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Monitorizare REM în Montreal cu dispozitive
MR3000 & ROCK pe o perioadă de 5 ani
Sumar
Reţeaua de Metrou Expres (REM) este un proiect major de tranzit
public, în construcție, în Greater Montreal. Este cel mai mare
proiect de tranzit public efectuat în Quebec în ultimii cincizeci de
ani și va dubla lungimea rețelei actuale de metrou. Acesta va
avea 26 de stații și 67 km de șine noi (Figura 1), pentru o deplasare mai ușoara în oraș și pentru a evita congestiile de trafic. Noua
linie va lega, de asemenea, centrul orașului de aeroportul
Montreal-Trudeau, în aproximativ 20 de minute, iar finalizarea
acestuia este estimată în jurul anului 2023.

Geophysics GPR (partenerul local Syscom) este responsabil de
supravegherea completă a vibrațiilor pe întreaga durată a proiectului. Dispozitivele MR3000 & ROCK (Figura 2.) au fost selectate
pentru a efectua monitorizarea datorită celor mai bune caracteristici
de clasă și a capacităților de monitorizare în timp real. Conectat la
software-ul SCS pentru prelucrarea datelor și raportarea automată,
această soluție dovedită oferă cea mai bună rentabilitate a
investițiilor pentru astfel de proiecte majore.

NouvLR este consorțiul responsabil cu lucrările de construcție
ale REM și va trebui să respecte liniile directoare privind pragurile
de vibrație admise de FTA (Administrația Federala de Tranzit).

Rezumat Monitorizare
Proiect:
Sector:
Obiectiv:

Durata:
Tip dispozitiv:
Randament:

2

Figura 1.
Harta liniilor
de metrou
existente cu
noua linie REM,
colorată în verde

REM, Montreal (Canada)
Întreaga linie
Monitorizarea vibrației clădirilor, liniile de
metro existente, structuri sensibile
care înconjoară șantierele de construcție
pentru a respecta liniile directoare FTA
Minimum 5 ani
MR3000C, MR3000BLA & ROCK
Dispozitive instalate: > 80
Date transferate către SCS pentru
procesarea de date aproape în timp real,
raportare alarmă, automată și partajare
ușoară a datelor atunci când nivelul de
alarmă este depășit.

Figura 2. Dispositive de monitorizarea vibrațiilor
Syscom MR3000C & ROCK

Date cheie Rețeaua expres metropolitană (REM)
Oraș:
Montreal (Canada)
Nr. linie:
1
Lungime șină nouă: 67 km
Stații noi:
26
Flota inițială:
240 vagoane
Automatizare:
100% metro cu iluminare electrică
și automată
Începere:
De la 2021 până în 2023
Buget:
~ 6.3 miliarde CAD (~4.3 miliarde EUR)

info@bartec-syscom.com
www.bartec-syscom.com
scs.bartec-syscom.com

0748 261 010
ofﬁce@481.ro
www.481.ro

Configurarea monitorizării
MR3000C, MR3000BLA & ROCK utilizate pentru monitorizarea
vibrațiilor structurale au următoarele specificații:


senzor pentru măsurarea vitezei triaxial intern cu
sensibilitate ridicată, clasa 1 conform DIN45669-1;



Modem 3G sau 4G incorporat pentru conexiune
la internet prin rețeaua mobilă;



Instalare verticală sau orizontală, în funcție de locație;



Compatibilitate SCS pentru procesarea automată
a datelor.

