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ZACHOWANIA	GRUNTU	I	OBIEKTÓW	BUDOWLANYCH	

W	REJONIE	REALIZACJI	INWESTYCJI	O	RÓŻNYM	
CHARAKTERZE	ODDZIAŁYWAŃ

ANALYSIS	OF	RESEARCH	METHODS	FOR	MEASURING	
THE	GROUND	AND	CONSTRUCTION	BEHAVIOR	NEAR	
COMPLETION	OF	VARIOUS	INVESTMENT	IMPACTS	

S t r e s z c z e n i e

W	artykule	przedstawiono	wyniki	badań	zachowania	gruntu	i	obiektów	budowlanych	w	bliskim	sąsiedztwie	kilku	in-
westycji	o	różnym	charakterze	oddziaływań,	takich	jak:	głębokie	wykopy,	drążenie	tuneli	metra	tarczami	mechanicz-
nymi	oraz	wznoszenie	budynków.	Monitorowany	teren	znajduje	się	w	ścisłym	centrum	Warszawy.	Badania	obejmują	
pomiary	geodezyjne	przemieszczeń	i	deformacji	monitorowanych	obiektów	z	wykorzystaniem	takich	technik,	jak:	
niwelacja	precyzyjna,	precyzyjne	pomiary	kątowo-liniowe,	skanowanie	laserowe.	W	analizowanym	rejonie	wyko-
nano	kilka	modeli	numerycznych	dotyczących	oddziaływania	na	obiekty	sąsiednie,	które	zostały	wykalibrowane	na	
podstawie	 rezultatów	pomiarów	przeprowadzonych	przed	 i	w	 trakcie	 realizacji	kolejnych	 inwestycji.	W	zakresie	
analizy	oddziaływań	nowych	inwestycji	na	istniejące	obiekty	porównano	wyniki	monitoringu	z	wynikami	prognoz	
numerycznych	wynikających	z	przygotowanych	modeli.

Słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, głęboki wykop, przemieszczenia obiektów

A b s t r a c t
The	 paper	 presents	 a	 research	 sites	 and	 results	 of	 analysis	 of	 behaviour	 of	 the	 ground	 and	 structures	 located	
within	 the	 close	 neighbourhood	 of	 several	 investment	 units,	 characterised	 by	 diversified	 impacts,	 including:	
deep	 excavations,	mining	 the	 underground	 railway	 tunnels	 using	 tunnel	 boring	machines	 and	 construction	 of	
buildings.	The	monitored	site	is	located	within	the	inner	centre	of	Warsaw.	Performed	analysis	covers	geodetic	
surveys	 of	 displacements	 and	 deformations	 of	 particular	 objects,	 using	 such	 techniques,	 as:	 precise	 levelling,	
precise	angular	and	linear	surveys,	laser	scanning.	Several	numerical	models	have	been	developed	for	the	analysed	
area,	concerning	the	impacts	on	neighbouring	objects;	those	models	were	calibrated	basing	on	results	of	surveys	
performed	before	and	in	the	course	of	implementation	of	particular	investment	units.	In	the	field	of	analysis	of	
impacts	of	new	investments	on	existing	structures,	results	of	monitoring	were	compared	with	results	of	numerical	
predictions,	resulted	from	developed	
Keywords: geodetic surveys, deep excavation, objects displacements
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1. Charakterystyka oddziaływań głębokich posadowień

Rozwój	urbanistyczny	sprawia,	że	w	centrach	miast,	w	gęstej,	nierzadko	zabytkowej	za-
budowie,	pojawiają	się	nowe	inwestycje	zwykle	o	kilkukondygnacyjnej	części	podziemnej.	
Obiekty	takie	wywierają	wpływ	nie	tylko	na	zabudowę	znajdującą	się	na	powierzchni	terenu,	
ale	 również	na	 istniejące	budowle	podziemne,	 takie	 jak	 tunele.	Przykładem,	 jak	poważne	
w	skutkach	mogą	być	następstwa	oddziaływań	takich	inwestycji,	może	być	katastrofa	Euro-
pleksu	w	Warszawie	w	1998	r.	[8].

W	trakcie	realizacji	głębokiego	posadowienia	występują	zróżnicowane	(co	do	wartości,	
kierunku	i	zwrotu	oraz	zmienne	w	czasie)	przemieszczenia	ośrodka	gruntowego,	oddziału-
jące	na	posadowione	na	nich	obiekty	budowlane.	W	opisie	procesów	oddziaływania	najwy-
godniej	jest	zastosować	podział	związany	z	poszczególnymi	etapami	wykonywania	obiektu,	
takimi	jak:	wykonanie	obudowy	wykopu,	obniżenie	zwierciadła	wody	gruntowej,	głębienie	
wykopu	 z	 sukcesywnym	 podpieraniem	 ścian	 (rozpieraniem	 lub	 kotwieniem),	 wykonanie	
płyty	 fundamentowej,	 wykonanie	 części	 podziemnej	 budynku	 do	 stanu	 „0”,	 zakończenie	
obniżania	 zwierciadła	wody	 gruntowej,	wykonanie	 części	 konstrukcyjnej	 budynku,	 robo-
ty	wykończeniowe	i	przekazanie	obiektu	do	eksploatacji,	okres	eksploatacji	(użytkowania)	
obiektu,	okres	rozbiórki	i	likwidacji	obiektu.

W	najbardziej	uznanych	i	cytowanych	analizach	[5]	nie	stwierdzono	istotnych	różnic	prze-
mieszczeń	dla	różnych	rodzajów	właściwie	zaprojektowanych	obudów	wykopów.	Oznacza	to,	że	
istnieje	czynnik	o	większym	znaczeniu	niż	rodzaj	obudowy.

Największy	wpływ	na	wielkość	przemieszczeń	ma	rodzaj	i	stan	gruntu	(jego	sztywność),	
w	którym	jest	wykonywany	wykop,	głębokość	wykopu	oraz	jakość,	staranność	i	tempo	wy-
konania	 robót.	Czas	wykonania	 robót	 jest	bardzo	ważnym	czynnikiem.	Przerwa	w	wyko-
nywaniu	 robót	 zawsze	 powoduje	 zwiększenie	wartości	 przemieszczeń	w	 rejonie	wykopu	
w	stosunku	do	realizacji	zgodnie	z	harmonogramem.

Spektrum	oddziaływań	głębokich	posadowień	na	otaczające	środowisko	można	podzielić	
na	dwie	grupy:	
 – fizyczne,	nieuniknione,	wynikające	z	mechaniki	ośrodka	i	procesu	jego	odciążania	oraz	
obciążania	zwane	dalej	naturalnymi,	

 – technologiczne	(wynikające	z	uwarunkowań	realizacji,	związane	z	przyjętymi	rozwiąza-
niami	oraz	starannością	wykonania).
Oddziaływania	sklasyfikowane	jako	fizyczne	są	skutkiem	zmian	stanu	naprężenia	w	podłożu	

podczas	realizacji	wykopu	i	obiektu,	wynikających	kolejno	z:	odciążenia	podłoża	(wykonanie	wy-
kopu),	obciążenia	wtórnego	oraz	obciążenia	dodatkowego. 

Zasięg	 strefy	 oddziaływania	 oraz	 wartości	 przemieszczeń	 wynikających	 z	 odciążenia	
podłoża	zależą	od	rodzaju	podłoża,	parametrów	geotechnicznych	oraz	od	ciężaru	gruntu,	któ-
ry	zostanie	usunięty	z	wykopu,	a	więc	również	głębokości	i	powierzchni	wykopu.	W	trakcie	
realizacji	głębokich	wykopów	występują	dodatnie	przemieszczenia	pionowe	(wypiętrzenia),	
przede	wszystkim	dna	wykopu,	ścian	obudowy,	ale	również	powierzchni	terenu	oraz	obiek-
tów	wokół	wykopu.	Przemieszczenia	wynikające	z	odciążenia	mają	 istotny	udział	w	war-
tościach	całkowitych	przemieszczeń	pionowych	i	z	tego	względu,	poprzez	redukcję	końco-
wych	osiadań,	mają	wpływ	na	bezpieczeństwo	sąsiednich	obiektów	i	ewentualne	roszczenia	
ich	właścicieli.

