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Zainstalowany na osuwiskach w Polskich Kar-
patach system monitoringu osuwisk jest za-
awansowanym technicznie sprzętem umoż-
liwiającym monitorowanie różnorodnych 
parametrów osuwiskowych. Cztery polowe 
automatyczne stacje pomiarowe umożliwia-
ją ciągłą obserwację różnorodnych parame-
trów bezpośrednio wpływających na rozwój 
procesów osuwiskowych ich analizę oraz 
wczesne ostrzeganie właściciela drogi i Pań-
stwowej Służby Geologicznej o  zagroże-
niach. Dane są transmitowane do Internetu 
w interwałach od 10. do 60. minut. Bezobsłu-
gową pracę stacji zapewniają baterie litowe 
zasilane przez ogniwa słoneczne. System 
został zlokalizowany na sześciu czynnych 
osuwiskach ponad drogą powiatową Szym-
bark-Bystra w  rejonie Gorlic. Zagrażają one 
drodze powiatowej, zabudowaniom miesz-
kalnym oraz istniejącej infrastrukturze, w tym 
nowo wybudowanemu mostowi. Osuwiska 
posiadają głębokość 6-16 m, powierzchnię 

3,7 - 6 ha, długość 350-500 m i  szerokość 
150 m - 200 m. Zasięg strefy osuwiskowej 
wzdłuż drogi wynosi 800 m. Osuwiska te 
były badane przez autora [1-10], który wy-
konał ich dokumentację geologiczno-inży-
nierską. W  2009 roku wykonano częściową 
stabilizację rejonu poprzez wzmocnienie 
skarp kotwami Titan i  siatkami Geobrugg 
oraz murami oporowymi z gabionów wzdłuż 
rzeki Bystrzanki. Zrealizowano także system 
drenażu powierzchniowego i  wgłębnego, 
który jednak nie w pełni spełnił zaplanowa-
ne zadania. Ze względu na wielkość osu-

wisk, zabezpieczono jedynie czołową część 
osuwisk. Badania wykazały, że pomimo prac 
stabilizujących w 2009 r., część osuwisk nadal 
cechuje się dużą aktywnością. Zagrożenia 
dla drogi powiatowej uwidoczniły się szcze-
gólnie w  maju i  czerwcu 2010 roku, kiedy 
po rekordowych opadach atmosferycznych 
nastąpiła aktywacja przemieszczeń i  znisz-
czona została część rowów odwadniających. 
Zaobserwowano także naciągnięcie części 
siatek zabezpieczających skarpy. 

Technologia automatycznego monitoringu 
i wczesnego ostrzegania przed osuwiskami zagrażającymi 
drogom publicznym w Karpatach
Zbigniew Bednarczyk

Na bazie doświadczeń z realizowanego obecnie projektu „System mechatroniczny monitorowania i ostrzegania przed osuwiskami” zaprezentowano 
nowoczesne metody automatycznego monitoringu wybranych osuwiska karpackich. System, fi nansowany w ramach programu UE Innowacyjna 
Gospodarka, jest pierwszym tego typu w Polsce i powstał dla zabezpieczenia zagrożonego odcinka drogi powiatowej w rejonie Gorlic. Pomiary 
umożliwiające obserwację osuwisk w czasie rzeczywistym rozpoczęły się w maju 2010 roku i będą wykonywane do końca 2012 roku. Dane uzyskane 
z czterech stacji pomiarowych gromadzone są w odstępach 10 – 60-minutowych i transmitowane poprzez sieć telefonii komórkowej GPRS do Internetu 
na serwer. W skład systemu wchodzą automatyczne urządzenia do pomiaru przemieszczeń wgłębnych, ciśnienia porowego, głębokości wód gruntowych, 
czujniki temperatury gruntu, temperatury wód gruntowych, wielkości opadów atmosferycznych, temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz 
ciśnienia atmosferycznego. System zasilany jest przez baterie litowe i panele słoneczne zapewniające jego bezobsługową pracę. Dotychczas wykonane 
pomiary wykazały dużą aktywność geodynamiczną badanego rejonu do głębokości ok. 12-15 m. W pierwszym roku pracy systemu, wielkości 
obserwowanych przemieszczeń były zmienne na poszczególnych głębokościach i wynosiły od kilku do 18 mm. Przemieszczenia nasiliły się po rekordowych 
opadach atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 r. Artykuł przedstawia zastosowane metody instrumentacji stoków osuwiskowych oraz użyty sprzęt 
pomiarowy i jego uwarunkowania w stosunku do występujących warunków geotechnicznych. W podsumowaniu przedstawiono zebrane dotychczas 
dane osuwiskowe, wnioski dotyczące instalacji oraz przydatności systemu dla przewidywania i przeciwdziałania ruchom osuwiskowym.
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Opis metod wykonywania pomiarów

