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ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH, ŚWIATŁOWODOWYCH 

PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH EpsilonRebar  

DO POMIARÓW DEFORMACJI KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ 

W NOWYM SĄCZU 

W referacie zaprezentowano koncepcję oraz konkretny przykład realizacji inteligentnej konstrukcji kładki dla pieszych, 

wyposażonej w liniowe, światłowodowe czujniki odkształceń EpsilonRebar. Czujniki te, w postaci prętów 

kompozytowych stanowiących jednocześnie zbrojenie konstrukcyjne płyty pomostu, umieszczone zostały wzdłuż całej 

rozpiętości przęsła równej blisko 80 m. Dzięki zastosowaniu światłowodowej techniki pomiarowej DFOS (ang. 

distributed optical fibre sensing) możliwe jest realizowanie pomiarów odkształceń, przemieszczeń (ugięć) i zmian 

temperatury w sposób geometrycznie ciągły na całej długości kładki. Czujniki zintegrowane z płytą pomostu zostały 

wykorzystane do pomiarów m.in. w czasie dojrzewania młodego betonu (odkształcenia termiczno-skurczowe) oraz 

obciążenia próbnego. Odczyty czujników będą mogły być wykonywane w dowolnym momencie w czasie eksploatacji 

konstrukcji w celu oceny jej stanu technicznego (np. lokalizacja zarysowań) oraz analizy wpływu warunków 

środowiskowych i innych czynników, np. zjawisk reologicznych. 

 1. Technika światłowodowa w pomiarach konstrukcji inżynierskich 

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania pozyskiwaniem wiedzy na temat 

pracy rzeczywistych obiektów inżynierskich, a nie tylko próbek lub elementów przygotowanych 

w warunkach laboratoryjnych. Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji, rozumiane jako ciągłe 

w czasie pomiary wybranych wielkości fizycznych (np. odkształcenia czy przemieszczenia), może 

dostarczyć korzyści czysto inżynierskich związanych ze wzrostem świadomości oraz poprawą 

bezpieczeństwa obiektu, ale także powinno generować istotne oszczędności finansowe. Do 

najważniejszych zadań stawianych systemom monitorowania zaliczyć zatem należy: 

 

• umożliwienie natychmiastowej reakcji na zaistniałe zdarzenia, np. podjęcie decyzji 

o odśnieżeniu dachu,  zwiększeniu naciągu prętów sprężających, wymianie bądź regulacji 

łożyska, przeprowadzeniu wizji lokalnej, wyłączeniu obiektu z eksploatacji, zastosowaniu 

dodatkowych rozpór montażowych itp. Takie podejście do utrzymania obiektów skutkuje nie 

tylko wyraźną poprawą bezpieczeństwa, ale także generuje korzyści wynikające z faktu, że 

koszty zapobiegania awariom są zawsze znacznie mniejsze niż skutki takiego zdarzenia, 

• zaplanowanie optymalnej strategii remontowej, 

• optymalizacja rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, 

• uzyskanie wiarygodnych danych potrzebnych do kalibracji modeli numerycznych i weryfikacji 

poczynionych założeń teoretycznych, 

• spełnienie wymogów prawa budowlanego oraz przepisów normowych. 
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Aby powyższe zadania mogły zostać zrealizowane w sposób optymalny, poszukuje się rozwiązań 

pomiarowych dostarczających maksimum informacji przy jednoczesnej opłacalności ekonomicznej. 

Bardzo duże nadzieje w tym kontekście budzi technika światłowodowa [1, 2], która w odróżnieniu od 

tradycyjnych, punktowych technik pomiarowych, umożliwia realizowanie pomiarów wybranych 

wielkości fizycznych w sposób geometrycznie ciągły na całej długości włókna światłowodowego: od 

kilku milimetrów do nawet dziesiątek kilometrów [3]. Wykorzystanie techniki pomiarów rozłożonych 

DFOS pozwala zastąpić jednym włóknem światłowodowym tysiące tradycyjnych czujników 

punktowych, dostarczając informacji na temat pracy konstrukcji nieosiągalnych dla innych technik 

pomiarowych. W zależności od materiału, z którego zbudowana jest monitorowana konstrukcja lub jej 

element, zastosowanej konstrukcji czujnika (zobacz Rys. 1) oraz sposobu montażu, analizować można 

w takim przypadku m.in.: 

 