Wartości	przemieszczeń	będących	efektem	obciążenia	wtórnego	oraz	dodatkowego	wy-
nikają	 z	 parametrów	 geotechnicznych	 gruntu	w	 rejonie	 posadowienia	 oraz	wielkości	 ob-
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ciążeń	przekazywanych	na	podłoże.	W	przypadku	głębokiego	posadowienia	obciążenie	do-
datkowe	może	 nie	wystąpić,	 jeżeli	 ciężar	wykonywanego	 obiektu	 nie	 przekroczy	 ciężaru	
usuniętego	gruntu.

Zakres	i	rozmiar	oddziaływań	technologicznych	zależy	od	wpływu	przyjętych	rozwiązań	
na	zmiany	stanu	naprężenia	ośrodka	gruntowego.

Efektem	wymienionych	 oddziaływań	 są	mierzalne	 przemieszczenia.	 Zdaniem	 autorów	
przemieszczenia	pionowe	są	spowodowane	w	większym	stopniu	przez	oddziaływania	natural-
ne,	a	przemieszczenia	poziome	wynikają	prawie	zawsze	z	przyczyn	technologicznych.	Między	
nimi	istnieje	jednak	pewna	współzależność.	Ugięcie	obudowy	wykopu	w	trakcie	jego	głębienia	
zmniejsza	wypiętrzenie	terenu	wokół	głębokiego	posadowienia.	Tym	samym	powoduje	więk-
sze	osiadania	całkowite	w	końcowych	fazach	realizacji	obiektu.

Decyzja	o	przyjęciu	rodzaju	i	parametrów	obudowy	ma	istotny	wpływ	na	przyszłe	prze-
mieszczenia	–	głównie	poziome.	Znaczący	wpływ	może	mieć	oddziaływanie	elementów	no-
śnych	na	grunt	za	ścianą.	Przykładowo	wykonanie	kotew	(buławy	mogą	znajdować	się	kilka	
metrów	od	krawędzi	wykopu),	a	następnie	ich	sprężenie	zmienia	stan	naprężenia	i	parametry	
ośrodka.	Analizując	kształt	powierzchni	terenu,	można	wskazać	jego	charakterystyczne	ce-
chy	 powiązane	 z	 oddziaływaniem	 zakotwień.	 Podobnie,	można	wskazać	 zmiany	 kształtu	
powierzchni	terenu	będące	skutkiem	zjawiska	destrukcji	ośrodka	gruntowego	na	skutek	wy-
noszenia	gruntu	spowodowanego	przeciekami	przez	obudowę	wykopu	(np.	na	połączeniach	
sekcji	ścian	szczelinowych)	lub	błędów	popełnionych	przy	wykonaniu	kotew	lub	wzmacnia-
niu	podłoża	pod	sąsiednimi	budynkami.

Głębokie	wykopy	wymagają	 zazwyczaj	wykonania	odwodnienia.	Zakres	odwodnienia	
zależy	od	zastosowanej	obudowy	wykopu	i	od	warunków	hydrogeologicznych	w	podłożu,	
takich	 jak	 liczba	poziomów	wodonośnych	czy	występowanie	wód	pod	ciśnieniem.	Każde	
obniżenie	poziomu	wody	gruntowej	wywołuje	zmianę	stanu	naprężenia	w	podłożu.	Jeżeli	
zmiany	poziomu	wody	mieszczą	się	w	granicach	naturalnych	wahań	sezonowych,	nie	mają	
istotnego	wpływu	na	wartości	osiadań.	W	przypadku	obniżenia	zwierciadła	wody	gruntowej	
znacznie	przekraczającego	wahania	naturalne,	mogą	wystąpić	dodatkowe	osiadania	oraz	na-
silenie	konsolidacji	filtracyjnej.

Wpływ	głębokich	posadowień	na	otoczenie	jest	złożony	i	każda	inwestycja	wymaga	od-
dzielnej	analizy,	tym	bardziej,	jeżeli	znajduje	się	w	środowisku	zurbanizowanym.	Znakomi-
tym	obszarem	do	prowadzenia	badań	w	tym	zakresie	jest	obecnie	centrum	Warszawy	z	dy-
namicznie	rozwijającym	się	głęboko	posadowionym	budownictwem	wysokościowym	oraz	
realizowaną	 obecnie	 II	 linią	Metra	Warszawskiego.	Określenie	wzajemnych	 oddziaływań	
pomiędzy	 realizowanym	 obiektem	 budowlanym	 a	 sąsiednią	 zabudową	 lub	 infrastrukturą	
podziemną	 bywa	 konieczne	 nie	 tylko	w	 procesie	 projektowania,	 ale	 również	w	 procedu-
rze	uzyskania	pozwolenia	na	budowę.	W	przypadku	skomplikowanej	budowy	geologicznej	
i	 hydrogeologicznej	podłoża,	przy	analizie	głębokiego	posadowienia	obiektu	 zakładającej	
współpracę	obudowy	wykopu,	 płyty	 dennej	 i	 innych	 elementów	konstrukcyjnych	podsta-
wową	metodą	prognozowania	wzajemnych	oddziaływań	jest	symulacja	numeryczna	(mode-
lowanie	matematyczne).	Kalibrację	modelu	po	pierwszej	fazie	realizacji	inwestycji	można	
wykonać	za	pomocą	analizy	wstecz	(back analisys)	na	podstawie	danych	z	monitoringu	geo-
dezyjnego	[10].	Parametry	gruntowe	mogą	zostać	potwierdzone	za	pomocą	metody	sejsmiki	
powierzchniowej.	W	zakresie	analizy	oddziaływań	nowych	inwestycji	na	istniejące	obiekty	
porównano	wyniki	monitoringu	z	wynikami	prognoz	numerycznych	wynikających	z	przy-
gotowanych	modeli.
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Realizacja	inwestycji	budowlanych	i	prawidłowa	eksploatacja	powstałych	już	obiektów	
budowlanych	 wymaga	 prowadzenia	 monitoringu	 geodezyjnego.	 Monitoring	 geodezyjny,	
choć	prowadzony	przy	okazji	wielu	nowych	inwestycji,	nie	jest	jednak	standardem.	Można	
odnieść	wrażenie,	że	zakres	monitoringu,	dobór	metod	pomiarowych,	częstotliwość	wykony-
wania	pomiarów,	a	nade	wszystko	okres	prowadzenia	pomiarów	często	są	dziełem	przypad-
ku.	Choć	istnieją	na	rynku	wytyczne	dotyczące	ochrony	zabudowy	w	sąsiedztwie	głębokich	
wykopów	wydane	przez	Instytut	Techniki	Budowlanej	[4],	jednak	instrukcje	w	nich	zawarte	
traktowane	są	przez	konstruktorów	i	wykonawców	raczej	fakultatywnie	niż	obligatoryjnie.	
Dobór	metod	 pomiarowych	 jest	 często	 przypadkowy,	 a	w	 nielicznych	 tylko	 przypadkach	
pomiary	wyprzedzają	inwestycję	i	są	prowadzone	po	jej	zakończeniu.	

