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Ograniczenie kosztów i ryzyka –
sprawdzone rozwiązania
W obliczu nowych wyzwań
Przedsiębiorstwa branż geoinżynieryjnych oraz
wykonawcy geodezyjni coraz częściej stają
przed koniecznością podjęcia nowych wyzwań,
z którymi dotychczas się nie spotykali.
Spoczywa na nich pełna odpowiedzialność za
realizowane projekty budowlane, które wykonali oraz nad którymi sprawują kontrolę. Aby
stawić czoła tym wyzwaniom, muszą mieć
możliwość określania przemieszczeń
i odkształceń obiektów z milimetrowymi wręcz
dokładnościami. Wiarygodna i precyzyjna
informacja o stanie obserwowanego obiektu
ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia
zweryfikowanie faktycznego zachowania
monitorowanej struktury w odniesieniu do jej
modelu teoretycznego. Po dostarczeniu danych
przez system, specjaliści mogą dokonać wielu
analiz, których wyniki przyczynią się do
znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa
oraz efektywności dalszej pracy.
Zaufaj partnerowi z doświadczeniem
Żadna inna firma nie może wykazać się ani tak
dużym zaangażowaniem ani też porównywalnym doświadczeniem w tematyce pozyskiwania, zarządzania oraz analizowania danych
Leica monitoringu struktur.
przestrzennych dla celów

przemieszczeń i deformacji. Dowodem
okazywanego nam zaufania jest bardzo szeroki
zakres zrealizowanych projektów w dziedzinie
monitoringu mostów, wysokich budynków,
tuneli, elektrowni, osuwisk, kopalń odkrywkowych, wulkanów, wyciągów narciarskich oraz
wielu innych obiektów.
Redukcja nadmiernych kosztów
Zdolność wykrywania potencjalnych zagrożeń
oraz szybkiego reagowania zanim urosną one
do poważnych rozmiarów wpływa
bezpośrednio na ograniczenie kosztów
ubezpieczeń, a także zapobiega niebezpiecznym wypadkom czy wręcz katastrofom. Takie
nieoczekiwane zdarzenia mogą być bardzo
tragiczne w skutkach. Wdrożenie monitoringu
strukturalnego pomoże zredukować koszty –
zarówno te bieżące jak i długoterminowe,
związane z następstwami zachodzących
przemieszczeń i deformacji.

Redukcja występujących zagrożeń
Wdrożenie systemu monitoringu struktur
w znacznym stopniu ogranicza możliwość
występowania wszelkich zagrożeń związanych
z obiektem. Dzięki stałemu pozyskiwaniu oraz
GeoMotive
analizowaniu danych przestrzennych jesteśmy
Leica Geosystems posiada prawie dwustuletnie w stanie zrozumieć oraz przewidzieć procesy
powodujące występowanie przemieszczeń czy
doświadczenie w dziedzinie pomiarów
odkształceń. Zminimalizowane jest również
precyzyjnych oraz Monitoring
ponad dwudziestoletnie
Solutions
w zakresie zautomatyzowanego
monitorowania zagrożenie integralności oraz bezpieczeństwa

monitorowanych obiektów. Dzięki zaletom
ciągłego monitoringu, wykonawcy w znacznym
stopniu ograniczają wszelkie niebezpieczeństwa
i zapobiegają potencjalnym wypadkom jeszcze
przed przystąpieniem do realizacji projektu,
a także w trakcie jego trwania oraz po
zakończeniu prac. Potencjalne zagrożenia są
bowiem rozpoznawane zanim przerodzą się
w sytuacje krytyczne.
Oprogramowanie oraz sprzęt pochodzące
z jednego, pewnego źródła
Firma Leica Geosystems zatrudnia wielu
ekspertów zajmujących się zarówno rozwojem
technologii monitoringu jak też integracją
instrumentów i oprogramowania. Produkuje
również całą linię technologiczną wysokiej klasy
instrumentów przeznaczonych do zintegrowanego monitoringu struktur. Zarówno
instrumenty rodzime, jak też pochodzące od
współpracujących z nami firm wchodzą w skład
spójnie skonfigurowanego systemu sterowanego specjalistycznym oprogramowaniem.
Wszystko to składa się na profesjonalny
monitoring obiektów inżynierskich działających
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Dzięki
pomiarowi bezpośredniemu, zaawansowanym
algorytmom przetwarzania danych oraz
systemowi zarządzania zdarzeniami, użytkownik
informowany jest na bieżąco o stanie technicznym badanego obiektu.
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GeoMoS, GeoMoS Web,
Spider, GNSS QC
OPROGRAMOWANIE
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sensory geotechniczne
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Tachimetry mostów

