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S tan praktycznego wykorzystania
metody BIM (Building Informa-
tion Modeling) w inżynierii mo-
stowej jest ograniczony do fazy

projektowania (BIM 3D) i ewentualnie
budowy obiektu (BIM 4D i 5D). Użycie
modeli BIM do zarządzania i utrzyma-
nia mostów (BIM 6D i 7D) odnotowuje
się jedynie w projektach pilotażowych
i wciąż wymaga badań [6]. Rzadkością
jest też integracja modeli BIM z syste-
mami monitoringu stanu technicznego
konstrukcji typu SHM (Structural He-
alth Monitoring). Z drugiej strony,
wciąż brakuje skutecznej integracji sys-
temów SHM z gospodarką mostową
(SGM) [1]. Funkcjonują one niezależ-
nie i bez możliwości wykorzystania da-
nych gromadzonych w czasie monito-
ringu. Skoro podstawowym założe-
niem metody BIM jest zarządzanie in-
formacjami o budowli w całym cyklu
życia, to informacje te mogą pochodzić
z różnych źródeł, np. systemów SHM
oraz tradycyjnych inspekcji wizual-
nych wykonywanych cyklicznie w ra-
mach SGM. Model BIM mógłby więc

posłużyć do integracji bardzo zróżni-
cowanych danych. Ostatecznie można to
zrealizować w postaci cyfrowych bliź-
niaków mostów (Digital Twins), ale
wiąże się z tym konieczność przetwa-
rzania dużych i złożonych zbiorów da-
nych. W takich przypadkach konieczne
będzie użycie algorytmów sztucznej
inteligencji z uczeniem maszynowym
i sieciami neuronowymi.

W artykule opisano prace nad cyfro-
wymi bliźniakami mostów, jakie zespół
mostowy Politechniki Śląskiej rozpo-
czął w ostatnich latach. Pandemia spo-
wolniła nieco te działania, ale pozyska-
ne niedawno innowacyjne urządzenia
cyberfizyczne oraz zaangażowanie
współpracujących podmiotów z otocze-
nia społeczno-gospodarczego, a szcze-
gólnie zasoby spółki CADmost, sprawi-
ły, że prace badawcze znowu ruszyły.
Przedstawiono najważniejsze urządze-
nia, jakie będą testowane podczas in-
spekcji mostów oraz jeden z obiektów
mostowych, który stał się poligonem
doświadczalnym w badaniach nad cy-
frowymi bliźniakami mostów.

Poligony doświadczalne
Przy typowaniu obiektów mostowych

na poligony doświadczalne do badań
nad cyfrowymi bliźniakami kierowano się

przede wszystkim kryteriami dotyczącymi
ich geometrii, wielkości i złożoności. Po-
szukiwano obiektów, które można potrak-
tować jako reprezentatywne dla klas śred-
nich, a nawet dużych drogowych obiek-
tów mostowych, które jednocześnie speł-
niają ważne funkcje na sieci drogowych
połączeń miejskich, krajowych lub mię-
dzynarodowych. Ich inspekcje są często
czasochłonne i mogą być utrudnione ze
względu na dostęp do newralgicznych ele-
mentów konstrukcji i wyposażenia. Nie
chodziło o obiekty charakterystyczne ty-
pu land-mark czy o nietypowej konstruk-
cji (np. podwieszone albo łukowe). Takie
przypadki mogłyby rozpraszać prace ze-
społu przy rozwiązywaniu drugorzędnych
problemów wynikających np. ze zbyt
skomplikowanej geometrii, złożonego
systemu konstrukcyjnego lub pracochłon-
nego modelowania albo zagrożeń podczas
inspekcji. Nie bez znaczenia była też lo-
kalizacja obiektu. Chodziło o to, żeby
znajdował się on jak najbliżej kampusu
Politechniki Śląskiej.

Na pierwszym etapie prac wytypowa-
no trzy obiekty, które stały się poligo-
nem doświadczalnym do badań nad cyfro-
wymi bliźniakami mostów. Oznaczono je
roboczo: Cieszyn; Heweliusz i Knurów.
Nazwy te wynikają przede wszystkim z lo-
kalizacji każdego obiektu (rysunek 1).

1) Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
2) Firma Projektowa Wanecki
3) CADmost Projekt
*) Adres do korespondencji:

marek.salamak@polsl.pl

Streszczenie. Artykuł opisuje pierwszy etap prac nad cyfrowymi
bliźniakami mostów, podjętymi przez zespół mostowy Politech-
niki Śląskiej. Przedstawiono proces typowania obiektów mosto-
wych, które stały się poligonami doświadczalnymi. Każdy obiekt
został krótko scharakteryzowany pod kątem przydatności do te-
stowania urządzeń i technologii wspierających inspektorów mo-
stowych w procesie tworzenia cyfrowego bliźniaka. Pokazano
najważniejsze techniki, które obok metody BIM będą poddane ba-
daniom, a szczególnie mieszaną rzeczywistość, pojazdy UAV i re-
konstrukcję 3D ze skanowaniem laserowym oraz fotogrametrią.
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Abstract. The article describes the first stage of research on
digital twin bridges, which was undertaken by the bridge team of
the Silesian University of Technology. The process of selecting
bridge structures that have become testing grounds is presented.
Each bridge has been briefly characterized in terms of suitability
for testing devices and technologies supporting bridge inspectors
and the process of creating bridge digital twin. The most important
techniques that will be tested next to the BIM methodology are
shown and especially mixed reality, UAVs and 3D reconstruction
with laser scanning and photogrammetry.
Keywords: BIM; BMS; UAV; Digital Twins; infrastructure;
bridges.
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Most graniczny w ciągu drogi S52
w Cieszynie, to drugi w Polsce most
zbudowany w technologii nasuwania
podłużnego. Został zaprojektowany
przez zespół mostowy z Politechniki
Śląskiej w latach 80. XX wieku i był
traktowany jako obiekt prototypowy.
Warto nadmienić, że wówczas był to
najdłuższy tego typu obiekt w Europie,
który zbudowano tą metodą [3]. Znajdu-
je się w nim wiele trudno dostępnych
podczas inspekcji elementów konstruk-
cyjnych. Są to jedne z najwyższych w Pol-
sce filarów (ok. 25 m). Trzony podpór, to
smukła konstrukcja tarczowa z we-
wnętrznymi pustkami. Na nich znajdu-
je się kilkadziesiąt trudno dostępnych
łożysk sferycznych. Komory przyczół-
ków są mocno rozbudowane i zawiera-
ją nietypowo rozwiązane oparcie płyty
przejściowej na gęsto rozmieszczonych
łożyskach elastomerowych. Dźwigar
skrzynkowy długości 760 m jest poło-
żony wysoko nad terenem, co przy
ograniczeniu korzystania z przestrzeni
pod mostem powoduje duże utrudnie-
nia podczas inspekcji. Rzetelna inspek-
cja mostu jest sporym wyzwaniem ze
względu na znajdującą się pod nim głę-
boką rzekę, rozległą dolinę, eksploato-
waną linię kolejową i ruchliwe ulice.
Potrzebne jest zaangażowanie więk-
szych zasobów ludzkich i sprzętu niż
w przypadku innych obiektów.

Estakada Heweliusza zlokalizowana
nad torami kolejowymi w Gliwicach,

to pięcioprzęsłowy wiadukt o długości
całkowitej 216 m. Zbudowany został
w technologii nasuwania podłużnego
przez firmę Skanska, wg projektu inż.
P. Waneckiego. W przekroju poprzecz-
nym znajduje się tzw. betonowa skrzyn-
ka ze sprężeniem zewnętrznym. Taki
rodzaj konstrukcji jest bardzo często
stosowany przez projektantów i wy-
konawców w przypadku przęseł rozpię-
tości 50 – 150 m.

