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GEODEZYJNY MONITORING OBIEKTÓW W REJONIE
ODDZIAàYWANIA BUDOWY TUNELI I GàĉBOKICH
WYKOPÓW – DOĝWIADCZENIA I WNIOSKI
Janina Zaczek-Peplinska, Mariusz Pasik, Paweá Popielski
Politechnika Warszawska
Streszczenie. Artykuá prezentuje wyniki badaĔ zachowania gruntu i obiektów budowlanych
w sąsiedztwie kilku inwestycji o róĪnym charakterze oddziaáywaĔ, takich jak: gáĊbokie
wykopy, drąĪenie tuneli metra tarczami mechanicznymi oraz wznoszenie budynków. Badania przeprowadzono w Ğcisáym centrum Warszawy. Obejmują one pomiary geodezyjne
przemieszczeĔ i deformacji monitorowanych obiektów przy wykorzystaniu takich technik,
jak: niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe oraz naziemne skanowanie laserowe. Dane uzyskane tymi metodami są podstawą kalibracji modeli numerycznych
i odwrotnie – wyniki obliczeĔ numerycznych stanowią podstawĊ dla sformuáowania warunków prowadzenia monitoringu obiektu i okreĞlenia oczekiwanych wartoĞci przemieszczeĔ w poszczególnych fazach budowy oraz dopuszczalnych odchyleĔ, traktowanych jako
wartoĞci alarmowe.
Sáowa kluczowe: pomiary geodezyjne, gáĊboki wykop, przemieszczenia obiektów, drąĪenie tuneli