Urządzenia pomiarowe kontrolują prze-
mieszczenia wgłębne, warunki wodne i me-
teorologiczne. Zainstalowane stacje polowe 
mierzą dane osuwiskowe w  sposób ciągły, 
w  czasie rzeczywistym lub prawie rzeczy-
wistym w  interwale 10 – 60-minutowym 
w  zależności od wybranej opcji. Uzyskane 
dane przesyłane są na serwer Internetowy 
gromadzący wyniki pomiarów. Wybrane 
informacje mogą być udostępniane upraw-
nionym użytkownikom z  dowolnego miej-
sca. Zastosowana metoda transmisji nie ma 
wpływu na pracę systemu. Minimalizuje to 
koszty administrowania i  serwisu, uspraw-
nia procesy zarządzania i  dokumentowania 
wyników. Stacje umożliwiają stałą kontro-
lę napięcia zasilania oraz poziomu sygnału 
GSM, w  celu uniknięcia przypadkowej utra-
ty danych oraz ciągłą obserwację mierzo-
nych parametrów. Wyniki można edytować 
w postaci wykresów oraz eksportować jako 
pliki tekstowe. System realizuje także funkcję 
wczesnego ostrzegania poprzez wysyłanie 
wiadomości ostrzegawczych i  alarmowych 
maili do operatora systemu, Powiatowego 
Zarządu Drogowego w  Gorlicach oraz Od-
działu Karpackiego Państwowego Instytutu 
Geologicznego.

Opis metod pomiarów przemieszczeń 
wgłębnych

System pomiaru przemieszczeń wgłębnych 
zawiera trzy urządzenia służące do pomia-
rów przemieszczeń wgłębnych. Zastosowa-
no dwa rodzaje sensorów nachylenia:
• system ciągłych inklinometrów, czujniki 

3D, 
• system typu „in-place” mocowany w stan-

dartowych rurach inklinometrycznych.
Opis systemu ciągłych inklinometrów
Zainstalowane urządzenia umożliwiają 
pomiar przemieszczeń w  kierunku naj-
większego nachylenia stoku, jak również 
trójwymiarowo, co umożliwia dokładną cha-
rakterystykę występujących przemieszczeń 
i  jest bardzo nowoczesną technologią po-
miarową. System trójwymiarowy umożliwia 
pomiar z dokładnością standardowych inkli-
nometrów, jednak dla znacznie większego 
zakresu odkształceń. System umożliwia cią-
głą obserwację deformacji w  czasie rzeczy-
wistym i  ich grafi czną prezentację. System 
zasilany jest przez baterie +12 V doładowy-
wane panelami słonecznymi. Komunikacja 
pomiędzy wszystkimi urządzeniami pomia-
rowymi jest cyfrowa. Dane są dostarczane 
poprzez kabel komunikacyjny do rejestrato-
ra. Możliwy jest różnorodny system przesyłu 
danych, poprzez USB, modem oraz bezprze-
wodowo poprzez sieć telefonii komórkowej 
do Internetu. Instalacja składa się z  szeregu 
sztywnych segmentów pomiarowych, po-