GPS/GNSS
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Monitoring budowlany

zaawansowane procedury
zarz¹dzania pomiarami,
danymi przestrzennymi,
a tak¿e algorytmy ich opracowania i powiadamiania
o wystêpuj¹cych zdarzeniach.

enia, dostarczaj¹ wiarygodnych
i wysoce precyzyjnych danych
idealnych do badania najmniejszych nawet przemieszczeñ.
Zastosowanie w projekcie sensorów meteorologicznych oraz
geotechnicznych pozwala na
lepsze zrozumienie natury dowolwykrytego
przemieszczenia.
budynków.nego
Zastosowanie
systemów

Gęstość zaludnienia w miastach na całym
świecie rośnie, a wznoszone budynki są
monitoringu zapewnia bezpieczeństwo
wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Koszty
wszystkich osób znajdujących się na
¯ycie w dynamicznie zmieniaj¹cym siê świecie
surowców rosną zmuszając inżynierów do
placu budowy. Co więcej, systemy te
opracowywania nowych technik budoumożliwiają prowadzenie bieżącej
wlanych.
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takich
erupcje wulkanów – wszystko
to charak– wp³yn¹æ na wzrost światowych cen danego
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teryzuje dynamika. Zarówno
na skutek
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a także o stanie okolicznych
dzia³alności cz³owieka jak i w rezultacie
Ekonomia oraz nasze codzienne ¿ycie zale¿y
naturalnych procesów takich jak erozja,
od stanu mostów, zapór wodnych, tuneli,
świat w którym ¿yjemy podlega ci¹g³ym
estakad, ścian oporowych, kopalñ oraz
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wysokich
budynków. St¹d te¿ bierze siê nasze
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utions
pe³ne zaufanie do s³u¿b geologicznych
Skuteczne zarz¹dzanie tymi zmianami jest
i innych specjalistów, których praca i wiedza
elementem kluczowym dla rozwoju
mo¿e ustrzec ma nas przed katastrofami.
spo³ecznego i ekonomicznego.
Przyk³adowo - uszkodzenie mostu mo¿e
W swoich dzia³aniach polegaj¹ oni na
odci¹æ jak¹ś spo³ecznośæ od świata,
rozwi¹zaniach sprawdzonych i wiarygodnych.
ograniczyæ us³ugi czy handel lub nawet
Polegaj¹ na technologiach Leica Geosystems.

Monitoring mostów
Nowoczesne konstrukcje mostów
podwieszanych przenoszą ogromne
obciążenia przy bardzo długich
odległościach tych obiektów. Są to
konstrukcje dynamiczne, pracujące
w zależności od natężenia ruchu,
działania wiatru, wysokich i niskich
temperatur, korozji oraz wpływu
innych czynników środowiskowych.

Wydajne odbiorniki GPS/GNSS,
zaawansowane algorytmy do
przetwarzania danych oraz oprogramowanie to idealne narzędzia do
prowadzenia precyzyjnego monitoringu struktur. Systemy monitoringu
Leica Geosystems mogą być
wykorzystywane zarówno w trakcie
jak i po zakończeniu budowy obiektu.

Każdego roku osuwiska powodują wielomilionowe straty oraz spadek dochodów kopalń,
przedsiębiorstw produkcyjnych i osób
prywatnych, a także uszkodzenia nawierzchni
dróg czy linii kolejowych.

Systemy monitoringu Leica Geosystems
odgrywają zatem kluczową rolę
w zarządzaniu ryzykiem dostarczając
szczegółowych informacji na temat
stabilności zboczy zarówno w samej
kopalni jak też na terenach przyległych.
Ich zastosowanie wielokrotnie zapobiegło
kalectwu, śmierci oraz powstaniu
ogromnych strat materialnych.

Monitoring osuwisk

Pracownicy służby geotechnicznej w każdej
kopalni odkrywkowej ciężko pracują nad
zapewnieniem stabilności skarp. Ich praca
wiąże się z zapewnieniem optymalizacji
produkcji przedsiębiorstwa oraz
z zarządzaniem zagrożeniami powodowanymi przez osuwiska.

Monitoring budowlany
Gęstość zaludnienia w miastach na całym
świecie rośnie, a wznoszone budynki są
wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Koszty
surowców rosną zmuszając inżynierów do
opracowywania nowych technik budowlanych. Systemy monitoringu dostarczają
aktualnych informacji o wszelkich
odstępstwach od projektu podczas
newralgicznych etapów budowy, takich jak
betonowanie, prowadzenie głębokich
wykopów, a także o stanie okolicznych

budynków. Zastosowanie systemów
monitoringu zapewnia bezpieczeństwo
wszystkich osób znajdujących się na
placu budowy. Co więcej, systemy te
umożliwiają prowadzenie bieżącej
kontroli zgodności powstającego
obiektu z projektem przy zachowaniu
założonych tolerancji.

