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PROSTE SYSTEMY MONITOROWANIA JAKO NARZĘDZIE 

BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

Systemy monitorowania konstrukcji kojarzą się w Polsce z największymi obiektami mostowymi. Zainstalowano je m. in. 

na obiektach w Gdańsku [1], Płocku [2], Puławach [3] oraz we Wrocławiu [4, 5]. Ich zadaniem jest analiza pracy 

konstrukcji niestandardowych, o ponadprzeciętnych gabarytach oraz nowatorskich rozwiązaniach technicznych [6]. 

Systemy te zbudowane zostały z dużej liczby różnego rodzaju czujników, stąd ich koszt był znaczny. Istnieje również 

duża grupa obiektów mostowych o niewielkich gabarytach, standardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, ale 

posadowionych w trudnych warunkach gruntowych lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpływami górniczymi. 

Największą grupę obiektów stanowią jednak mosty eksploatowane w standardowych warunkach. W ich przypadku, 

zmiana stanu technicznego związana jest głównie z upływem czasu i wynikającej z niego liczby osi pojazdów 

samochodowych i ich nacisku. Czynności związane z oceną degradacji struktury betonu na skutek czynników 

korozyjnych muszą być co prawda prowadzone w formie bezpośredniej inspekcji inżyniera mostowca, jednak bieżąca 

analiza pracy konstrukcji może być realizowana automatycznie przy zastosowaniu prostych systemów monitorowania. 

Naprawa, wymiana lub regulacja urządzeń dylatacyjnych i łożysk w odpowiednim momencie w istotny sposób redukuje 

koszty remontów wykonywanych zazwyczaj dopiero po wystąpieniu awarii dylatacji lub łożyska. Zastosowanie 

automatycznego, ekonomicznego oraz bezobsługowego systemu monitorowania do bieżącej kontroli stanu 

technicznego konstrukcji zostanie przedstawione w niniejszym artykule na podstawie wybranego obiektu mostowego.   

 1. Wstęp 

Oddział w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z firmą SHM 

System w czerwcu 2015 r. porozumienie dot. współpracy naukowo-badawczej w zakresie wdrażania 

nowoczesnych systemów monitorowania konstrukcji obiektów mostowych, znajdujących się na 

obszarach objętych wpływami górniczymi. Pilotażowa instalacja systemu została wykonana na moście 

MA529 w ciągu autostrady A1. Miała ona na celu przede wszystkim sprawdzenie w praktyce zalet 

automatycznych rozwiązań pomiarowych oraz ich przydatności w codziennej działalności GDDKiA, 

w szczególności poprzez: 

− kontrolę pracy łożysk, 

− kontrolę pracy dylatacji, 

− kontrolę przemieszczeń kątowych przyczółków, 

− obserwację wpływu na obiekt eksploatacji górniczej, 

− obserwację wpływu na obiekt zmian temperatury, 

− automatyczne raportowanie, 

− bezobsługowe działanie (autodiagnostyka).  

Zadaniem projektu było również wykazanie, że pozyskiwanie istotnych danych związanych ze 

stanem technicznym obiektu mostowego może być realizowane przy zastosowaniu prostych, i w 

związku z tym tanich, systemów monitorowania konstrukcji. 

 2. Opis obiektu mostowego 

Most MA529 zlokalizowany jest w km 554+126 autostrady A1 nad potokiem Kościelniok. Dla 

każdej jezdni autostradowej wykonany został niezależny obiekt mostowy. Ustroje nośne obiektów 
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zaprojektowane zostały z betonu sprężonego jako jednoprzęsłowe, o przekroju dwubelkowym. Podpory 

wykonano jako masywne przyczółki żelbetowe z zawieszonymi skrzydłami. Posadowiono je na 

poduszce piaskowej wykonanej na dylatowanym oczepie wielkośrednicowych pali wierconych. 

Każdy z ustrojów nośnych oparty jest na podporach za pośrednictwem czterech łożysk garnkowych, 

w tym na jednym łożysku stałym, jednym prowadzącym i dwóch wielokierunkowo-przesuwnych.  

Rzut oraz charakterystyczne przekroje całego obiektu pokazano na rys. 1 do 3, a schemat 

rozmieszczenia łożysk dla jednego z pomostów – na rys. 4. 

 
Rys. 1. Rzut obiektu MA529 

 
Rys. 2. Przekrój podłużny obiektu MA529 

 
Rys. 3. Przekrój poprzeczny obiektu MA529 

 
Rys. 4. Schemat łożyskowania 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne mostu: 

− długość całkowita: 47,90 m  
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− długość ustroju nośnego: 31,48 m  

− liczba przęseł: 1  

− rozpiętość przęsła: 30,0 m  

− światło poziome: 24,5 m  

− szerokość całkowita: 2 × 17,59 + 1,72 m  

− szerokość między krawężnikami:  2 × 15,35 m  

− kąt skrzyżowania z przeszkodą: 60°  

− nośność: klasa A wg PN-85/S-10030. 

W  rejonie  analizowanego  mostu  występują  skomplikowane  warunki  gruntowe.  Biorąc  pod 

uwagę położenie obiektu w ciągu autostrady i na obszarze eksploatacji górniczej, ustalono dla niego III 

kategorię geotechniczną.   

 3. System monitorowania konstrukcji 

Obiekt mostowy MA529 jest konstrukcją standardową. Tego typu mostów wzdłuż autostrad 

w Polsce jest bardzo wiele. Posadowienie na obszarze objętym deformacjami górniczymi wymusiło 

jedynie zastosowanie łożysk i urządzeń dylatacyjnych o większych zakresach pracy. Systemy 

monitorowania instalowane na tego typu konstrukcjach powinny być narzędziem, które przede 

wszystkim będzie wspomagać bieżące ich utrzymanie, należało zatem zaprojektować takie rozwiązanie 

pomiarowe, które dawałoby odpowiedź na pytania o sposób odpowiedzi konstrukcji w czasie na 

przykładane doń oddziaływania przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. 

 3.1. Monitorowanie bryłowe 

Podejście bryłowe do monitorowania konstrukcji inżynierskich wiąże się z przyjęciem założenia, że 

w obiekcie można wyodrębnić elementy, które uznawane są za bryły sztywne [7] (o ile ma to 

oczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistej pracy konstrukcji). Założenie takie pozwala na 

ograniczenie liczby wykorzystanych czujników, a zatem przynosi wymierne korzyści ekonomiczne 

przy zachowaniu wysokiej użyteczności uzyskiwanych informacji [8, 9]. Zadaniem systemu 

monitorowania w analizowanym obiekcie jest dokonywanie pomiaru względnych przemieszczeń i 

obrotów wyodrębnionych brył: pomostu i dwóch przyczółków – rys. 5. W takim przypadku mniejsze 

znaczenie przykłada się do odkształceń poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Podejście takie 

jest szczególnie uzasadnione dla obiektów posadowionych na obszarach objętych wpływami 

górniczymi. 

 

 
Rys. 5. Podział mostu jednoprzęsłowego na trzy bryły sztywne 

 3.2. Mierzone wielkości fizyczne 

Monitoringiem objęto jeden z obiektów mostowych. Zainstalowano na nim osiem czujników 

przemieszczeń liniowych oraz cztery czujniki przemieszczeń kątowych. Mierzone są następujące 

wielkości fizyczne: przemieszczenia liniowe (D [mm]) pomostu względem przyczółków w dwóch 

prostopadłych kierunkach w płaszczyźnie poziomej oraz przechylenia (R [˚]) przyczółków w dwóch 
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prostopadłych płaszczyznach pionowych. Lokalizację punktów pomiarowych oraz przyjętą konwencję 

znakowania pokazano na rys. 6. Wszystkie wartości wielkości fizycznych wyznaczane są względem 

pomiaru zerowego (referencyjnego). Należy je zatem traktować nie jako wartości bezwzględne, ale jako 

ich przyrosty. 