2. Poligony doświadczalne

Zakład	Geodezji	 Inżynieryjnej	 i	Pomiarów	Szczegółowych	 (Politechnika	Warszawska,	
Wydział	Geodezji	i	Kartografii)	prowadzi	doświadczalne	pomiary	terenowe	na	kilku	poligo-
nach	badawczych	(rys.	1)	zlokalizowanych	w	centrum	Warszawy,	wzdłuż	budowanej	II	linii	
Metra	Warszawskiego,	w	rejonach:	
 – Ronda	Daszyńskiego	(poligon	Rondo	Daszyńskiego)	i	sąsiadującego	odcinka	ulicy	Pro-
stej	(poligon	Marvipol),	

 – skrzyżowania	ulic	Prostej	i	Żelaznej	(poligon	Żelazna),
 – Ronda	ONZ	(poligon	Rondo	ONZ).
W	obszarze	wymienionych	poligonów	badawczych	główne	oddziaływania,	których	skutki	

są	obserwowane	w	formie	przemieszczeń	i	deformacji	obiektów,	to	wpływ	budowy	II	linii	Metra	
Warszawskiego	oraz	realizacje	głębokich	posadowień	w	środowisku	silnie	zurbanizowanym.

W	 przypadku	 poligonów	 doświadczalnych	 Żelazna,	Marvipol	 i	 Rondo	 Daszyńskiego	
obserwowanym	oddziaływaniem	 jest	 budowa	 tuneli	 II	 linii	Metra	Warszawskiego.	Zapla-
nowano	obserwację	rozwoju	niecki	osiadania	spowodowanej	budową	pierwszego	tunelu,	jej	
stabilizację,	a	następnie	nałożenia	oddziaływania	w	trakcie	wykonywania	kolejnego	tunelu	
metra.	W	zakresie	pomiarów	geodezyjnych	przewidziano	precyzyjne	pomiary	niwelacyjne	
(na	poligonach	Żelazna	i	Rondo	Daszyńskiego	w	postaci	profili	poprzecznych	prostopadłych	
do	osi	linii	metra).	Ze	względu	na	opóźnienia	w	harmonogramie	realizacji	tuneli	metra	do-
tychczas	wykonano	dwa	cykle	pomiarowe,	które	rejestrują	stan	wyjściowy	przed	wystąpie-
niem	oddziaływań	drążonych	tuneli	metra.

W	przypadku	poligonu	Rondo	ONZ	inwestycjami	oddziałującymi	są	głębokie	posadowienie	
wysokościowca	Skanska	Atrium	South	II	(rys.	2)	u	zbiegu	ulic	Ciepłej	i	Pereca	oraz	budowa	stacji	
metra	(rys.	3),	a	w	niedługiej	przyszłości	wyburzenie	5	kondygnacyjnego	budynku	sąsiedniego	
przy	ul.	Prostej	oraz	drążenie	tuneli	metra.	Na	rys.	2	symbolem	I	oznaczono	wykonany	budynek	
wykorzystany	do	weryfikacji	parametrów	podłoża,	a	symbolem	III	projektowaną	kolejną	naj-
wyższa	część	budynku	Atrium	South.	W	obszarze	poligonu	prowadzone	są	precyzyjne	pomiary	
kątowo-liniowe,	precyzyjne	pomiary	niwelacyjne,	pomiary	inklinometryczne	oraz	skanowanie	
laserowe.	Poligon	obejmuje	budynki	Ciepła	3,	Pereca	1A,	Prosta	12/14,	na	których	zainstalowano	
monitorowane	repery	ścienne	oraz	znaki	naścienne	z	folii	refleksyjnej.	Dla	pomiarów	kątowo-
-liniowych,	niwelacyjnych	i	sondowań	inklinometrycznych	badania	prowadzone	są	w	interwale	
zależnym	od	stopnia	zaawansowania	inwestycji,	których	oddziaływanie	jest	badane.	Wykonywa-
nie	skanowania	laserowego	przewidziano	w	interwale	dwumiesięcznym.
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Rys.	1.	Poligony	doświadczalne	wzdłuż	II	linii	Metra	Warszawskiego

Fig.	1.	Experiment	areas	along	The	Second	Underground	Line	in	Warsaw

Rys.	2.	Plan	lokalizacji	budynku	Skanska	Atrium	South	II	(symbol	II	na	rysunku)	przy	ul.	Ciepłej	 
i	Pereca	(na	samym	dole	obiekty	poligonu	Rondo	ONZ)

Fig.	2.	Skanska	Atrium	South	II	building	location	plan	(symbol	II	in	the	figure)	at	Ciepła	and	Pereca	
Streets	(at	the	bottom	of	plan	are	objects	of	experiment	area	„Rondo	ONZ”)
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Rys.	3.	II	linia	Metra	Warszawskiego	–	przebieg	tuneli	i	stacja	w	sąsiedztwie	poligonu	Rondo	ONZ	
(w	lewym	górnym	rogu)

Fig.	3.	The	Second	Underground	Line	in	Warsaw	–	course	of	the	tunnels	and	stations	in	the	
neighborhood	experiment	area	„Rondo	ONZ”	(upper	left	corner)

3. Weryfikacja analiz numerycznych pomiarami geodezyjnymi

Od	wielu	lat	zagadnienie	modelowania	przemieszczeń	obudowy	i	terenu	przyległego	do	
głębokiego	wykopu	jest	analizowane	przez	wielu	badaczy	[9].	Rozrzut	dokładności	wyników	
modelowania	jest	bardzo	duży	i	przekracza	zakres	–50	do	+100%	w	stosunku	do	wartości	
pomierzonej,	określanej	 jako	podstawa	dokładności	szacowania	przemieszczeń.	Podkreśla	
to	wagę	wiedzy	i	doświadczenia	autorów	obliczeń	w	zakresie	stosowania	i	doboru	parame-
trów	poszczególnych	modeli	konstytutywnych.	Dotyczy	 to	przede	wszystkim	parametrów	
sztywności	 (zmieniających	się	z	odkształceniami	ośrodka),	w	mniejszym	stopniu	 również	
parametrów	wytrzymałościowych	gruntów.	

Decydującym	 kryterium	wyboru	modelu	 obliczeniowego	 jest	 dostępność	 parametrów	
materiałowych	o	odpowiedniej	 jakości,	 ewentualnie	możliwość	 ich	wyznaczenia	zarówno	
w	sensie	technicznym,	jak	i	ekonomicznym	(sfinansowanie	odpowiednich	badań	przez	inwe-
stora).	Duże	znaczenie	ma	wybór	metody	wyznaczania	parametrów.	Zazwyczaj	przy	braku	
odpowiedniej	 liczby	 parametrów	 niezbędnych	 do	 zastosowania	 zaawansowanych	 modeli	
gruntów	 (co	 jest	wciąż	 powszechne	 przy	 obliczeniach	 dotyczących	 rzeczywistych	 obiek-
tów),	projektant	decyduje	się	na	obliczenia	bazujące	na	warunku	Coulomba-Mohra	(C-M)	
lub	Druckera-Pragera	(D-P).	

Do	weryfikacji	wartości	parametrów	od	lat	wykorzystywana	jest	również	analiza	wstecz	
[2,	6].	Jest	to	sprawdzone,	skuteczne	narzędzie	pozwalające	poprawić	dokładność	określenia	
wartości	parametrów	materiałowych	wykorzystanych	w	obliczeniach.	Wadą	metody	jest,	że	
może	być	wykonana	po	zrealizowaniu	części	konstrukcji	i	monitorowaniu	jej	przemieszczeń	
(czasami	za	późno)	oraz	że	uzyskane	w	ten	sposób	parametry	mogą	być	stosowane	w	po-
dobnych	 konstrukcjach	 zlokalizowanych	w	 podłożu	 o	 podobnych	 cechach	 i	 na	 podobnej	
głebokości.	Analiza	wstecz	jest	również	pomocna	przy	ustalaniu	przyczyn	nietypowego	za-
chowania	się	obiektu	(awaria,	katastrofa),	a	w	szczególności	podczas	rekonstrukcji	przebie-



205

gu	awarii	oraz	ustalaniu	wartości	obciążeń	powodujących	nietypowe	zachowanie	się	obiektu	
budowlanego.	 Zastosowanie	 metody	 obserwacyjnej	 pozwala	 wykorzystać	 doświadczenia	
(np.	zweryfikowane	wartości	parametrów	materiałowych)	ze	zrealizowanego	etapu	powsta-
jącej	inwestycji	w	kolejnym	etapie	jej	realizacji.	

