
ΘΕΜΑ : Εντοπισμός πιθανών διαρροών στα δίκτυα νερού (ύδρευσης και 
πυρόσβεσης) του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δυνατότητα ελέγχου των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης εξασφαλίζει:

1. Εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων νερού.

2. Προστασία του πόσιμου νερού από μολύνσεις.

3. Οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία των αντλιοστασίων.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί να για τον εντοπισμό των πιθανών αφανών διαρροών να

είναι μη καταστροφική. Προτείνεται να εφαρμοστεί μια στρατηγική τριών σταδίων. Περιληπτικά

κάθε στάδιο περιλαμβάνει:

1  ο   στάδιο: Χωρισμός του δικτύου σε τμήματα με σκοπό τον εντοπισμό των ύποπτων ζωνών και

εάν είναι εφικτό, τα ύποπτα για διαρροή τμήματα αγωγών.

2  ο   στάδιο: Με  χρήση  ειδικών  οργάνων  (συσχετιστών  –  correlators)  γίνεται  ο  ακριβής

εντοπισμός της θέσης της διαρροής. H αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ανάλυση του θορύβου

που παράγεται στο σημείο της διαρροής από το νερό που εξέρχεται από τον αγωγό. Ο θόρυβος

(ηχητικό σήμα) που δημιουργείται στο σημείο της διαρροής μεταδίδεται τόσο από το ίδιο το νερό

όσο  και  από  τα  τοιχώματα  του  αγωγού  και  είναι  συνάρτηση  πολλών  παραγόντων,  όπως  για

παράδειγμα του ύψους πιέσεως, του τύπου της θραύσης του σωλήνα (ρωγμή, οπή κλπ), του υλικού

κατασκευής του αγωγού, καθώς και των συνθηκών και τύπου εδάφους μέσα στο οποίο βρίσκεται ο

αγωγός.

Δύο μεγάλης ευαισθησίας αισθητήρες τοποθετούνται στα άκρα του υπό εξέταση τμήματος

αγωγού. Ο ένας από τους δύο συνδέεται μέσω καλωδίου με ένα μεταδότη (transmitter) και ο άλλος

με  την  κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας  σήματος  (συσχετιστή)  ή  με  δεύτερο  μεταδότη.  Τα

λαμβανόμενα  ηχητικά  σήματα  από  τους  μεταδότες  μεταφέρονται  τηλεμετρικά στο  συσχετιστή,

όπου αναλύονται  και προσδιορίζεται  η διαφορά φάσης λήψης τους.  Αυτό επιτρέπει τον ακριβή

εντοπισμό της θέσης της διαρροής. Σημειωτέον ότι ο σπουδαιότερος παράγοντας για την εκτέλεση

μιας  επιτυχούς  μέτρησης  σε  δύσκολες  συνθήκες  (καιρικές,  κυκλοφοριακές  κλπ),  είναι  ο

κατάλληλος  συνδυασμός  φίλτρων.  Οι  σύγχρονοι  συσχετιστές  διαθέτουν  ειδική  λειτουργία

ανάλυσης συχνοτήτων (FFT – Fast Fourier Transform) με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σε οθόνη

υγρών κρυστάλλων τα συστατικά μέρη των συχνοτήτων των λαμβανομένων ηχητικών σημάτων. Η



αυτόματη επιλογή φίλτρων  παρέχει  στο  χρήστη τη  δυνατότητα  απομόνωσης  του συνόλου  των

εξωτερικών  παρεμβολών  (interference)  και  συνεπακόλουθα,  οδηγεί  στον  «καθαρισμό»  του

ηχητικού σήματος που οφείλεται στη διαρροή. Η αιχμή (peak) του «καθαρού» σήματος αντιστοιχεί

στο σημείο της διαρροής.

3  ο   στάδιο: Τέλος,  κατά  το  τρίτο  στάδιο  με  χρήση  φορητού  εξοπλισμού,  όπως  γαιόφωνα

διαρροών με αισθητήρες ράβδους ή κώδωνες, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του συσχετιστή. Τα

γαιόφωνα θα μπορούσαν να προσομοιωθούν με ηλεκτρονικά αυτιά που επιτρέπουν ακρόαση της

επιφάνειας του εδάφους κατά μήκος της διέλευσης του αγωγού. Το ηχητικό σήμα που λαμβάνεται

από τον αισθητήρα του οργάνου ενισχύεται και φιλτράρεται, ώστε να απομονωθούν παρασιτικοί

θόρυβοι που δεν οφείλονται στην ύπαρξη της διαρροής, (rejecting external interference).

Στο τέλος, ο ανάδοχος να προβεί σε εκσκαφή ώστε να γίνει η επιβεβαίωση του εντοπισμού

της διαρροής, παρουσία του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος. Με το πέρας των εργασιών, ο

ανάδοχος να προσκομίσει βεβαίωση ότι βρέθηκαν όλες οι αφανείς διαρροές στο δίκτυο νερού του

νοσοκομείου.  Σε περίπτωση που δεν βρεθούν διαρροές,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να προσκομίσει

βεβαίωση ότι κατόπιν ελέγχου, στο δίκτυο νερού (ύδρευσης και πυρόσβεσης) του νοσοκομείου δεν

βρέθηκαν διαρροές.

Εκτίμηση κόστους: 6.000,00€ (έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ


