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Monitorizarea vibrațiilor la demolarea
Centrului din Bonn cu MR3000C și MR3000BLA

Sumar
Obiectiv: Monitorizarea vibrațiilor clădirilor din
 apropierea locului de demolare al
 Centrului din Bonn
Dată: 19 martie, 2017
Locație: Bonn (Germania)
Pct. de măsurare: 4
Instrumente: - 3 MR3000C cu senzor de viteză triaxial
 intern și cu acumulator extern
 - 1 MR3000BLA cu senzor de viteză
 triaxial extern și microfon 
Analiză: SCS Cloud Software
 (scs.bartec-syscom.com)
Reglementare: DIN 4150-3 (Germania) – Vibrare la fundație 
 - Clădiri rezidențiale
Rezultat: Compararea vitezelor și frecvențelor
 maxime cu limitele normei DIN 4150-3

Configurarea de monitorizare
Demolarea Centrului Bonn se execută pe 19 martie 2017. În Figura 
1, este afișată clădirea cu câteva minute înainte de demolare.
Monitorizarea vibrațiilor se face pe 4 puncte diferite, în apropierea 
zonei de detonare, în conformitate cu harta din Figura 2. Instrumen-
tele din diferitele locații sunt prezentate în Figura 3, în timp ce 
dispozitivele utilizate și distanțele din zona de demolare sunt 
enumerate în Tabelul 1.

În Figura 4, sunt reprezentate momente succesive ale timpului 
legate de demolarea centrului din Bonn. Acestea sunt înregistrate 
de la Bonn Marriott Conference Hotel.

Figura 1. Centrul Bonn cu câteva minute înainte de demolare.

Figura 2. Harta cu zona de demolare și punctele de măsurare.

Centrul Bonn a fost un centru comercial din Bonn, în partea de vest 
a Germaniei. A fost construit între 1968 și1969 și avea o înălțime de 
60 m. Recent, municipalitatea din Bonn a decis să îl înlocuiască cu 
un nou centru și demolarea sa a fost programată pentru duminică, 
19 martie 2017.
Deoarece Centrul Bonn este situat în centrul orașului, municipalita-
tea a decis să monitorizeze efectele provocate de explozii asupra 
unor structuri înconjurătoare, în special două clădiri rezidențiale, un 
hotel și clădirea Comitetului Internațional Paralimpic.
În paralel cu măsurătorile oficiale efectuate de firma care se ocupă 
cu exploziile, sunt utilizate patru dispozitive de monitorizare 
suplimentare realizate de BARTEC SYSCOM pentru a înregistra 
vitezele în trei direcții și presiunea aerului în punctul de măsurare cel 
mai apropiat de locul de demolare.
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Figura 3. Instrumente instalate pentru monitorizarea vibrațiilor: MR3000C în MP1 (a); MR3000BLA în MP2 (b),
MR3000C în MP3 (c) și MR3000C în  MP4 (d).

Figura 4. Momentele succesive ale demolării Centrului Bonn, văzute de la Bonn Marriott Conference Hotel.

Tabelul 1. Locația, distanța și dispozitivul pentru fiecare punct de măsurare.

A B

C D

Pct.  Locație Distanța față Dispozitiv
măsurare  de șantier

MP1 Bonn Marriott Conference Hotel, într-o cameră 160m MR3000C
MP2 Clădire rezidențială, aproape de un perete 40m MR3000BLA
MP3 Comitetul Paralimpic Internațional, pe scările subsolului 70m MR3000C
MP4 Clădire rezidențială, pe scările exterioare 80m MR3000C

t=0s t=3s t=6s t=9s
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Denumire MR
Mr3000-17010010

Număr de serie
17010010

Data
19.03.2017 11:00:07

Durata
00:00:17.838

Ziua și ora declanșării
19.03.2017 11:00:10.862

Rata de eșantionare
1000

Amplitudini maxime
X:1,41 mm/s
Y: 2,12 mm/s
Z: 0,693 mm/s
VSUM: 2,14 mm/s

Frecvențe dominante
X: 3,57 Hz
Y: 3,11 Hz
Z: 3,27 Hz 

Figura 5. Istoricul de timp înregistrat în MP1, în hotelul Bonn Marriott Conference,
în timpul demolării Centrului Bonn.

Figura 6. Compararea vitezelor / frecvențelor evenimentului
înregistrate în MP1 cu limitele DIN 4150-3 pentru clădirile rezidențiale la fundație.
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Concluzii
Demolarea unei clădiri în centrul  orașului are un impact 
semnificativ asupra structurilor înconjurătoare, unde ar trebui 
instalate instrumente de vibrație pentru a verifica dacă valorile 
vitezelor sunt conforme cu normele de referință, pentru a se 
asigura că lucrările de demolare nu produc nici un fel de 
daune elementelor structurale.

Trei MR3000C și unul MR3000BLA sunt 
utilizate pentru monitorizarea vibrațiilor. 
Modulul MR3000BLA este instalat în 
punctul cel mai apropiat de locul de 
demolare, pentru a măsura și presiunea 
aerului. Microfonul este orientat în direcția 
exploziei.
Modelul MR3000C din MP1 este instalat 
într-o încăpere din interiorul hotelului Bonn 
Marriott Conference, în timp ce instrument-
ele din celelalte locații sunt montate 
aproape de fundațiile fiecărei clădiri, pentru 
a măsura vibrațiile transmise de la sol către 
structuri. Din acest motiv, valorile înregis-
trate sunt comparate cu limitele definite de 
standardul german DIN 4150-3 privind 
vibrațiile la fundația clădirilor rezidențiale.
Toate instrumentele sunt instalate tempo-
rar în timpul demolării și sunt alimentate de 
o baterie.

Mulțumiri speciale pentru: Syscom Bartec, colaboratorii săi (grupul 
Wolfel, partener de vânzări din Germania) și beneficiarul proiectului, 
care ne-au permis să folosim informațiile furnizate de ei.

Despre BARTEC SYSCOM
SYSCOM Instruments SA este o filială a BARTEC GROUP, un 
producător multinațional de echipamente de protecție industrială. 
În România, 481 este partener exclusiv BARTEC SYSCOM.
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