Dálkový dlouhodobý preventivní
monitoring poruch mostů
Současný stav a jeho limity

Budoucí stav a jeho možné přínosy

Vysoký počet mostů je v současnosti v některém z havarijních
stavů. Jejich manuální sledování dnes vyžaduje:

Klíčovou schopností je včas a rychle detekovat prohlubování
narušení celistvosti konstrukce, nejlépe v řádu sekund či minut, a
to při nižších nákladech na diagnostiku. Variantou je nasazení
nenáročné elektronické detekční a komunikační techniky, která
umožňuje:

§
§

častou přítomnost odborných pracovníků pro vizuální
kontrolu
techniku pro zpřístupnění, opakující se omezení provozu
během prohlídek

Od vzniku trhlin po závažné poškození nebo kolaps konstrukce
může uběhnout mnohem kratší interval než mezi běžnými nebo
hlavními prohlídkami mostu. To může mít fatální následky, jak
z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska náročnosti oprav.

§
§
§
§

v okamžiku detekce odeslat zprávu správci mostu (email,
SMS, apod.)
v pravidelných intervalech měřit a poskytovat údaje
několik let bez obsluhy na místě
být jednoduše instalovatelná a provozně nízkonákladová
pomoci určit okamžik pro nasazení nákladné diagnostiky

Směr řešení
Současné technologie internetu věcí (IoT) umožňují využít mechanismy,
které nebyly dříve dostupné:
§
§

§

nízkoenergetická diagnostická a komunikační zařízení pracující
s extrémně nízkými nároky na celkově spotřebovanou energii, tj.
bateriově bez výměny několik let
bezdrátové komunikační sítě LPWAN uzpůsobené právě pro
nízkoenergetický režim těchto zařízení (např. SIGFOX nebo NB-IoT,
případně LoRaWAN), které mají celoplošnou dostupnost
dostatečně jednoduchá a levná diagnostická zařízení včasného
varování, umožňující i masové nasazení.

Ve spolupráci s oddělením specialistů Ředitelství silnic a dálnic ČR firma SmartImp vyvinula a nasadila dva typy zařízení pro on-line diagnostiku
včasného varování narušení mostních konstrukcí (především z předpjatého betonu), které byly umístěny na několik mostů dálnic a silnic I. třídy.
SmartImp s.r.o. je společnost, která se specializuje v oblasti staveb, průmyslu a energetiky na vývoj a výrobu nízkoenergetických IoT
komunikačních zařízení se zabudovanými čidly nebo ovládáním externích čidel, případně datových rozhraní k čidlům.

Detekce rozevírání spár se SENSECOM-SK
SENSECOM-SK je jednoduché zařízení sloužící k detekci rozevírání
spár od velikosti mikrotrhlin 50µm. Zařízení využívá běžně používaná
detekční sklíčka, upravená pro elektronickou detekci. Jejich úprava
nesnižuje křehkost samotného skla a umožňuje stále i optickou
kontrolu trhlin/celistvosti skla standardním způsobem. K jednomu
komunikačnímu zařízení se připojují jedno nebo dvě detekční sklíčka,
případně i termistor. Zařízení tak umožňuje neprodleně, typicky do
minuty od vzniku trhliny na sklíčku, resp. od aktivního rozevírání spáry
mostní konstrukce, informovat správce mostu.

Zkušenost z nasazení na mostech
Už v rámci pilotního projektu byla úspěšně detekovaná trhlina na jednom ze sledovaných dálničních mostů. Správcem ŘSD byla po následné
prohlídce zdokumentována. Detekční prvek musí být instalován pomocí speciálního lepidla v místě, kde se může trhlina vyskytnout nejdříve,
typicky na kontaktní spáře dělených předpjatých nosníků, u kterých není rozevření spár nebo trhlin přípustné.
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Na dalším ze sledovaných mostů bylo vyzkoušeno chování 3
detekčních jednotek při plánované demolici, kdy téměř souběžně
s kolapsem mostu došlo k detekci poruchy. Dvě jednotky detekovaly
rozevření spáry ještě v průběhu kolapsu, třetí až při vyzvednutí
jednotky ze sutin.
Detailní informace z nasazení těchto detekčních zařízení jsou
k dispozici ve sborníku konference Mosty 2022, str. 165-169 Ing.
Jana Hromádka z ŘSD ČR, provozní úsek GŘ.

