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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Budowa rusztowania wsporczego w nawie południowej (rozwiązanie tymczasowe) 
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Wzmocnienie ścian szczytowych kościoła
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Wzmocnienie ścian szczytowych kościoła

za: Tomasz Majewski 2020
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Naprawa sklepień – etap I (cztery pola)
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Monitoring stanu technicznego - szczelinomierze

za: Tomasz Majewski 2020
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Założenie systemu LEICA GEOSYSTEMS – czujniki radiowe. Automatyczna rejestracja 
stanu czujników poprzez odczyty cyfrowe w stałych odstępach czasu.
Cotygodniowe raporty. 
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Regularne pomiary wody gruntowej w zamontowanych piezometrach. 
Przykładowe zestawienie wyników. 
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KONSTRUKCJA BAZYLIKI – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE 

Regularne pomiary geodezyjne reperów zamontowanych na filarach nawy południowej. 
Przykładowe zestawienie wyników. 
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 

w Gdańsku
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 
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Urządzenie to opiera swoją dokładność pomiaru na tradycyjnym rozwiązaniu
polegającym na obserwacji ruchu płynu umieszczonego w gumowej rurce (poziomica
wodna zwana również potocznie szlauchwagą lub szlaufwagą). Za pomocą sieci
połączonych czujników mierzy on z dużą dokładnością przemieszczenia pionowe
konstrukcji w czasie rzeczywistym. System ten charakteryzuje się bardzo dużą
dokładnością i może skutecznie mierzyć przemieszczenia w zakresie do ±500mm.
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 

w Gdańsku

Zasada działania: Zamontowane czujniki tworzą mapę sieci pomiarowej, która może
następnie monitorować pionową pracę konstrukcji na całej powierzchni. Wszystkie
czujniki układu są połączone ze sobą tą samą rurką z cieczą, a następnie są połączone ze
zbiornikiem wyrównawczym cieczy, który znajduje się powyżej całego układu
pomiarowego. Kiedy czujnik porusza się pionowo, odpowiadająca jej wysokość cieczy
zmieni się odpowiednio, niezależnie od wszystkich innych czujników.
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 

w Gdańsku

W kościele św. Mikołaja zakłada 
się, że całkowita długość 
instalacji wynosić będzie 75 mb. 
Elementy składowe urządzenia 
to 8 punktów pomiarowych 
(czujniki hydrostatyczne) oraz 1 
punkt referencyjny. 

Urządzenie zostanie 
skonfigurowane i połączone z 
platformą monitoringową 
QuickView w celu obserwacji i 
podglądu wykonywanych 
pomiarów i ich wyników. 
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 

w Gdańsku

ZAKŁADANE REZULTATY
montaż wnioskowanego systemu pozwoli na:  

- precyzyjną obserwację stanu zachowania fundamentów filarów w nawie południowej, 
dokładny pomiar ich ewentualnych ruchów i zagrożenia konstrukcyjnego 
- ocenę wpływu wykonanych dotychczas prac naprawczych przy sklepieniach na stan 
zachowania fundamentów 
- uzyskanie nowych, wiarygodnych danych o bezpieczeństwie lub zagrożeniu konstrukcyjnym 
kościoła św. Mikołaja
- zebranie szczegółowych danych w ciągu minimum 6 miesięcy obserwacji pozwalających na 
rzetelną ocenę  stanu zachowania fundamentów i podjęcie ostatecznej decyzji o konieczności 
wykonania prac naprawczych przy fundamentach oraz ich zakresie i metodzie (decyzja ta jest 
niezwykle istotna nie tylko dla bezpieczeństwa obiektu i jego konstrukcyjnej stabilizacji, ale 
także w kontekście finansowym i organizacyjnym robót. Wzmocnienie fundamentów filarów 
stanowić będzie dla Klasztoru bardzo kosztowną inwestycję oraz organizacyjnie bardzo trudną 
w realizacji, wymagającą zabezpieczenia, a także rozebrania i przeniesienia z wnętrza 
większości zabytkowego wyposażenia). 
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System automatycznego monitorowania przemieszczeń 
pionowych fundamentów Bazyliki św. Mikołaja 

w Gdańsku

KOSZT  ZADANIA

83 000,00 zł 

Obejmuje: 
- Wynajem 8 szt. hydrostatycznych czujników do niwelacji precyzyjnej HLC oraz 1 

szt. czujnika referencyjnego wraz ze sprzętem pomocniczym oraz skrzynką 
komunikacyjną (na okres 6 miesięcy) 

- Jednokrotny montaż oraz demontaż systemu wraz z mobilizacją/demobilizacją 
sprzętu oraz akcesoriów pomocniczych koniecznych do montażu/demontażu 
systemu wraz z brygadą roboczą. Konfiguracja systemu.

- Dostęp do platformy monitoringowej QuickView z podglądem wyników w czasie 
rzeczywistym w trybie 24/7