Po	odpowiedniej	kalibracji	modelu	w	pierwszych	etapach	budowy	pod	kątem	wartości	
parametrów	 podłoża	 lub	 przy	 wykorzystaniu	 parametrów	 materiałowych	 zweryfikowa-
nych	dla	innej	inwestycji	w	analizowanym	rejonie	uzyskuje	się	znaczne	zmniejszenie	błędu	
względnego.

Weryfikacja	 opracowanego	modelu	 numerycznego	wykonana	 na	 podstawie	 pomiarów	
rzeczywistych	 przemieszczeń	 obiektu	 stanowi	 najważniejsze	 potwierdzanie	 adekwatności	
modelu	odtwarzającego	realny	harmonogram	realizacji	oraz	wynikającego	z	przyjęcia	po-
prawnych	obciążeń	i	parametrów	materiałowych.	Służy	to	zdobywaniu	doświadczeń	dosko-
nalących	procedury	weryfikacji	parametrów	materiałowych	(zakres	małych	odkształceń)	lub	
modyfikacji	wyznaczonych	dla	innego	zakresu	odkształceń.	

Zaniechanie	weryfikacji	modelu	–	przy	dostępności	pomiarów	przemieszczeń	–	jest	„błę-
dem	w	sztuce”,	który	często	pojawia	się	przy	wykorzystaniu	symulacji	numerycznych.	W	ob-
liczeniach	numerycznych	wyznaczone	przemieszczenia	są	podstawą	do	określenia	naprężeń	
oraz	innych	wartości	wyznaczanych	w	wyniku	symulacji.	Brak	weryfikacji	modelu	pod	kątem	
zgodności	przemieszczeń	obliczonych	i	rzeczywistych	uniemożliwia	potwierdzenie	popraw-
ności	wartości	sił	wewnętrznych	przyjętych	do	wymiarowania	konstrukcji.	Wyniki	obliczeń	
numerycznych	powinny	stanowić	podstawę	do	sformułowania	warunków	prowadzenia	moni-
toringu	obiektu	wraz	z	określeniem	oczekiwanych	wartości	przemieszczeń	w	poszczególnych	
fazach	budowy	oraz	dopuszczalnych	odchyleń,	traktowanych	jako	wartości	alarmowe.	Ma	to	
szczególne	znaczenie	przy	realizacji	obiektów	w	środowisku	zurbanizowanym.

W	analizowanym	rejonie	wykonano	kilka	symulacji	numerycznych	dotyczących	oddzia-
ływania	na	obiekty	sąsiednie,	które	zostały	wykalibrowane	na	podstawie	rezultatów	pomia-
rów	przeprowadzonych	przed	i	w	trakcie	realizacji	kolejnych	inwestycji.

Na	rysunku	2	przedstawiono	plan	sytuacyjny	sąsiednich	inwestycji	Atrium	City	(powy-
żej)	i	Atrium	South	II	(poniżej)	z	zaznaczonymi	trzema	przekrojami	obliczeniowymi.	Model	
dla	pierwszego	z	nich	(oznaczony	symbolem	A-A)	został	wykonany	w	trakcie	zakończonej	
realizacji	budynku	Atrium	City	[7].	Model	–	dla	przekrojów	oznaczonych	symbolami	B-B	
i	C-C	–	wykonano	dla	obecnie	realizowanego	budynku	Atrium	South	II	[7].	Obliczenia	dla	
pierwszego	modelu	wykonano	w	trakcie	budowy	budynku	Atrium	City	(przekrój	A-A)	i	na	
podstawie	 prowadzonego	monitoringu	wykonano	weryfikację	 parametrów	materiałowych	
oraz	obliczono	końcowe	osiadania	budynku.

Na	 podstawie	 obliczonych	 wartości	 przemieszczeń	 pionowych	 punktów	 wyznaczono	
względne	przemieszczenia	„na	modelu”,	które	porównano	z	wynikami	przeprowadzonego	
monitoringu	geodezyjnego.	W	oparciu	o	wyznaczone	modelowe	 i	 rzeczywiste	przemiesz-
czenia	względne	pomiędzy	monitorowanymi	etapami	budowy	wykonano	kalibrację	modelu.	
Obliczenia	kalibrujące	zakończono	po	uzyskaniu	różnicy	wartości	pomierzonej	i	obliczonej	
nie	większej	niż	1	mm.	

Uzyskane	wyniki	uznano	za	zadowalające.	Obliczone	przemieszczenia	są	większe	o	ok.	
20%	od	pomierzonych,	ale	pomierzone	osiadania	nie	uwzględniają	osiadań	wynikających	
z	konsolidacji	podłoża,	która	wystąpi	po	zakończeniu	budowy.
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Na	podstawie	przeprowadzonych	analiz	stwierdzono,	że	do	modelowania	oddziaływań	
realizowanego	obecnie	budynku	Atrium	South	II	na	obiekty	sąsiednie	można	przyjąć	para-
metry	materiałowe	wyznaczone	na	podstawie	analizy	wstecz	(tab.	1).

T a b e l a 	 1

Parametry materiałowe dla przekroju C-C

Lp. Nazwa	gruntu

rzędna
stropu	
warstwy	 
[m	ppt]

E	wg 
dokumentacji

[kPa]

E
obliczeniowy

[kPa]

1 Nasypy	niekontrolowane,	piaszczysto	
gliniasto	gruzowe* 0,0 15	000 15	000

2 Piaski	wodnolodowcowe	rzeczne	 
i	zastoiskowe* 2,0 70	000 70	000

3 Piaski	wodnolodowcowe	rzeczne	 
i	zastoiskowe	–	pod	wodą* 4,0 70	00 70	000

4 Gliny	zwałowe	młodsze	
nieskonsolidowane* 2,0 37	000 37	000

5 Gliny	zwałowe	młodsze	
nieskonsolidowane,	pod	wodą* 4,0 37	000 37	000

6 Gliny	zwałowe	starsze	skonsolidowane,	
pod	wodą 7,5 100	000 160	000

7 Piaski	wodnolodowcowe	(drobne	 
i	pylaste)	śródglinowe. 21,5 100	000 200	000

8 Piaski	ze	żwirami	podglinowe	do	rzędnej	
6	mnp	”0”	W 23,5 140	000 300	000

9 Piaski	ze	żwirami	podglinowe	poniżej	
rzędnej	6	mnp	”0”	W 30,0 140	000 400	000

10 Ił 45,0 44	000 300	000

*	Parametry	niemodyfikowane.	Modyfikacji	podlegały	wartości	parametrów	materiałów	znajdujących	
się	głębiej	niż	5	m	ppt.



207

Rys.	4.	Schemat	stref	materiałowych	dla	przekroju	C-C	z	zaznaczonymi	numerami	budynków	 
według	rys.	2

Fig.	4.	Scheme	of	the	zones	of	material	for	C-C	section	with	selected	numbers	of	buildings	
determined	by	figure	2

Przygotowany	model	numeryczny	(przekrój	C-C)	dla	 realizowanej	 inwestycji	zostanie	
zweryfikowany	w	momencie	wykonania	płyty	fundamentowej.