• stan odkształceń konstrukcji, 

• stan przemieszczeń konstrukcji, 

• zmiany pola temperatury we wszystkich kierunkach, 

• powstałe zarysowania (w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych) oraz inne defekty 

powierzchniowe i wewnętrzne, 

• lokalne wpływy innych elementów konstrukcyjnych (np. wsporniki podchodnikowe, 

poprzecznice, żebra wewnętrzne), 

• zespolenie powierzchni dwóch materiałów (np. betonu i kompozytu, betonu i stali). 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 1. Przykładowe czujniki światłowodowe stosowane w budownictwie: a) włókno telekomunikacyjne w powłoce 

akrylowej, b) włókno w uszorstnionej powłoce krzemionkowej, c) czujnik EpsilonRebar w postaci pręta kompozytowego 

do pomiaru odkształceń osiowych, d) czujnik 3DSensor w postaci pręta kompozytowego do pomiaru przemieszczeń 3D 

Możliwości wykorzystania techniki światłowodowej w zagadnieniach inżynierii lądowej są 

przedmiotem licznych badań naukowych i inżynierskich na całym świecie, również w Polsce. We 

wrześniu 2018 r. firma SHM System z Krakowa [13] z powodzeniem zakończyła projekt badawczy 

realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego 

umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na 

odcinkach o długości do 120 km”, nr proj. POIR .01.01.01-00-0550/15. W ramach projektu stworzono 

rodzinę czujników światłowodowych, umożliwiających realizowanie pomiarów m.in.  

• odkształceń osiowych – czujnik EpsilonRebar w postaci kompozytowego pręta 

zbrojeniowego (zobacz Rys. 1c), 

• przemieszczeń w przestrzeni 3D – czujnik 3DSensor (zobacz Rys. 1d).   
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Opracowane rozwiązania pomiarowe wdrożono już na kilku obiektach mostowych w Polsce, 

zaprezentowanych w Rozdziale 2.  

Warto także zwrócić uwagę na korzyści ekonomiczne płynące z zastosowania w pomiarach 

technologii światłowodowej. W konstrukcji czujników wykorzystuje się bowiem powszechnie 

stosowane w telekomunikacji włókna. Dzięki temu koszt punktu pomiarowego (dowolne miejsce na 

długości czujnika światłowodowego) jest nawet kilkusetkrotnie niższy w porównaniu do kosztów 

klasycznych czujników stosowanych w długoterminowym monitorowaniu konstrukcji inżynierskich.  
 

 2. Przykładowe realizacje pomiarów w technologii DFOS w obiektach mostowych 

Ze względu na dynamiczny rozwój budownictwa mostowego w ostatnich kilkunastu latach, coraz 

częściej powstają obiekty unikatowe, charakteryzujące się nietypową geometrią, dużą smukłością, 

zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, czy też zastosowaniem nowoczesnych materiałów, 

np. kompozytów FRP [4]. Stąd, wiele tego typu konstrukcji na świecie, ale także w Polsce  (np. [5, 6, 

7]) wyposażonych jest w automatyczne systemy do ciągłej w czasie kontroli zmian wybranych 

wielkości fizycznych (np. odkształcenia, przemieszczenia, przechylenia, drgania itp.) istotnych 

z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa ich pracy. Dotyczy to także obiektów istniejących, 

eksploatowanych od dziesiątków lat, szczególnie narażonych na negatywne skutki postępującej 

degradacji. Ich stan techniczny pozostawia często wiele do życzenia, a okresowe przeglądy mogą 

okazać się niewystarczające do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Przykładem może być katastrofa 

mostu w Genui (Włochy) z sierpnia 2018 r., w której zginęły 43 osoby. 

Wykorzystanie geometrycznie ciągłej techniki światłowodowej w monitorowaniu stanu 

technicznego konstrukcji mostowych to wciąż rozwiązanie stosunkowo młode, w literaturze światowej 

opisywane jednostkowo. Przykładem może być most Musmeci (Potenza, Italy), gdzie prowadzono 

pomiary odkształceń i zmian temperatury z wykorzystaniem jednomodowych włókien 

światłowodowych przyklejonych na powierzchni jednego z betonowych łuków – Rys. 2. Mimo 

stosunkowo dużej rozdzielczości przestrzennej pomiarów możliwe było zidentyfikowanie 

zarysowanego fragmentu konstrukcji [8]. Innym przykładem było zastosowanie światłowodów na 

stalowym, dwuteowym dźwigarze mostu drogowego (Neapol, Włochy) o rozpiętości 44 m – Rys. 3. 