 

 
Rys. 6. Lokalizacja i oznaczenia punktów pomiarowych systemu monitorowania – widok z góry 

 3.3. Strunowa technika pomiarowa 

Do budowy systemu monitorowania wykorzystano czujniki strunowe [10], które charakteryzują się 

wysoką dokładnością, odpornością na działanie warunków środowiskowych, w tym na oddziaływanie 

wilgoci, a przede wszystkim bardzo dobrą długoterminową stabilnością pomiarową (potwierdzoną 

wieloletnimi badaniami naukowymi [11]). Ponadto sygnał wyjściowy w formie częstotliwościowej 

może być przesyłany kablami na duże odległości, bez obawy o zakłócenia bądź utratę danych. Stąd, 

strunowa technika pomiarowa znalazła powszechne zastosowanie w budowie długoterminowych 

systemów monitorowania konstrukcji inżynierskich [12, 13]. 

Współcześnie wszystkie czujniki strunowe mają wbudowany termistor, dzięki czemu możliwa jest 

korekcja termiczna uzyskiwanych wyników pomiarów oraz globalna ocena pracy konstrukcji 

obciążonej temperaturą.  

 3.4. Analiza danych pomiarowych 

Mierzone wielkości fizyczne, w tym przypadku przemieszczenia liniowe i kątowe, mogą być 

przeliczane na inne wielkości fizyczne, których znajomość wartości jest użyteczna z punktu widzenia 

utrzymania mostu. W analizowanym przypadku wielkościami takimi są przemieszczenia łożysk, 

zmiany szerokości dylatacji oraz przechyły przyczółków. 

 3.4.1. Kontrola pracy łożysk 

Dla każdego z łożysk A, B, C, D, niezależnie od przewidywanych (teoretycznych) kierunków 

przemieszczeń, przyjęto układ współrzędnych składający się z osi równoległej (x) oraz prostopadłej (y) 

do osi mostu. Na rys. 7 zwroty wektorów oznaczają wartości dodatnie mierzonych przyrostów 

przemieszczeń liniowych [mm]. Aktualne wartości tych przemieszczeń wzdłuż poszczególnych 

kierunków powinny być porównywane  z zakresem  dopuszczalnych  przesuwów  łożysk.  Szczególną 

uwagę należy zwrócić na pracę łożyska stałego i jednokierunkowo-przesuwnego. Wartości 

przemieszczeń DYD [mm] oraz DXA i DYA [mm], zgodnie z założeniami schematu łożyskowania, 

powinny być znacznie mniejsze od wartości mierzonych w pozostałych punktach pomiarowych. 

Graficzną interpretację dodatnich przemieszczeń łożysk na kierunku równoległym i prostopadłym do 

osi mostu pokazano na rys. 8 i 9. 

Na rys. 10 zamieszczono wyniki przemieszczeń wszystkich łożysk na kierunku równoległym do osi 

mostu w okresie pierwszych 10-ciu miesięcy pracy systemu monitorowania. Na lewej pionowej osi 

ujęto zmienność przemieszczeń, a na prawej pionowej osi – zmienność temperatury. Analogiczny 

wykres pokazano na rys. 11, na którym pokazano zmienność w czasie przemieszczeń na kierunku 

prostopadłym do osi mostu. 
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Rys. 7. Konwencja znakowania przemieszczeń łożysk (znak „+” odpowiada zwrotowi wektora przemieszczeń) 

 

 
Rys. 8. Dodatnie przesuwy łożysk na kierunku równoległym do osi mostu 

 
Rys. 9. Dodatnie przesuwy łożysk na kierunku prostopadłym do osi mostu 
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Rys. 10. Przemieszczenia łożysk na kierunku równoległym do osi mostu 

 
Rys. 11. Przemieszczenia łożysk na kierunku prostopadłym do osi mostu 

Analiza powyższych wykresów wyraźnie wskazuje, że praca łożysk przesuwnych (porównaj 

wykresy DXC i DXD na rys. 10) jest ściśle związana z oddziaływaniami termicznymi. Znakozmienna 

zależność od temperatury oraz brak jednokierunkowego przyrostu przemieszczeń pozwala stwierdzić, 

że w rozpatrywanym okresie czasu na pracę konstrukcji nie miały istotnego wpływu oddziaływania 

mechaniczne, osiadania podpór, czy też zjawiska reologiczne, związane m.in. z pełzaniem betonu czy 

relaksacją stali sprężającej. Najmniejsze (bliskie zeru) wartości przemieszczeń zarejestrowano 

w punkcie A (łożysko nieprzesuwne – oznaczenie DXA) oraz na kierunku Y w punkcie D (kierunek 

nieprzesuwny łożyska jednokierunkowo przesuwnego – oznaczenie DYD). Należy zatem stwierdzić, że 

konstrukcja pod wpływem zmian temperatury pracuje prawidłowo i zgodnie ze zrealizowanym 

schematem łożyskowania. 