4. Geodezyjne metody pomiaru skutków oddziaływań fazy początkowej głębokiego 
posadowienia na obiekty sąsiednie

Geodezyjne	pomiary	przemieszczeń	charakteryzują	 się	wysoką	dokładnością	 i	 stosun-
kowo	krótkim	czasem	realizacji	zależnym	głównie	od	wielkości	mierzonej	sieci	kontrolnej.	
Poprawne	wyznaczenie	przemieszczeń	zagrożonych	obiektów	budowlanych	jest	niezbędne	
w	celu	ustalania	zmian	konstrukcji	oraz	opracowania	zabezpieczeń	pozwalających	na	unik-
nięcie	katastrofy	budowlanej.

Dobór	metody	pomiaru	stosowanej	do	wyznaczania	przemieszczeń	obiektów	budowla-
nych	zależy	od	trzech	podstawowych	czynników	[1]:
 – szybkości	zmian	zachodzących	na	badanym	obiekcie,
 – rodzaju	wyznaczanych	przemieszczeń:	poziome	(dwie	składowe	w	płaszczyźnie	pozio-
mej	i	czas),	pionowe	(jedna	składowa	w	linii	pionu	i	czas),	przestrzenne	(trzy	składowe	
przestrzenne:	x,	y,	z	i	czas)	lub	przy	innym	podziale:	względne	(odniesione	do	punktów	
położonych	na	badanym	obiekcie),	bezwzględne	(odniesione	do	stałych	punktów	zlokali-
zowanych	poza	zasięgiem	oddziaływań),

 – wymaganych	dokładności	wyznaczanych	wielkości	przemieszczeń	badanych	punktów.
Projekt	monitoringu	geodezyjnego	powinien	powstawać	na	podstawie	prognozowanych	

wielkości	i	szybkości	zachodzących	zmian,	ściśle	powiązanych	z	etapowaniem	prac	w	trak-
cie	realizacji	głębokiego	posadowienia	czy	tunelu.	Jeśli	zmiany	są	powolne	i	związane	z	osią-
gnięciem	odpowiednich	głębokości	wykopu	lub	przejścia	tunelu	przez	kolejne	odcinki	mo-
żemy	założyć,	że	podczas	wykonywania	jednego	cyklu	pomiarowego	na	badanym	obiekcie	
nie	zachodzą	zmiany	większe	niż	dokładność	wykonywanego	pomiaru.	Przy	takim	założeniu	
możemy	realizować	pomiary	sieci	geodezyjnej	obejmującej	badany	obiekt	i	jego	otoczenie.	
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Na	poligonach	doświadczalnych,	opisywanych	w	artykule,	sieci	zostały	tak	zaprojektowane,	
aby	pomiar	przy	dobrych	warunkach	pogodowych	trwał	nie	dłużej	niż	jeden	dzień.

Istnieje	wiele	metod	wyznaczania	przemieszczeń,	najczęściej	stosowane	to	niwelacja	
precyzyjna	do	wyznaczania	 składowej	 pionowej	 oraz	pomiary	 sieci	 trygonometrycznej	
uzupełnionej	o	pomiary	odległości	(sieć	kątowo-liniowa)	do	wyznaczania	trzech	składo-
wych	x,	y,	z.	Wyznaczanie	jednocześnie	trzech	składowych	jest	stosowane	sporadycznie	
prawie	wyłącznie	do	obserwacji	osuwisk	[1].	Na	poligonach	doświadczalnych	w	centrum	
miasta	składowa	pionowa	(osiadanie/wypiętrzenie)	punktów	kontrolowanych	–	reperów	
w	wykopie,	na	fundamentach	i	w	przyziemiu	budynków	jest	wyznaczana	oddzielnie.	Na	
omawianym	poligonie	doświadczalnym	Rondo	ONZ	punkty	kontrolowane	zlokalizowane	
na	 elewacjach	 i	 elementach	 konstrukcyjnych	 obiektów	 sąsiadujących	 z	 realizowanymi	
inwestycjami	 zostały	 zastabilizowane	 za	pomocą	precyzyjnych	 folii	 refleksyjnych	oraz	
pryzmatów	 inżynierskich.	 Są	 one	 obserwowane	 w	 kolejnych	 cyklach,	 w	 odniesieniu	
do	punktów	odniesienia	poza	zasięgiem	oddziaływania	 inwestycji,	 zlokalizowanych	na	
obiektach	 stabilnych.	 Punkty	 odniesienia	 zostały	 założone	w	 trakcie	 przygotowywania	
monitoringu	wyprzedzającego	prowadzonego	w	okresie	od	6	do	3	miesięcy	przed	rozpo-
częciem	inwestycji.

Dodatkowo	na	poligonach	Rondo	ONZ	i	Żelazna	zdecydowano	wykorzystać	okresowe	
pomiary	w	technologii	skanowania	laserowego	wykonywane	w	interwałach	2–3	miesięcz-
nych	w	zależności	od	postępu	prac	budowlanych.

5. Przemieszczenia obiektów na poligonie doświadczalnym Rondo ONZ w okresie 
realizacji pierwszych etapów głębokiego posadowienia

Przeanalizowano	 wielkości	 przemieszczeń	 pionowych	 i	 poziomych	 punktów	 kontrol-
nych	poligonu	Rondo	ONZ	rozmieszczonych	na	budynkach	Ciepła	3	i	Pereca	1A	(rys.	5),	
będących	w	strefie	oddziaływania	głębokiego	posadowienia	wysokościowca	Skanska	Atrium	
South	II.	

Podstawą	 uzyskania	 przemieszczeń	 dla	 wszystkich	 cykli	 pomiarowych	 są	 wysokości	
i	współrzędne	płaskie	wyznaczone	dla	każdego	cyklu	w	procesie	niezależnego	wyrównania	
swobodnego.	Obliczenia	są	realizowane	odrębnie	dla	sieci	wysokościowej	(sieci	niwelacji	
precyzyjnej)	i	sieci	płaskiej	(precyzyjnej	sieci	kątowo-liniowej).	

Dotychczas	w	trakcie	realizacji	 inwestycji	Atrium	South	II	oraz	stacji	II	 linii	metra	na	
poligonie	Rondo	ONZ	wykonano	po	4	cykle	pomiarowe	dla	sieci	wysokościowej	i	pozio-
mej.	Pomiary	niwelacji	precyzyjnej	przeprowadzono	w	terminach:	10–14.12.2011	r.	(cykl	1),	
19.03.2012	r.	(cykl	2),	24.04.2012	r.	(cykl	3)	i	22-24.05.2012	r.	(cykl	4).	Z	kolei	precyzyjne	
pomiary	kątowo-liniowe	wykonano	w	dniach:	27.12.2011	r.	(cykl	1),	19–22.03.2012	r.	(cykl	
2),	24-25.04.2012	r.	(cykl	3)	i	22–24.05.2012	r.	(cykl	4).

Skanowanie	laserowe	wykonano	odpowiednio	w	cyklach:	1	(28.12.2011),	3	(24.04.2012)	
i	4	(3.06.2012).

Niwelację	precyzyjną	wykonano	niwelatorem	kodowym	Leica	DNA03,	natomiast	 po-
miary	kątowo-liniowe	wykonano	tachimetrami	Leica	TCRP	1201+	i	TCRP1202.	W	procesie	
wyrównań	obu	sieci	określono	następujące	przeciętne	(dla	wszystkich	cykli)	błędy	pomiaru:	
błąd	średni	przewyższenia	na	jedno	stanowisko	równy	0,09	mm	oraz	błędy	średnie	pomiaru	
kierunku	i	odległości	odpowiednio	na	poziomie	1,5”	i	1,5	mm.	
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Rys.	5.	Obiekty	kontrolowane	poligonu	„Rondo	ONZ”

Fig.	5.	Controlled	objects	in	experimental	area	„Rondo	ONZ”

Dla	poprawnej	analizy	przydatne	jest	określenie	zakresu	i	zaawansowania	prac	ziemnych	
w	trakcie	realizacji	pozostałych	cykli	pomiarowych.	Pomiary	dla	cyklu	2	wykonano	w	trak-
cie	drążenia	ścianek	szczelinowych	o	głębokości	25,0	m	wzdłuż	północnej	ściany	kamienicy	
w	odległości	ok.	4,0	m	od	lica	ściany	budynku	Ciepła	3.	W	momencie	trwania	cyklu	3	wy-
konano	już	ścianki	szczelinowe	i	rozpoczęło	się	głębienie	wykopu	do	poziomu	–	1	(4,50	m	
poniżej	poziomu	terenu).	Z	kolei	realizacja	cyklu	4	przypada	na	początkowy	okres	głębienia	
wykopu	do	poziomu	–3	(11,40	m	poniżej	poziomu	terenu),	po	wykonaniu	wykopu	i	stropu	
na	poziomie	–1.

