جوي قطر  P.V.C 10توريد وتركيب مواسير سادة  5
من اجود االنـواع ويـتم ربطهـا  11.9مم سمك 280خارجي 

 عن طريق السن والجلبة

    10 م.ط

توريـــــد وتنزيـــــل الغـــــالف الزلطـــــى بحســـــب مواصـــــفات البنـــــد  6
متر وحسب التعليمات 5عن المصافى بحوالى الرتفاع زائد 

اســـمنتيه اعلـــى الغـــالف والفئـــة محمـــل عليهـــا عمـــل ســـدادة 
 متر وحسب تعليمات المهندس  المشرف 5الزلطى من 

   45+ م.ط

مناســبة وحتــى خــروج  فنيــه بطريقــة البئــر اإلنتــاجىتطهيــر  7
 المياه نظيفة من جميع الشوائب والمواد العالقة

   1 بالعدد

  جدول الفئات تابع 

  متر 50+بئر انتاجي  1لعملية انشاء عدد 
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  متر بمنطقة النوبارية 30+بيزومترات بعمق  5وعدد 

  

 االجمالي الفئة الكمية الوحدة بيان االعمال م

توريد وتصنيع ماسورة من الحديد وحسب مواصفات البند  8
بوصـه توضـح كــرأس للبئـر بالفالنشـة لتســتعمل  14قطـر 

 التى ستركب على البئركقاعدة للطلمبة 

   1 بالعدد

ـــــب مواســـــير ســـــادة   9 ـــــد وتركي قطـــــر خـــــارجي  P.V.Cتوري
بوصـــــة وربـــــع  مـــــن اجـــــود االنـــــواع داخـــــل البئـــــر بجـــــوار 
الطلمبة الستعمالها في رصد منسوب المياه الجوفية ويتم 

  تثبيتها اعلى رأس البئر

    25  م ط

ـــاء ال يقـــل  10 تجهيـــز وتشـــغيل طلمبـــة اعمـــاق تـــدار بالكهرب
/ ساعة تحـت رفـع كلـي ال يقـل عـن 3م100صرفها عن ت

متر لعمل تجارب السحب المتدرج والمستمر على ان 30
يتم تشغليها لمدة كافيه لتنميـة البئـر واعـداده فنيـًا لالنتـاج 

 قبل اجراء التجارب 

   30 بالساعة 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   و الكميات جدول الفئات

  متر 50+بئر انتاجي  1لعملية انشاء عدد 
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  متر بمنطقة النوبارية 30+بيزومترات بعمق  5دد وع

  ثانيا : البيزومترات

 االجمالي الفئة الكمية الوحدة بيان االعمال م

بوصـه وحتـى عمـق  8حفر بطريقة مناسبة بقطر ال يقل عن  1
متر عمق او مع كل تغير  1متر واخذ عينات تربه كل 30+

 يحدث فى الطبقة.

   150+ م.ط

بوصــــه النــــزال  8ابق بقطــــر ال يقــــل عــــن توســــيع الحفــــر الســــ 2
 مواسير البيزومترات وحسب تعليمات المهندس المشرف

   150+ م.ط

ضــغط جــوي قطــر  P.V.C 10توريــد وتركيــب مواســير ســادة  3
مـــم مـــن اجـــود االنـــواع ويـــتم ربطهـــا عـــن طريـــق 110خـــارجي 

 السن والجلبة او بطريقة مناسبة تقبلها الجهة االسناد 

   25+ م.ط

ضــــغط جــــوى  P.V.C 10د وتركيــــب مواســــير مصــــافى توريــــ 4
ومــــن اجــــود االنــــواع ويــــتم  5.3مــــم ســــمك110قطــــر خــــارجى 

ـــة  او بطريقـــة مناســـبة ربطهـــا عـــن طريـــق الســـن والجلبـــة والفئ
زومتـــرات محمــل عليهـــا عمــل فلتـــر الزلطــى حـــول مصــفى البي

وفوقهــــا ســــدادة اســــمنتية متــــر  2بارتفــــاع زائــــد عــــن المصــــفى 
 الرضمتر حتى سطح ا 3بارتفاع 

   125+ م.ط

تطهير جميع البيزومترات بطريقة مناسبة وحتى خـروج الميـاه  5
 نظيفة من جميع الشوائب والمواد العالقة

   5 بالعدد

توريد وتصنيع بلوكـات خرسـانية مـن الخرسـانة العاديـة بابعـاد  6
 م  وحسب مواصفات البند0.75×م 0.75× م 0.75

   5 بالعدد

بوصــــــه تثبــــــت بــــــالبلوك  10طــــــر توريــــــد وتصــــــنيع ماســــــورة ق 7
الخرســانى مــزودة بطبــه علويــة لفــتح وغلــق البيزومتــر وحســب 

 مواصفات البند

   5 بالعدد

  
  
  


