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BAZY POMIAROWE W PROCESIE KONTROLI
JAKOCI WYMIAROWEJ WIELKOGABARYTOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH
Streszczenie: Artyku³ porusza zagadnienia projektowania systemów kontroli wymiarowej
w procesie budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Skupiono siê g³ównie na
zagadnieniach osnów oraz baz pomiarowych. W artykule zaprezentowano oryginalne rozwi¹zanie z zakresu baz pomiarowych w znacznym stopniu usprawniaj¹cy procesy pomiarowe.
S³owa kluczowe: wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, jakoæ wymiarowa, pomiary, budownictwo okrêtowe, technologia, metrologia, osnowy pomiarowe.

WSTÊP
Jak wiadomo podstawowym celem prac kontrolno-pomiarowych prowadzonych
w procesie budowy kad³uba jest badanie kszta³tów i wymiarów elementów konstrukcyjnych oraz wyznaczanie ich po³o¿enia w przyjêtym uk³adzie wspó³rzêdnych. W celu
umo¿liwienia realizacji tych zadañ niezbêdne jest zak³adanie osnów monta¿owych, definiowanie uk³adów wspó³rzêdnych oraz nanoszenie na elementach konstrukcyjnych
baz pomiarowych. S¹ to zagadnienia znane jednak w budowie konstrukcji wielkogabarytowych sprawiaj¹ one spore trudnoci zwi¹zane g³ównie z bazami pomiarowymi
nanoszonymi na budowanej konstrukcji. Bazom tym powiêcono najwiêcej uwagi w
niniejszym artykule.
W celu zachowania spójnoci opracowania w artykule przedstawiono podstawowe
wiadomoci z zakresu osnów monta¿owych stosowanych w budownictwie okrêtowym. S¹ one cile powi¹zane z zagadnieniami baz pomiarowych.
Autor opracowania zajmuje siê konstrukcjami wielkogabarytowymi w przemyle
okrêtowym, w zwi¹zku z tym opisywane zagadnienia odnosz¹ siê do obiektów okrêtowych.

1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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OSNOWY MONTA¯OWE STOSOWANE W BUDOWNICTWIE
OKRÊTOWYM
Ze wzglêdu na wielkoæ obszaru, na którym odbywa siê monta¿ oraz gabarytów
samego kad³uba statku, w celu realizacji prac kontrolno-pomiarowych zak³adane s¹
osnowy monta¿owe na placu budowy (pochylni lub doku) oraz na konstrukcji (kad³ubie statku).
Osnowa realizacyjna zak³adana na pochylni zwi¹zana jest z jej uk³adem wspó³rzêdnych Oxyz. Jest ona wykorzystywana zarówno przy pomiarach wykonywanych
w p³aszczyznach {xy} jak i w kierunkach osi {z} (jest sieci¹ przestrzenn¹). Punkty
osnowy reprezentowane s¹ przewa¿nie za pomoc¹ p³ytek ze stali nierdzewnej.
Ogólny schemat osnowy monta¿owej pochylni zaprezentowano na rysunku 1.
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Rys. 1. Osnowa monta¿owa pochylni

l
l

Osnowê na pochylni mo¿na zak³adaæ jako sieæ:
jednorodn¹ (jednolity uk³ad obserwacyjny),
z³o¿on¹ z sieci g³ównej i szczegó³owej (pocz¹tkowo zak³adana jest sieæ w formie
du¿ych prostok¹tów, a nastêpnie jest ona zagêszczana).

Za³o¿enie oraz kontrola sieci jednorodnej mo¿liwa jest tylko na placu budowy
wolnym od przeszkód. Dla drugiego rodzaju sieci wolny obszar budowy niezbêdny
jest tylko przy zak³adaniu sieci g³ównej, której zagêszczanie realizowaæ mo¿na etapami

135

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 9, 2011

w miarê pojawiania siê korzystnych warunków obserwacji. Drugim czynnikiem przemawiaj¹cym na korzyæ zak³adania sieci g³ównych, a nastêpnie szczegó³owych jest
stosunkowo du¿a pracoch³onnoæ pomiarów sieci jednorodnych.
W procesie monta¿u kad³uba wspó³rzêdne osnowy monta¿owej mog¹ ulegaæ zmianom. Jest to spowodowane obci¹¿eniami placu budowy zmieniaj¹cymi siê w miarê
postêpuj¹cych prac monta¿owych oraz warunkami atmosferycznymi (g³ównie nas³onecznieniem). Sytuacja ta wymusza kontrolê po³o¿enia poszczególnych punktów sieci
poprzez pomiary okresowe.
Osnowa wewnêtrzna kad³uba statku