5.1.	Analiza	wyznaczonych	przemieszczeń	pionowych

Z	analizy	uzyskanych	wielkości	względnych	przemieszczeń	pionowych	punktów	kontro-
lowanych	dla	cykli	2,	3	i	4	(odniesionych	do	wyjściowego	cyklu	1),	zauważalne	jest	istot-
ne	 oddziaływanie	 głębokiego	 posadowienia	 inwestycji	 Skanska	Atrium	South	 II.	Główną	
przyczyną	oddziaływania	jest	sygnalizowane	wcześniej	odciążenie	podłoża	spowodowanego	
głębieniem	wykopu,	skutkujące	wypiętrzeniem	obiektów	wokół	wykopu.	Na	rys.	6	przedsta-
wiono	szkic	mierzonej	sieci	niwelacyjnej.	W	tabeli	2	podano	przemieszczenia	wybranych	
reperów	kontrolowanych.
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Ta b e l a 	 2

Wykaz względnych przemieszczeń pionowych wybranych reperów kontrolowanych poligonu 
Rondo ONZ (w milimetrach) dla poszczególnych cykli pomiarowych w odniesieniu do cyklu 1

Nr pkt ΔH1,2 ΔH1,3 ΔH1,4 Wykres

1003 0,06 -0,03 0,77

1006 -0,35 -0,06 0,85

1008 -0,59 -0,02 0,68

1012 -0,49 0,09 1,26

1019 0,06 0,61 1,39

1023 0,26 0,24 0,48

1026 0,04 0,23 0,63

1027 0,00 0,18 0,61

Rys.	6.	Szkic	sieci	niwelacyjnej	–	poligon	doświadczalny	Rondo	ONZ

Fig.	6.	Chart	of	levelling	network	–	experiment	area	„Rondo	ONZ”
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Rys.	7.	Wybrane	repery	kontrolowane	poligonu	Rondo	ONZ	z	podziałem	na	strefy	oddziaływań	
inwestycji	Skanska	Atrium	South	II.	Strzałkami	zaznaczono	repery,	których	przemieszczenia	

przedstawiono	w	tabeli	2

Fig.	7.	Selected	benchmarks	of	experiment	area	„Rondo	ONZ”	with	zoning	impacts	of	the	Skanska	
South	Atrium	II	investment.	Arrows	indicate	benchmarks	of	the	movements	which	are	shown	in	Table	2

Rys.	7	przedstawia	rozmieszczenie	wybranych	reperów	kontrolowanych.	Na	rysunku	tym	
można	wyodrębnić	kilka	stref	oddziaływania	(reprezentowanych	poszczególnymi	wykresa-
mi	słupkowymi	przedstawionych	w	tabeli	2),	których	zasięg	zależny	jest	głównie	od	odległo-
ści	względem	obszaru	prac	ziemnych	tej	inwestycji.	Wykresy	słupkowe	pokazują	wielkości	
pionowych	przemieszczeń	względnych	(kolejno	od	lewej	do	prawej	strony	dla	cykli	2,	3	i	4).	
Dla	oceny	istotności	tych	przemieszczeń	dodajmy,	że	przeciętna	wartość	błędu	przemiesz-
czenia	pionowego	dla	wszystkich	cykli	wynosi	0,26	mm.

Do	 wypiętrzającego	 oddziaływania	 wykopu	 dochodzi	 zróżnicowanie	 w	 zachowaniu	
punktów	kontrolowanych	pochodzące	od	różnych	osiadań	w	trakcie	fazy	drążenia	ścianek	
szczelinowych	(cykl	2).

Strefę	 pierwszą,	 odległą	 o	 kilkadziesiąt	metrów	 od	 strefy	wykopu	 przez	 to	wolną	 od	
jego	wpływów,	reprezentowaną	przez	punkt	1026,	charakteryzują	przemieszczenia	nie	prze-
kraczające	 0,2	mm	 (bez	względu	 na	 rodzaj	 i	 zakres	 prac	 ziemnych).	 Strefę	 drugą,	 repre-
zentowaną	przez	punkt	1027,	z	 racji	kilkunastometrowej	odległości	względem	strefy	prac	
ziemnych,	 cechuje	 brak	 oddziaływania	 w	 fazie	 drążenia	 ścianek	 szczelinowych	 (cykl	 2)	 
i	głębienia	wykopu	do	poziomu	–1	(cykl	3).	Oddziaływania	głębienia	wykopu	do	poziomu	–3	
(cykl	4)	są	już	zauważalne,	jednak	nie	przekraczają	+0,6	mm.	Strefa	trzecia,	reprezentowana	
przez	punkt	1003,	zlokalizowana	jest	w	sąsiedztwie	strefy	wykopu	(5–10	metrów).	Strefa	ta	
również	nie	wykazuje	w	cyklach	2	i	3	istotnych	przemieszczeń,	natomiast	w	cyklu	4	cechuje	
się	wypiętrzeniami	dochodzącymi	do	0,9	mm.
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Strefa	czwarta,	reprezentowana	przez	punkty	1006	i	1008,	znajduje	się	ok.	4	m	od	strefy	
wykopu.	Z	racji	tak	małej	odległości	–	strefę	tę	w	odróżnieniu	od	wcześniejszych	stref	–	ce-
chują	w	okresie	drążenia	ścianek	szczelinowych	(cykl	2)	osiadania	sięgające	0,4–0,6	mm.	
Osiadania	te	są	w	okresie	drążenia	wykopu	do	poziomu	–1	(cykl	3)	kompensowane	przez	
odciążone	podłoże,	a	następnie	w	okresie	dalszego	drążenia	wykopu	(cykl	4)	występują	wy-
piętrzenia	do	ok.	+0,9	mm.

Strefę	piątą,	reprezentowaną	przez	punkt	1012,	odległą	o	kilkanaście	metrów	od	obsza-
ru	prac	ziemnych	charakteryzują	w	okresie	drążenia	ścianek	szczelinowych	nieco	mniejsze	
osiadania	sięgające	maksymalnie	0,5	mm.	Strefa	ta	jednak	wykazuje	w	początkowej	fazie	
drążenia	wykopu	(cykl	3)	większe	wypiętrzenia	 rzędu	0,2	mm,	a	w	dalszej	 fazie	 (cykl	4)	
wypiętrzenia	dochodzące	do	1,2–1,3	mm.

W	strefie	szóstej,	reprezentowanej	przez	punkt	1019,	z	racji	ponad	20-metrowej	odległo-
ści	od	wykopu	nie	obserwuje	się	ruchów	w	fazie	drążenia	ścianek	szczelinowych.	W	fazie	
głębienia	wykopu	do	poziomu	–1	punkty	tej	strefy	wypiętrzają	się	do	0,5–0,6	mm,	a	w	fazie	
późniejszej	osiągają	przemieszczenia	nawet	rzędu	+1,4	mm.

Strefa	siódma,	reprezentowana	przez	punkt	1023,	to	prawdopodobnie	strefa	oddziaływa-
nia	budowy	stacji	Metra	Warszawskiego.	Cechuje	ją	wypiętrzanie	w	zakresie	0,1–0,5	mm	we	
wszystkich	cyklach.