WSTĉP
Realizacja inwestycji budowlanych i prawidáowa eksploatacja powstaáych juĪ obiektów wymaga prowadzenia monitoringu geodezyjnego. Choü o potrzebie prowadzenia takiego monitoringu przekonani są zarówno inwestorzy, konstruktorzy, jak i wykonawcy,
to niestety nadal nie jest on standardem. Zaniechanie prowadzenia monitoringu geodezyjnego podyktowane chĊcią ograniczenia kosztów inwestycji czĊsto prowadzi niestety do
katastrof budowlanych, których skutki ¿nansowe wielokrotnie przekraczają zyski wynikające z zaniechania. Bardzo czĊsto zakres monitoringu, dobór metod pomiarowych, czĊstotliwoĞü wykonywania pomiarów, a przede wszystkim okres prowadzenia pomiarów są
dzieáem przypadku. Wytyczne dotyczące ochrony zabudowy w sąsiedztwie gáĊbokich
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wykopów wydane przez Instytut Techniki Budowlanej [Kotlicki i WysokiĔski 2002] oraz
instrukcje w nich zawarte nadal są przez konstruktorów i wykonawców traktowane fakultatywnie, nieobligatoryjnie. Rzadko zakres monitoringu i dobór metod pomiarowych jest
wynikiem analiz opartych na naukowych podstawach. Tylko w nielicznych przypadkach
pomiary wyprzedzają inwestycjĊ i są prowadzone po jej zakoĔczeniu. Stan ten skáania
ku wnioskowi, iĪ naleĪaáoby dąĪyü do wprowadzenia obowiązku tworzenia zintegrowanych systemów monitoringu geodezyjnego, dających moĪliwoĞü detekcji i oceny ryzyka zagroĪeĔ opartych na jasnych, popartych badaniami naukowymi metodach pomiarowych dobranych do wáasnoĞci gruntu oraz charakteru i stanu technicznego budynków
sąsiadujących z inwestycją, a takĪe specy¿ki wznoszonych obiektów budowlanych. Od
2011 roku w Politechnice Warszawskiej, w Zakáadzie Geodezji InĪynieryjnej i Pomiarów Szczegóáowych, we wspóápracy z Zakáadem Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
oraz ¿rmą geodezyjną DWG Witold Domaradzki, a od początku 2013 roku równieĪ we
wspóápracy z Instytutem Techniki Budowlanej prowadzone są prace koncepcyjne nad
przygotowaniem zintegrowanego systemu wykrywania i oceny ryzyka zagroĪeĔ spowodowanych deformacjami obiektów budowlanych, wywoáanymi zmianami w ich podáoĪu,
opartego na róĪnych systemach pozyskiwania i analizy danych. Dla zwiĊkszenia niezawodnoĞci i funkcjonalnoĞci systemu planuje siĊ go oprzeü na najpowszechniej stosowanych technikach (niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe), a takĪe na
nowoczesnych Ĩródáach pozyskiwania danych o obiektach budowlanych i gruncie (np. na
naziemnym skaningu laserowym i metodach inklinometrycznych).
CHARAKTERYSTYKA ODDZIAàYWAē GàĉBOKICH WYKOPÓW
I TUNELI
W centrach miast, w gĊstej zabudowie pojawiają siĊ nowe inwestycje, zwykle o kilkukondygnacyjnej czĊĞci podziemnej. Obiekty takie wywierają wpáyw na zabudowĊ
sąsiednią [Burland i in. 2004]. RównoczeĞnie rozwój infrastruktury miejskiej áączy siĊ
z budową tuneli i stacji metra z wykorzystaniem róĪnych technologii oraz rozbiórką starych budynków. W Ğrodowisku zurbanizowanym zdarzają siĊ przypadki, Īe oddziaáywania róĪnych nowych inwestycji na istniejące budynki nakáadają siĊ. Przykáadem tego, jak
powaĪne w skutkach mogą byü nastĊpstwa oddziaáywaĔ takich inwestycji w obszarach
zurbanizowanych, moĪe byü katastrofa Europleksu w Warszawie w 1998 roku [PrószyĔski
i WoĨniak 1999] czy problemy związane z oddziaáywaniem II linii Metra Warszawskiego
w rejonie stacji ĝwiĊtokrzyska oraz PowiĞle [SiemiĔska-Lewandowska 2013].
Wpáyw gáĊbokich posadowieĔ na otoczenie jest záoĪony i kaĪda inwestycja wymaga
oddzielnej analizy. NajwiĊkszy wpáyw na wielkoĞü przemieszczeĔ ma rodzaj i stan gruntu (parametr okreĞlający jego sztywnoĞü), w którym jest wykonywany wykop, gáĊbokoĞü
wykopu oraz jakoĞü, starannoĞü i tempo wykonania robót. Czas wykonania robót jest bardzo waĪnym czynnikiem. Przerwa w wykonywaniu robót zawsze powoduje zwiĊkszenie
wartoĞci przemieszczeĔ w rejonie wykopu w stosunku do realizacji zgodnie z harmonogramem. W trakcie realizacji gáĊbokiego posadowienia wystĊpują zróĪnicowane (co do
wartoĞci, kierunku i zwrotu oraz zmienne w czasie) przemieszczenia oĞrodka gruntowego
obserwowane w rejonie wykonywania robót oraz w strefach sąsiednich.
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Oddziaáywania gáĊbokich posadowieĔ na otaczające Ğrodowisko moĪna podzieliü na
dwie grupy: ¿zyczne (wynikające z mechaniki oĞrodka i procesu jego odciąĪania oraz
obciąĪania), zwane dalej naturalnymi, oraz technologiczne (wynikające z uwarunkowaĔ
realizacji, związane z przyjĊtymi rozwiązaniami oraz starannoĞcią wykonania). Efektem
wymienionych oddziaáywaĔ są mierzalne przemieszczenia. ZauwaĪa siĊ, Īe przemieszczenia pionowe są spowodowane w wiĊkszym stopniu przez oddziaáywania naturalne,
a przemieszczenia poziome wynikają gáównie z przyczyn technologicznych. Oddziaáywania naturalne są skutkiem zmian stanu naprĊĪenia w podáoĪu podczas realizacji wykopu
i obiektu, wynikających kolejno z odciąĪenia podáoĪa w trakcie wykonywania wykopu,
obciąĪenia wtórnego oraz obciąĪenia dodatkowego.
ZasiĊg strefy oddziaáywania oraz wartoĞci przemieszczeĔ wynikających z odciąĪenia
podáoĪa zaleĪą od rodzaju podáoĪa, parametrów geotechnicznych oraz ciĊĪaru gruntu,
który zostanie usuniĊty z wykopu, a wiĊc równieĪ gáĊbokoĞci i powierzchni wykopu.
W trakcie realizacji gáĊbokich wykopów wystĊpują dodatnie przemieszczenia pionowe
(wypiĊtrzenia) przede wszystkim dna wykopu, Ğcian obudowy, ale równieĪ powierzchni terenu oraz obiektów wokóá wykopu. Przemieszczenia wynikające z odciąĪenia mają
istotny udziaá w wartoĞciach ostatecznych przemieszczeĔ pionowych i z tego wzglĊdu,
poprzez redukcjĊ koĔcowych osiadaĔ, mają wpáyw na bezpieczeĔstwo sąsiednich obiektów i ewentualne roszczenia ich wáaĞcicieli.
Zakres i rozmiar oddziaáywaĔ technologicznych zaleĪy od wpáywu przyjĊtych rozwiązaĔ na zmiany stanu naprĊĪenia oĞrodka gruntowego. Są to przede wszystkim: rodzaj i sposób wykonania obudowy, zmiany stanu naprĊĪenia podczas gáĊbienia szczelin,
w których zostaną wykonane Ğciany szczelinowe, obciąĪenia dynamiczne w trakcie wykonywania Ğciany, rodzaj podparcia lub zakotwienia obudowy (wstĊpne sprĊĪenie lub
rozparcie), sposób i czas gáĊbienia wykopu, wpáyw odwodnienia wykopu (sposób obniĪania zwierciadáa wody gruntowej), wzmacnianie podáoĪa pod obiektami sąsiednimi
i czynnik ludzki.
GáĊbokie wykopy wymagają zazwyczaj wykonania odwodnienia. Zakres odwodnienia zaleĪy od zastosowanej obudowy wykopu i od warunków hydrogeologicznych
w podáoĪu, takich jak liczba poziomów wodonoĞnych czy wystĊpowanie wód pod ciĞnieniem. KaĪde obniĪenie poziomu wody gruntowej wywoáuje zmianĊ stanu naprĊĪenia
w podáoĪu. JeĪeli zmiany poziomu wody mieszczą siĊ w granicach naturalnych wahaĔ
sezonowych, to nie mają istotnego wpáywu na wartoĞci osiadaĔ. W przypadku obniĪenia
zwierciadáa wody gruntowej, znacznie przekraczającego wahania naturalne, mogą wystąpiü dodatkowe osiadania oraz nasilenie konsolidacji ¿ltracyjnej.
MiĊdzy przemieszczeniami poziomymi i pionowymi istnieje pewna wspóázaleĪnoĞü.
Przykáadowo ugiĊcie obudowy wykopu w trakcie jego gáĊbienia zmniejsza wypiĊtrzenie
terenu wokóá gáĊbokiego posadowienia. Tym samym powoduje wiĊksze osiadania caákowite w koĔcowych fazach realizacji obiektu.
Tunelowanie za pomocą tarcz zmechanizowanych (np. budowa tuneli metra) najczĊĞciej odbywa siĊ w niejednorodnym podáoĪu skáadającym siĊ z warstw o roĪnych wáaĞciwoĞciach ¿zycznych i gáĊbokoĞciach posadowienia. Zmiana ich poáoĪenia powoduje