łączonych ze sobą za pomocą specjalnych 
elastycznych przegubów (rys. 1). W obrębie 
przegubów znajdują się automatyczne mi-
kroprocesorowe czujniki grawitacyjne mie-
rzące przemieszczenia w trzech osiach, które 
przesyłają dane do rejestratora. System jest 
ciągiem, sztywnych segmentów pomiaro-
wych połączonych przegubami (rys. 1, 3). 
 Pozwalają one na zginanie przegubów 
w  dowolnym kierunku, ale uniemożliwiają 
ich skręcanie. Standardowa długość segmen-
tu, wynosząca 500 mm, zawiera trzy prosto-

padłe czujniki nachylenia. Co ósmy segment 
posiada mikroprocesor. Dodatkowo każda 
z  instalacji wyposażona jest mikroproceso-
rowy czujnik temperatury gruntu. Przygo-
towany do instalacji system jest przechowy-
wany na zwoju. System jest wodoodporny 
i  był testowany do 980 kPa, co odpowiada 
100 m słupa wody. Każda instalacja wystę-
puje jako wielokrotność 8 segmentów tzw. 
„oktetów” o długości 4 m. Zainstalowane na 
osuwiskach w  Beskidzie Niskim urządzenia 
posiadają długości będące wielokrotnością 

3. Opis systemu ciągłych inklinometrów

4. Opis systemu inklinometrów typu „in-place” instalowanych w otworze inklinometrycznym [13]

2. Zasada działania czujników nachylenia i pomiaru przemieszczeń
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„oktetów” (x*4 m). Grafi czny opis terminów 
związanych z  systemem przedstawiono na 
rysunku 4. Wszystkie mikroprocesory po-
miarowe komunikują się z  rejestratorem 
tą samą linią komunikacyjną. Zapewnia to 
możliwość głębokich instalacji, niskie zużycie 
energii, wysoką dokładność oraz prezentację 
przestrzenną 3D. Pozycja osi jednego końca 
odcinka o długości L obliczana jest na pod-
stawie funkcji trygonometrycznych z wyko-
rzystaniem kąta θ:

x = Lsin (θ)   (1)

Czujniki grawitacyjne mierzą środek kąta na-
chylenia θ zgodnie z równaniem:

v = C g sin (θ)   (2)

gdzie:
v – sygnał (zwykle wielkość napięcia prądu)
C – stała kalibracji
g – przyspieszenie ziemskie
θ – kąt nachylenia

Czujnik o wymiarach 1,5 mm x 4 mm x 4 mm 
zawiera trzy ortogonalne akcelerometry wy-
produkowane z cząsteczek czystego krzemu 
(<1 mm), który wykazuje wysoką wytrzyma-

łość mechaniczną i umożliwia uzyskanie da-
nych cyfrowych. Pomiar opiera się na pomia-
rach statycznych nachylenia w  przegubach 
pomiędzy poszczególnymi segmentami 
segmentu. Uproszczona zasada pomiaru 
przyspieszenia ziemskiego przez czujnik jest 
pokazana na rysunku 2. Ruchoma część 
czujnika jest zawieszona na dwóch spręży-
nach umożliwiających jego swobodny ruch 
w lewo i prawo. Czujnik posiada szereg roz-
dzielonych przerwami płytek, pomiędzy 
którymi znajdują się umiejscowione na sta-
łe elektrody. Różnice odległości pomiędzy 
płytkami i  elektrodami są mierzone jako 
zmiany pojemności elektrycznej.
 Pomiar wykonywany jest przez trójosio-
we czujniki grawitacyjne. Zainstalowane 
punkty monitoringu zawierają kilkadziesiąt 
czujników typu 3D do monitorowania od-
kształceń w  długim okresie. Elastyczność 
systemu umożliwia wytrzymanie większych 
odkształceń niż jest to możliwe z  użyciem 
konwencjonalnych rur inklinometrycznych. 
Uzyskane dane są przesyłane bezprzewo-
dowo poprzez sieć telefonii cyfrowej do 
Internetu lub mogą być sczytywane z  reje-
stratora do komputera przenośnego. Opro-
gramowanie umożliwia odczyt danych 3D 
i  2D dla instalacji nachylonych +/-60 stopni 