Zasadnicze	zróżnicowanie	w	zachowaniu	wyodrębnionych	powyżej	stref	wydaje	się	po-
chodzić	od	różnych	osiadań	w	trakcie	fazy	drążenia	ścianek	szczelinowych	(cykl	2).

Na	 podstawie	 uzyskanych	 wyników	można	 stwierdzić,	 że	 działanie	 wypiętrzające	
wykopu	ma	zdecydowanie	większą	intensywność	i	zasięg,	w	porównaniu	do	oddziały-
wania	 głębienia	 ścianek	 szczelinowych	 ograniczonego	 do	 bezpośredniego	 sąsiedztwa	
inwestycji.

5.2.	Analiza	wyznaczonych	przemieszczeń	poziomych

Na	 rysunku	 8	 przedstawiono	 przemieszczenia	 poziome	 punktów	 kontrolowanych	 na	
ścianach	północnych	budynków	Ciepła	3	i	Pereca	1A,	zlokalizowanych	w	sąsiedztwie	głę-
bokiego	posadowienia	budynku	Skanska	Atrium	South	II.	Punkty	zlokalizowane	w	liniach	
pionowych	 3000-3002,	 3003-3005,	 3006-3008,	 3009-3011	 znajdują	 się	 bezpośrednio	 nad	
krawędzią	wykopu.

Wielkości	przemieszczeń	przedstawiono	niezależnie	dla	trzech	poziomów	posadowienia	
punktów	(rys.	8)	[3].	Przemieszczenia	odniesiono	do	wyjściowego	cyklu	1,	na	wykresach	
przedstawiono	przemieszczenia	w	kierunku	prostopadłym	do	ściany,	dla	większej	czytelno-
ści	umieszczono	poziome	linie	w	interwale	półmilimetrowym.	

Z	analizy	wykresów	(rys.	8)	wynika,	że	prace	ziemne	związane	z	głębokim	posadowie-
niem	 znacząco	 oddziałują	 tylko	 na	 punkty	 kontrolowane	 na	 budynku	Ciepła	 3	 (po	 lewej	
stronie),	będące	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	inwestycji.	Wyraźnie	widać	przemieszczenia	
zorientowane	w	kierunku	obszaru	prac	ziemnych.

Wychylenie	 punktów	 3000,	 3003,	 3006	 w	 cyklu	 3	 zostało	 też	 uwidocznione	 przy	
nałożeniu	i	analizie	różnic	wyników	skanowania	laserowego	wykonanych	w	trakcie	cy-
klów	1	i	4	(rys.	9).	Największe	rozpoznane	tą	metodą	wychylenie	odpowiada	lokalizacji	
punktu	3003/3006	i	wynosi	ok.	5	mm	(z	pomiarów	kątowo-liniowych	–	6	mm).
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Rys.	8.	Lokalizacja	i	wykresy	względnych	przemieszczeń	punktów	kontrolowanych	na	ścianach	
budynków	ul.	Ciepła	3	i	ul.	Pereca	1A.	Punkty	zlokalizowane	w	liniach	pionowych	3000–3002,	

3003-3005,	3006-3008,	3009-3011	znajdują	się	nad	krawędzią	wykopu.	Interwał	linii	poziomych	na	
wykresie	–	0,5	mm	[3]

Fig.	8.	Localization	and	charts	of	displacements	of	controlled	points	observed	on	the	northern	walls	of	
Ciepła	3	and	Pereca	1A	buildings.	Points	are	located	in	vertical	lines	3000-3002,	3003-3005,	 
3006-3008,	3009-3011	can	be	found	on	the	edge	of	the	excavation.	Interval	of	the	vertical	lines	 

on	the	charts	equal	0,5	mm	[3]
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Rys.	9.	Różnice	w	położeniu	punktów	ściany	północnej	budynku	przy	ul.	Ciepłej	3	na	podstawie	
wyników	skanowania	wykonanych	w	grudniu	2011	i	czerwcu	2012

Fig.	9.	Differences	in	the	position	of	points	on	the	northern	wall	of	Ciepła	3	Building	based	 
on	the	results	of	the	terrestrial	laser	scanning	in	December	2011	and	June	2012

Ciekawa	jest	konfrontacja	wielkości	przemieszczeń	z	rodzajem	prac	ziemnych	i	ich	za-
awansowaniem.	Wykresy	dla	cyklu	2	–	trwającego	w	czasie	głębienia	szczelin	ścian	szczelino-
wych	–	pokazują	duże	zróżnicowanie	przemieszczeń	na	różnych	poziomach	dochodzących	nawet	
do	o	ok.	4	mm,	z	zauważalną	tendencją	odchylania	się	najwyższego	poziomu	w	kierunku	wykopu.	
Wykresy	dla	cyklu	3	–	realizowanego	już	po	wykonaniu	ścianek	szczelinowych	i	w	trakcie	głębienia	
wykopu	do	poziomu	–1	–	wykazują	podobne	trendy	jak	w	cyklu	poprzednim,	jednak	charaktery-
zujące	się	większą	zgodnością	na	różnych	poziomach.	Wykresy	dla	cyklu	4	–	mierzonego	po	wy-
konaniu	stropu	na	poziomie	–1	i	w	trakcie	drążenia	wykopu	do	poziomu	–3	–	sygnalizują	już	duży	
stopień	oddziaływania	(przemieszczenia	nawet	do	ok.	7	mm),	szczególnie	na	najwyższy	poziom	
wykazujący	już	wyraźnie	odchylenie	górnej	części	ściany	w	stosunku	do	jej	niższych	partii.

Dla	 oceny	 istotności	 wielkości	 przemieszczeń	 dodajmy,	 że	 przeciętna	 wartość	 błędu	
średniego	przemieszczenia	poziomego	dla	analizowanych	punktów	(dla	wszystkich	cykli)	
wynosi	1,3	mm.

5.3.	Wyniki	skanowania	laserowego

Naziemne	skanowanie	laserowe	pozwala	na	wykonywanie	kompleksowych	opracowań	
i	analiz,	jakie	nie	były	dotąd	dostępne	dla	żadnej	z	technik	pomiarowych.	Sporządzanie	opra-
cowań	prawie	dowolnego	fragmentu	obiektu	bez	konieczności	wykonywania	dodatkowych	
prac	terenowych	umożliwia	sposób	rejestracji	danych,	w	wyniku	którego	otrzymywana	jest	
chmura	 punktów	 reprezentujących	 geometrię	 skanowanych	 obiektów.	Szczególnie	 istotną	
zaletą	metody	 skaningu	 laserowego	 jest	 szybkość	 rejestracji	ogromnej	 ilości	danych.	Do-
datkowe	 informacje	niesie	za	 sobą	czwarta	 rejestrowana	w	czasie	pomiaru	współrzędna	 I	
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(Intensity)	 –	wartość	 intensywności	 odbicia	 światła	 laserowego	 od	mierzonej	 powierzch-
ni.	Dzięki	temu	istnieje	możliwość	uzyskiwania	dowolnych	widoków,	rzutów	i	przekrojów	
na	podstawie	raz	zarejestrowanych	danych,	możliwość	wykonywania	analiz	dla	dowolnego	
miejsca	budowli	w	miarę	pojawiania	się	takich	potrzeb,	łatwość	powtarzania	pomiarów,	ich	
porównywania	i	prezentacji	wyników.