MR3000C este utilizat pe scară largă și special conceput
pentru monitorizarea șantierului și în timpul lucrărilor de tunel.
MR3000BLA este cel mai potrivit pentru monitorizarea
vibrațiilor induse de explozie, când presiunea aerului este
îngrijorătoare. Dispozitivele ROCK reprezintă o soluție ideală
atunci când sursa de alimentare nu este disponibilă, datorită
autonomiei sale prelungite de până la 6 luni pe bateriile interne
unice.
Linii directoare referitoare la vibrații conform Administrației
Federale de Tranzit (FTA)
Un obiectiv foarte clar pentru REM în timpul lucrărilor de
construcție este evitarea sau minimizarea impactului asupra
locuitorilor prin implementarea de măsuri corespunzătoare.
În acest sens, cele două tabele din Figura 3 prezintă pragurile
de vibrații acceptabile în timpul construcției REM pentru
protecția clădirilor și în faza de funcționare, atunci când trenurile sunt în mișcare.
În timpul funcționării, pragurile sunt relevante pentru mai mult
de 70 de evenimente de vibrație pe zi.

Praguri de vibrații pentru protecția clădirilor (FTA)
Tipul clădirii

Viteze de vibrație
mm/secundă

VdB

Beton armat, oțel sau lemn (fără tencuială)

12,7

102

Beton sau zidărie (fără tencuială)

7,6

98

Clădiri din lemn și zidărie

5,1

94

Clădiri sensibile la deteriorare la vibrații

3,1

90

Figura 4. MR3000C stația de monitorizare Edouard-Montpetit
Praguri de vibrații în timpul funcționării (FTA)
Tipul clădirii

Șaisprezece puncte de măsurare sunt situate în jurul stației
Edouard-Montpetit, unde sunt situate mai multe infrastructuri
sensibile, cum ar fi:

mm/secundă

VdB

Categoria 1 - Sensibilitate ridicată

0,045

65



Tunel sub Mont-Royal

Categoria 2 - Rezidențial

0,101

72



Categoria 3 - Instituțional

0,143

75

Linie de metrou (linia albastra)



Studio de înregistrare

0,045

65

Laboratoare sensibile

Sala de auditoriu și teatru

0,101

72



Locuințe

Figura 3. Limite de prag FTA
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Viteze de vibrație
Pentru mai mult de 70 de
evenimente de vibrație pe zi

Consultați Figura 4 pentru imagini ale planificării construcției liniei
Edouard-Montpetit.
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Modalități de măsurare
şi set de date reale
Pentru a se conforma pe deplin liniilor directoare, este pusă în
aplicare o monitorizare permanentă 24/7. Sunt utilizate două
moduri de măsurare:


Declanșare automată - atunci când o amplitudine de
vibrație predefinită este depășită, sistemul înregistrează
date și potențial sună alarma;



Înregistrare de fond - Monitorizarea continuă a
amplitudinilor de vârf (X, Y, Z) ale Sumei Vectorului
și a frecvenței dominante pe perioade consecutive
de 30 de secunde.

Modul bazat pe declanșare automată permite analiza
post-procesare extinsă a evenimentului la o rată de eșantionare ridicată. Înregistrarea de fond, oferă o imagine de ansamblu rapidă a vibrațiilor, la fața locului, pe o perioadă lungă de
timp. Acest lucru garantează, de asemenea, că monitorizarea
este activă în proporție de 100% din momentul vizualizării
întregii perioade în SCS.

Figura 5. Înregistrare declanșată MR3000C

Consultați figurile 5 și 6 pentru exemple referitoare la declanșare
automată și înregistrare de fond., pragurile sunt relevante pentru
mai mult de 70 de evenimente de vibrație pe zi.

Figura 6.
Ȋnregistrare de fond
cu 8 dispozitive
MR3000C pe 1 şantier

Concluzii
Monitorizarea vibrațiilor induse de construcția REM
este un factor cheie în minimizarea și atenuarea
impactului asupra mediului. Datorită dispozitivelor
Syscom și know-how-lui celor de la GPR Geophysics,
soluția de monitorizare a vibrațiilor pusă în aplicare
pentru REM va oferi celor de la NouvLR informații
fiabile în timp real și, în consecință, le va permite să
rămână pe deplin conforme cu orientările FTA.
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Mulțumiri speciale pentru: Bartec Syscom, partenerii săi (Geophysics
GPR) 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.