od pionu. Dane 3D dostępne są dla całego 
zakresu głębokości oraz z  wybranych jej 
przedziałów. W  trybie 3D oprogramowanie 
wykorzystuje obrotowy układ transformacji 
przy użyciu metod numerycznych. System 
w Szymbarku został zainstalowany w rurach 
osłonowych PCV o  średnicy zewnętrznej 
27 mm. Stanowią one zabezpieczenie urzą-
dzeń pomiarowych oraz umożliwiają ewen-
tualny demontaż systemu po przewidzianym 
okresie pracy (w zależności od wielkości za-
rejestrowanych przemieszczeń możliwy jest 
demontaż systemu przy przemieszczeniach 
rzędu kilku centymetrów). Średnica urządzeń 
pomiarowych wynosi 19,7 mm. Instalacje 
w  Szymbarku zostały wykonane pionowo 
w  celu badań przemieszczeń wgłębnych. 
Możliwe są także poziome instalacje dla ba-
dania osiadań. Zainstalowany system zawie-
ra dwa punkty pomiarowe zlokalizowane 
w dolnej i górnej części osuwisk. Punkt po-
miarowy M3 (Poltegor_1) o głębokości 12 m 
składa się z trzech oktetów - 24 segmentów, 
natomiast punkt M2 (Poltegor_2) o głęboko-
ści 16 m z czterech oktetów – 32 segmentów 
o długości 500 mm. System umożliwia także 
generowanie alarmów. Może to być realizo-
wane przez poszczególne punkty pomiaro-
we lub grupy punktów, gdy ich ruch osiągnie 

5. Stacje pomiarowe na osuwiskach w Szymbarku
A-stacja typu „in-place”,  B-stacja ciągłych inklinometrów

6. Automatyczny miernik ciśnienia porowego, A-sposób instalacji, B-budowa wewnętrzna [13]

A B
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predefi niowane wartości progowe prze-
mieszczenia lub prędkości przemieszczeń.
 System może być stosowany jako wielo-
krotnego użytku (instalacja w  różnych lo-
kalizacjach), jednak jest to uwarunkowane 
możliwością jego demontażu, co zależy od 
wielkości doświadczonych przemieszczeń 
górotworu warunkujących możliwość jego 
demontażu. Zazwyczaj jest to możliwe przy 
przemieszczeniach wielkości kilku centyme-
trów.

Opis systemu inklinometrów typu
 „in-place” 

System umieszcza się w  zainstalowanych 
w  otworze wiertnicznym rurach inklinome-
trycznych. Składa się on czujników nachyle-
nia wyposażonych, podobnie jak w standar-
towych inklinometrach, w kółka pomiarowe, 
które służą do opuszczania czujników na 
określoną głębokość w rowkach rur inklino-
metrycznych (rys. 4). Jeden zestaw rowków 
jest zorientowany zgodne z  oczekiwanym 
kierunkiem ruchu osuwiska, drugi poprzecz-
nie do niego. Czujniki umieszcza się na głę-
bokości strefy oczekiwanych przemieszczeń 
wgłębnych, przy czym jeden lub więcej czuj-
ników musi znajdować się w obrębie podło-
ża osuwiska. 
 Nachylenie rur inklinometrycznych jest 
mierzone przez jednopłaszczyznową son-
dę inklinometryczną typu „in-place” z  do-
kładnością +/-0,2 mm. Badania umożliwiają 
określenie wielkości i głębokości ruchu osu-
wiska. Zmiany nachylenia czujników infor-
mują o  występujących przemieszczeniach 
wgłębnych. Zmierzone nachylenia rur inkli-
nometrycznych są przeliczane na wielkości 
przemieszczeń poziomych w  milimetrach 
na podstawie funkcji trygonometrycznych. 
Przemieszczenia obliczane są poprzez po-
równania bieżącego odczytu z początkowy-
mi z zastosowaniem wzoru nr 3 [13]:

Δuiy =Lx [sin(0iy) - sin(0io)]  (3)

gdzie: 
- nachylenie sondy w  (i) sekcji pomiarowej 

(y) serii pomiarowej,
- nachylenie sondy w  (i) sekcji pomiarowej 

w pomiarze zerowym. 

