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Σταθερά µηκυνσιόµετρα εντός γεωτρήσεων

1.

ΠΕΤΕΠ

13-05-13-00

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των βασικών απαιτήσεων για την
προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων σταθερών µηκυνσιοµέτρων εντός γεωτρήσεων.
Τα σταθερά µηκυνσιόµετρα (σε αντιδιαστολή προς τα µηκυνσιόµετρα κινητής κεφαλής – probe)
διακρίνονται σε µηκυνσιόµετρα µε ράβδους υπό τάση (tensioned rod extensometers) και σε
µηκυνσιόµετρα ελεύθερης ράβδου (untensioned). ∆ιακρίνονται επίσης σε συστήµατα µιάς (SPBX) ή
πολλαπλών ράβδων (MPBX).
Τα µηκυνσιόµετρα µε ράβδους υπό τάση εφαρµόζονται κατά κύριο λόγο όταν το βάθος επιτήρησης
είναι σηµαντικό, για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της τριβής (µεταξύ ράβδου και
προστατευτικής σωλήνωσης) επί της αξιοπιστίας των µετρήσεων.
Τα συστήµατα πολλαπλών ράβδων (multi-point) παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των
µετακινήσεων σε διάφορες στάθµες καθώς και των διαφορικών µετακινήσεων µεταξύ αυτών.
Η ανάγνωση/λήψη των ενδείξεων γίνεται είτε µέσω µηχανικών διατάξεων ωρολογιακού τύπου ή µε
προσαρµογή µορφοτροπέων (tranducers) διαφόρων τύπων (πνευµατικών, τύπου ηλεκτρικής
αντίστασης ή τύπου δονούµενης χορδής). Οι ηλεκτρικοί µορφοτροπείς παρέχουν την δυνατότητα
αυτόµατης ανάγνωσης/καταχώρησης στοιχείων µε χρήση φορητών συσκευών ή την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση (διάφορα συστήµατα data loggers).
Τα µηκυνσιόµετρα βάθρου είναι κατάλληλα για την παρακολούθηση παραµορφώσεων
περιορισµένης κλίµατος (συνήθως έως 25 cm για τα όργανα ελεύθερης ράβδου και 10-15 cm για τα
όργανα ράβδων υπό τάση). Για µεγαλύτερες παραµορφώσεις είναι κατάλληλα τα υδραυλικά
καθιζησίµετρα (βλ. ΠΕΤΕΠ 13-05-05-00) και τα µαγνητικά µηκυνσιόµετρα (βλ. ΠΕΤΕΠ 13-05-0200).

1.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα σταθερά µηκυνσιόµετρα αποτελούνται από τα εξής επί µέρους στοιχεία:
•

Ράβδους από υαλονήµατα (fiberglass) ή αλουµίνιο (συστήµατα υπό τάση) ή/και ράβδους από
ανοξείδωτο χάλυβα (συστήµατα ελεύθερης ράβδου).
Οι χαλύβδινες ράβδοι θα παραδίδονται σε τµήµατα µήκους της τάξης των 3,00 m και θα
συναρµολούνται µε κοχλιωτούς συνδέσµους. Οι ράβδοι από υαλονήµατα θα παραδίδονται στο
προβλεπόµενο µήκος σε κουλούρες (διαµέτρου κατ’ ελάχιστον 1,50 m)

•

Αγκύρια
∆ιακρίνονται σε εφαρµοζόµενα µε τσιµεντένεση (groutable), υδραυλικά και µηχανικής
στερέωσης.
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Ο τύπος και ο αριθµός των αγκυρώσεων ράβδου ανά γεώτρηση (περίπτωση µηκυνσιοµέτρου
πολλαπλών σηµείων) καθώς και η στάθµη υλοποίησής τους εντός της γεωτρήσεως θα
καθορίζεται από την µελέτη.
•

Προστατευτική σωλήνωση ράβδων από πλαστικούς σωλήνες.

•

Τσιµεντένεση σταθεροποίησης προστατευτικού σωληνα και πάκτωσης στοιχείου (-ων)
αγκύρωσης, χαµηλής πίεσης για την αποφυγή παραµόρφωσης της σωλήνωσης προστασίας
(δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση µηχανικών αγκυρώσεων).