Badania prowadzone w czasie obciążenia próbnego konstrukcji mostu pod kontrolą referencyjnej, 

strunowej techniki pomiarowej, wykazały skuteczność zaproponowanego rozwiązania do 

monitorowania stanu odkształceń konstrukcji na całej długości przęsła.  

 

 
Rys. 2. Widok żelbetowej konstrukcji mostu wzniesionego w 1969 r. (Potenza, Włochy), objętego monitoringiem 

z wykorzystaniem techniki światłowodowej [8] 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 3. a) Widok stalowego mostu drogowego (Neapol, Włochy), b) zbliżenie na czujnik światłowodowy przyklejony do 

górnej powierzchni dolnej półki dźwigara [9]  

W Polsce czujniki światłowodowe wykorzystujące technikę pomiarową DFOS zostały już 

zainstalowane na czterech obiektach mostowych (Rys. 4 i 5): 

• stalowy most podwieszany „Brama Przemyska” w Przemyślu, 

• stalowy most podwieszany im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie [10], 

• pierwszy w Polsce kompozytowy most belkowy w m. Nowa Wieś k. Rzeszowa [11, 12], 

• kładka dla pieszych w Nowym Sączu, której poświęcono dalszą część niniejszego artykułu. 

 
a) 

 

b) 

 

Rys. 4. Przykładowe obiekty mostowe, na których zainstalowano rozłożone czujniki światłowodowe DFOS:  

a) Most „Brama Przemyska” w Przemyślu, b) most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie 

Przęsło mostu T. Mazowieckiego w Rzeszowie (Rys. 4b) o rozpiętości 150 metrów wyposażone jest 

we włókna światłowodowe o łącznej długości pomiarowej równej 600 metrów, zainstalowane na 

wybranych wysokościach stalowego dźwigara skrzynkowego. Fakt ten czyni z przedmiotowego 

projektu jeden z największych tego typu na świecie. Pomiary wykonywane cyklicznie za pomocą 

dwóch rejestratorów optycznych, wykorzystujących różne zjawiska fizyczne (rozpraszanie Brillouina 

i Rayleigha) pozwoliły na szczegółową ocenę pracy dźwigara w czasie zmieniających się warunków 

termicznych oraz uwzględnienie w analizie wszystkich lokalnych zaburzeń spowodowanych 

zakotwieniami want w dźwigarach czy też obecnością spoin pionowych, żeber konstrukcyjnych, 

wsporników podchodnikowych i poprzecznic [10]. 

 
a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Przykładowe obiekty mostowe, na których zainstalowano rozłożone czujniki światłowodowe DFOS:  

a) most kompozytowy ComBridge w Nowej Wsi , b) kładka dla pieszych w Nowym Sączu 
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Warto zwrócić także uwagę na pierwszy w Polsce w całości wykonany z kompozytów most 

drogowy, opracowany i zrealizowany w ramach projektu ComBridge [14]. Elementy konstrukcyjne 

(dźwigary oraz płyty pomostu) zostały wyposażone we włókna światłowodowe przyklejone do ich 

powierzchni już na etapie produkcji w zakładzie prefabrykacji. W odróżnieniu od przedstawionych 

uprzednio przykładów, gdzie włókna instalowano na istniejących obiektach, w tym przypadku 

uzyskano możliwość analizy pracy konstrukcji począwszy od faktycznego stanu „0”, tj. 

z uwzględnieniem ciężaru własnego, ciężaru wszystkich elementów wyposażenia oraz wpływu zjawisk 

reologicznych. Podejście takie będzie miało istotne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do elementów 

betonowych, żelbetowych i sprężonych, gdzie pierwsze miesiące są kluczowe w ocenie ich pracy 

(odkształcenia termiczno-skurczowe w czasie dojrzewania betonu, powstawanie mikrozarysowań, 

przekazanie siły sprężającej, znaczne pełzanie). 

W dalszej części artykułu przedstawiono pierwsze na świecie zastosowanie w obiekcie mostowym 

czujników światłowodowych w postaci kompozytowych prętów zbrojeniowych EpsilonRebar, 

stanowiących integralną część płyty pomostu kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu. 

  

 3. Skrótowy opis analizowanej konstrukcji kładki 

Kładka w Nowym Sączu przez rzekę Kamienica powstała w ramach europejskiej sieci szlaków 

rowerowych EuroVelo. To projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa 

czternastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość 

szlaków ma wynosić około 70 tysięcy km. 