Monitoring zapór
Struktury takie jak duże zbiorniki wodne
czy zapory betonowe są niewątpliwie
kluczowym elementem gospodarki
wodnej oraz energetycznej. Stałym
obserwacjom podlegać muszą zatem
czynniki takie jak: zmiana obciążenia
obiektu powodowana zmiennym
poziomem wody w zbiorniku, stabilność
konstrukcji jak również aktywność
sejsmiczna otoczenia. Zastosowanie
systemu monitoringu strukturalnego
umożliwia odpowiednio wczesne

wykrycie słabych punktów struktury
obiektu umożliwiając szybkie dokonanie
stosownych napraw, co uchroni przed
potencjalną katastrofą. Nawet jeśli
naprawy nie są już możliwe,
wcześniejsze rozpoznanie problemu
przyczyni się do złagodzenia następstw.

Leica Geosystems posiada długoletnie
doświadczenie nie tylko w sterowaniu
pracami tunelowymi lecz także w wyznaczaniu przemieszczeń zarówno w trakcie
realizacji danej budowy jak i po jej
zakończeniu. Ciągły lub prawie ciągły
monitoring tuneli przy użyciu technologii
Leica Geosystems dostarcza niezbędnych
informacji pozwalających w sposób szybki
określić niedogodne warunki naprężenia
górotworu. Dzięki zastosowaniu takiego
systemu, oszczędzamy czas i pieniądze

unikając konieczności inwestowania w
dodatkową infrastrukturę konieczną do
zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast po zakończeniu budowy, system
monitoringu dostarcza informacji na
temat położenia elementów obiektu
względem dopuszczalnych wartości.

Zarówno budynki nowo wznoszone jak
i istniejące mogą być poddawane działaniu
zjawisk zachodzących podczas jednej doby
(ogrzewanie konstrukcji promieniami
słonecznymi, silne opady deszczu), zjawisk
długookresowych (osiadanie konstrukcji)
oraz dynamicznych (drgania rezonujące,
podmuchy wiatru, obciążanie budynku).
Budynki powstają również na obszarach
nawiedzanych przez powodzie lub trzęsienia
ziemi, co powoduje znaczny wzrost ryzyka
uszkadzania struktur w wyniku katastrof
naturalnych. Stan wielu obiektów pogarsza

się wraz z wiekiem, a materiały użyte do
ich budowy tracą swoje właściwości pod
wpływem czasu i warunków pogodowych.
Zintegrowany system monitoringu pomaga
utrzymać integralność struktury budynku,
dostarczając w sposób ciągły informacji
o deformacjach konstrukcji w czasie.
Umożliwia to podjęcie właściwych
i efektywnych kosztowo działań.

Monitoring tuneli

Monitoring budynków
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Podczas monitoringu zboczy wulkanów, du¿ych konstrukcji mostowych,
obserwacji zapór wodnych; wszêdzie tam, gdzie prowadzisz pomiary,
analizujesz i zarz¹dzasz danymi przestrzennymi badanych struktur
geotechnicznych – dzie³ natury oraz r¹k ludzkich - systemy monitoringu
strukturalnego Leica Geosystems zapewni¹ Ci odpowiednie rozwi¹zanie
ka¿dego zadania.
Nasze rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ pozyskiwanie danych w sposób
precyzyjny i wiarygodny, pozwalaj¹ na przeprowadzenie nawet bardzo
skomplikowanych analiz oraz zapewniaj¹ w pe³ni bezpieczny transfer
danych. Przy u¿yciu standardowych interfejsów, dziêki otwartej architekturze i elastyczności, nasze systemy spe³ni¹ ka¿d¹ indywidualn¹
potrzebê wyra¿on¹ przez klienta – w przypadku instalacji czasowych,
pojedynczych stanowisk oraz ca³ych sieci monitoringu struktur.
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie stanowi¹ informacji wi¹¿¹cych. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Drukowano w Polsce. Prawa autorskie Leica Geosystems, Heerbrugg, Szwajcaria, 2009.
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Total Quality Management:
Nasze zobowi¹zanie
zapewnienia pe³nej satysfakcji
klienta.
Wiêcej informacji o programie
TQM uzyskasz w lokalnym
przedstawicielstwie Leica
Geosystems.
Zilustrowany w niniejszej
broszurze rejestrator danych
Campbell jest produktem firmy
Campbell Scientific Ltd.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl

Aktywne wsparcie
Klienta

Oprogramowanie

Tachimetry:
Leica TCA1800/2003
Leica TCA1201M
Leica TPS1200 Series

GPS/GNSS:
Leica GMX902 GG
Leica GRX1200 Series
Leica GPS1200 Series
Leica GMX901

Inne:
Leica Nivel210/220
Leica GPR112
Pryzmat do
monitoringu
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