•

Κεφαλή αναφοράς (reference plate).
Ειδικής διαµόρφωσης στοιχείο το οποίο τοποθετείται στην στέψη της γεώτρησης,
ευθυγραµµίζεται και πακτώνεται µε αγκύρια. Στο στοιχείο απολήγουν οι ράβδοι των
µηκυνσιοµέτρων, οι σωλήνες εισπίεσης ενέµατος, ο σωλήνας αερισµού της οπής και οι
καλωδιώσεις σηµάτων (σε περίπτωση ενσωµάτωσης ηλεκτρικών µορφοτροπέων).
Όταν προβλέπονται µηχανικές µετρήσεις, η κεφαλή αναφοράς φέρει οπές για την εφαρµογή
του ωρολογιακού µετρητή.
Όταν προβλέπονται ηλεκτρικές µετρήσεις στην κεφαλή ενσωµατώνονται οι αισθητήρες του
συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα παραδίδεται συναρµολογηµένο από το
εργοστάσιο κατασκευής.

•

Προστατευτικό κάλυµα
Εφαρµόζεται επί της κεφαλής αναφοράς.
Πρέπει να διαθέτει σύστηµα ασφάλισης (κλειδαριά), οπές αερισµού και σωληνώσεις διέλευσης
καλωδίων (όταν προβλέπονται ηλεκτρικές µετρήσεις).

•

Μετρητικές διατάξεις
∆ιακρίνονται σε µηχανικού και ηλεκτρικού τύπου.
Οι µηχανικού τύπου διατάξεις (ωρολογιακού/µικροµετρικού τύπου) εφαρµόζονται στα
συστήµατα µηκυνσιοµέτρων τύπου ελεύθερης ράβδου.
Οι ηλεκτρονικές µονάδες ανάγνωσης/καταχώρησης στοιχείων εφαρµόζονται κυρίως στα
συστήµατα υπό τάση (tensioned) και συνδυάζονται µε αντίστοιχους µορφοτροπείς
(tranducers). Μορφοτροπείς µπορούν να εφαρµοσθούν και σε συστήµατα ελεύθερης ράβδου
(πχ µορφοτροπείς τύπου ηλεκτρικού ποτενσιοµέτρου).
Οι µορφοτροπείς πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθµό προστασίας έναντι εξωτερικών
ηλεκτρικών παρεµβολών.
Όταν το περιβάλλον εφαρµογής είναι υγρό ή πιθανολογείται εµφάνιση νερών (λ.χ. εγκατάσταση
µηκυνσιοµέτρων εντός σήραγγας) οι µορφοτροπείς θα είναι στεγανού τύπου.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση και έγκριση πλήρη φάκελλο των
τεχνικών χαρακτηριστικών των οργάνων και των παρελκοµένων τους, που προτίθεται να
εγκαταστήσει ή να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των µετρήσεων και την επεξεργασία και
παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
Τα συστήµατα των οργάνων και η τεχνολογία τους θα είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
εγκεκριµένη µελέτη. Σε κάθε πάντως περίπτωση µπορούν να προταθούν και να γίνουν αποδεκτά
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συστήµατα άλλης τεχνολογικής βάσης, εφόσον τεκµηριωθεί η καταλληλότητά τους για την εκτέλεση
των προβλεποµένων µετρήσεων.
Στον φάκελο θα περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
− Στοιχεία του κατασκευαστή.
− Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προτεινόµενου συστήµατος οργάνων, µε πλήρη κατάλογο των
επιµέρους εξαρτηµάτων του, καθώς και σχέδια γενικής διάταξης /λεπτοµερειών του συστήµατος.
− Θερµοκρασίες λειτουργίας, ακρίβεια µετρήσεων.
− Αναλυτικές οδηγίες συναρµολόγησης /τοποθέτησης /εγκατάστασης, οι οποίες θα πρέπει να
συνοδεύονται και από τεχνική µετάφραση στην Ελληνική (όταν το σύστηµα γίνει αποδεκτό προς
τοποθέτηση).
− Στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η επιτυχής εφαρµογή σε παρεµφερή έργα.
− Έκθεση µεθοδολογίας µετρήσεων, καταγραφής, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων, µε
εκτενή αναφορά στο λογισµικό που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί.
Εάν τα όργανα, οι συσκευές και τα παρελκόµενά τους προβλέπεται να λειτουργήσουν και µετά την
παρέλευση του χρόνου εγγύησης του έργου, οι οίκοι κατασκευής πρέπει να διαθέτουν τεχνική
υποστήριξη στην Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει στην παραγγελία εξοπλισµού πριν από την έκδοση εγκριτικής
απόφασης της Υπηρεσίας για το προταθέν σύστηµα οργάνων και παρελκοµένων.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τα όργανα που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο προς εγκατάσταση θα είναι καινούργια και στην
εργοστασιακή συσκευασία τους.
Ο χειρισµός και η προσωρινή αποθήκευσή τους θα γίνεται µε την προσοχή που αρµόζει σε
ευαίσθητες συσκευές.
Το περιεχόµενο των συσκευασιών θα ελέγχεται από εντεταλµένο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας ως
προς την συµµόρφωσή του µε τα αναφερόµενα στον φάκελλο υποβληθέντων τεχνικών στοιχείων
βάσει του οποίου εγκρίθηκε η ενσωµάτωση στο έργο των συγκεκριµένων οργάνων.
Εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις ή ελλείψεις κυρίων ή βοηθητικών εξαρτηµάτων δεν θα
παραλαµβάνεται το σύστηµα του οργάνου, ο δε Ανάδοχος οφείλει να µεριµνήσει για την άµεση
αντικατάσταση ή συµπλήρωση των προβλεποµένων εξαρτηµάτων.
Τα όργανα θα εγκαθίστανται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη ή το Πρόγραµµα Ποιότητας
Έργου (ΠΠΜ) που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και στον προβλεπόµενο χρόνο (προκειµένου να
αξιοποιηθούν κατά βέλτιστο τρόπο τα πορίσµατα που θα προκύψουν από τις µετρήσεις).
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή υπό την εποπτεία έµπειρου
σε συναφή αντικείµενα τεχνικού (του Αναδόχου ή του προµηθευτή των οργάνων).
Ο υπεύθυνος τεχνικός για την εγκατάσταση (και στην συνέχεια ρύθµιση-καλιµπράρισµα των
οργάνων, εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή), θα είναι αποδεδειγµένης
εµπειρίας, η οποία θα πιστοποιείται µε βεβαιώσεις του εργοστασίου κατασκευής ή υπηρεσιών/
φορέων σε έργα των οποίων έχει επιτυχώς (ο υπόψη τεχνικός) εγκαταστήσει και ρυθµίσει
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παρεµφερή γεωτεχνικά όργανα. Η απασχόλησή του στο έργο υπόκειται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
Η διαδικασία της εγκατάστασης και στην συνέχεια της ρύθµισης /βαθµονόµησης των οργάνων θα
ελέγχεται από εντεταλµένο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, ο οποίος θα πιστοποιεί την εφαρµογή των
σχετικών οδηγιών του κατασκευαστή και την τήρηση των προβλεποµένων από την µελέτη ελέγχου
/παρακολούθησης της γεωτεχνικής συµπεριφοράς του έργου.

