
Elementy systemu -  Rysomierz SHM X

1. Stalowy szablon do wiercenia otworów 1 szt.
2. Wzornik do wklejania kołków pomiarowych 1 szt.
3. Kołki pomiarowe 2 lub 4 szt.
4. Plakietka opisowa 1 szt.
5. Nakładki maskujące 2 lub 4 szt.

Kołki pomiarowe można kupować oddzielnie na: www.SHMsystem.pl 

SHM

RYSOMIERZ SHM X

Producent:

SHM System Sp. z o.o. Sp. kom.
Libertów, ul. Jana Pawła II 82A
30-444 Kraków

tel. (+48) 12 356 52 13
email: SHMX@shmsystem.pl
www.SHMsystem.pl

Otwory wypełnić zaprawą stosowaną do wklejania kotew2

1. Stalowy szablon należy przyłożyć do rysy 
tak, aby umieszczone na nim wskaźniki 

wskazywały rysę. Takie ustawienie szablonu 
zapewnia prostopadłe ustawienie kołków 
pomiarowych do średniego przebiegu rysy

2. Zaznaczyć położenie kołków pomiarowych

3. Odłożyć szablon i wywiercić otwory.
Kołek pomiarowy ma wymiar  mm. Zaleca 
się wykonanie otworów 8mm o gł. 50mm.
Odcinek widoczny kołka powinien mieć dł. 15mm.

ø 6 x 60
ø 

Zaznaczyć położenie kołków pomiarowych za pomocą szablonu 1

W zależności od planowanego
sposobu mierzenia zaznaczyć

dwa lub cztery otwory pod
kołki pomiarowe. 

1. Wywiercone otwory przedmuchać w celu
ich oczyszczenia z powstałego pyłu

2. Otwory wypełnić zaprawą stosowaną do 
wklejania kotew 

3. Klej powinien wypełniać otwór w około 
połowie głębokości. 

Wkleić kołki w przygotowane otwory z wykorzystaniem wzornika 3

1. Umieścić kołki w otworach wzornika

2. Wsunąć kołki w wywiercone otwory 
wypełnione klejem 

3. Pozostawić wzornik do związania kleju

Oznaczyć punkt pomiarowy, wykonać pomiar zerowy4

Równocześnie z pomiarem przemieszczeń zaleca się wykonywanie pomiaru 
temperatury badanego elementu i powietrza w momencie odczytu 

rysomierza SHM X

1. Po związaniu kleju zdjąć wzornik

2. Na kołki pomiarowe założyć 
elementy maskujące

3. Oznaczyć rysę i wykonać pomiar zerowy 
przemieszczeń i temperatur

4. Kontynuować pomiary wg 
harmonogramu
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SHM X to kompletny system pomiaru rozwarcia rys i dylatacji. 
Niski koszt, szybka instalacja, odporność na wandalizm i warunki 
atmosferyczne powoduje, że system ten jest coraz częściej wybierany 
zarówno przez ekspertów, jak i przez kierowników robót prowadzących 
duże inwestycje.
Uzupełnieniem systemu jest dostępna w opcji aplikacja, która dzięki 
automatycznej identyfikacji rys oraz systemowi raportowania 
i zarządzania pomiarami usprawnia i obniża koszty procesu 
monitorowania rys.

SYSTEM
SHM

SHM System to bezpieczne i trwałe systemy do automatycznego,  
długoterminowego monitorowania konstrukcj i  obiektów 
inżynierskich.

Dostarczamy niezawodne rozwiązania, czujniki, rejestratory oraz 
komponenty niezbędne do budowy automatycznych systemów 
pomiarowych. 

Organizujemy również specjalistyczne prezentacje oraz szkolenia 
dla firm wykonawczych, biur projektowych i uczelni technicznych.

Możemy dostarczyć jedynie sprzęt i technologię nie pytając o ich 
zastosowanie, lub zapewnić pełne wsparcie od projektu systemu 
i jego instalacji, aż do kompleksowego przeprowadzenia badań 
zleconych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.SHMsystem.pl

System Monitorowania 
ROZWARCIA RYS I DYLATACJI



Pomiar Ekspercki -
analiza przemieszczeń i obrotów:
Pomiar pozwalający na analizę przemieszczeń 
i obrotów w przypadkach złożonych przemieszczeń. 
W punkcie pomiarowym instalowane sa cztery kołki 
pomiarowe. Do analizy wymagane jest wykonanie 
pięciu pomiarów P1, P2, P3, P4, P5. W efekcie 
wyznaczane są przemieszczenia Dx i Dy kołków 
pomiarowych nr 1 i 2  oraz kąt obrotu łączącego je 
odcinka. W celu zniwelowania błędu zaokrągleń 
konieczne jest ustalenie dokładności 
prezentowanego wyniku pomiaru. Zaleca się 
przyjęcie dokładności równej dokładności 
przyrządu pomiarowego (suwmiarki).
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Pomiar Ekonomiczny:

Pomiar Podstawowy:
Pomiar Podstawowy przeznaczony jest do 
monitorowania rys w przypadku, gdy znany jest 
charakter pracy rysy, ale możliwe jest wystąpienie 
złożonych przemieszczeń.
W punkcie pomiarowym instalowane są cztery 
kołki pomiarowe. Dokonywane sa dwa pomiary 
P1 i P2, co pozwala na wyznaczenie 
przemieszczeń Dx  I Dx . Wykonywanie dwóch 
pomiarów zwiększa dokładność wyniku 
określającego zmianę rozwartości rysy. W każdym 
momencie mozna rozpocząć dodatkowe pomiary 
w celu analizy przemieszczeń i obrotów.
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Pomiar Ekonomiczny przeznaczony jest do 
szybkiego monitorowania rozwarcia rys 
o ustalonym lub znanym charakterze pracy.
W punkcie pomiarowym instalowane sa tylko dwa 
kołki pomiarowe, pozwalające na wyznaczenie 
przemieszczenia Dx .1

Dokonywany jest tylko jeden pomiar P1

W zależności od potrzeb można wybrać jeden 
z trzech sposobów pomiaru i analizy danych. 
Do każdej  metody na stronie: 
www.SHMsystem.pl dostępne sa  wzory kart 
pomiarowych oraz arkusze kalkulacyjne 
przeliczające wyniki pomiarów na odpowiednie 
przyrosty.

P1

Wykonywany pomiar Uzyskiwana informacja

Dx2

Dx1

P1
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Wykonywany pomiar Uzyskiwana informacja

Wykonywany pomiar Uzyskiwana informacja

Proces montażu rysomierza:

1. Za pomocą szablonu zaznaczyć 
położenie otworów pod kołki 
pomiarowe. 
2. Wywiercić otwory pod kołki 
pomiarowe.

3. Wypełnić dokładnie otwory klejem 
4. Wkleić kołki za pomocą wzornika 
5. Pozostawić wzornik do czasu 
związania kleju.

6. Po związaniu kleju zdjąć wzornik
7.Założyć 
elementy maskujące.
8. Nadać numer i podpisać punkt 
pomiarowy.

tabliczkę opisową oraz 
9. Wykonać i zapisać pomiar zerowy 
przemieszczeń oraz temperatur.
10. Kontynuować pomiary wg 
harmonogramu.
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