 3.4.2. Kontrola pracy dylatacji 

Mierzone wartości przemieszczeń przeliczane są na zmianę szerokości rozwarcia dylatacji 

w poszczególnych punktach A, B, C oraz D, na kierunku równoległym do osi mostu (x). Miarą 

nierównomiernej pracy dylatacji może być różnica przemieszczeń [mm] między punktem B i A oraz 

analogicznie C i D. Interpretację znaku tej różnicy pokazano na rys. 12 do 14.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 
Rys. 12. Konwencja znakowania deformacji kątowej dylatacji Delta_XCD oraz Delta_XBA 

Na rys. 13 i 14 pokazano sposób interpretacji znaku obliczanych deformacji kątowych dylatacji na 

przykładzie konkretnych sytuacji odpowiadających przemieszczeniom płyty pomostu względem 

przyczółków. 

 
Rys. 13. Interpretacja znaku deformacji kątowych dylatacji w przypadku obrotu płyty pomostu  

względem przyczółków zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

 
Rys. 14. Interpretacja znaku deformacji kątowych dylatacji w przypadku obrotu płyty pomostu  

względem przyczółków przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

Wyznaczane są ponadto przemieszczenia dylatacji na kierunku równoległym do jej osi (y’). 

Wartości dodatnie w danym punkcie odpowiadają przemieszczeniom pomostu w stronę wnętrza 

konstrukcji – rys. 15 i 16.  
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Rys. 15. Konwencja znakowania wartości przemieszczeń na kierunku równoległym do osi dylatacji 

 
Rys. 16. Interpretacja znaku wartości przemieszczeń na kierunku równoległym do osi dylatacji 

Na rys. 17 pokazano zmianę w czasie szerokości dylatacji AB w punkcie A (oznaczenie DXA), 

w punkcie B (oznaczenie DXB) oraz deformację kątową dylatacji Delta_XAB. Kolorem czerwonym 

opisano przebieg czasowy temperatury. 

 

 
Rys. 17. Zmiany szerokości rozwarcia dylatacji AB na kierunku X (równoległym do osi pomostu) 

Na rys. 18 pokazano zmianę w czasie szerokości dylatacji CD w punkcie C (oznaczenie DXC), 

w punkcie D (oznaczenie DXD) oraz deformację kątową dylatacji Delta_XCD. Kolorem czerwonym 

opisano przebieg czasowy temperatury. 
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Rys. 18. Zmiany szerokości rozwarcia dylatacji CD na kierunku Y (prostopadłym do osi pomostu) 

Znacznie mniejsze zmiany szerokości rozwarcia dylatacji AB w stosunku do dylatacji CD wynikają 

z lokalizacji łożyska stałego (nieprzesuwnego w dwóch kierunkach) w punkcie A. Ruch w obrębie 

dylatacji, podobnie jak przemieszczenia na łożyskach, wynika wprost z oddziaływania temperatury na 

obiekt. Istotną informacją dla oceny stanu technicznego dylatacji jest ich nierównomierna praca wzdłuż 

osi mostu (deformacja kątowa), skutkująca różną szerokością szczeliny dylatacyjnej w punktach A i B 

lub/i C i D. Na rys. 17 i 18 linią fioletową pokazano zmienność tych różnic w czasie. Ich wartości 

w całym okresie obserwacji oscylowały wokół zera i nie przekraczały 2 mm. 

