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Widok nawierzchni w strefie przejazdu





Opis systemu monitorowania 
.Struktura systemu 
Fizyczna struktura systemu monitorowania zastosowanego do 
monitorowania zmian grubości warstw podsypki i gruntu składa 
się z następujących komponentów:

CZUJNIKI realizujące pomiary wybranych wielkości fizycznych, 
istotnych z punktu widzenia analizowanego zagadnienia 
technicznego;

REJESTRATORY obsługujące czujniki i przesyłający dane 
pomiarowe do zdalnego serwera;

SERWER  - komputer pomiarowy z zainstalowanym 
oprogramowaniem do zbierania, analizy i prezentacji danych 
pomiarowych;

OKABLOWANIE



Schemat przepływu 
informacji w ramach 
systemu monitorowania



Mierzone wielkości fizyczne
System monitorowania podłoża gruntowego składa się z trzech 
punktów pomiarowych. W ramach każdego punktu 
pomiarowego realizowane są pomiary następujących wielkości 
fizycznych:

ZMIANA GRUBOŚCI WARSTWY PODBUDOWY 
NAWIERZCHNI TRAMWAJOWEJ [mm] za pomocą 
strunowych czujników przemieszczeń Geokon model 4420 o 
zakresie pomiarowym równym 200 [mm],

TEMPERATURA MIERZONEJ WARSTWY [˚C] przy pomocy 
rezystancyjnych termistorów zintegrowanych z czujnikami 
strunowymi ,

WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA [%] przy pomocy cyfrowych sond 
wilgotności i temperatury Decagon 5TM,

TEMPERATURA PODŁOŻA [˚C] przy pomocy cyfrowych sond 
wilgotności i temperatury Decagon 5TM.



Budowa punktów pomiarowych P  systemu monitorowania



Schemat procesu przetwarzania danych pomiarowych na platformie SHM Monitor



. Punkt P3: zmiana grubości warstwy na długości bazy pomiarowej (1 m) 
oraz temperatura mierzonej warstwy od początku użytkowania systemu



Punkt P3: wilgotność i temperatura podłoża od początku 
użytkowania systemu



Deszczomierz: opady jednodniowe od początku użytkowania 
systemu



Podsumowanie i wnioski
Analiza danych pomiarowych uzyskanych z przedmiotowego systemu monitorowania  
pozwala stwierdzić że:
W monitorowanych punktach pomiarowych przejazdu P1-P3 nie zarejestrowano, w 
stosunku do marca br. zmian grubości tych warstw, przyrosty te wynoszą odpowiednio  
~ 4mm w pkt. P1, 2,5mm w pkt. P2 oraz 3mm w pkt P3 co było związane z zanikiem 
niskich temperatur okresu zimowego i przemarzaniem górnych warstw nawierzchni 
oraz  wypiętrzeniem w obrębie łupka przywęglowego; wykazuje on wyraźne cechy 
materiału wysadzi nowego,
‘klawiszowanie’ płyt nawierzchniowych doprowadziło do braku ciągłości podparcia szyn 
oraz ich pęknięć na styku betonowych płyt przejazdowych; naprawa tych uszkodzeń 
okazała się dość kłopotliwa z uwagi na brak dostępu do tych miejsc (szyna zagłębiona w 
płycie), 
Pomiary umożliwiają  lokalizację miejsc trwałych (nie-sprężystych) deformacji 
nawierzchni mających wpływ na trwałość i niezawodność jej eksploatacji przejazdu,
Czujniki wilgotności zarejestrowały zmiany wskazujące na jej wzrost w pkt P2 z 5% do 
~10% (m-c III i IV) oraz po chwilowej redukcję ponowny wzrost do ~35% w pkt. P3 , 
wilgotność podłoża w pkt.P1 jest stała i wynosi 10%,
Konieczna jest weryfikacja wilgotności w pkt.3 metodą geotechniczna,
Pomiary będą kontynuowane z uwagi na  niekorzystne, trwałe zmiany parametrów 
rejestrowanych w podłożu konstrukcji nawierzchni.
Zastosowany system monitoringu umożliwia bezobsługowe, ciągłe pozyskiwanie wielu 
danych pomiarowych nie tylko podłoża ale również nawierzchni , co w przypadkach 
spornych stanowi istotny argument merytorycznej oceny pracy nawierzchni lub 
przejazdu.




