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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
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Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή
Πρώτη έκδοση

Hµεροµηνία
05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................................................................. 1
1.1.
1.2.

ΓΕΝΙΚΑ .......................................................................................................................................... 1
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ................................................. 1

2.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ............................................................... 2

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.............................................................................. 3
3.1.
3.2.

4.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ................................................ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.......................................................................................................... 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ............................................................................................................ 4

4.1.
4.2.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ....................................................................... 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ............................................................................................................... 4

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..... 5

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ................................................................................................................. 5

ΠΕΤΕΠ:13-05-10-00

i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ii

ΠΕΤΕΠ:13-05-10-00

Σύστηµα Μέτρησης ∆ιαρροών

1.

ΠΕΤΕΠ

13-05-10-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων διαµόρφωσης
εγκατάστασης και λειτουργίας διατάξεων µέτρησης διαρροών, ή/ και γενικότερα παροχών ύδατος.
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην παρακολούθηση των παροχών των συστηµάτων
αποστράγγισης (λ.χ. ζώνες φίλτρου) φραγµάτων και σηράγγων καθώς και σε χαρακτηριστικές
θέσεις τεχνικών έργων, στις οποίες απαιτείται η εκτέλεση σχετικών µετρήσεων.
Για την εκτέλεση των µετρήσεων το συλλεγόµενο νερό, αφού διέλθει από λεκάνη ηρεµήσεως
εφοδιασµένη µε φίλτρα παρακράτησης στερεών, οδηγείται προς υπερχειλιστή λεπτής στέψεως, ή
διατοµή τύπου Venturi (διατοµή Parshall). Με µέτρηση της στάθµης ροής ανάντη του υπερχειλιστή
προσδιορίζεται η διερχόµενη παροχή.

1.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι διατάξεις διαρροών αποτελούνται από τα εξής επί µέρους στοιχεία:
α. ∆οµικό µέρος διατοµής ελέγχου.
Μπορεί να είναι κατασκευασµένο από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή να αποτελείται από
προκατασκευασµένα στοιχεία από σκληρό πλαστικό ή σκυρόδεµα (αναλόγως µε το µέγεθος της
διάταξης, που αποτελεί συνάρτηση των αναµενόµενων προ µέτρηση παροχών).
Η διάταξη µπορεί να είναι τύπου Venturi (διατοµή Parshall) ή τύπου υπερχειλιστή λεπτής
στέψης (V –notch weir).
Σε κάθε περίπτωση η διώρυγα κατάντη της διατοµής ελέγχου πρέπει να είναι επαρκώς
επικλινής ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση φερτών υλικών αµέσως κατάντη (µπορούν να
οδηγήσουν σε µείωση της ακρίβειας των µετρήσεων – π.χ. λόγω βυθισµένης φλέβας ροής).
Οι ανωτέρω διατάξεις επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισµό της διερχόµενης παροχής µε µέτρηση
της στάθµης ανάντη.
Οι υπερχειλιστές λεπτής στέψης, ορθογωνίου ή τραπεζοειδούς ανοίγµατος, υλοποιούνται µε
ανοξείδωτη πλάκα κοχλιωµένη επί µετώπου από σκυρόδεµα.
Γενικώς οι διατοµές ελέγχου θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη, ή
τις οδηγίες του κατασκευαστή (εφ’ όσον πρόκειται για προκατασκευασµένα ή βιοµηχανικής
προέλευσης στοιχεία).
Όλες οι διατάξεις θα συνοδεύονται από διαγράµµατα στάθµης – παροχής του κατασκευαστή.
Εναλλακτικά τα διαγράµµατα θα συντάσσονται από Μελετητή (που διαθέτει τα κατά νόµο
καθοριζόµενα προσόντα) µε µέριµνα του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούµενα
νοµογραφήµατα θα συντάσσονται µε βάση τα γεωµετρικά στοιχεία του κατασκευασθέντος
δοµικού µέρους (θα λαµβάνονται µε αποτύπωση ακριβείας).
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β. Μετρητικές διατάξεις.
Ο τύπος της µετρητικής διάταξης θα είναι σε κάθε περίπτωση ο προβλεπόµενος από την
Μελέτη.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι:
− Σταθµήµετρα µηχανικού τύπου εφαρµοζόµενα επί στιβαρού άκαµπτου στηρίγµατος στην
διατοµή ελέγχου. Έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις που προβλέπονται η εκτέλεση
σποραδικών µετρήσεων επί τόπου (µη αυτοποιηµένη διαδικασία µετρήσεων).
− Μετρητικοί κανόνες από εγχάρακτο έλασµα (συνήθως ανοξείδωτο) πακτώµενο ανάντη της
διατοµής ελέγχου.
− ∆ιατάξεις µε αισθητήρες παλλοµένης χορδής ή υπερηχητικούς αισθητήρες.
Τα σήµατα εξόδου των αισθητήρων µεταφέρονται µέσω υψηλής προστασίας καλωδίων –
καταλλήλου κατά περίπτωση τύπου – σε µονάδες επεξεργασίας /καταχώρησης στοιχείων
(DAQ: data acquisition systems),συνήθως εγκατεστηµένες στον Τερµατικό Οικίσκο Οργάνων
του έργου (control room).
Οι διατάξεις αυτόµατης µέτρησης θα διαθέτουν δυνατότητα σήµατος συναγερµού ανώτατης
/κατώτατης παροχής.
Τα προδιαγραφόµενα µε την παρούσα συστήµατα µέτρησης παροχών θα είναι εφοδιασµένα µε
αυτόµατες µετρητικές διατάξεις. Μηχανικές µετρητικές διατάξεις θα χρησιµοποιούνται µόνον για επί
τόπου ελέγχους της καλής λειτουργίας του συστήµατος ή βαθµονοµήσεις.

2.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση και έγκριση πλήρη τεχνικό φάκελο του
συστήµατος που προτίθεται να εγκαταστήσει. Το προτεινόµενο σύστηµα θα βασίζεται κατ’ αρχήν
στα προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου.
Πάντως ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει και άλλες τεχνικές λύσεις, µε την προϋπόθεση ότι θα
τεκµηριώνεται πλήρως η καταλληλότητά τους για τον επιδιωκόµενο σκοπό και η εξασφάλιση
αποτελεσµάτων του προβλεπόµενου βαθµού ακριβείας.
Ο φάκελος θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα στοιχεία:
− Σχέδια γενικής διάταξης και λεπτοµερειών του προτεινόµενου συστήµατος µέτρησης των
λεπτοµερειών.
− Κατάλληλο των επί µέρους στοιχείων του συστήµατος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου.
− Εγχειρίδια εγκατάστασης /λειτουργίας των αυτοµάτων µετρητικών διατάξεων.
− Πληροφορίες για την επιτυχή εγκατάσταση του προτεινόµενου συστήµατος σε παρεµφερείς
εφαρµογές.
− Έκθεση µεθοδολογίας εκτέλεσης των µετρήσεων, βαθµονόµησης των οργάνων επεξεργασίας
των στοιχείων και παρουσίασης των αποτελεσµάτων.
− Πρόγραµµα συντηρήσεων του συστήµατος.
Ο οίκος κατασκευής του εξοπλισµού πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει τεχνική υποστήριξη στην
Ελλάδα.
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Ο Ανάδοχος δεν θα προβεί στην παραγγελία εξοπλισµού ή στην έναρξη κατασκευής του δοµικού
µέρους του συστήµατος πριν εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας για το προταθέν
ως άνω σύστηµα.
Τα εγχειρίδια εγκατάστασης /λειτουργίας των επί µέρους στοιχείων του συστήµατος θα πρέπει να
συνοδεύονται και από τεχνική µετάφρασή τους στην Ελληνική.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το δοµικό µέρος του συστήµατος θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, ή τις
προτάσεις του Αναδόχου που έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στο εδάφιο 2). Οι ανοχές έναντι των θεωρητικών διαστάσεων δεν θα υπερβαίνουν το +/- 1,0 cm.
Για τις κατασκευές από σκυρόδεµα (διώρυγες προσαγωγής, λεκάνη ηρεµήσεως, συναρµογές,
µέτωπο στερέωσης υπερχειλιστή κλπ) θα εφαρµοσθεί ποιότητα C16/20 ή καλύτερη. Τα
επιφανειακά τελειώµατα θα είναι επιµεληµένα.
Τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα στο σκυρόδεµα στοιχεία θα είναι γαλβανισµενά κατά ΕΝ 1641.
Η µετώπη του υπερχειλιστή (εάν προβλέπεται τέτοια διάταξη) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διατάξεις µέτρησης και γενικώς όλα τα βιοµηχανικής προέλευσης στοιχεία /εξαρτήµατα θα
παραληφθούν στην εργοταξιακή τους συσκευασία και θα είναι όλα καινούργια.
Ο χειρισµός τους κατά την προσωρινή αποθήκευση και κατά την τοποθέτηση θα γίνεται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η τοποθέτηση /σύνδεση /βαθµονόµηση των οργάνων θα γίνει από ειδικευµένο Τεχνικό (του
Αναδόχου ή του εργοστασίου κατασκευής) µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρεµφερή συστήµατα
οργάνων.
Οι καλωδιώσεις των οργάνων µέτρησης, µέχρι την προβλεπόµενη από την µελέτη θέση ή την θέση
του Τερµατικού Οικίσκου Οργάνων (Τ.Ο.Ο.) θα είναι προστατευµένες εκτός πλαστικών σωλήνων
ή/και εντός αβαθών χανδάκων.
Η συσκευή ανάγνωσης /καταχώρησης των σηµάτων (data logger) θα εγκατασταθεί στον Τ.Ο.Ο.
εάν αυτό προβλέπεται από την µελέτη.