Na rys. 19 i 20 pokazano zmianę w czasie w obserwowanych punktach wartości przemieszczeń na 

kierunku równoległym do osi dylatacji. Przemieszczenia te mogą skutkować ścinaniem urządzeń 

dylatacyjnych. W okresie obserwacji ich wartości nie były większe od 1 mm w punktach A, B i D oraz 

od 2 mm w punkcie C. 

 

 

 
Rys. 19. Zmiany przemieszczeń wzdłuż osi dylatacji AB 
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Rys. 20. Zmiany przemieszczeń wzdłuż osi dylatacji CD 

 3.4.3. Kontrola przechyłu przyczółków 

Kontrola przechyłu przyczółków prowadzona była poprzez pomiar ich przemieszczeń kątowych [˚] 

(kąty obrotu) w dwóch prostopadłych płaszczyznach pionowych. Płaszczyzny te są równoległe 

i prostopadłe do płaszczyzn ścian podłożyskowych przyczółków. Wartości dodatnie kątów obrotów 

zdefiniowano na rys. 21 do 24. 

 
Rys. 21. Konwencja znakowania przemieszczeń kątowych przyczółków 

 
Rys. 22. Interpretacja graficzna przemieszczeń kątowych przyczółków w aksonometrii – zmiana kątów R2 i R4 

 
Rys. 23. Interpretacja graficzna przemieszczeń kątowych w przekroju prostopadłym do przyczółków – zmiana kątów R2 i R4 
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Rys. 24. Interpretacja graficzna przemieszczeń kątowych przyczółków w aksonometrii – zmiana kątów R1 i R3 

 
Rys. 25. Zmiany przemieszczeń kątowych przyczółków 

Wartości przemieszczeń kątowych przyczółków w 10-cio miesięcznym okresie obserwacji nie 

przekroczyły w żadnej z płaszczyzn pomiarowych 0,08 [°]. Analiza zmienności obrotów przyczółków 

w czasie w porównaniu z przebiegiem temperatury pozwala stwierdzić, że przemieszczenia te związane 

były z wpływami termicznymi. Zatem można stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie czasu na 

przechyły przyczółków nie miały istotnego wpływu obciążenia mechaniczne wywołane pracą gruntu 

lub prowadzoną eksploatacją górniczą. 

 3.4.4. Współczynnik korelacji 

Matematycznym potwierdzeniem zależności mierzonych lub obliczanych wielkości fizycznych od 

temperatury, obserwowanych na wykresach pokazanych na rys. w podrozdziałach 3.4.1 – 3.4.3, może 

być wartość współczynnika korelacji, wyznaczona na podstawie zmierzonych zmian danej wielkości 

fizycznej oraz zmian temperatury. Estymator współczynnika dany jest wzorem: 
 

 

 

 

 

       

gdzie: 

n – liczba próbek w całym okresie pomiarowym, 

i =1… n  – indeks i-tej próbki, 

Δx – zmierzona zmiana danej wielkości fizycznej, 

ΔT – zmierzona zmiana temperatury, 

Δxa – wartość średnia zmiany danej wielkości fizycznej, 

ΔTa – wartość średnia zmiany temperatury, 

𝐾𝛥𝑙𝛥𝑇 =
∑ (𝛥𝑥𝑖 − 𝛥𝑥𝑎) ∙ (𝛥𝑇𝑖 − 𝛥𝑇𝑎)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝛥𝑥𝑖 − 𝛥𝑥𝑎)2𝑛
𝑖=1 ∙ √∑ (𝛥𝑇𝑖 − 𝛥𝑇𝑎)2𝑛

𝑖=1

  (1) 
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Uzyskane w ten sposób wartości współczynnika korelacji przedstawiono w tab. 1. 

Tablica 1. Wartości współczynników korelacji dla wielkości mierzonych  

i obliczanych określających ich zależność od zmian temperatury 

Współczynniki korelacji [%] 

DXA DYA DXB DYB 

-36,9 78,7 -69,2 85,5 

DXC DYC DXD DYD 

-90,8 62,2 -89,5 -17,3 

R1 R2 R3 R4 

-76,9 -96,1 -93,8 -91,3 

 

 

Najmniejszy wpływ temperatury na mierzoną wielkość ma miejsce w przypadku przemieszczenia 

liniowego na kierunku X łożyska stałego w punkcie A oraz na nieprzesuwnym kierunku łożyska 

w punkcie D. W pozostałych punktach zależność jest silna (współczynnik korelacji > 70%) lub bardzo 

silna (współczynnik korelacji > 90%), co oznacza, że zmiany obserwowanych wielkości fizycznych 

wynikają w istotny sposób z wpływów termicznych. Takie zachowanie się konstrukcji mostu jest 

oczywiście zgodne z założeniami projektowymi i w związku z tym poprawne. 