Detekce změny tuhosti mostní konstrukce
se SENSECOM-NFQ
Komunikační zařízení SENSECOM-NFQ je vyvinuto pro účely indikace změny tuhosti mostní konstrukce (včasná varování a podezření na změny).
Detekční část zařízení snímá průběžně frekvence kmitání nosné konstrukce mostu vyvolané běžnou nákladní dopravou a vyhodnocuje frekvence
ustálených vlastních kmitů. Trvalé snížení vlastní frekvence kmitů indikuje snížení tuhosti konstrukce a indikuje tak skrytou poruchu nosné
konstrukce (např. pokles předpínací síly nebo podrcení betonu v tlačené části betonového průřezu).
Vlastní frekvence
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Správci mostů tak získávají varování při detekovaných změnách tuhosti, a to mnohem dříve, než je příčina změny tuhosti viditelná při běžných
prohlídkách nebo diagnosticky (destruktivně nebo nedestruktivně) detekovatelná, např. dokumentací trhlin při rozevírání spár. Toto indikativní
varování je obvykle vhodným impulsem pro provedení prohlídky a zorganizování dynamické diagnostiky nebo sondáže mostní konstrukce.
Poznatky z pilotu tohoto typu zařízení budou v dohledné době přístupné zájemcům.

Komunikační zařízení pro přesné VW nebo analogové a digitální senzory
SmartImp vyrábí další typy komunikačních zařízení vhodných pro diagnostiku. Série komunikačních zařízení typu SENSECOM-HP disponují
elektronikou, která ovládá 1-5 sond s vibrační strunou (VW). Zařízení je schopno v pravidelných intervalech (typicky 2x denně) provádět měření
na přesných čidlech VW typu (např. změny délky, tlaky, náklony apod.) a odesílat data po několik let bez výměny baterie a bez nutnosti obsluhy.
Správce konstrukce dostává při překročení nastavených hodnot alarm emailem nebo prostřednictvím SMS. Severočeské doly používají tato
zařízení více než 4 roky pro měření výšek hladin ve více než 200 vrtech.
Podobně fungují komunikační zařízení SENSECOM-ANC, které mají napěťové nebo potenciometrické vstupy pro měření 1-3 analogových sond
(měření na běžných analogových sondách, např. teploty, posuvy a dilatace atd.). Komunikační zařízení řady SENSECOM-CMD jsou využívány pro
čidla s datovým rozhraním RS485 nebo RS232 s protokolem MODBUS.

Závěr
Nově vybudované celoplošné bezdrátové telekomunikační sítě LPWAN (např. SIGFOX nebo NB-IoT) umožňují dlouhodobé nasazení
nízkoenergetických měřicích a komunikačních zařízeních v terénu. Tato zařízení jsou schopna pracovat 5-15 let bez výměny baterií a bez další
obsluhy. Zařízení měří kritické parametry v pravidelných intervalech a při jejich změně neprodleně informují obsluhu (email nebo SMS). Obsluha
má rovněž přístup na portále k historii měření, správě událostí a vzdálenému nastavování zařízení.
Mezi prvními nasazovanými produkty firmy SmartImp pro mostní konstrukce v ČR byla zařízení určená pro:
§
§

monitoring rozevírání spár (trhlin) mostních konstrukcí prostřednictvím detekčních sklíček s elektronikou a dálkovým přenosem
(SENSECOM-SK)
monitoring změn tuhosti konstrukce prostřednictvím změny vlastních kmitů nosné betonové konstrukce mostů s dálkovým přenosem
(SENSECOM-NFQ).

Monitoring rozevření spár běží již 2 roky na několika mostech dálnic a silnic I.třídy. V jednom případě již došlo k úspěšné detekci vznikající trhliny.
Zařízení byla testována i při zvláštních podmínkách plánované demolice mostu. Monitoring tuhosti konstrukce je již několik měsíců v testovacím
a pilotním režimu.
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