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Monitorizarea seismică a unui bloc-turn în Filipine
Filipine este una dintre țările cu cele mai multe seisme din lume, cu
5 cutremure cu magnitudine egală sau mai mare de 7,4 pe scara
Richter din 2001.
Având în vedere că există multe regiuni puternic urbanizate, blocurile-turn reprezintă una dintre cele mai sensibile structuri care are
nevoie de monitorizare.
În exemplul prezentat în acest studiu de caz, se efectuează o
monitorizare seismică în interiorul unui bloc-turn din Taguig (vezi
Figura 1), în partea sud-estică a metroului Manila, aproape de
Sistemul de Detectare a Defecțiunilor din Valea Marikina.
Trei dispozitive MR3000SB sunt instalate la fundație, la mijlocul și la
ultimul etaj al structurii. Acestea au următoarele caracteristici:


Înregistrator intern și accelerometru triaxial;



Convertor intern AC / DC;



Conector RJ45 Ethernet;



Instalare orizontală.
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Figura 2a prezintă modulul MR3000SB instalat în tavan la etajul
intermediar, în timp ce Figura 2b prezintă dispozitivul MR3000SB
gata de instalare în tavan la ultimul etaj.
Instrumentele monitorizează în mod constant structura și trimit
avertismente instantanee dacă pragurile de accelerație predefinite
sunt depășite. O astfel de depășire poate duce la potențiale
deteriorări structurale.
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Monitorizare seismică bloc-turn
Taguig (Filipine)
Monitorizare mișcări puternice cu
3 dispozitive instalate la fundație,
la etajul intermediar si la ultimul etaj
MR3000SB cu accelerometru triaxial intern
Februarie 2018

B
Figura 2. Două MR3000SB folosite în proiect:
a) dispozitiv instalat în tavan, la etajul intermediar;
b dispozitiv gata să fie instalat în tavan, la ultimul etaj

Concluzii
Trei dispozitive MR3000SB de mișcare puternică sunt instalate
într-un bloc-turn din Taguig. Instrumentele monitorizează ca
accelerațiile să nu depășească valorile maxime acceptabile.

Figura 1. Blocuri-turn în Taguig (Filipine).
Dispozitivele MR3000SB sunt instalate în clădirea din stânga

Datele obținute de la senzori se pot folosi pe loc, pentru
alertarea persoanelor din cladire și, ulterior, pentru evaluarea
pagubelor suferite în urma evenimentului, precum și pentru
stabilirea măsurilor ce trebuie adoptate pentru punerea în
siguranță, dacă este cazul.
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