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Monitorizarea mișcărilor puternice la barajele
Evinos și Mornos în vestul Greciei folosind
instrumentele BARTEC SYSCOM MR3000DMS
Grecia este una dintre cele regiunile din Europa cu cel mai mare
risc seismic, cu șase cutremure cu o magnitudine Richter mai
mare de 6 în ultimii zece ani. Din acest motiv, guvernul a decis
recent să înlocuiască sistemele deja existente pentru mișcări
puternice cu sisteme noi de ultimă generație la două baraje mari
din partea de vest a țării: barajul Evinos și barajul Mornos, pentru
a crește siguranța structurii și a persoanelor care trăiesc în avalul
barajului. Modelele MR3000DMS produse de Bartec Syscom au
fost selectate pentru că sunt în conformitate deplină cu specificațiile cerute.
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Figura 1. Amplasarea barajelor Evinos și Mornos.
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Prefectura Aitolokarnania
Terasament - anrocamente
126 m
14‘000‘000 m3
138‘000‘000 m3
5 MR3000DMS

Figura 2 Detaliile tehnice ale celor două baraje monitorizate.
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Barajul Evinos

Prefectura Fokida
Terasament - anrocamente
125 m
17‘000‘000 m3
764‘000‘000 m3
3 MR3000DMS
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Introducere
Lacurile Evinos și Mornos sunt principalele resurse de alimentare cu apă ale Companiei de alimentare cu apă și canalizare
din Atena (EYDAP SA - www.eydap.gr/en/), care deservește
aproximativ 4.300.000 clienți.
Au fost efectuate câteva studii asupra celor două baraje în caz
de prăbușire, în special asupra barajului Evinos [1], arătând un
scenariu realist în aval de inundații, rezultând o înălțime de vârf
de aproximativ 18 m și o viteză maximă de aproximativ 18 m /
s la 60 km în aval, aproape de Evinoxori (aproximativ 2 ore
după prăbușire). Rezultatele acestui studiu au fost utilizate
pentru a formula planul de acțiune de urgență, activul strategic și monitorizarea siguranței.
Set Point Technologies (www.setpoint.gr), reprezentant al
companiei Bartec Syscom din Grecia, a primit în 2015 proiectul de instalare a rețelelor de înregistratoare ale mișcărilor
puternice la baraje Mornos și Evinos în Grecia Centrală / de
Vest, ca parte a planului de acțiune de urgență din cadrul
proiectului.

Proiectul de monitorizare
Rețeaua de mișcare puternică a barajelor Evinos și Mornos este
formată din 5 și respectiv 3 instrumente. În Figura 3 este prezentată configurația rețelei de mișcare puternică a celor două baraje.
Punctele de măsurare ale barajului sunt situate pe:


Teren liber, în aval de baraj, pentru a caracteriza
cutremurele și pentru a măsura mișcarea de la sol;



Structura internă, pentru măsurarea răspunsului
barajului la locațiile cu deformări modale maximale;



Contrafort, pentru măsurarea interacțiunii sol-structură;



Fundație, într-o galerie de servicii, pentru a măsura
propagarea undelor în fundația barajului. Instrumentul
de la fundația barajului este prezent numai în
barajul Evinos.

Înregistratoarele MR3000DMS pentru mișcări puternice, cu
baterie internă de rezervă, compacte și cu accelerometru
triaxial MEMS, sunt instalate în interiorul dulapurilor și
interconectate cu cabluri optice OM1 de 62,5 / 125 μm.
Deoarece senzorii MEMS au o deviație neglijabilă, pot fi
utilizați pentru monitorizare pe termen lung, fără necesități de
recalibrare. Interconectarea permite sincronizarea timpului
dispozitivelor, cu funcționalitatea NTP (Network Time
Protocol). Un router extern conectat la aceeași rețea permite
conectarea la internet pentru accesul la distanță, transmiterea
datelor și controlul stării de sănătate. În plus, aparatele
MR3000DMS sunt echipate cu o protecție împotriva
supratensiunii (OVP) pentru a proteja instrumentele de
supratensiuni.
Pentru cele două proiecte, toate înregistrările evenimentului
declanșat sunt trimise automat la serverul FTP al Autorității
pentru Apă, cu funcția de împingere FTP a firmware-ului
MR3000DMS, asigurând analiza rapidă a datelor și evaluarea
cutremurelor. Mai mult, toți inginerii și geofizicienii implicați
pot accesa de la distanță dispozitivele prin conexiunea VPN a
MR3000DMS și sunt imediat notificați prin e-mail în cazul
depășirii pragului de alarmă.
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Contrafort
Camera de control de la Mornos

Figura 3. Privire de ansamblu asupra proiectului de monitorizare a celor două baraje cu locurile punctelor de măsurare.
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Figura 4. Montare orizontală MR3000DMS
în locația ER4 la barajul Evinos.
În ceea ce privește barajul Evinos, camera de comandă este
situată la 1,8 km distanță de baraj, iar accesul la rețea este
realizat prin intermediul unor amplificatoare de semnal
wireless Ethernet de la un punct la altul. Pentru acest baraj
este utilizată o lungime totală a cablurilor cu fibră optică mai
mare de 2 km.
În figura 4, este prezentat MR3000DMS în punctul de măsurare ER4 al barajului Evinos. În figura 5, un MR3000DMS montat
pe perete este instalat într-o galerie de mentenanță a
aceluiași baraj, în punctul de măsurare ER3.

Concluzii
Barajele Evinos și Mornos, resursele fundamentale de apă din Grecia, sunt
acum echipate cu 5 și 3 sisteme de detectare a mișcărilor puternice
MR3000DMS, care sunt monitorizate în mod continuu și sunt capabile în
mod automat:


să trimită datele pe un server FTP



să trimită e-mailuri în caz de alarme



să permită controlul la distanță prin VPN

în caz de cutremur. Dispozitivele sunt integrate în planul de acțiune de
urgență al barajelor, pentru a asigura siguranța și durabilitatea acestora.
Deoarece trimit imediat notificări după un eveniment seismic, pot fi luate
repede măsuri pentru a reduce riscul asupra oamenilor și structurilor din aval
de baraj.
Figura 5. MR3000DMS vertical la locul ER3 (a), instalat la fundația barajului
Evinos, într-o galerie de mentenanță (b).
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