3.2. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Η λήψη και καταγραφή των στοιχείων θα γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό του Αναδόχου παρουσία
εκπροσώπου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα διεξαγωγής µετρήσεων
(από την Μελέτη ή το ΠΠΕ του έργου).
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων (υπό µορφή πρωτογενών στοιχείων) θα καταχωρούνται σε έντυπο
εγκεκριµένης από την Υπηρεσία γραµµογράφησης και θα υποβάλλονται αυθηµερόν στην Υπηρεσία.
Εναλλακτικά, εάν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις µονάδες ανάγνωσης, τα στοιχεία µπορούν να
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή.
Εάν δεν προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης η προµήθεια µονάδων ανάγνωσης καταχώρησης
στοιχείων (data loggers), οι οποίες θα παραµείνουν στην κυριότητα της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα
διαθέτει τις απαιτούµενες συσκευές για την διεξαγωγή των µετρήσεων κατά το προβλεπόµενο από
την µελέτη διάστηµα.
Σε κάθε περίπτωση οι µονάδες ανάγνωσης θα είναι του τύπου που συνιστώνται από τον προµηθευτή
των οργάνων και θα τηρηθεί η διαδικασία αξιολόγησης αποδοχής που καθορίζεται στο εδάφιο 2 της
παρούσας.
Συνιστάται οι µονάδες ανάγνωσης να εµφανίζουν τα αποτελέσµατα σε φυσικές µονάδες (µήκους,
πίεσης κ.λ.π.) και όχι σε ηλεκτρικά µεγέθη (λ.χ. Ohm, Hertz).

4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

4.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του οργάνου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 3.1 της παρούσας, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, στο οποίο θα αναφέρονται κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
− Τύπος και βασικά χαρακτηριστικά εγκατασταθέντος οργάνου.
− Θέση εγκατάστασης.
− ∆ιαδικασίες αρχικής ρύθµισης βαθµονόµησης.
− Τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν κατά την εγκατάσταση και ο τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίσθηκαν.
− Τα στοιχεία του υπευθύνου για την εγκατάσταση τεχνικού.
Στο πρωτόκολλο θα επισυνάπτεται αντίγραφο των πιστοποιητικών που συνοδεύουν το όργανο.
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4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Τα λαµβανόµενα πρωτογενή στοιχεία θα καταχωρούνται σε έντυπα ή ψηφιακά αρχεία, της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τα έντυπα θα είναι κωδικοποιηµένα και θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλλους. Με βάση τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων θα συντάσσονται διαγράµµατα απεικόνισης της εξέλιξης των
παραµέτρων του ελεγχόµενου κατά περίπτωση γεωτεχνικού χαρακτηριστικού 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. Εάν κατά την
επεξεργασία των στοιχείων διαπιστωθεί επιτάχυνση της εξέλιξης των παραµορφώσεων θα
ειδοποιείται αµέσως η Υπηρεσία.
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 πάντοτε στην διάθεση της Υπηρεσίας.

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
Τα πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα σταθερών µηκυνσιοµέτρων εντός γεωτρήσεως, διακρίνονται
στα εξής επιµέρους αντικείµενα:
α. Προµήθεια ράβδων µηκυνσιοµέτρων, εξαρτηµάτων και παρελκόµενων: ανά τεµάχιο
i

Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 9,0 m

ii Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 15,0 m

iii Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 22,0 m

iv Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 30,0 m

v Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 1,50 m

vi Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 3,50 m

vii Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 5,00 m
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Περιλαµβάνονται οι ράβδοι, (τανυοµένου ή ελευθέρου τύπου), οι σωλήνες καθοδήγησης
/προστασίας, τα στοιχεία αγκύρωσης, οι σύνδεσµοι των σωλήνων, οι δακτύλιοι ευθυγράµµισης,
το προστατευτικό στοιχείο κεφαλής γεώτρησης καθώς και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα και
παρελκόµενα, σύµφωνα µε τον φάκελλο αποδεκτών τεχνικών στοιχείων βάσει του οποίου
εδόθη η εντολή εγκατάστασης του συστήµατος.
β. Προµήθεια φορητών συσκευών µηχανικών µετρήσεων: ανά τεµάχιο
Περιλαµβάνονται το ωρολογιακού/µικροµετρικού τύπου όργανο ανάγνωσης, τα εξαρτήµατα
προσαρµογής του, ανθεκτική θήκη µεταφοράς και σετ εργαλείων ρύθµισης και µέσων
καθορισµό /συντήρησης.
γ. Προµήθεια ηλεκτρικών µορφοτροπέων πιεζοµέτρων (transducers).
i

Συνήθων απαιτήσεων στεγανότητας: ανά τεµάχιο
(για µηκυνσιόµετρα µη βυθισµένα σε νερό )

ii Πλήρως στεγανών: ανά τεµάχιο
(για µηκυνσιόµετρα εντός ύδατος)
Περιλαµβάνονται οι µορφοτροπείς (τύπου ηλεκτρικής αντίστασης ή παλλόµενης χορδής), τα
εξαρτήµατα συνδέσεως αυτών µε τις ράβδους, τα καλώδια και οι ακροδέκτες.
δ. Προµήθεια φορητών συσκευών ανάγνωσης /καταχώρησης (data loggers) ενδείξεων ηλεκτρικών
µορφοτροπέων (transducer): ανά τεµάχιο
Περιλαµβάνονται η συσκευή, η ανεθεκτική θήκη µεταφοράς, το τροφοδοτικό της, πλήρης σειρά
καλωδίων εισόδου /εξόδου, και αναλυτικό εγχειρίδιο µε τεχνική µετάφραση στα Ελληνικά.
ε. Πλήρης εγκατάσταση µηκυνσιοµέτρων
i

Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 9,0 m

ii Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 15,0 m

iii Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 22,0 m

iv Μηκυνσιόµετρα πολλαπλών σηµείων,

µήκους 30,0 m

v Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 1,50 m

vi Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 3,50 m

vii Μηκυνσιόµετρα ενός σηµείου,

µήκους 5,00 m

Περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος του οργάνου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή, τα υλικά πάκτωσης /εγκιβωτισµού
και η εκτέλεση των απαιτουµένων ρυθµίσεων και βαθµονόµησης των οργάνων.
Η διάνοιξη της γεώτρησης εγκατάστασης του οργάνου επιµετράται ιδιαίτερα
στ. Για την επιµέτρηση των εργασιών λήψης στοιχείων και επεξεργασίας /παρουσίασης
αποτελεσµάτων έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
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