zaburzenie istniejącego rozkáadu naprĊĪeĔ, które moĪe doprowadziü do zmian warunków pracy podáoĪa. Efektem procesu tunelowania jest widoczna deformacja warstwy powierzchniowej terenu, nosząca nazwĊ niecki osiadania. Związane są z nią nie tylko przeArchitectura 12 (2) 2013
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mieszczenia pionowe, powstające gáównie na skutek wspomnianych wczeĞniej zjawisk,
ale takĪe przesuniĊcia poziome podáoĪa [Kuszyk i SiemiĔska-Lewandowska 2009].
Obecnie, ze wzglĊdu na iloĞü i zakres realizowanych inwestycji, doskonaáym obszarem do prowadzenia badaĔ w zakresie oddziaáywania gáĊbokich wykopów i tuneli jest
centrum Warszawy z dynamicznie rozwijającym siĊ gáĊboko posadowionym budownictwem wysokoĞciowym oraz realizowaną II linią Metra Warszawskiego. OkreĞlenie wzajemnych oddziaáywaĔ pomiĊdzy realizowanym obiektem budowlanym a sąsiednią zabudową lub infrastrukturą podziemną bywa konieczne nie tylko w procesie projektowania,
ale równieĪ na etapie uzyskania pozwolenia na budowĊ. W przypadku skomplikowanej
budowy geologicznej i hydrogeologicznej podáoĪa przy analizie gáĊbokiego posadowienia obiektu, zakáadającej wspóápracĊ obudowy wykopu, páyty dennej i innych elementów
konstrukcyjnych, podstawową metodą prognozowania wzajemnych oddziaáywaĔ jest
modelowanie numeryczne [Popielski 2012]. Stworzony model moĪna skalibrowaü po
pierwszej fazie realizacji inwestycji za pomocą analizy wstecz (back analisys) na podstawie danych z monitoringu geodezyjnego [Zaczek-Peplinska i Popielski 2012]. Parametry
zwery¿kowane na jednym obiekcie mogą byü wykorzystanie przy obliczeniach dotyczących obiektów znajdujących siĊ w niewielkiej odlegáoĞci w podobnych warunkach geologicznych. Wery¿kacja opracowanego modelu numerycznego wykonana na podstawie
pomiarów rzeczywistych przemieszczeĔ obiektu stanowi najwaĪniejsze potwierdzenie
adekwatnoĞci modelu odtwarzającego realny harmonogram realizacji oraz wynikającego z przyjĊcia poprawnych obciąĪeĔ i parametrów materiaáowych. SáuĪy to zdobywaniu
doĞwiadczeĔ doskonalących procedury wery¿kacji parametrów (zakres maáych odksztaáceĔ) lub mody¿kacji wyznaczonych dla innego zakresu odksztaáceĔ.
Zaniechanie wery¿kacji modelu – przy dostĊpnoĞci pomiarów przemieszczeĔ – jest
„báĊdem w sztuce”, który czĊsto pojawia siĊ przy wykorzystaniu symulacji numerycznych.
W obliczeniach numerycznych wyznaczone przemieszczenia są podstawą do okreĞlenia
naprĊĪeĔ oraz innych wartoĞci wyznaczanych w wyniku symulacji. Brak wery¿kacji modelu pod kątem zgodnoĞci przemieszczeĔ obliczonych i rzeczywistych uniemoĪliwia potwierdzenie poprawnoĞci wartoĞci siá wewnĊtrznych przyjĊtych do wymiarowania konstrukcji. Wyniki obliczeĔ numerycznych powinny stanowiü podstawĊ dla sformuáowania
warunków prowadzenia monitoringu obiektu wraz z okreĞleniem oczekiwanych wartoĞci
przemieszczeĔ w poszczególnych fazach budowy oraz dopuszczalnych odchyleĔ traktowanych jako wartoĞci alarmowe. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji obiektów
w Ğrodowisku zurbanizowanym.
METODYKA BADAē – MONITORING GEODEZYJNY ODDZIAàYWAē
GàĉBOKIEGO POSADOWIENIA I TUNELI NA OBIEKTY SĄSIEDNIE
Geodezyjne pomiary przemieszczeĔ wchodzące w zakres monitoringu geodezyjnego
z racji swego przeznaczenia muszą charakteryzowaü siĊ duĪą dokáadnoĞcią i stosunkowo krótkim czasem pomiaru, zaleĪnym gáównie od wielkoĞci i rodzaju mierzonej sieci
kontrolnej. Z powodu utrudnieĔ w wykonywaniu pomiarów w terenie zurbanizowanym
o gĊstej zabudowie (ruch uliczny koáowy i pieszy, zmienne warunki oĞwietlenia, czĊsto
utrudniony dostĊp do badanych punktów) stosowane metody pomiarowe i sprzĊt powinny
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charakteryzowaü siĊ duĪą precyzją i niezawodnoĞcią. Poprawne wyznaczenie przemieszczeĔ zagroĪonych obiektów budowlanych jest podstawą ustalania zmian konstrukcji oraz
opracowania zabezpieczeĔ pozwalających na unikniĊcie katastrofy budowlanej.
Dobór metod pomiarowych stosowanych do wyznaczania przemieszczeĔ obiektów
budowlanych zaleĪy od trzech podstawowych czynników [BryĞ i Przewáocki 1998]:
– szybkoĞci zmian zachodzących na badanym obiekcie,
– rodzaju wyznaczanych przemieszczeĔ: poziome (dwie skáadowe w páaszczyĨnie poziomej i czas), pionowe (jedna skáadowa w linii pionu i czas), przestrzenne (trzy skáadowe przestrzenne: x, y, z i czas), lub przy innym podziale: wzglĊdne (odniesione
do punktów poáoĪonych na badanym obiekcie), bezwzglĊdne (odniesione do staáych
punktów zlokalizowanych poza zasiĊgiem oddziaáywaĔ),
– wymaganych dokáadnoĞci wyznaczanych wielkoĞci przemieszczeĔ badanych punktów.
Projekt monitoringu geodezyjnego powinien powstawaü na podstawie prognozowanych wielkoĞci i szybkoĞci zachodzących zmian, ĞciĞle powiązanych z etapowaniem prac
w trakcie realizacji gáĊbokiego posadowienia czy tunelu. JeĞli zmiany są powolne i związane z osiągniĊciem odpowiednich gáĊbokoĞci wykopu lub przejĞcia tunelu przez kolejne
odcinki, to moĪna zaáoĪyü, Īe podczas wykonywania jednego cyklu pomiarowego na badanym obiekcie nie zachodzą zmiany wiĊksze niĪ dokáadnoĞü wykonywanego pomiaru.
Przy takim zaáoĪeniu moĪna realizowaü pomiary sieci geodezyjnej obejmującej badany
obiekt i jego otoczenie. Aby sprostaü temu wymaganiu na poligonach doĞwiadczalnych,
opisywanych w niniejszym artykule, sieci zostaáy tak zaprojektowane, Īeby pomiar przy
dobrych warunkach pogodowych trwaá nie dáuĪej niĪ jeden dzieĔ.
W latach 2011–2012 Zakáad Geodezji InĪynieryjnej i Pomiarów Szczegóáowych (Politechnika Warszawska, Wydziaá Geodezji i Kartogra¿i) prowadziá doĞwiadczalne pomiary terenowe na kilku poligonach badawczych (rys. 1) zlokalizowanych w centrum
Warszawy, wzdáuĪ budowanej II linii Metra Warszawskiego, w rejonach:
– ronda DaszyĔskiego (poligon IV „Rondo DaszyĔskiego”) i sąsiadującego odcinka ulicy Prostej (poligon III „Marvipol”) – oddziaáywanie budowy II linii Metra Warszawskiego oraz realizacji gáĊbokiego posadowienia wysokoĞciowca Warsaw Spire,
– skrzyĪowania ulic Prostej i ĩelaznej (poligon II „ĩelazna”) – oddziaáywanie budowy
tuneli II linii Metra Warszawskiego: zaobserwowano rozwój niecki osiadania spowodowanej budową pierwszego tunelu, jej stabilizacjĊ, a nastĊpnie naáoĪenie oddziaáywaĔ w trakcie wykonywania kolejnego tunelu metra,
– ronda ONZ (poligon I „Rondo ONZ”) – oddziaáywanie realizacji gáĊbokiego posadowienia wysokoĞciowca Atrium South II oraz budowa stacji metra „Rondo ONZ”.
W dalszej czĊĞci niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ doĞwiadczalnych na
poligonach „Rondo ONZ” i „ĩelazna”, prezentujące odpowiednio oddziaáywanie gáĊbokiego posadowienia oraz tunelu metra. Punkty kontrolowane zastabilizowano na elewacjach i elementach konstrukcyjnych obiektów sąsiadujących z realizowaną inwestycją za
pomocą reperów, precyzyjnych folii reÀeksyjnych oraz pryzmatów inĪynierskich (poligon „Rondo ONZ”) oraz w postaci prĊtów metalowych umieszczonych w krawĊĪnikach
jezdni (poligon „ĩelazna”). Ich poáoĪenie byáo obserwowane w kolejnych cyklach pomiarowych, w odniesieniu do punktów odniesienia poza zasiĊgiem oddziaáywania inwestycji, zlokalizowanych na obiektach stabilnych. Punkty odniesienia zostaáy zaáoĪone
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Poligony doĞwiadczalne wzdáuĪ II linii Metra Warszawskiego
Experiment areas along the second underground line in Warsaw