Konstrukcję nośną kładki stanowią dwa łuki stalowe o przekroju rurowym Φ508 mm, pochylone 

symetrycznie w stronę wnętrza konstrukcji. W górnej części wykonano połączenie obu łuków 

z wykorzystaniem dziesięciu stężeń rurowych Φ244,5. Łuki spięto dołem ściągami stalowymi 

o przekroju dwuteowym IPE500, podwieszonymi z wykorzystaniem stalowych wieszaków w układzie 

siatkowym (zobacz Rys. 6). Pomiędzy ściągami zastosowano stężenia w układzie X oraz poprzecznice, 

stanowiące podparcie dla płyty pomostu (Rys. 7, 8, 9). Konstrukcja nośna opiera się na masywnych 

betonowych przyczółkach poprzez łożyska neoprenowe (po dwa przy każdej podporze – z jednej strony 

łożysko stałe, z drugiej przesuwne).  

Podstawowe informacje na temat analizowanego obiektu podano niżej: 

 

• przeznaczenie: kładka pieszo-rowerowa 

• przeszkoda: rzeka Kamienica (przy ujściu do Dunajca) 

• rodzaj konstrukcji: stalowy łuk ze ściągiem + hybrydowa płyta pomostu 

• rozpiętość: 78 m 

• maksymalna wysokość: 10 m 

• szerokość użytkowa: 2,5 m 

• rozstaw poprzecznic: 5,2 m 

 

 

 

Rys. 6. Rzut oraz widok z boku konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu [opracowanie własne] 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 7. Wizualizacja przestrzenna konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu:  

a) perspektywa, b) widok od przodu [opracowanie własne] 

a) 

 

b) 

 
Rys. 8. Wizualizacja przestrzenna konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu:  

a) widok od wnętrza konstrukcji, b) widok od dołu [opracowanie własne] 

 

 

Rys. 9. Widok ukończonej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu  

Pomost zaprojektowano jako przekrój zamknięty o konstrukcji hybrydowej betonowo-

kompozytowej.  Korytka z kompozytu FRP (ang. fiber reinforced polimer) wykorzystano jako szalunki 

tracone, wewnątrz których ułożono kompozytowe zbrojenie (łącznie z czujnikami światłowodowymi 

EpsilonRebar), a następnie zabetonowano w sposób ciągły (bez przerw dylatacyjnych) na całej 

rozpiętości przęsła.  
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Rys. 10. Przekrój poprzeczny przez hybrydową płytę pomostu  

Generalnym wykonawcą mostu było "Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne Budmost Rafał 

Jędrzejek". Mostostal Warszawa S.A. opracował pomost z kompozytu FRP o konstrukcji hybrydowej 

wraz z wyposażeniem. ComRebars Sp. z o.o. dostarczyła pręty kompozytowe, a SHM System Sp. z o.o. 

Sp. kom. inteligentne światłowodowe pręty kompozytowe EpsilonRebar. Politechnika Rzeszowska 

odpowiedzialna była za projekt hybrydowej płyty pomostu zbrojonej prętami GFRP wraz z traconym 

deskowaniem kompozytowym, przeprowadzenie badań laboratoryjnych paneli deskowań oraz projekt 

i realizację obciążenia próbnego kładki. 

 4. System monitorowania 

Zintegrowany system monitorowania konstrukcji zbudowano przede wszystkim w oparciu 

o czujniki EpsilonRebar produkcji SHM System [13]. Wykonywane są one w postaci kompozytowych 

prętów zbrojeniowych GFRP wyposażonych na etapie produkcji w światłowodowe włókna pomiarowe 

umieszone w osi ich przekroju poprzecznego. Pręty takie charakteryzują się doskonałymi parametrami 

wytrzymałościowymi i przyczepnościowymi (stosowany jest dodatkowy oplot uszorstniający 

powierzchnię). Dzięki temu czujniki EpsilonRebar pełnią nie tylko funkcję pomiarową, ale jako 

zbrojenie konstrukcyjne uwzględniane w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych, stanowią 

integralną część konstrukcji. Pręty pomiarowe o zadanej długości (równej rozpiętości przęsła) zostały 

dostarczone na plac budowy w formie kręgów (Rys. 11a) i dowiązane do pozostałej siatki 

kompozytowego zbrojenia płyty (Rys. 11b). Na poziomie koncepcyjnym rozwiązanie to można 

porównać do układu nerwowego człowieka, odpowiedzialnego za wykrywanie określonych zmian 

zachodzących w każdym punkcie organizmu i wywoływanie w związku z tym odpowiedniej reakcji 

obronnej. 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 11. a) Instalacja światłowodowych czujników EpsilonRebar w postaci zbrojeniowych prętów kompozytowych 

dostarczanych na plac budowy w kręgach, b) widok ułożonego zbrojenia przygotowanego do betonowania 