Dokładność	rejestrowanych	zmian	obiektu	zależy	od	wykorzystywanego	sprzętu	i	odle-
głości	od	badanego	obiektu	i	waha	się	w	granicach	0,1	(przy	odległości	20	m)	[3]	do	1	cm	dla	
charakterystycznych	punktów	obiektu	na	podstawie	różnic	modeli	stworzonych	na	podsta-
wie	chmur	punktów	pozyskanych	w	trakcie	pojedynczych	cykli	pomiarowych.	Do	pomiarów	
wybrano	skaner	Z+F	Imager	5010,	wykonano	trzy	cykle	pomiarowe	na	poligonach	Rondo	
ONZ	(rys.	10,	11)	i	Żelazna.	

Na	podstawie	wyników	skanowania	w	cyklach	1	(28.12.2011)	i	4	(3.06.2012)	zainwenta-
ryzowano	szczeliny	w	północnej	ścianie	budynku	przy	ul.	Ciepłej	3	(rys.	12).

Z	uzyskanej	z	pierwszego	cyklu	chmury	punktów	wygenerowano	mapę	hipsometryczną	
ściany	znajdującej	się	bezpośrednio	przy	wykopie	(rys.	13).	Mapę	wygenerowano,	zadając	
wielkość	1	piksela	odpowiadającą	1	mm	na	obiekcie,	ze	zmianą	kolorów	co	1	mm	„głębo-
kości”	ściany.

Ze	względu	na	opóźnienia	w	realizacji	 inwestycji	 i	niewielkie	wielkości	zarejestrowa-
nych	zmian	(skanowania	były	wykonywane	trakcie	pierwszych	etapów	realizacji	głębokiego	
posadowienia,	przy	niewielkich	oddziaływaniach	na	obiekty	sąsiednie)	nie	zarejestrowano	
przy	wykorzystaniu	techniki	skanowania	laserowego	między	cyklami	1	i	3	istotnych	prze-
mieszczeń	punktów	kontrolowanych	na	badanych	obiektach.	Między	cyklami	1	i	4	zareje-
strowano	różnice	w	obszarze	punktów	kontrolowanych	3000,	3003	i	3006	(rys.	9).

Rys.	10.	Skaning	laserowy	ściany	budynku	przy	ul.	Ciepłej	3.	Wyróżniono	obszary	pokazane	na	
rysunkach	11	i	12

Fig.	10.	Laser	scanning	of	the	walls	of	Ciepła	3	building.	Areas	highlighted	are	shown	in	Figures	 
11	and	12
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																									a)																																																							b)

Rys.	11.	Chmura	punktów	uzyskana	dla	obszaru	zaznaczonego	na	rysunku	10:	a)	zarejestrowane	
punkty,	na	rysunku	przedstawiono	chmurę	rozrzedzoną	1/100,	b)	rozrzedzona	chmura	punktów	
przetworzona	do	obrazu	rastrowego,	obraz	pokolorowany	w	zależności	od	zarejestrowanej	

intensywności	odbicia	promienia	laserowego	I,	punkty	bardzo	jasne	odpowiadają	lokalizacji	folii	
refleksyjnych

Fig.	11.	Point	cloud	obtained	for	the	area	indicated	in	Figure	10:	a)	registered	points,	the	figure	shows	
the	cloud	rarefied	1/100,	b)	a	sparse	point	cloud	converted	to	a	raster	image,	the	color-coded	image	is	
based	on	the	recorded	values	of	intensity	I,	very	bright	points	correspond	to	reflectance	film	location

										b)

Rys.	12.	Obrazy	szczeliny	na	podstawie	danych	ze	skanowania	laserowego:	a)	lokalizacja	wybranej	
szczeliny	w	górnej	części	północnej	ściany	budynku	przy	ul.	Ciepłej	3,	b)	„zeskanowany”	przebieg	
szczeliny	oraz	znaczek	pomiarowy	z	folii	refleksyjnej	(obrazy	rastrowe	stworzone	na	podstawie	

danych	ze	skanowania	laserowego,	pokolorowany	wg	wartości	I)

Fig.	12.	Images	of	the	slots	based	on	terrestrial	laser	scanning	data:	a)	the	location	 
of	the	selected	slot	in	the	top	of	the	north	wall	of	Ciepła	3	Building,	b)	the	„scan”	process	slot	 

and	measurement	point	of	reflective	foil	(Raster	Images	created	from	laser	scan	data,	color-coded	 
for	by	the	values	of	I)

a)
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Rys.	13.	Mapa	hipsometryczna	ściany	północnej	budynku	przy	ul.	Ciepłej	3	wygenerowana	na	
podstawie	wyników	skanowania	laserowego

Fig.	13.	Hypsometric	map	of	the	northern	wall	of	Ciepła	3	Building	generated	by	terrestrial	laser	
scaning	results

6. Wnioski

Zdaniem	 autorów	 należy	 dążyć	 do	 tworzenia	 zintegrowanych	 systemów	monitoringu	
geodezyjnego	dających	możliwość	detekcji	zagrożeń,	opartych	na	jasnych,	popartych	bada-
niami	naukowymi	metodach	pomiarowych	dobranych	do	charakteru	i	stanu	technicznego	bu-
dynków	sąsiadujących	z	inwestycją,	a	także	specyfiki	wznoszonych	obiektów	budowlanych	
i	parametrów	podłoża.	Opisane	powyżej	badania	w	zakresie	oddziaływań	nowych	inwestycji	
na	zachowanie	gruntu	i	deformację	obiektów	budowlanych	posłużą	do	stworzenia	systemu	
detekcji	zagrożeń	z	tym	związanych.	

Od	2011	r.	w	Politechnice	Warszawskiej	w	Zakładzie	Geodezji	Inżynieryjnej	i	Pomiarów	
Szczegółowych,	we	współpracy	z	Zakładem	Budownictwa	Wodnego	i	Hydrauliki	oraz	firmą	
geodezyjną	DWG	Monitoring,	prowadzone	są	prace	nad	przygotowaniem	zintegrowanego	
systemu	wykrywania	zagrożeń	spowodowanych	deformacjami	obiektów	budowlanych	wy-
wołanymi	zmianami	w	ich	podłożu,	opartego	na	różnych	systemach	pozyskiwania	i	analizy	
danych.	Dla	zwiększenia	niezawodności	i	funkcjonalności	systemu	planuje	się	go	oprzeć	na	
najpowszechniej	stosowanych	(niwelacja	precyzyjna,	precyzyjne	pomiary	kątowo-liniowe,	
pomiary	inklinometryczne),	a	także	nowoczesnych	źródłach	pozyskiwania	danych	o	obiek-
tach	budowlanych	i	gruncie	(skanowanie	laserowe,	badanie	zmian	nachyleń	za	pomocą	po-
chyłomierzy).

Przyjęto	założenie,	że	każda	z	technik	pomiarowych	będzie	systemem	mogącym	w	spo-
sób	autonomiczny	pozyskiwać	dane,	gromadzić	je	oraz	analizować,	dostarczając	informacji	
o	stanie	monitorowanego	obiektu	i	jego	podłoża.	Te	same	dane	pozyskane	posłużą	też	jako	
informacje	weryfikujące	do	stworzonych	modeli	pracy	gruntu	i	monitorowanych	konstrukcji	
budowlanych	oraz	ich	kalibracji	metodą	analizy	wstecz.
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Osiągnięcie	postawionego	celu	oparte	będzie	na	integracji	danych	pomiarowych	pocho-
dzących	z	różnych	technik	pomiarowych	oraz	na	wykorzystaniu	zaawansowanych	technik	
modelowania	numerycznego.

Autorzy dziękują za pomoc w opracowaniu danych pracownikom Zakładu Geodezji Inżynieryjnej 
i Pomiarów Szczegółowych (Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska):
 – opracowanie danych z pomiarów sieci niwelacyjnej i kątowo-liniowej – mgr inż. Mariuszowi Pa-

sikowi,
 – opracowanie danych z pomiarów skanerem laserowym – mgr inż. Arturowi Adamkowi i mgr inż. 

Krzysztofowi Bratusiowi (firma ASTRAGIS).
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