 4. Podsumowanie 

System monitorowania konstrukcji został zainstalowany na standardowym obiekcie mostowym 

w ciągu autostrady A1. Podstawowym zadaniem systemu jest wspomaganie bieżącego utrzymania 

mostu w dobrym stanie technicznym. W tym celu zaprojektowano urządzenie pomiarowe składające się 

z ośmiu czujników do pomiaru przemieszczeń liniowych pomostu względem przyczółków oraz 

czterech czujników przemieszczeń kątowych służących do kontroli obrotów względnych podpór. 

Istotnym założeniem projektowym było zminimalizowanie kosztu urządzeń pomiarowych przy 

zachowaniu wymaganej funkcjonalności, by zaproponowane rozwiązanie mogło być powszechnie 

stosowane na standardowych obiektach mostowych. Opisany w artykule system monitorowania 

konstrukcji mostu MA529 spełnia powyższe wymagania.  

Prowadzone przez okres 10-ciu miesięcy, w sposób automatyczny, pomiary wykazały pełną 

przydatność systemu monitorowania do podstawowej kontroli stanu technicznego obiektu. Analiza 

pracy łożysk oraz urządzeń dylatacyjnych wykazała ich poprawne działanie w całym okresie 

obserwacji. Nie stwierdzono istotnego wpływu oddziaływań mechanicznych związanych np. 

z przemieszczaniem się gruntu spowodowanych deformacjami górniczymi. Podstawowym 

oddziaływaniem powodującym ruch względny elementów bryłowych konstrukcji były dobowe 

i sezonowe zmiany temperatur. 

Zastosowanie podejścia bryłowego do analizy obiektów mostowych jest szczególnie efektywne na 

obszarach, gdzie możliwe są deformacje gruntu pochodzenia górniczego. Ciągła kontrola zmiany 

szerokości dylatacji oraz przemieszczeń łożysk umożliwia podjęcie decyzji o naprawie, regulacji lub 

wymianie urządzeń, zanim dojdzie do wyczerpania ich zakresu pracy. Biorąc pod uwagę czas 

przeciętnej trwałości zestawów dylatacyjnych o dużych zakresach przemieszczeń wynoszący zaledwie 

kilka, kilkanaście lat, takie podejście daje możliwość stosowania znacznie tańszych rozwiązań 

o mniejszych zakresach pracy. 
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PLAIN STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEMS  

AS A TOOL FOR CURRENT BRIDGE MAINTENANCE 

Structural health monitoring systems are associated in Poland with the largest, monumental bridges. They were 

installed, among others, within objects in Gdańsk [1], Płock [2], Puławy [3] and Wrocław [4, 5]. Their task is to 

analyze the response of non-standard structures, with above-average dimensions or innovative solutions [6]. These 

systems are built with a large number of different sensors, so their costs were significant. There is also a large group of 

bridges with small dimensions, standard structural solutions, but located within difficult ground conditions or in areas 

affected by mining operations. However, the largest group of objects are bridges operated under standard 

circumstances. In their case, the change of technical condition is mainly related to the time passage and the subsequent 

number of motor vehicles axles and their pressure. The actions regarding the evaluation of concrete structure 

degradation due to the corrosive factors must be carried out in the form of direct inspection by bridge engineer, but 

current analysis of structural work can be performed automatically using plain structural health monitoring systems. 

Repairing, replacing or adjusting the expansion joints and bearings at the right time, significantly reduces the costs of 

repairs, which are typically performed after dilatation or bearing failure. The application of automated, cost-effective 

and maintenance-free monitoring systems for the current control of technical condition of structures will be presented 

in this article based on the selected bridge object. 