EpsilonRebar 
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Czujniki światłowodowe zostały zainstalowane w przekroju płyty w różnych celach (Rys. 12): 

• czujniki EpsilonRebar do pomiarów odkształceń w górnej siatce zbrojenia płyty pomostu, 

• czujniki EpsilonRebar do pomiarów odkształceń w dolnej siatce zbrojenia płyty pomostu, 

• czujniki EpsilonRebar do pomiarów odkształceń, przyklejone do kompozytowego szalunku 

(przyczepność do materiału FRP), 

• czujniki EpsilonRebar do pomiarów odkształceń, położone na kompozytowym szalunku 

(przyczepność do betonu), 

• czujniki kompensacyjne TauSensor do pomiarów zmian temperatury. 

 

 
 

 
 

Rys. 12. Przekrój poprzeczny przez hybrydową płytę pomostu z lokalizacją i numeracją światłowodowych czujników 

EpsilonRebar oraz czujników kompensacyjnych do pomiaru zmian temperatury 

Sesje pomiarowe czujnikami światłowodowymi wykonywane były według zaplanowanego 

harmonogramu w czasie dojrzewania mieszanki betonowej oraz w czasie obciążenia próbnego kładki. 

Dodatkowo, wewnątrz płyty pomostu w trzech przekrojach zainstalowano referencyjne, strunowe 

czujniki odkształceń produkcji Geokon (model 4200), które odczytywane były automatycznie 

z częstotliwością równą 15 minut w okresie pierwszych dwóch tygodni dojrzewania mieszanki 

betonowej. Czujniki realizowały punktowe pomiary zmian odkształceń z rozdzielczością równą ±1 μɛ, 
uśredniając wartości z bazy pomiarowej równej 151 mm. Lokalizację oraz numerację punktów 

pomiarowych wewnątrz płyty pomostu przedstawiono na poniższym schemacie (Rys. 13). 

 

 
 

Rys. 13. Widok strunowego czujnika do pomiaru odkształceń wewnątrz betonu Geokon model 4200 wraz z lokalizacją 

i numeracją punktów pomiarowych zainstalowanych w płycie pomostu oraz konwencją znakowania 

 5. Przykładowe wyniki pomiarów 

Pomiary zerowe dla czujników światłowodowych i strunowych zostały przyjęte tuż po 

zabetonowaniu płyty pomostu w dniu 16.11.2018 r. Następnie wykonano 3 sesje pomiarowe P01 

(19.11.2018 r.), P02 (03.12.2018 r.) oraz P03 (07.03.2018 r. – dzień obciążenia próbnego). Długości 

baz oraz rozstawy wirtualnych czujników światłowodowych (odcinków pręta pomiarowego, na których 

odkształcenia są uśredniane) mogą zostać zdefiniowane w procesie post-processingu (minimalna 

rozdzielczość przestrzenna może wynosić nawet 5 mm). W tym przypadku w analizie przyjęto bazę 
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i rozstaw równe 100 mm, co na długości płyty odpowiada 780 tradycyjnym tensometrom ułożonym 

szeregowo (w jednej linii pomiarowej). Uwzględniając fakt, że łącznie zainstalowano 15 czujników 

światłowodowych EpsilonRebar i TauSensor, w czasie jednej sesji pomiarowej otrzymywano 

informacje z 11 700 punktów pomiarowych. 

Na poniższym wykresie przedstawiono rozkłady odkształceń na całej długości płyty dla pręta 

EpsilonRebar nr 5 (zlokalizowanego w górnej siatce zbrojenia), skompensowane z uwagi na 

oddziaływanie temperatury. Oznacza to, że prezentowane wartości odkształceń odpowiadają 

rzeczywistym naprężeniom, jakie powstały w betonowej płycie od jej ciężaru własnego oraz w czasie 

dojrzewania (nie są uwzględniane swobodne odkształcenia termiczne). 