Opis metody pomiarów 
piezometrycznych i ciśnienia porowego

Urządzenia do pomiaru ciśnienia porowego 
i głębokości poziomu wód gruntowych mają 
za zadanie określenie wpływu warunków 
wodnych na wykonywane prace stabiliza-
cyjne oraz monitorowanie ciśnienia spływo-
wego i  zmian poziomu wód gruntowych. 
Czujniki umożliwiają, w  połączeniu z  reje-
stratorem, dowolną częstotliwość pomia-
rów oraz przesył danych poprzez modem 

sieci telefonii komórkowej do Internetu (lub 
ręczne sczytywanie danych do laptopa). 
Zamontowane urządzenia zostały zapro-
gramowane na pomiar ciągły i  przesyłanie 
danych co 60 minut. Urządzenia do pomiaru 
ciśnienia porowego na osuwiskach w  rejo-
nie Szymbarku zainstalowano w  otworach 
wiertniczych w fi ltrach piaskowych od góry 
zamkniętych uszczelnieniem z masy bento-
nitowo-cementowej. Urządzenia do pomia-
ru poziomu głębokości wód gruntowych 
zabudowano w otworze piezometrycznym. 
Instrumentacja stoków zawierała następują-
ce automatyczne urządzenia do pomiarów 
warunków wodnych:
• Jeden piezometr piezoelektryczny z fi ltrem 

na głębokości 10 m wraz z  automatycz-
nym wentylowanym czujnikiem głęboko-
ści poziomu zwierciadła wód gruntowych. 

• Dwa piezometry piezoelektryczne do po-
miaru temperatury oraz ciśnienia porowe-
go wód gruntowych zabudowane na głę-

bokości 10 m w  fi ltrze uszczelnionym od 
góry korkiem bentonitowym (rys. 6). 

Zastosowane urządzenia przekształcają ciś-
nienie wody na częstotliwości sygnału za 
pomocą przepony połączonej napiętym 
drutem stalowym z  cewką elektromagne-
tyczną. Piezometer skonstruowany jest 
w ten sposób, że zmiana ciśnienia wody na 
membranę powoduje zmianę napięcia dru-
tu. Drgania drutu w pobliżu cewki generują 
sygnały częstotliwości (Hz), które są przesy-
łane do rejestratora. Dla otrzymania wartości 
ciśnienia wód gruntowych w kPa stosuje się 
współczynniki kalibracyjne z  wykorzysta-
niem równania: 

P = ax2 + bx + c    (4)

gdzie:
- x jest wartością odczytu w Hz, 
- natomiast współczynniki A, B, C są parame-

trami charakterystycznymi czujników.

8. Schemat blokowy systemu mechatronicznego monitoringu osuwisk

7. Stacja meteorologiczna zainstalowana na osuwisku w Szymbarku
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 Czujnik ciśnienia zabudowany jest 
w uszczelnionej obudowie ze stali nierdzew-
nej (rys. 6). Przed zamontowaniem i urucho-
mieniem wymaga saturacji oraz odpowied-
niej kalibracji. Współpracuje z  rejestratorem 
komputerowym oraz oprogramowaniem do 
zapisywania wyników pomiarów. Wartości re-
jestrowanych pomiarów ciśnienia korygowa-
ne są na wpływ temperatury na głębokości 
instalacji.

Opis metody pomiarów parametrów 
meteorologicznych

Stacja meteorologiczna mierzy wielkość 
opadów, ciśnienia atmosferycznego oraz 
temperatury i  wilgotności powietrza (rys. 
7). Pracuje jako urządzenie autonomiczne 

przekazujące dane łączem GPRS do serwera 
internetowego gromadzącego dane i  po-
zwalającego na ich interpretację. Możliwe 
jest także pozyskiwane danych za pośred-
nictwem złącza RS232 do komputera prze-
nośnego. Wszystkie funkcje pomiarowe są 
realizowane automatycznie. Stacja pracuje 
w sposób ciągły, w interwale 10-minutowym 
oraz przedstawia 10-minutowe, 1-godzinne, 
dobowe, miesięczne dane w postaci wykre-
sów. Ich agregacja możliwa jest dla dowolnie 
wybranych odcinków czasowych. Umożliwia 
to ciągłą obserwację parametrów meteoro-
logicznych oraz ich eksport jako plików tek-
stowych. Możliwe jest także wprowadzenie 
wielkości alarmowych oraz wysyłanie maili 
ostrzegawczych do uprawnionych użytkow-
ników. Dla ochrony czujników temperatury 

i  wilgotności powietrza przed czynnikami 
zniekształcającymi efekty pomiarów, tj. pro-
mieniowaniem cieplnym (słonecznym) oraz 
opadami atmosferycznymi, wyposażona jest 
w osłonę antyradiacyjną. Zasilanie realizowa-
ne jest przez baterię litową i panel słoneczny. 
Ciągła kontrola napięcia zasilania oraz pozio-
mu sygnału GSM zapobiega przypadkowej 
utracie danych. 