Konstrukcja estakady w ciągu au-
tostrady A1 w Knurowie [5] przebie-
ga nad zbiornikiem wodnym, drogą wo-
jewódzką i wielotorową stacją kolejo-

wą. Położona jest na terenach podle-
gających wpływom eksploatacji górni-
czej, co skutkowało podziałem kons-

trukcji na część z 15 przęsłami swobod-
nie podpartymi i część z 4 przęsłami
w układzie ciągłym. W efekcie estakada
została wyposażona w 160 szt. łożysk
mostowych i 34 duże wielomodułowe
urządzenia dylatacyjne, które dodatko-
wo generują hałas uciążliwy dla oto-
czenia [8]. Dostęp do nich jest bardzo
utrudniony, co zwiększa problemy pod-
czas inspekcji i koszty utrzymania.

Modelowanie mostów
i podstawy tworzenia
cyfrowych bliźniaków

Wszystkie wytypowane do badań mo-
sty zostały zaprojektowane w sposób
tradycyjny. W czasie ich budowy nie by-
ło dostępnych narzędzi BIM. W związ-
ku z tym przy modelowaniu 3D korzy-
stano przede wszystkim z archiwalnej
dokumentacji papierowej. Natomiast
braki lub niejednoznaczności interpreta-
cji tej dokumentacji uzupełniano techni-
kami rekonstrukcji 3D. Zastosowano
przede wszystkim fotogrametrię nisko-
pułapową (Cieszyn, Knurów, Hewe-
liusz) oraz skanowanie laserowe (Knu-
rów, Heweliusz). Na tej podstawie
utworzono chmury punktów, które po
zorientowaniu w globalnym układzie
współrzędnych posłużyły jako odnie-
sienie do modelowania 3D. Podstawo-
wym środowiskiem tworzenia modeli
BIM był program AutodeskRevit. W za-
leżności od typu elementu stosowano
poziom szczegółowości LOD 4 lub 5

zgodnie z [2]. Na rysunku 2 pokazano
chmurę punktów i fragmenty modeli po-
szczególnych obiektów.

Rys. 1. Mapa lokalizacji mostów poligonowych
Fig. 1. Map with the location of the bridge testing sites

Rys. 2. Fragmenty modeli BIM mostów poligonowych
Fig. 2. BIM model details of bridge testing sites
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Wykorzystane
techniki inspekcji

Na estakadzie Heweliusza sprawdza-
no skuteczność jedynej w naszym kra-
ju mobilnej aplikacji Smart Bridge In-
spection wspomagającej pracę inspek-
tora mostowego w terenie, opracowanej
przez spółkę CADmost. Można ją uru-
chomić na tabletach lub smartfonach
z systemem Android i Windows, które
wspierają technologię poszerzonej rze-
czywistości AR (Augmented Reality)
[9]. Aplikacja wyświetla modele BIM
i wychodzi poza obecne wymagania in-
strukcji GDDKiA [4]. Zakres jej stoso-
wania testowany jest głównie w kontek-
ście zgodności z oczekiwaniami pol-
skiej administracji drogowo-mostowej.
Sprawdzono także działanie bezprzewo-
dowych czujników typu smart do po-
miaru temperatury i wilgotności. Dzię-
ki wbudowanemu interfejsowi blueto-
oth potrafią one rejestrować monitoro-
wane parametry bezpośrednio w pamię-
ci smartfona lub tabletu.

Na obiektach Heweliusz i Knurów te-
stowany jest kask Trimble XR10, czyli
cyberfizyczne urządzenie w postaci ka-
sku budowlanego, który zintegrowany
jest z goglami mieszanej rzeczywistości
typu HoloLens2. Zarówno kask, jak
i współpracujące z nim oprogramowanie
Trimble Connect for HoloLens spełnia-
ją wymagania dotyczące bezpieczeństwa
inżyniera w terenie i w warunkach budo-
wy. Oceniano możliwości śledzenia ru-
chów dłoni i oczu, rozpoznawania i re-
jestracji mowy oraz automatyczną kali-
brację urządzenia. Testowano również,
na ile instynktowna jest interakcja z wy-
świetlanymi hologramami i opcjami me-
nu, które wyświetlane są przez aplikacje
zainstalowane w urządzeniu.