 

 

Rys. 14. Przykładowe wyniki pomiarów odkształceń światłowodowym prętem zbrojeniowym EpsilonRebar nr 5 na całej 

długości płyty na tle punktowych pomiarów referencyjnych w czasie dojrzewania mieszanki betonowej 

 

W pobliżu pręta, w trzech miejscach na długości przęsła, równolegle do jego osi podłużnej, 

zainstalowane zostały referencyjne czujniki strunowe VW_P02, VW_P03, VW_P04, których 

wskazania porównano z odczytami prętów EpsilonRebar dla sesji pomiarowej nr 2 (na wykresie na 

Rys. 14 linia P02). Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników. Na powyższym wykresie widać jednak 

wyraźnie podstawowe ograniczenie wszystkich punktowych technik pomiarowych, polegające na 

istotnej zależności uzyskanych wyników (a tym samym ich interpretacji) od wybranego miejsca 

instalacji. Tracona jest informacja o zjawiskach zachodzących pomiędzy punktami pomiarowymi, 

a teoretyczna aproksymacja, nawet z wykorzystaniem zaawansowanych modeli numerycznych, bardzo 

często może okazać się niewystarczająca. Jest to szczególnie widoczne w przypadku materiałów 

niejednorodnych takich jak beton, gdzie na wynik pomiaru uśrednianego z krótkiej bazy pomiarowej 

może wpłynąć losowa obecność grubego ziarna kruszywa czy powstanie rysy. Pomiary 

z wykorzystaniem techniki światłowodowej całkowicie eliminują tę niedoskonałość punktowych 

technik pomiarowych. 

Na pracę statyczną płyty pomostu, reprezentowaną przez rozkłady odkształceń na całej jej długości, 

wyraźnie wpłynęła obecność stalowych poprzecznic, stanowiących podatne podpory (liniowe 

ograniczenie swobody przesuwów na kierunku pionowym). Ponadto, na poprzecznicach wykonano 

klejone łączenia kompozytowych paneli szalunkowych, które oparto na teflonowych podkładkach 

ślizgowych. Uzyskane wyniki pomiarów światłowodowych rozpatrywane są w dwóch dziedzinach: 

czasu (podobnie jak w przypadku klasycznych czujników punktowych) oraz w dziedzinie długości 

pręta pomiarowego, odpowiadającej długości całego przęsła. Dlatego można przedstawić je na 

wykresie przestrzennym, obrazującym w sposób kompleksowy zachodzące w konstrukcji zjawiska. 

Przykład takiego wykresu przedstawiono na Rys. 15.  
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Rys. 15. Przykładowa wizualizacja przestrzenna rozkładów odkształceń w dziedzinie czasu (pomiędzy kolejnymi pomiarami)  

oraz w dziedzinie długości płyty pomostu 

Tak duża liczba danych uzyskana z jednej sesji pomiarowej może posłużyć do wnikliwej weryfikacji 

poczynionych na etapie projektowania konstrukcji założeń teoretycznych oraz do kalibracji modelu 

numerycznego, np. w kontekście wartości parametrów materiałowych (moduł sprężystości, 

współczynnik rozszerzalności termicznej) czy też sztywności połączeń konstrukcyjnych i podpór. 

Uproszczony model numeryczny kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu na potrzeby niniejszego 

artykułu przygotowano w programie SOFiSTiK (Rys. 16), wykorzystując do tego celu elementy 

prętowe (układ nośny), kablowe (wieszaki i stężenia) oraz powierzchniowe (hybrydowa płyta 

pomostu). 

 

  
Rys. 16. Widoki modelu numerycznego analizowanej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej (SOFiSTiK FEM) 

 

Przykładowe wyniki obliczeń numerycznych na tle danych pomiarowych uzyskanych z jednego 

z czujników EpsilonRebar wbudowanego do płyty pomostu porównano jakościowo na Rys. 17 dla 

kombinacji obciążeń: ciężar własny płyty + odkształcenia termiczno-skurczowe po dwóch pierwszych 

tygodniach od ułożenia mieszanki betonowej. Wizualizację deformacji płyty pomostu dla tej 

kombinacji, uzyskaną z przestrzennego modelu MES, zaprezentowano na Rys. 18. 
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Rys. 17. Jakościowe porównanie rozkładów odkształceń termiczno-skurczowych uzyskanych z modelu numerycznego 

i pomiarów światłowodowym czujnikiem pomiarowym EpsilonRebar 

 

Rys. 18. Wizualizacja deformacji płyty pomostu od ciężaru własnego i odkształceń termiczno-skurczowych: SOFiSTiK  

 