W celu powi¹zania wszystkich pomocniczych uk³adów lokalnych, zwi¹zanych
z poszczególnymi zespo³ami konstrukcyjnymi, z uk³adem 0XYZ jako g³ównym uk³adem roboczym, zak³ada siê wewnêtrzn¹ osnowê monta¿ow¹. Spe³nia ona rolê bazy
budowy i inwentaryzacji kad³uba.
Przedmiotowa osnowa zak³adana jest przewa¿nie w formie prostok¹tów. Ogólny
schemat wewnêtrznej osnowy monta¿owej kad³uba przedstawiono na rysunku 2.


Rys. 2. Osnowa wewnêtrzna kad³uba statku

Realizacja wewnêtrznej osnowy monta¿owej jest zadaniem skomplikowanym, gdy¿
deformacje budowanego kad³uba wynikaj¹ce z procesu produkcyjnego oraz zmiennych warunków atmosferycznych w znacznym stopniu utrudniaj¹ utrzymanie jej parametrów, a przede wszystkim warunków geometrycznych oraz prawid³owego usytuowania w przestrzeni. W zwi¹zku z powy¿szym niezbêdne jest czêste aktualizowanie
przedmiotowej osnowy za pomoc¹ pomiarów i odpowiednich obliczeñ.

BAZY POMIAROWE
Z teoretycznego punktu widzenia baz¹ mo¿na nazwaæ idealny element geometryczny (np. p³aszczyzna, linia prosta). W praktyce bazy wybiera siê na rzeczywistych elementach konstrukcyjnych. S¹ one realizowane przez tzw. punkty bazowe. Bazy stanowi¹ podstawê do monta¿u poszczególnych elementów w wiêksze zespo³y, a nastêpnie
sekcje bloki oraz ca³y kad³ub statku. Wykorzystywane s¹ one równie¿ do inwentaryzacji zmontowanych fragmentów konstrukcji.
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Przyk³adow¹ bazê stosowan¹ w procesie monta¿u gniazd i prowadnic kontenerów
zaprezentowano na rysunku 3.
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Rys. 3. Baza pomiarowa w procesie monta¿u gniazd i prowadnic kontenerów

W ujêciu ogólnym bazy pomiarowe stanowi¹ zagêszczenie wewnêtrznej osnowy
monta¿owej.
Ró¿norodnoæ analizowanych w procesie budowy elementów konstrukcyjnych
wymusza ka¿dorazowo koniecznoæ indywidualnego rozpatrywania doboru punktów
bazowych. Poni¿ej przedstawiono ogólne zalecenia jakimi nale¿y siê kierowaæ podczas
procesu projektowania, nanoszenia oraz kontrolowania punktów bazowych.
1) W celu zapewnienia najwiêkszej stabilnoci baz monta¿owych punkty bazowe nale¿y lokalizowaæ:
 w wêz³ach konstrukcyjnych, czyli w miejscach o najwiêkszej sztywnoci,
 na maksymalnie odleg³ych od siebie wêz³ach konstrukcyjnych.
2) Bazy monta¿owe powinny byæ reprezentowane przez wiêksz¹ liczbê punktów bazowych ni¿ niezbêdne minimum. Pozwoli to na kontrolê stabilnoci baz.