w trakcie przygotowywania monitoringu wyprzedzającego prowadzonego przed rozpoczĊciem inwestycji.
Na wymienionych poligonach prowadzono monitoring geodezyjny metodami: niwelacji precyzyjnej, pomiarów kątowych i liniowych oraz naziemnego skaningu laserowego.
Na poligonie „Rondo ONZ” terminy wykonania kolejnych cykli pomiarowych wynikaáy z realizacji harmonogramu wykonania poszczególnych etapów wykopu i konstrukcji,
z kolei na poligonie „ĩelazna” terminy pomiarów dostosowano do czasu przejĞcia tarcz
drąĪących tunel.
Podstawą uzyskania przemieszczeĔ dla wszystkich cykli pomiarowych są wysokoĞci
i wspóárzĊdne páaskie wyznaczone dla kaĪdego cyklu w procesie niezaleĪnego wyrównania swobodnego. Obliczenia zrealizowano odrĊbnie dla sieci wysokoĞciowej (sieci niwelacji precyzyjnej) i sieci páaskiej (precyzyjnej sieci kątowo-liniowej).
WYNIKI BADAē
Przemieszczenia obiektów na poligonie doĞwiadczalnym „Rondo ONZ”
spowodowane realizacją gáĊbokiego posadowienia
PoniĪej przedstawiono analizĊ zaobserwowanych wielkoĞci przemieszczeĔ pionowych i poziomych punktów kontrolnych poligonu „Rondo ONZ” rozmieszczonych na
budynkach Ciepáa 3, Pereca 1A i Prosta 12/14, bĊdących gáównie w stre¿e oddziaáywania
realizacji gáĊbokiego posadowienia wysokoĞciowca Atrium South II oraz w mniejszym
stopniu budowy stacji metra. Analiza obejmuje okres gáĊbienia wykopu pierwszej inwestycji do poziomu páyty fundamentowej.
Analiza odziaáywaĔ inwestycji obejmuje 4 cykle pomiarowe dla sieci wysokoĞciowej
i poziomej. Pomiary niwelacji precyzyjnej przeprowadzono w dniach: 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).
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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 w czasie trwania cykli 2 i 4.
NiwelacjĊ precyzyjną wykonano niwelatorem kodowym Leica DNA03, natomiast
pomiary kątowo-liniowe wykonano tachimetrami Leica TCRP 1201+ i TCRP1202.
W procesie wyrównaĔ obu sieci okreĞlono nastĊpujące przeciĊtne (dla wszystkich cykli)
báĊdy pomiaru: báąd Ğredni przewyĪszenia na jedno stanowisko równy 0,09 mm oraz
báĊdy Ğrednie pomiaru kierunku i odlegáoĞci odpowiednio na poziomie 1,5” i 1,5 mm.
Skaning laserowy wykonano instrumentem Z+F Imager 5010.
Dla poprawnej analizy przydatne jest okreĞlenie zakresu i zaawansowania prac ziemnych w trakcie realizacji pozostaáych cykli pomiarowych. Pomiary dla cyklu 2 wykonano
w trakcie drąĪenia Ğcianek szczelinowych o gáĊbokoĞci 25,0 m wzdáuĪ póánocnej Ğciany kamienicy w odlegáoĞci okoáo 4,0 m od lica Ğciany budynku Ciepáa 3. W momencie
trwania cyklu 3 wykonano juĪ Ğcianki szczelinowe i rozpoczĊáo siĊ gáĊbienie wykopu
do poziomu –1 (4,50 m poniĪej poziomu terenu). Z kolei realizacja cyklu 4 przypada na
początkowy okres gáĊbienia wykopu do poziomu –3 (11,40 m poniĪej poziomu terenu),
po wykonaniu wykopu i stropu na poziomie –1.
Analiza wyznaczonych przemieszczeĔ pionowych
Analiza wielkoĞci przemieszczeĔ pionowych punktów kontrolowanych dla cykli 2, 3
i 4 (odniesionych do wyjĞciowego cyklu 1) pokazuje istotne oddziaáywanie gáĊbokiego
posadowienia inwestycji Atrium South II. Gáówną przyczyną oddziaáywania jest odciąĪenie podáoĪa spowodowanego gáĊbieniem wykopu, skutkujące wypiĊtrzeniem obiektów
wokóá wykopu. Rysunek 2 przedstawia rozmieszczenie oraz przemieszczenia wybranych
reperów kontrolowanych. Na rysunku tym moĪna wyodrĊbniü kilka stref oddziaáywania (reprezentowanych poszczególnymi wykresami sáupkowymi), których zasiĊg zaleĪny jest gáównie od odlegáoĞci wzglĊdem obszaru prac ziemnych tej inwestycji. Wykresy
sáupkowe pokazują wielkoĞci pionowych przemieszczeĔ wzglĊdnych (kolejno od lewej
do prawej strony dla cykli 2, 3 i 4). Na wykresach tych umieszczono linie poziome w interwale 0,2 mm. Dla oceny istotnoĞci tych przemieszczeĔ naleĪy zauwaĪyü, Īe przeciĊtna
wartoĞü báĊdu przemieszczenia pionowego dla wszystkich cykli wynosi 0,26 mm.
Do wypiĊtrzającego oddziaáywania wykopu dochodzi zróĪnicowanie w zachowaniu
punktów kontrolowanych, pochodzące od róĪnych osiadaĔ w trakcie fazy drąĪenia Ğcianek szczelinowych (cykl 2).
Na podstawie uzyskanych wyników moĪna stwierdziü, Īe dziaáanie wypiĊtrzające
wykopu ma jednak zdecydowanie wiĊkszą intensywnoĞü (do okoáo +1,5 mm) i zasiĊg
w porównaniu z oddziaáywaniem gáĊbienia Ğcianek szczelinowych (do okoáo –0,6 mm)
ograniczonym do bezpoĞredniego sąsiedztwa inwestycji.
Strefa reprezentowana przez punkty 1018, 1019 i 1020 to strefa áącznego oddziaáywania inwestycji Atrium South II oraz budowy stacji Metra Warszawskiego, w której obszarze obserwuje siĊ najwiĊksze wypiĊtrzenia. Z kolei strefa reprezentowana przez punkty
1022, 1023 i 1024 to strefa wyáącznego oddziaáywania drugiej z inwestycji.
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Rys. 2.
Fig. 2.
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Wykresy przemieszczeĔ pionowych dla reperów kontrolowanych poligonu „Rondo
ONZ” [Popielski i in. 2012]
Charts of the vertical displacements for benchmarks controlled within the experimental
area „Rondo ONZ” [Popielski et al. 2012]

