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Monitorizarea vibrațiilor în gară și la clădirile
învecinate din Zurich folosind instrumentele
SYSCOM MR3000C
Clădirile din jurul șantierului pentru renovarea Gării Centrale din
Zurich trebuie să fie monitorizate în mod continuu pentru a se
asigura că valorile vibrațiilor nu depășesc pragurile limită definite
de norma elvețiană SN 640312a. Din acest motiv, au fost
instalate 4 dispozitive de monitorizare MR3000C în diferite
locații, pentru a înregistra vibrațiile și pentru a trimite automat
notificări în cazul depășirii pragului limită.

Sumar
Oraș:
Beneficiar:
Compania de monitorizare:
Obiectiv:
Locație:
Înregistrator:
Senzori:
Durată supraveghere:

Zurich, Elveția
Porr Suisse AG
Ziegler Consultants
Monitorizare vibrații în timpul
lucrărilor de construcție
Gara centrala din Zurich
și clădirile din jur din Europaallee
4 MR3000C
Senzori interni de viteză
2 ani

Figura 1. Șantierul, cu șantierul pe stânga si clădirile în dreapta
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Plan de monitorizare
Gara Centrală din Zurich este cea mai importantă gară din
Elveția, cu un număr zilnic de aproximativ 400 000 de pasageri. Lucrările de construire a unui nou centru comercial și de
afaceri în apropierea stației principale au început în mai 2015
și vor dura până în mai 2017. Este instalat un sistem de
monitorizare pentru a verifica dacă nivelurile de vibrații din
clădirile care înconjoară șantierul, de-a lungul Europeallee, nu
depășesc nivelurile maxime definite de regulamentul elvețian
SN 640312a pentru clădiri sensibile și vibrații frecvente.
Harta șantierului este afișată în figura 2. Cele patru puncte de
măsurare MP1-MP4 au fost echipate cu câte un MR3000C cu:


Senzor de viteză triaxial intern, pentru a avea o soluție
compactă pentru monitorizarea vibrațiilor în
conformitate cu reglementările elvețiene;



Modul GPRS, pentru a trimite notificări automate
(alarme și mesaje de tip State-of-Health) atât prin e-mail,
cât și prin SMS și pentru a afișa în timp real nivelul
vibrațiilor;



Baterie externă, în caz de pierdere a puterii principale.
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B

MR3000C în punctele de măsurare MP1, MP2 și MP3 sunt
amplasate în clădiri diferite, în timp ce MR3000C în poziția
MP4 a fost instalat în noua stație de metrou, lângă linia 31
(a se vedea figura 3).

NOTĂ: Zona roșie delimitează lucrările de construcție dintre gară și clădirile de pe Europaallee.
Puncte de monitorizare și praguri

Notificări

MP

Localizare

Declanșator

Alarma 1

Alarma 2

Nivel depășit

MP1

Europaallee 23

0,5 mm/s

2 mm/s

4 mm/s

Declanșator

Crearea unui eveniment

MP2

Europaallee 11

0,5 mm/s

2 mm/s

4 mm/s

Alarma 1

SMS trimis către un operator local

Alarma 2

SMS trimis către operatorul local
și responsabilii cu monitorizarea

MP3

Europaallee 3

0,5 mm/s

2 mm/s

4 mm/s

MP4

Gara Europaallee 31

1,0 mm/s

2 mm/s

4 mm/s

Acțiune automată realizată de MR3000C

NOTĂ: Acțiunille sunt aceleași pentru toate MR3000C
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Analiza datelor
În figura 4, valorile de fond înregistrate la MP1 în decursul a
două zile din octombrie 2015 arată diferitele niveluri ale
vibrațiilor între zi și noapte. Vibrațiile sunt mai mari între orele
7:00 și 12:00 și între orele 13:00 și 16:00, corespunzătoare
perioadei de lucru pe șantier.

Figura 6. Valori maxime ale vibrațiilor din mai 2015
până în octombrie 2015.
Figura 4. Valorile de fond înregistrate la MP1 în perioada
15-17 octombrie, afișate cu lumină EAW.
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PPV-urile evenimentului sunt apoi comparate cu limitele definite
de regulamentul elvețian SN 640312a. În special, valorile sunt
comparate cu curba pentru "clădirile sensibile" și "vibrații
frecvente", deoarece monitorizarea este efectuată pe clădiri
comerciale, iar lucrările sunt realizate zilnic de luni până vineri.
În Figura 6, sunt afișate valorile maxime salvate în diferite perioade
între mai 2015 și octombrie 2015. MP4 a fost instalat abia la
începutul lunii octombrie. Până în prezent, nivelurile de vibrații nu
au atins niciodată 6 mm / s, pragul critic definit de norma elvețiană
pentru frecvențele joase.

Concluzii
Patru dispozitive MR3000C au fost instalate în Gara
Centrală și în clădirile înconjurătoare pentru a monitoriza
vibrațiile produse de șantier, atât în scopuri de asigurare,
cât și pentru conformitatea cu reglementările.
Datele sunt evaluate de compania elvețiană Ziegler
Consultants cu o raportare lunară a nivelurilor de vibrații
înregistrate în timpul lucrărilor de construcție. În cazul în
care limita de prag va fi depășită, intensitatea surselor de
vibrații la fața locului (precum excavații, exerciții pneumatice) va fi imediat redusă.

Figura 5. Eveniment înregistrat în octombrie 2015 pe MP1:
Istoricul timpului (a) și comparația cu norma
elvețiană SN 640312a (b).

În Figura 5, este prezentat evenimentul cel mai critic înregistrat la
MP1 în octombrie 2015. Pentru fiecare eveniment, viteza maximă
și frecvența maximă pentru cele trei axe și vectorul (modulul celor
trei componente) sunt salvate. Aceste valori sunt denumite PPV
(Viteza de vârf a particulei). Ca în majoritatea cazurilor, componenta verticală (axa z) este cea predominantă.
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Mulțumiri speciale pentru: Bartec Syscom, colaboratorii săi
(Ziegler Consultants și Porr Suisse AG) 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.