STABILNOÆ PUNKTÓW BAZOWYCH
W procesie prefabrykacji stalowych konstrukcji wielkogabarytowych wiêkszoæ
prac pomiarowych dotyczy pomiarów wzglêdnych wykonywanych specjalnymi metodami pomiarowymi. Omówienie tych metod mo¿na znaleæ w literaturze [2, 3, 4].
Pomiary te wykonywane s¹ wzglêdem danej p³aszczyzny odniesienia Pb.
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W projektowaniu prac pomiarowych nale¿y uwzglêdniaæ niebezpieczeñstwo odkszta³cenia punktów bazowych wyznaczaj¹cych p³aszczyznê odniesienia maj¹c na wzglêdzie, ¿e w procesie budowy zachodzi przewa¿nie koniecznoæ wykorzystywania danej
p³aszczyzny Pb w ca³ym procesie monta¿u kad³uba oraz p³aszczyzna odniesienia jest
przewa¿nie wyznaczana przez punkty bazowe le¿¹ce na budowanej konstrukcji i przesuniêcie jednego nawet z tych punktów powoduje zmianê po³o¿enia ca³ej bazy i przemieszczenie zwi¹zanego z ni¹ uk³adu odniesienia.
Dzia³ania maj¹ce na celu minimalizacjê omawianego zagro¿enia mo¿na podzieliæ na
nastêpuj¹ce obszary:
l ograniczenie wp³ywu zmiennych warunków atmosferycznych (g³ównie nas³onecznienia),
l analizê doboru lokalizacji punktów bazowych wed³ug kryterium ich niezmiennoci
podczas prowadzonych procesów technologicznych,
l kontrolê sta³oci bazy  zastosowanie punktów kontrolnych.
Obszar pierwszy dotyczy g³ównie przypadków, gdy stanowisko monta¿u nie jest
odizolowane od wp³ywu nas³onecznienia. W przypadkach takich prace kontrolno-pomiarowe nale¿y wykonywaæ we wczesnych godzinach porannych.
Obszar drugi  analiza doboru umiejscowienia punktów bazowych uwzglêdniaj¹ca
sztywnoæ technologiczn¹, jest problemem bardzo skomplikowanym. Badanie tego
zagadnienia wymaga przede wszystkim analiz podatnoci poszczególnych punktów
konstrukcji na odkszta³cenia wynikaj¹ce z prowadzonych procesów technologicznych
(procesy wprowadzaj¹ce do konstrukcji ciep³o, procesy transportowe). Problem ten
wymaga indywidualnego podejcia w zale¿noci od danej konstrukcji.
Obszar trzeci dotyczy badania ewentualnych odkszta³ceñ punktów bazowych
A, B, C, poprzez zastosowanie dodatkowych punktów kontrolnych. W przypadku bazy
Pb z³o¿onej z trzech punktów nie ma niezale¿nej kontroli, czy który z nich nie uleg³
odkszta³ceniu. Mo¿liwoæ takiej kontroli mo¿na osi¹gn¹æ poprzez zastabilizowanie w
procesie pomiarowym dodatkowych punktów Ki. Zapewni to utrwalenie p³aszczyzny Pb nie tylko przez punkty bazowe, ale równie¿ przez zastosowane dodatkowo
punkty kontrolne.
Analizuj¹c rezultaty dotychczasowych badañ i analiz autora mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
najwiêksze niebezpieczeñstwo przemieszczenia p³aszczyzny Pb wi¹¿e siê z odkszta³ceniami punktów bazowych w wzd³u¿ osi z. W zwi¹zku z tym w dalszych analizach
uwzglêdniano odkszta³cenia w kierunku wertykalnym.

ILOÆ I UMIEJSCOWIENIE PUNKTÓW BAZOWYCH
Omawiaj¹c dobór iloci i umiejscowienia punktów kontrolnych nale¿y dokonaæ
podzia³u prac pomiarowych na:
l przeprowadzane w fazie prefabrykacji sekcji i bloków,
l prowadzone podczas monta¿u kad³uba na pochylni.
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Podzia³ ten wynika z mo¿liwoci usytuowania omawianych punktów.
W pomiarach wykonywanych w procesie prefabrykacji przedmiotowe punkty mo¿na
umieszczaæ jedynie na mierzonym obiekcie. W takiej sytuacji identyfikowanie odkszta³conego punktu bazy polega na wtyczaniu osi celowej instrumentu w p³aszczyzny wyznaczane przez poszczególne kombinacje trójek utworzonych z punktów bazy A, B, C,
oraz punktów kontrolnych Ki. Ma to na celu znalezienie czterech punktów najbardziej
zbli¿onych do p³aszczyzny bazowej. Jest to zadanie czasoch³onne. Przyk³adowo przy
zastosowaniu trzech punktów Ki wymaga wykonania kilkunastu opisanych wy¿ej operacji. Wi¹¿e siê to ze znacznym wyd³u¿eniem czasu trwania procedur kontrolnych.
Propozycje autora umo¿liwiaj¹ce przyspieszenie omawianych procesów zaprezentowano w nastêpnym punkcie artyku³u.
W przypadkach, gdy wykonywany jest pomiar elementów konstrukcyjnych bêd¹cych czêciami zmontowanych fragmentów kad³uba statku (np. dno + burta + gród)
istnieje mo¿liwoæ usytuowania punktów kontrolnych na elementach wertykalnych (patrz
rys. 3). Jest to sytuacja znacznie korzystniejsza. Stwierdzenie to wynika z badañ odkszta³ceñ punktów bazowych przeprowadzonych w ramach opracowania [5].