Dane techniczne systemu 

System zawiera polowe stacje zbierające dane 
osuwiskowe z  rejestratorami danych, multi-
plekserami i interfejsami do rejestracji pomia-
rów inklinometrycznych, ciśnienia porowego 
i  temperatury wód gruntowych oraz stację 
meteorologiczną. Schemat blokowy systemu 
monitoringu przedstawiono na rys. 8.
 W  skład systemu wchodzą następujące 
urządzenia pomiarowe:
• Dwa automatyczne mierniki ciśnienia po-

rowego, poziomu wód gruntowych i  ich 
temperatury w  otworach piezometrycz-
nych o głębokościach 10 i 11 m, 

Parametry urządzeń pomiarowych:
zakres pomiarowy 1,5 Bara,  korekcja na tempe-
raturę,rozdzielczość: 0,025%, dokł. kalibracji: 
± 0,1%, maksymalne ciśnienie: 2 x zakres 
współczynnik temperatury: < 0,02% na °C, 
średnica czujnika 29 mm. 
• Trzy urządzenia do pomiarów przemiesz-

czeń wgłębnych:
INKLINOMETR 1 (M1) złożony z trzech senso-
rów jednoosiowych oddalonych od siebie, co 
1 m i  połączonych szeregowo (multiplekso-
wanie), opuszczony do otworu inklinome-
trycznego o  średnicy 70 mm na głębokość 
7-10 m zakres: ±10 stopni, rozdzielczość: 9 se-
kund kątowych lub 0,04 mm/m przy użyciu 
rejestratora danych, kalibracja: 11 punktów 
kalibracji przeprowadzonych w  trzech tem-
peraturach w zakresie od 4 do 20°C.
INKLINOMETR 2÷3 - inklinometry skalibrowa-
ne na pomiar 3D złożone z:
Inklinometr 2 (M2) - cztery segmenty z ośmio-
ma czujnikami 50 cm, całkowita długość czuj-
ników 16 m, 
Inklinometr 3 (M3) - trzy segmenty z ośmio-
ma czujnikami 50 cm, całkowita długość czuj-
ników 12 m.
Parametry urządzeń pomiarowych (inklinome-
trów 2÷3): zakres: ±45 stopni, rozdzielczość 
przy nachyleniu 20 stopni w  płaszczyźnie 
pion. 0,02 mm/m (0,029 stopni), błąd przekie-
rowania (azymut) przegubów < +/- 0,25 stop-
ni, prostopadłość segmentów: +/- 0,1 stopni, 
korekcja na temperaturę.
• Trzy urządzenia do pomiaru ciśnienia wód 

gruntowych 
Parametry urządzeń pomiarowych:
Typ czujnika: piezoelektryczny z  wbudowa-
nym czujnikiem temperatury, czułość: 0,025%, 
dokładność: ±0,1%, maksymalne ciśnienie: 
1,5 x zakres pomiaru czujnika, fi ltr: 50-mikro-

9. Częściowo zabezpieczony fragment drogi powiatowej (marzec 2010)

10. Naciągnięcie siatek Geobrugg na czole osuwiska nr 1 (maj 2010)
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nów, siatkowana stal nierdzewna, korekta–
– współczynnik temperatury : < 0,04% FS na 
1°C. (jedno z urządzeń wentylowane do po-
miarów gł. poz. wód gruntowych.
• Jedna stacja meteorologiczna zawierająca 

barometr, deszczomierz, czujnik tempera-
tury, wilgotności powietrza 

Parametry urządzeń pomiarowych:
Deszczomierz korytkowy nieogrzewany, roz-
dzielczość = 0,1 mm opadu, powierzchnia 
zbiorcza 200 cm2, spełniający wymagania 
norm World Metorological Organization. 
Barometr cyfrowy – zakres pomiarowy 
600-1100 hPa, Czujnik temperatury – rezy-
stor platynowy Pt100 (dokładność 13 B wg. 
DIN43760). Osłona antyradiacyjna z  zespo-
lonym czujnikiem temperatury i wilgotności 
powietrza zakres pomiaru temperatury od 
-40°C do +60°C, zakres pomiaru wilgotności 
0 – 100%.