W procesie monitorowania warto także zwrócić uwagę na częstotliwość wykonywania pomiarów 

odpowiednio dostosowaną do zachodzących w konstrukcji i otoczeniu zjawisk (cykle dobowe, roczne, 

opady deszczu, warunki atmosferyczne, zmiany temperatur, obciążenia wyjątkowe). Jeśli wykonanie 

dodatkowego pomiaru, czyli uzyskanie dodatkowej informacji o stanie konstrukcji, nie byłoby 

obarczone żadnymi kosztami – to z punktu widzenia teorii systemów monitorowania konstrukcji (SHM 

– Structural Health Monitoring), korzystnie jest wykonywać możliwie wiele pomiarów. Stąd tak duże 

znaczenie ma automatyzacja stosowanych rozwiązań, istotnie redukująca konieczność zaangażowania 

czynnika ludzkiego, zarówno w pozyskanie danych pomiarowych, jak i w ich przetworzenie 

i zwizualizowanie. Oczywiście, do inżyniera należeć będzie zawsze ostateczna interpretacja wyników 

i decyzja – a tym samym odpowiedzialność. 

Na Rys. 19 przedstawiono przykład wyników pomiarów uzyskanych z czujnika strunowego 

VW_P02, pokazujących zależność zarejestrowanych odkształceń od zmian temperatury w pierwszym 

miesiącu od zabetonowania płyty pomostu. Kolorem jasnoniebieskim oznaczono zmiany odkształceń 

rzeczywistych (stanowiących sumę odkształceń mechanicznych oraz swobodnych odkształceń 

termicznych), natomiast kolorem ciemnoniebieskim tylko te odkształcenia, które powodują 

powstawanie w płycie pomostu naprężeń. W tym drugim przypadku wyraźnie widać, że zależność od 

zmian temperatury jest znacznie mniejsza. 
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Rys. 19. Przykładowe wyniki pomiarów odkształceń punktowym czujnikiem strunowym Geokon 4200 (VW_P02) w czasie 

dojrzewania mieszanki betonowej 

Połączenie zalet technik umożliwiających realizowanie pomiarów ciągłych w czasie wraz z techniką 

światłowodową, wykorzystywaną do pomiarów ciągłych w sensie geometrycznym, prowadzi do 

stworzenia systemów hybrydowych. Czujniki automatyczne, poza pomiarami wybranych wielkości 

fizycznych w wybranych miejscach konstrukcji, pełnią w takim przypadku także funkcję aktywacyjną 

dla światłowodowych sesji pomiarowych (wykonywanych dodatkowo poza standardowym 

harmonogramem) – dzięki czemu można zoptymalizować ich liczbę. 

 

 Podsumowanie 

Przedstawiony w niniejszym artykule system monitorowania zbudowany w oparciu o inteligentne, 

światłowodowe pręty zbrojeniowe EpsilonRebar, wspomagane automatyczną techniką strunową, należy 

uznać za unikatowy w skali świata. Tego typu rozwiązanie i wyniki pomiarów nie były dotąd 

publikowane w literaturze krajowej i zagranicznej. 

Technika światłowodowa w najbliższych latach ma szansę stać się przełomem w powszechnym 

monitorowaniu konstrukcji inżynierskich i geotechnicznych, przede wszystkim ze względu na: 

• możliwość realizowania pomiarów odkształceń, przemieszczeń i temperatur na całej 

długości elementu konstrukcyjnego (z rozdzielczością przestrzenną nawet od 5 mm), co 

pozwala na uzyskanie wiedzy nieosiągalnej dla innych technik pomiarowych; 

• możliwość stosowania czujników o długościach mierzonych w kilometrach, co pozwala 

efektywnie monitorować konstrukcje liniowe: drogi kołowe i kolejowe, mosty, 

obwałowania rzek, rurociągi itp., 

• bardzo niski koszt samych czujników światłowodowych, pomijalny w skali całej 

inwestycji (punkt pomiarowy na trasie światłowodowej jest nawet o kilkaset razy niższy od 

kosztu tradycyjnych czujników punktowych stosowanych w długoterminowym 

monitorowaniu konstrukcji). Stąd, przy projektowaniu tego typu systemów nie ma potrzeby 

ograniczania liczby czujników – mogą one stanowić swoisty „układ nerwowy konstrukcji”, 

w którym liniowe czujniki pomiarowe, umieszczone we wszystkich istotnych miejscach 

konstrukcji, informują o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Przykład takiej 