OBLICZENIOWA METODA KONTROLI STA£OCI PUNKTÓW
BAZOWYCH
Jak ju¿ wspominano, kontrola sta³oci punktów bazy w przypadkach, gdy punkty
kontrolne le¿¹ na mierzonym obiekcie wymaga szeregu operacji pomiarowych. W celu
ich ograniczenia autor proponuje procedurê analityczn¹, która opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
l punkty kontrolne s¹ rozmieszczone w sposób zbli¿ony do zaprezentowanego na
rysunku 4:
 punkty K1 oraz K2 le¿¹ na prostych wyznaczonych przez punkty bazy $% i %& ,
 punkt K3 spe³nia warunek: ( [. 
l
l
l
l
l

(1)
(2)

[.  i \ . 

\ . ),

w pomiarze zerowym(1) punkty A, B, C tworz¹ p³aszczyznê 3 2E ,
rzêdne punktów kontrolnych Ki wyznaczono w pomiarze zerowym,
w pomiarze aktualnym(2) punkty A, B, C tworz¹ p³aszczyznê 3 E ,

z p³aszczyzn¹ 3 E zwi¹zany jest uk³ad wspó³rzêdnych Ox1y1z1,
wspó³rzêdne x i y punktów kontrolnych oraz bazowych w uk³adzie wspó³rzêdnych
Ox0y0z0 oraz Ox1y1z1 s¹ sobie równe.

Pomiar wykonywany wzglêdem danej p³aszczyzny odniesienia Pb po raz pierwszy.
Pomiar kontrolny sprawdzaj¹cy stabilnoæ punktów bazy.
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Rys. 4. Umiejscowienie punktów bazy oraz punktów kontrolnych

l

Proponowana procedura kontroli polega na:
wyznaczaniu wspó³rzêdnych z punktów kontrolnych w uk³adzie Ox1y1z1 oraz
analizie otrzymanych wyników,
.

l

u³o¿eniu równañ (w uk³adzie Ox1y1z1) p³aszczyzn 3 E wyznaczonych przez mo¿liwe kombinacje trójek utworzonych z punktów A, B, C i punktów kontrolnych Ki,
wyznaczeniu odleg³oci normalnych pozosta³ych punktów kontrolnych od danej

l

p³aszczyzny 3 E ,
wyborze punktów, które nie uleg³y przemieszczeniu.

l

M

.M

W celu sprawdzenia skutecznoci proponowanego rozwi¹zania wykonano szereg
symulacyjnych procesów kontroli sta³oci bazy. Polega³y one na symulowaniu odkszta³ceñ jednego lub dwóch punktów bazowych i wykonywaniu wy¿ej opisanych procesów pomiarowych oraz obliczeniowych. Testy dowiod³y, ¿e proponowany sposób
kontroli sta³oci bazy spe³nia za³o¿one zadania.
Na rysunku 5 zaprezentowano dwa wybrane procesy symulacyjne. Pierwszy z
nich (rys. 5 a) polega³ na symulowaniu odkszta³cenia jednego punktu natomiast drugi
(rys. 5 b)  dwóch punktów wyznaczaj¹cych p³aszczyznê bazow¹. Otrzymane w pomiarze aktualnym wartoci rzêdnych punktów kontrolnych w uk³adzie Ox1y1z1 zaprezentowano na rysunku (5 a) oraz (5 b). Na ich podstawie u³o¿ono równania p³asz.M