Analiza wyznaczonych przemieszczeĔ poziomych
Rysunek 3 przedstawia przemieszczenia poziome punktów kontrolowanych na Ğcianach póánocnych budynków Ciepáa 3 i Pereca 1A, zlokalizowanych w sąsiedztwie gáĊbokiego posadowienia budynku Atrium South II. Punkty zlokalizowane w liniach pionowych 3000-3002, 3003-3005, 3006-3008, 3009-3011 znajdują siĊ bezpoĞrednio nad
krawĊdzią wykopu (rys. 2). WielkoĞci przemieszczeĔ przedstawiono niezaleĪnie dla
trzech poziomów posadowienia w postaci wykresów w róĪnych odcieniach szaroĞci.
Przemieszczenia odniesiono do wyjĞciowego cyklu 1. Dla zwiĊkszenia czytelnoĞci przemieszczeĔ w kierunku prostopadáym do Ğciany umieszczono poziome linie w interwale
milimetrowym, równolegáe do trendu reprezentującego cykl 1.
Analiza wykresów (rys. 3) wykazuje, Īe prace ziemne związane z gáĊbokim posadowieniem znacząco oddziaáują tylko na punkty kontrolowane na budynku Ciepáa 3 (po lewej stronie), bĊdące w bezpoĞrednim sąsiedztwie inwestycji. WyraĨnie moĪna zauwaĪyü
przemieszczenia zorientowane w kierunku obszaru prac ziemnych.
Acta Sci. Pol.

Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaáywania...

Rys. 3.

Fig. 3.

25

Lokalizacja i wykresy wzglĊdnych przemieszczeĔ punktów kontrolowanych na Ğcianach
póánocnych budynków Ciepáa 3 i Pereca 1A. Interwaá linii poziomych na wykresie – 1,0
mm [Popielski i in. 2012]
Localization and charts of displacements of controlled points observed on the northern
walls of Ciepáa 3 and Pereca 1A buildings. Interval of the vertical lines ont the charts
equal 1,0 mm [Popielski et al. 2012]

Ciekawych wniosków dostarcza konfrontacja wielkoĞci przemieszczeĔ z rodzajem
prac ziemnych i ich zaawansowaniem. Trendy dla cyklu 2, trwającego w czasie gáĊbienia
szczelin Ğcian szczelinowych, pokazują duĪe zróĪnicowanie przemieszczeĔ na róĪnych poziomach dochodzących nawet do okoáo 4 mm, z zauwaĪalną tendencją odchylania siĊ najwyĪszego poziomu w kierunku wykopu, którego poáoĪenie wzglĊdem analizowanych Ğcian pokazuje rysunek 2. Wykresy dla cyklu 3, realizowanego juĪ po wykonaniu Ğcianek szczelinowych
i w trakcie gáĊbienia wykopu do poziomu –1, wykazują podobne trendy jak w cyklu poprzednim, jednak charakteryzujące siĊ wiĊkszą zgodnoĞcią na róĪnych poziomach. Wykresy dla
cyklu 4, mierzonego po wykonaniu stropu na poziomie –1 i w trakcie drąĪenia wykopu do
poziomu –3, sygnalizują juĪ duĪy stopieĔ oddziaáywania (przemieszczenia nawet do okoáo
7 mm), szczególnie na najwyĪszy poziom wykazujący juĪ wyraĨnie odchylenie górnej czĊĞci
Ğciany w stosunku do jej niĪszych partii.
Architectura 12 (2) 2013

26

J. Zaczek-Peplinska, M. Pasik, P. Popielski

Dla oceny istotnoĞci wielkoĞci przemieszczeĔ naleĪy dodaü, Īe przeciĊtna wartoĞü
báĊdu Ğredniego przemieszczenia poziomego dla analizowanych punktów (dla wszystkich cykli) wynosi 1,3 mm.
Analiza wyników skanowania laserowego
Naziemne skanowanie laserowe pozwala na wykonywanie kompleksowych opracowaĔ i analiz, jakie nie byáy dotąd dostĊpne dla Īadnej z technik pomiarowych i co
najwaĪniejsze – bez sygnalizowania punktów charakterystycznych monitorowanych
obiektów. Sporządzanie opracowaĔ prawie dowolnego fragmentu obiektu, bez koniecznoĞci wykonywania dodatkowych prac terenowych, umoĪliwia sposób rejestracji danych,
w którego wyniku otrzymywana jest quasi-ciągáa chmura punktów reprezentujących geometriĊ skanowanych obiektów. Szczególnie istotną zaletą metody skaningu laserowego
jest szybkoĞü rejestracji ogromnej liczby danych. DziĊki temu istnieje moĪliwoĞü uzyskiwania dowolnych widoków, rzutów i przekrojów oraz wykonywania analiz dla dowolnego miejsca budowli w miarĊ pojawiania siĊ takich potrzeb, a takĪe áatwoĞü powtarzania
pomiarów, ich porównywania i prezentacji wyników.
Aby jednak wyniki skanowania moĪna byáo porównywaü z rezultatami pomiarów
wykonanych innymi technikami lub je uzupeániü, albo porównaü zobrazowania w postaci
skanów wykonane w pewnym odstĊpie czasowym, naleĪy je oprzeü na zewnĊtrznym
ukáadzie odniesienia zlokalizowanym poza strefą wpáywu monitorowanej inwestycji. Takie odniesienie wykonano dla obu cykli skaningu laserowego. W tym celu metodami klasycznymi wyznaczono trójwymiarowe pozycje skanera i tarcz celowniczych zarejestrowanych na skanach, które posáuĪyáy do ich orientacji. NastĊpnie poprzez transformacje
skanów – na podstawie tak okreĞlonych punktów áącznych – uzyskano trójwymiarowe
chmury punktów, których pozycje są wyraĪone w zewnĊtrznym bezwzglĊdnym ukáadzie
wspóárzĊdnych. Do tego celu zastosowano oprogramowanie ASCAN ¿rmy AstraGis.
Tak opracowane chmury punktów pozwalają na szeroki wachlarz analiz przestrzennych, z których najbardziej spektakularna jest moĪliwoĞü uzyskania rozbieĪnoĞci w geometrii chmur obrazujących monitorowany obiekt w róĪnym czasie. Rysunek 4 prezentuje
mapĊ hipsometryczną wielkoĞci przemieszczeĔ Ğcian póánocnych budynków Ciepáa 3
i Pereca 1A w kierunku prostopadáym, uzyskanych poprzez porównanie cyklu 2 i 4. NaleĪy dodaü, Īe opracowania z zastosowaniem skaningu nie wymagają sygnalizacji na badanym obiekcie, co w porównaniu z innymi metodami jest niezaprzeczalnym walorem.
Dla celów analizy dokáadnoĞci tak uzyskanych chmur punktów okreĞlono pozycje
trójwymiarowe zarejestrowanych na skanach folii reÀeksyjnych wykorzystywanych
w wyznaczaniu przemieszczeĔ poziomych za pomocą precyzyjnych pomiarów kątowo-liniowych. NastĊpnie na podstawie tych pozycji wyznaczono wielkoĞci przemieszczeĔ
w odniesieniu do wyjĞciowego cyklu 1 zrealizowanego wyáącznie metodami klasycznymi. WielkoĞci przemieszczeĔ poziomych punktów kontrolnych (w milimetrach) na Ğcianach póánocnych budynków Ciepáa 3 i Pereca 1A dla cyklu 2 i 4, uzyskanych metodami
klasycznymi (linia ciągáa) i za pomocą skaningu laserowego (linia przerywana), przedstawia rysunek 5. Rysunek prezentuje wykresy kolejno od poziomu górnego do dolnego.
Dla dwóch najniĪszych poziomów maksymalne rozbieĪnoĞci przemieszczeĔ poziomych dla obu metod osiągają wartoĞü 4 mm, przy przeciĊtnej wartoĞci okoáo 2 mm.
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Mapa hipsometryczna wielkoĞci przemieszczeĔ Ğcian póánocnych budynków Ciepáa 3
i Pereca 1A w kierunku prostopadáym do skanowanej powierzchni
Hipsometric map of displacement values of the northern walls of Ciepáa 3 and Pereca 1A
buildings in a direction perpendicular to the scanned surface