3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Η συσκευή ανάγνωσης θα συνδεθεί µε τον Η/Υ του Τ.Ο.Ο. (βλ. ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00), µέσω του
οποίου θα γίνεται αυτόµατη επεξεργασία των δεδοµένων και παρουσίαση των αποτελεσµάτων υπό
µορφή πινάκων και διαγραµµάτων εξέλιξης της παροχής συναρτήσει του χρόνου.
Σε περίπτωση ενδείξεων παροχής µεγαλύτερης του καθορισµένου ανώτατου ορίου (οπότε η
συσκευή ανάγνωσης θα δίνει σήµα συναγερµού - alarm) θα ειδοποιείται αµέσως ή Επίβλεψη του
Έργου.
Εάν προβλέπεται Τ.Ο.Ο. στο έργο οι µετρήσεις θα γίνονται επί τόπου, στην θέση απόληξης του
καλωδίου σηµάτων των οργάνων µε χρήση φορητής συσκευής ανάγνωσης /καταχώρησης
στοιχείων. Η συχνότητα των µετρήσεων θα είναι η προβλεπόµενη από την Μελέτη του έργου ή το
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Στην περίπτωση αυτή τα
στοιχεία θα καταχωρούνται σε έντυπα µε γραµµογράφηση της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στο εδάφιο 2 της παρούσας.
ΠΕΤΕΠ:13-05-10-00
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4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

4.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην §3.1
της παρούσας, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, στο οποίο θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα.
− Τύπος και βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος µέτρησης των διαρροών.
− Θέση εγκατάστασης.
− ∆ιαδικασίες αρχικής ρύθµισης /βαθµονόµησης.
− Τυχόν προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εγκατάσταση και ο τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίσθηκαν.
− Τα στοιχεία του υπεύθυνου για την εγκατάσταση Τεχνικού.
− Η διαδροµή της καλωδίωσης σήµατος των οργάνων.
− Τα παραδοτέα εγχειρίδια των οργάνων.

4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Εάν στο έργο προβλέπεται Τερµατικό Οικίσκος Οργάνων (Τ.Ο.Ο) επεξεργασία των στοιχείων και η
παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα γίνεται µε την χρήση του εγκατεστηµένου Η/Υ, σύµφωνα µε το
γενικό πρόγραµµα παρακολούθησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς του
έργου.
Εάν δεν προβλέπεται Τ.Ο.Ο έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα:
Τα λαµβανόµενα πρωτογενή στοιχεία θα καταχωρούνται σε έντυπα ή /και ηλεκτρονικά αρχεία της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τα έντυπα θα είναι κωδικοποιηµένα και θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλους. Με βάση τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων θα συντάσσονται διαγράµµατα απεικόνισης της εξέλιξης αυτών
συναρτήσει του χρόνου.
Τα διαγράµµατα θα είναι ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα και θα απεικονίζουν όλα τα στοιχεία από
την έναρξη των µετρήσεων. Η µορφή τους θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας (µετά από σχετική
πρόταση του αναδόχου) ή σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από την µελέτη. Τα διαγράµµατα θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, κατά την προβλεπόµενη από την Μελέτη ή την εγκεκριµένη
µεθοδολογία µετρήσεων συχνότητα στον προβλεπόµενο αριθµό αντιγράφων.
Το λογισµικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την επεξεργασία /παρουσίαση των στοιχείων
θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία των
µετρήσεων, πρωτογενή και επεξεργασµένα, θα τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα
είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γενικώς έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57 της ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και οι σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
Νοµοθεσίας (ενδεικτικά: Π∆ 17/96, Π∆ 159/79 κ.ο.κ.).
Επιπρόσθετα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο ΣΑΥ του έργου (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) για
την εκτέλεση εργασιών στην συγκεκριµένη θέση κατασκευής υποδοµών και εγκατάστασης, όσον
αφορά τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σε κάθε περίπτωση από ειδικευµένα περί το αντικείµενο συνεργεία.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος, όπως καθορίζεται στην µελέτη και τους όρους της
παρούσας προδιαγραφής επιµετράται κατ’ αποκοπή.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα επί µέρους στοιχεία και κατασκευές του συστήµατος, τα πάσης
φύσεως εξαρτήµατα και παρελκόµενα και οι αρχικές ρυθµίσεις /βαθµονόµησης του συστήµατος.
Για την επιµέτρηση των εργασιών λήψης στοιχείων, επεξεργασίας και παρουσίασης αυτών έχουν
εφαρµογή τα καθοριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
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