czyzn 3 E i obliczono od nich odleg³oci normalne poszczególnych punktów. Wybrane wyniki obliczeñ zamieszono w tabeli 1
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Rys. 5. Symulacja odkszta³ceñ punktów bazowych oraz kontrolnych
Tabela 1. Wyniki obliczeñ symulacji odkszta³ceñ punktów bazowych
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Na szaro zaznaczono punkty bazy, których przemieszczenie symulowano. Jak widaæ w obu prezentowanych przypadkach proponowana procedura pozwala je zidentyfikowaæ.
Omawiane obliczenia powinny byæ wykonywane praktycznie w czasie rzeczywistym, bezporednio na stanowisku pomiarowym. W tym celu autor opracowa³ program komputerowy Baz_kon wykonuj¹cy omówiony powy¿ej proces obliczeniowy.
Jego opis oraz algorytm zamieszczono poni¿ej.
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Program Baz_kon s³u¿y do okrelania wartoci odleg³oci normalnych zadanej grupy
punktów od p³aszczyzn utworzonych z mo¿liwych kombinacji trójek tych punktów.
Program zosta³ napisany w jêzyku Delphi. Jego algorytm przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Algorytm programu BAZ_KON

Rozpoczêcie pracy z programem

Program uruchamia siê klikaj¹c nazwê (ikonê) baz_kon co powoduje otwarcie okna
panelu g³ównego (rys. 7). Pracê z programem nale¿y rozpocz¹æ od opisania realizowanego zadania (okienko Opis rys. 7.a). Pozwala to zidentyfikowaæ plik z danymi przy
nastêpnym otwarciu.
Przygotowanie danych do analizy

Wspó³rzêdne punktów wprowadza siê poprzez wpisanie poszczególnych wartoci
w okienko Punkt (rys. 7.b). Wpisane wartoci nale¿y zatwierdziæ za pomoc¹ opcji
Dodaj (rys. 7.c). Program umo¿liwia wpisanie wspó³rzêdnych 26 punktów. Dane, dla
których maj¹ byæ wykonywane obliczenia przechowywane s¹ w plikach z rozszerzeniem *.bsc.
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Rys. 7. Interfejs programu BAZ_KON

Funkcje programu

Program posiada menu rozwijane  Plik oraz Operacje (rys. 7.d). Podstawowe
opcje w menu Operacje dostêpne s¹ równie¿ z panelu g³ównego (rys. 7.g). Operacje
na wspó³rzêdnych wykonuje siê poprzez ich zaznaczenie, a nastêpnie wybranie odpowiedniej funkcji. Po wpisaniu danych nale¿y wybraæ opcjê Oblicz. Wyniki zostaj¹ wywietlone w kolejnoci: odleg³oæ  punkty p³aszczyzny  punkt, którego odleg³oæ
zosta³a obliczona (rys. 7.e). Wyniki s¹ automatycznie sortowane wg ich wartoci  od
odleg³oci najmniejszej do najwiêkszej. W menu Plik dostêpne s¹ typowe funkcje (Zapisz, Otwórz itp.) ((rys. 7.f). Wszystkie funkcje programu dostêpne s¹ równie¿ poprzez skróty klawiaturowe opisane w menu rozwijalnym (rys. 7.c, 7.f). Program umo¿liwia wydrukowanie otrzymanych wyników.

PODSUMOWANIE
Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia sta³oci baz pomiarowych wykorzystywanych w procesie budowy wielkogabartyrowych konstrukcji stalowych
stanowi¹ bardzo wa¿ny element projektowania technologii, maj¹ du¿e znaczenie dla
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procesu kontroli jakoci wymiarowej. Wymagaj¹ one ci¹g³ych analiz maj¹cych na celu
zwiêkszenie jakoci kontroli wymiarowej.
Przedstawiona propozycja analitycznej metody wspomagaj¹cej kontrolê sta³oci baz
pomiarowych w znacz¹cym stopniu usprawnia t¹ kontrolê. Zaproponowane rozwi¹zanie zosta³o testowane w praktyce z dobrym skutkiem.
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MEASURING BASES IN MEASUREMENT QUALITY CONTROL PROCESS
OF LARGE-SIZE STEEL STRUCTURES
Abstract
Problems of design of measurement control systems in a building process of large-size steel
structures are presented in an article, especially issues of measurement matrixes and bases
are stressed. There is presented original solution in measurement bases scope facilitating
measurements processes.
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