koncepcji, opracowanej dla mostu Gordie Howe International Bridge w Kanadzie, 

przedstawiono na Rys. 20. 
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Rys. 20. Koncepcja światłowodowego monitoringu konstrukcji mostu Gordie Howe International Bridge (Kanada-USA) 

z wykorzystaniem czujników światłowodowych EpsilonRebar 

W niniejszym artykule opisano pionierskie rozwiązanie pomiarowe, polegające na zainstalowaniu 

wewnątrz płyty pomostu inteligentnych prętów zbrojeniowych EpsilonRebar, stanowiących część 

zbrojenia kompozytowego ustroju. Pomiary odkształceń rozpoczęto zaraz po ułożeniu mieszanki 

betonowej, w chwili, gdy konstrukcja spoczywała jeszcze na tymczasowych podporach. Dzięki temu 

monitorowano pracę płyty pomostu z uwzględnieniem jej ciężaru własnego. W przypadku rozpoczęcia 

pomiarów odkształceń obiektów już istniejących, bardzo często tracona jest informacja 

o odkształceniach bezwzględnych (związanych m.in. z ciężarem własnym, obciążeniami stałymi, 

odkształceniami termiczno-skurczowymi młodego betonu czy reologią, która zaszła do momentu 

rozpoczęcia monitorowania). 

W płycie pomostu kładki pieszo-rowerowej w Nowym Sączu zastosowano inteligentne pręty 

EpsilonRebar do pomiarów odkształceń wewnątrz betonu. Obecnie na Politechnice Rzeszowskiej 

trwają prace nad rozwiązaniami pomiarowymi dedykowanymi innym materiałom, polegającymi na 

integracji włókien światłowodowych z elementami kompozytowymi już na etapie ich produkcji (projekt 

OptiDeck pt. „Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji 

drogowych obiektów mostowych, wyposażony w czujniki światłowodowe do monitoringu konstrukcji 

i kontroli obciążenia”, realizowany w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju [15]). 

W związku z szeregiem zalet i korzyści wykazanych na konkretnym przykładzie realizacji kładki 

pieszo-rowerowej w Nowym Sączu, ale także innych doświadczeń terenowych i laboratoryjnych, zaleca 

się wyposażanie wszystkich nowoprojektowanych betonowych elementów obiektów mostowych 

w czujniki światłowodowe umożliwiające wykonywanie pomiarów odkształceń na całej ich 

długości. Sesje pomiarowe mogą być przeprowadzane w ramach okresowych przeglądów obiektów 

(dane pomiarowe mogą być w takim przypadku wykorzystane przez eksperta w ocenie stanu 

technicznego konstrukcji). Jednak, co najważniejsze, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości w pracy konstrukcji lub jej uszkodzenia np. na skutek uderzenia przez pojazd, 

rozwiązanie takie umożliwia natychmiastowe przeprowadzenie sesji pomiarowej i uzyskanie 

obiektywnych informacji o pracy konstrukcji (np. rozkład zarysowania na całej jej długości!), 

niedostępnych ani dla klasycznych technik pomiarowych, ani dla człowieka w czasie wizualnej oceny. 

Odpowiednie rozmieszczenie czujników umożliwiać będzie na podstawie pomiarów odkształceń 

wyznaczenie również ugięć konstrukcji bez konieczności instalacji dodatkowego oprzyrządowania.  
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APPLICATION OF SMART OPTICAL FIBRE REINFORCEMENT BARS 

‘EpsilonRebar’ FOR DEFORMATION MEASUREMENTS OF PEDESTRIAN-

CYCLIST FOOTBRIDGE IN NOWY SĄCZ, POLAND 

The paper presents the concept and application example of the smart structure of pedestrian-cyclist footbridge, 

equipped with linear, optical fibre strain sensors EpsilonRebar. These sensors, in the form of composite rods being 

simultaneously the structural reinforcement for the platform slab, were placed along the entire span over the length 

nearly 80 m. Thanks to the application of distributed optical fibre sensing technique DFOS it is possible to measure 

strains, displacements (deflections) and temperature changes in a geometrically continuous manner along the entire 

length of the footbridge. The sensors integrated with the platform were used to measure selected physical quantities 

during the hydration of early-age concrete (thermal-shrinkage strains) as well as during the load tests. Readings can be 

performed at any time of the structure operation in order to assess its technical condition (e.g. crack appearing) and to 

analyze the impact of environmental conditions and other factors, e.g. rheological phenomena. 


