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MONITORING KONSTRUKCJI - DLACZEGO GO 
STOSUJEMY?

• Monitoring narzędziem do obniżenia 
kosztów ubezpieczenia budowy

• Śledzenie długotrwałego zachowania otoczenia
• Zapewnienie stabilności obiektów w strefie 

wpływu/ szkodliwych oddziaływań
• Zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywający w obiektach budowlanych
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TEATR NOWY W RYDZE-
ZASTOSOWANY SYSTEM 
MONITORINGU KONSTRUKCJI
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GEO-INSTRUMENTS-KOMPLEKSOWA 
REALIZACJA PROJEKTU

Etapy realizacji projektu:
• Uzgodnienie projektu(schemat 

rozmieszczenia 
czujników),ustalenie wartości 
alarmowych 

• Kompleksowy montaż systemu 
monitoringu

• Wsparcie techniczne oraz 
nadzór w czasie trwania 
projektu
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Lokalizacja Teatru Nowego w Rydze



TEATR NOWY W RYDZE ZASTOSOWANY SYSTEM 
MONITORINGU
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Zastosowany system monitoringu dla 
projektu rozbudowy Teatru Nowego 
w Rydze składa się z:
• monitoringu osiadań - system HLC
• monitoringu pochyleń -

pochyłomierze Wisen
• monitoring drgań - czujniki Sigicom
• Platformy wizualizacji danych Quick

View

Schemat rozmieszczenia czujników



HLC-ROZMIESZCZENIE CZUJNIKÓW
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• Obwód 1:13 czujników+1 czujnik 
referencyjny

• Obwód 2:3 czujniki+1 czujnik 
referencyjny

• Podział na 2 obwody wymusiła 
topografia budowy(brama 
wjazdowa)



System HLC (Hydrostatyczna Niwelacja Precyzyjna)
System HLC  :
• Czujnik referencyjny(poza strefą wpływu 

budowy),położenie sprawdzane metodami 
geodezyjnymi

• Czujniki hydrostatyczne połączone ze sobą 
rurkami wypełnionymi cieczą zasilanymi ze 
specjalnego zbiornika, gumowymi rurkami 
wypełnionymi powietrzem oraz kablami 
przesyłowymi

• Komputer pomiarowy
• Platforma wizualizacji danych
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SYSTEM HLC-SCHEMAT DZIAŁANIA
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Czujniki rejestrują 
zmiany wartości 
ciśnienia 
hydrostatycznego, a te 
zostają przeliczone na 
zmianę położenia 
danego punktu 
(osiadanie lub 
podniesienie).



POCHYŁOMIERZE
• Sześć pochyłomierzy automatycznych, 

które zamontowano na belkach z 
włókna szklanego. 

• drugi etap prac (po wykonaniu 
palisady) zaplanowano umieszczenie 10 
pochyłomierzy bezpośrednio na palach

• Gateway-urządzenie komunikacyjne

9



CZUJNIKI DRGAŃ
• Dwa czujniki drgań , których 

lokalizacja jest ściśle związana z 
aktualnym miejscem wykonywanych 
prac fundamentowych.

• Monitoring  drgań w Rydze 
prowadzony jest zgodnie ze 
standardem  normy DIN 4150-3
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QUICKVIEW – PLATFORMA INFORMATYCZNA 
OBSŁUGI DANYCH

• Dane z zastosowanego systemu monitoringu 
są automatycznie przesyłane na platformę 
informatyczną Quick View.

• wystarczy przeglądarka internetowa, login 
oraz hasło

• Intuicyjność obsługi, przyjazny interfejs
• Możliwość wizualizacji danych z różnych 

typów czujników
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QUICK VIEW-cd.
Platforma Quick View umożliwia:
• Stałą weryfikację mierzonych 

wartości pod kątem oceny rezultatów 
oraz generowanie ich wykresów

• Weryfikację założonych przez 
użytkownika wartości 
granicznych/progów bezpieczeństwa 
oraz przesyłanie alarmów 
informujących o ich przekroczeniu.
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PODSUMOWANIE
Osiągnięte korzyści:
• Uniknięto przestojów budowy spowodowanych
niekontrolowanymi przemieszczeniami,
• Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
• Spokojna głowa nadzoru oraz kierownictwa 
• budowy
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