Jest to znakomite osiągniĊcie, zwaĪywszy na to, Īe podobnego rzĊdu jest maksymalna
wartoĞü báĊdu Ğredniego poáoĪenia punktów áącznych, bĊdących podstawą transformacji
skanów. Ponadto jest to wartoĞü nieco przekraczająca przeciĊtną wartoĞü báĊdu Ğredniego
przemieszczeĔ uzyskanych metodami klasycznymi. Dla poziomu najwyĪszego rozbieĪnoĞci osiągają poziom dwukrotnie wiĊkszy, co moĪe byü spowodowane duĪymi kątami
pionowymi padania wiązki laserowej na monitorowane obiekty.
RozbieĪnoĞci miĊdzy przemieszczeniami pionowymi dla obu metod (skanowanie
laserowe i niwelacja precyzyjna) siĊgnĊáy 1 cm, stąd rezultaty tej analizy nie bĊdą prezentowane. Metodyka wyznaczania przemieszczeĔ pionowych na podstawie wyników
naziemnego skanowania laserowego jest obecnie opracowywana w Zakáadzie Geodezji
InĪynieryjnej i Pomiarów Szczegóáowych, a testowane rozwiązania mają podnieĞü dokáadnoĞü wyników pozyskanych tą metodą.
Rozwój niecki osiadania na poligonie doĞwiadczalnym „ĩelazna” spowodowanej
oddziaáywaniem tuneli metra
DrąĪenie tunelu centralnego odcinka II linii metra rozpoczĊto ze stacji C09 Rondo
DaszyĔskiego w kierunku stacji C10 Rondo ONZ. Poligon doĞwiadczalny zlokalizowano
na skrzyĪowaniu ulic Prostej i ĩelaznej, która jest prostopadáa do realizowanego odcinka
C9-C10 i przecina go mniej wiĊcej w poáowie dáugoĞci. Powstawanie niecki osiadania
sprawdzano poprzez wykonanie niwelacji precyzyjnej wzdáuĪ ulicy ĩelaznej, miĊdzy
punktami zastabilizowanymi w krawĊĪnikach jezdni, co umoĪliwiáo opracowanie dwóch
pro¿li poprzecznych tworzącej siĊ niecki osiadania. Zrealizowano trzy pomiary okresowe: w czerwcu, lipcu i we wrzeĞniu 2012 roku. W pobliĪu drąĪonego tunelu gwoĨdzie
rozmieszczono co 5 m, a w pozostaáej czĊĞci badanego odcinka ulicy – co 10 m (rys. 6).
WiĊksze zagĊszczenie punktów w okolicy skrzyĪowania ulic Prostej i ĩelaznej wynika
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Rys. 5.

Fig. 5.