Ponadto sprawdzano podręczne
urządzenie Trimble SiteVision. Wy-
korzystuje ono technologię mieszanej
rzeczywistości, ale dzięki integracji
z precyzyjnym odbiornikiem GNNS
pozwala na wierne i bardzo dopasowa-
ne odwzorowanie wirtualnych modeli
na rzeczywistym obrazie. Scena po syn-
tezie obu obrazów wyświetlana jest
na klasycznym smartfonie, który wpi-
nany jest przez użytkownika do specjal-
nego uchwytu. Badano także przydat-
ność różnych typów pojazdów UAV
podczas rekonstrukcji 3D na potrzeby

modelowania oraz procesu inspekcji
trudno dostępnych elementów kon-
strukcji mostów.

Podsumowanie
W dobie powszechnej cyfryzacji co-

raz większych obszarów naszego życia,
w tym również procesów budowlanych,
które dotychczas funkcjonowały jako
sterowane ręcznie, widać jak ważna jest
integracja różnych systemów i techno-
logii wykorzystywanych do pozyskiwa-
nia, przetwarzania i udostępniania róż-
norodnych i ogromnych danych groma-
dzonych w całym cyklu życia obiektu
mostowego [7]. Nie wystarczy już tyl-
ko zarchiwizowana dokumentacja pa-
pierowa, coroczna wizualna inspekcja
stanu technicznego czy nawet zaawan-
sowany układ elektronicznego monito-
ringu typu SHM. Na przedstawionych
mostach poligonowych testowane będą
różne innowacyjne narzędzia cyfrowe.
Celem tych działań jest wypracowanie
założeń do cyfrowego bliźniaka mostu.

Literatura
[1] Bień Jan. 2010. Uszkodzenia, diagnostyka
obiektów mostowych. Warszawa: WKŁ.
[2] BIM Standard PL. Projekt zasad przygotowa-
nia i realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce
zgodny z normą PN-EN ISO 19650 i krajowym
prawem budowlanym. (2020). http://pzpb.com.pl/.
[3] Głomb J., A. Radziecki, J. Śliwka, J. Weseli.
1991. „Projekt i realizacja mostu granicznego
przez dolinę Olzy w Cieszynie”. Inżynieria i Bu-
downictwo (9): 331 – 335.
[4] Instrukcje przeprowadzania przeglądów dro-
gowych obiektów inżynierskich, GDDKiA, War-
szawa, 2011.
[5] Płaszczyk Tomasz, Kamil Korus, M. Uści-
łowski, Marek Salamak. 2021. „Cyfryzacja pro-
cesów utrzymania obiektów infrastruktury”. Ma-
teriały Budowlane 586 (6): 50 – 52.
[6] Sacks R. i in. 2018. „SeeBridge as next gene-
ration bridge inspection: Overview, Information
Delivery Manual and Model View Definition”.
Automation in Construction 90: 134 – 145.
[7] Salamak Marek. 2020. BIM w cyklu życia mo-
stów. Warszawa: PWN.
[8] Salamak Marek, R. Żuchowski. 2017. „Se-
lection, Maintenance and Acoustic Diagnostics
of Expansion Joints in Bridges Located in Areas
with Ground Deformations, Transactions of the
VŠB”. Technical University of Ostrava, Civil En-
gineering Series 17 (2): 89 – 98.
[9] Salamak Marek, M. Januszka. 2018. BrIM brid-
ge inspections in the context of Industry 4.0 trends.
In Powers, Frangopol, Al-Mahaidi, & Caprani
(Eds.), IABMAS 2018, Maintenance, Safety, Risk,
Management and Life-Cycle Performance of Brid-
ges (pp. 2260–2267). Taylor & Francis Group.

Przyjęto do druku: 26.07.2021 r.

TH
IX

A
N

–
Th

in
k

an
d

Th
ic

ke
n

–
no

w
oc

ze
sn

e
za

gę
st

ni
ki

do
pr

od
uk

cj
if

ar
b,

ty
nk

ów
,z

ap
ra

w
kl

ej
ow

yc
h

po
zw

al
aj

ąc
e

na
uz

ys
ka

ni
e

id
ea

ln
ej

ko
ns

ys
te

nc
ji

ip
ar

am
et

ró
w

ro
bo

cz
yc

h●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