Charakterystyka geotechniczna badanego 
rejonu 

Stacje pomiarowe zlokalizowane są na sze-
ściu czynnych osuwiskach ponad drogą po-
wiatową Szymbark-Bystra, w  rejonie Gorlic. 
Na części osuwisk wykonano w  2009 roku 
prace stabilizacyjne, które ograniczyły zagro-
żenia, jednak nie doprowadziły one do całko-
witego zaniku aktywności osuwisk (rys. 9, 10). 
Zagrożenia dla drogi powiatowej uwidoczni-
ły się szczególnie po rekordowych opadach 
w maju i czerwcu 2010 roku. W górnej części 
osuwisk doszło do gromadzenia się wód opa-
dowych, których infi ltracja w głąb koluwiów 
spowodowała aktywację procesów geody-
namicznych (rys. 12). Powstały wtedy nowe 
zerwy i  spękania osuwiskowe, zniszczona 
została część rowów odwadniających, a siatki 
zabezpieczające skarpy uległy naciągnięciu 
(rys. 10). W obrębie koluwiów wielkość prze-
mieszczeń wgłębnych zależała głównie od 
parametrów wytrzymałościowych gruntów 
je budujących, nachylenia stoku i warunków 
infi ltracji powodujących uplastycznienie 
gruntów. Brak pełnej stabilizacji widoczny 
był szczególnie w obszarach zlokalizowanych 
w  większej odległości od drogi powiatowej. 
Duże znaczenie dla stateczności rejonu miał 
także brak zabezpieczenia fragmentu czo-
łowej części osuwiska nr 1 „Bystrzyca” oraz 
rejonu nowego mostu na rzece Bystrzance. 
Poniżej przedstawiono charakterystykę osu-
wisk. Osuwiska nr 1, 5, 6, gdzie umiejscowione 
są stacje badawcze, posiadają powierzchnie 
od 3,7 do 6 ha, długość od 350 m do ponad 
500 m i  szerokość od 150 do 200 m. Szero-
kość strefy osuwiskowej wzdłuż drogi wynosi 
800 m. Nowe stacje pomiarowe zlokalizowa-
ne zostały ponad punktami standardowych 
pomiarów inklinometrycznych i  piezome-
trycznych zainstalowanych w  dolnej części 
osuwisk 2005 roku. 
• Osuwisko nr 1„Bystrzyca” - stacja polowa 

M1 w  jego centralnej osiowej części oraz 
stacja meteorologiczna W  przy bocznej 
południowej krawędzi osuwiska. Osuwisko 
posiada wysokości 300-370 m npm, mini-
malną 300 m, długość 344 m, szerokość 
116 m, średnie nachylenie 90, głębokość 
powierzchni poślizgu 6-11 m. 

• Osuwisko nr 5 - stacja polowa M2 w górnej 
części osuwiska, na granicy jego niszy i jęzo-
ra osuwiskowego w jego osi. Jest to bardzo 
duże osuwisko stokowe, wysokość mak-
symalna 310-405 m npm, długość 476 m,
 szerokość 180 m, średnie nachylenie 9-120, 
głębokość powierzchni poślizgu 10-20 m.

• Osuwisko nr 6 – stacja polowa M3 w  za-
chodniej dolnej części osuwiska, powyżej 
mostu na rzece Bystrzance. Duże czyn-
ne osuwisko zagrażające przyczółkowi 
nowego mostu, wysokość maksymalna 
315-405 m npm, w  rejonie rzeki Bystrzan-

11. Program komputerowy interpretujący dane osuwiskowe. Lokalizacja stacji  polowych (M1-M3) 
oraz stacji meteorologicznej (W)

12. Aktywacja osuwiska nr 5

13. Zniszczone rowy odwadniające osuwisko 
nr 5



20
p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 9 / 2012

Mechanika gruntów i inżynieria geotechniczna w infrastrukturze transportowej

ki płynącej u  podnóża osuwiska, długość 
561 m, szerokość 147 m, średnie nachyle-
nie 6 - 90, głębokość powierzchni poślizgu 
10 - 20 m. 