Rys. 6.
Fig. 6.
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Porównanie przemieszczeĔ poziomych punktów kontrolowanych na Ğcianach póánocnych budynków Ciepáa 3 i Pereca 1A uzyskanych metodami klasycznymi (linia ciągáa)
i za pomocą skaningu laserowego (linia przerywana)
Comparison of vertical displacements of controlled points on the northern walls Ciepáa 3
and Pereca 1A buildings obtained by classical methods (straight line) and with aid of the
laser scanning (drop line)

Szkic rozmieszczenia reperów kontrolowanych wzdáuĪ ulicy ĩelaznej [WaĞ i in. 2012]
Sketch of localization of controlled benchmarks along ĩelazna street [WaĞ i in. 2012]
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z moĪliwoĞci powstania na tym obszarze niecki osiadania i koniecznoĞci odpowiedniego
jej zdyskretyzowania. Pomiary przemieszczeĔ pionowych wykonano techniką niwelacji
precyzyjnej.
W tabeli 1 przedstawiono pozycje tarcz TBM „Anna” i „Maria” w poszczególnych
cyklach pomiarowych, a na rysunku 7 – wykresy przemieszczeĔ pionowych obu pro¿li
obrazujących rozwój niecki osiadania.
Tabela 1. Harmonogram prac pomiarowych [www.budowametra.pl]
Table 1. The measurement schedule [www.budowametra.pl]
PostĊp prac tarcz drąĪących
Progres Tunel Boring Machine (TBM)
Rondo DaszyĔskiego ĺ Rondo ONZ

Data pomiaru
Measurement date

TBM 1 „Anna”

TBM 2 „Maria”

120 m

50 m

23–25.06.2012
24–25.07.2012

7.09.2012

500 m
(sąsiedztwo ul. ĩelaznej)
(next to ĩelazna St.)
> 900 m
(koniec pracy 31.08)
(end of work 31.08)

200 m
> 900 m
(koniec pracy 3.09)
(end of work 3.09)

Na podstawie wyników obliczeĔ moĪna stwierdziü, Īe punkty znajdujące siĊ nad osią
tunelu lub w niedalekiej od niego odlegáoĞci przemieĞciáy siĊ istotnie, tworząc nieckĊ
osiadania. Zjawisko to jest zgodne z przewidywaniami, poniewaĪ znając teoretyczny model tworzenia siĊ niecki, spodziewano siĊ jej powstania. PoniewaĪ pro¿le ulicy ĩelaznej
zostaáy odpowiednio zdyskretyzowane, wiĊc otrzymany ksztaát niecki osiadania jest zbliĪony do rzeczywistego. Na rysunku 7 daje siĊ równieĪ zauwaĪyü nieznaczne wypiĊtrzenia w stre¿e rozciągaĔ po zewnĊtrznych stronach przebiegu tunelu.
a

b
[mm]

[mm]

b)

Rys. 7.
Fig. 7.

Przemieszczenia punktów kontrolowanych pro¿li: a – pro¿l zachodni (od strony Ronda
ONZ), b – pro¿l wschodni (od strony Ronda DaszyĔskiego)
Displacement of controlled pro¿le points: a – the west pro¿le (site of Rondo ONZ),
b – the eastern pro¿le (site of Rondo DaszyĔskiego)
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PODSUMOWANIE
Obserwowana od wielu lat tendencja tworzenia w peáni zautomatyzowanych systemów monitoringu strukturalnego, dziaáających w czasie rzeczywistym, jest z puntu widzenia kompleksowoĞci informacji pozytywnym objawem. Jednak w wielu przypadkach
niemoĪliwe jest osiągniĊcie przez te systemy dokáadnoĞci otrzymanych klasycznymi metodami realizowanymi w interwaáach czasowych. Tendencja tworzenia zintegrowanych
systemów monitoringu jest realizacją idei tworzenia interdyscyplinarnych zespoáów posiadających komplementarne kompetencje.
SpoĞród metod bĊdących w krĊgu zainteresowania geodezji w ostatnich latach najwiĊkszy rozwój z powodu swojej uniwersalnoĞci notuje skaning laserowy. Przytoczone
w niniejszym artykule wyniki analizy dokáadnoĞci przemieszczeĔ poziomych uzyskanych metodą naziemnego skaningu laserowego pozwalają konkurowaü tej metodzie
z klasycznym pomiarem kątowo-liniowym. Z kolei wydaje siĊ, Īe jeszcze dáugo w zakresie wyznaczania przemieszczeĔ pionowych skaning laserowy nie ma szans dorównaü
precyzyjnej niwelacji geometrycznej, stanowiącej nadal podstawową i na razie niezastąpioną metodĊ oceny ryzyka związanego z realizacją inwestycji budowlanych. Na etapie
koncepcyjnym prowadzone są w Zakáadzie Geodezji InĪynieryjnej i Pomiarów Szczegóáowych prace nad wykorzystaniem czujników inklinometrycznych w systemach monitoringu geodezyjnego.
Przedstawione metody monitoringu geodezyjnego dostarczają danych nie tylko do
oceny ryzyka oddziaáywaĔ inwestycji, lecz stanowią takĪe cenną informacjĊ uĪyteczną
w procesie kalibracji modeli numerycznych tych oddziaáywaĔ. Z kolei wyniki obliczeĔ
numerycznych stanowią podstawĊ do poprawnego i skutecznego prowadzenia monitoringu geodezyjnego. Ta symbioza jest podstawą nowoczesnej, wiarygodnej i bezpiecznej
obsáugi inwestycji budowlanych oraz badania ich oddziaáywania na otoczenie.
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GEODETIC MONITORING OF OBJECTS IN THE AREA OF IMPACT
CONSTRUCTION OF TUNNELS AND DEEP EXCAVATIONS – EXPERIENCES
AND CONCLUSIONS
Abstract. The paper presents research sites and results of analysis of behaviour of the
ground and structures located within close neighbourhood of several investment units,
characterised by diversi¿ed impacts, including: deep excavations, mining the underground
railway tunnels using tunnel boring machines and construction of buildings. Monitored
site is located within 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 and terrestrial laser scanning. Data obtained by
these methods are basis for calibration of numerical models, and vice versa – the results of
numerical calculations are basis to determine a method of monitoring the object and determine the expected values of displacements in the different phases of realization of the investment and determine permissible deviations, which are considered as the alarm values.
Key words: geodetic surveys, deep excavation, objects displacements, mining tunnels
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