Instrumentacja i badania laboratoryjne 

Instrumentację stoków (72 m wierceń rdze-
niowych) wykonano w okresie maj-czerwiec 

2010 r. Prace realizowano w czasie rekordo-
wych opadów atmosferycznymi, co poważ-
nie utrudniało możliwości wjazdu na teren. 
W dwóch otworach 2M i 3M zostały zainstalo-
wane ciągłe systemy inklinometryczne 3D –
– łącznie 54 segmenty pomiarowe do głębo-
kości 16 m i 12 m (rys. 15-16). W otworze M1 
w rurach inklinometrycznych do głębokości 
14 m zainstalowano 3 czujniki jednoosio-
we typu „in-place”. Zabudowano także trzy 
czujniki ciśnienia porowego na głębokości 
powierzchni poślizgu. Dwa z  nich zostały 
włączone do systemu, jeden pracuje nieza-
leżnie. System zawiera także czujnik głębo-
kości poziomu wód gruntowych w otworze 
piezometrycznym. Na osuwisku nr 1 zamon-
towano automatyczną stację meteorolo-
giczną (rys. 7). Ze względu na stopień skom-
plikowania budowy geologicznej, niejed-
norodną głębokość osuwisk oraz zmienne 
położenie przypuszczalnej powierzchni 
poślizgu głębokość otworów została tak 
zaplanowana, aby osiągnęły one podłoże 
aktywnych utworów koluwialnych. Prace 
wiertnicze zostały uzupełnione o  badania 
laboratoryjne. Zawierały one 12 polowych 
badań wytrzymałości na ścinanie, 10 testów 
podstawowych parametrów fi zycznych 
gruntów, 2 badania wytrzymałości w  apa-
racie bezpośredniego ścinania, 1 badanie 
edometryczne oraz 10 testów trójosiowych 
typu CIU i  CID w  wysokiej klasie aparacie 
trójosiowego ściskania (Wielka Brytania). Wy-
konane rozpoznanie wykazało, że w podłożu 
do głębokości 12 - 15 m, występują utwory 
koluwialne, cechujące się niekorzystnymi pa-
rametrami wytrzymałościowymi oraz bardzo 
wysoką wilgotnością naturalną 20 - 36%. Były 
to najczęściej silnie nawodnione pospółki 
gliniaste o  wysokim stopniu plastyczności 
(IL 0,4-0,5) występujące na stromo nachylo-
nych stokach. Wartości efektywnych para-
metrów wytrzymałościowych były zmien-
ne, np. kąt tarcia wewnętrznego 6,5 - 200, 
spójność 11-25 kPa. Określona na podstawie 
wierceń głębokość zalegania koluwiów wy-
nosiła 10,2-11,5 m. 

Wyniki monitoringu

Zaplanowany okres pracy urządzeń pomia-
rowych wynosi 3 lata, do końca 2012 roku. 
Dane uzyskane z  pomiarów zostaną uży-
te do wyznaczenia progowych wartości 
ostrzegawczych i  alarmowych oraz próby 
określenia wzajemnych zależności pomię-
dzy parametrami przemieszczeń wgłębnych, 
warunków wodnych i  meteorologicznych 
dla badanego terenu. Wyniki dotychczaso-
wych pomiarów wskazują, że przemiesz-
czenia wgłębne występują do głębokości 
11-15 m. Posiadają one zróżnicowane pręd-
kości i  kierunki. Zarejestrowano przemiesz-
czenia, które wyniosły maksymalnie do koń-
ca maja 2011 do 18 mm. Głębokość strefy 

14. Wyniki monitoringu ciśnienia porowego wód gruntowych

15. Wyniki pomiarów przemieszczeń (2D), A - kier. nachyl. stoku, B - kier. poprzeczny

16. Naprężenia ścinające kolumnę inklinometryczną, diagram3D

a) b)
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przemieszczeń osiągała od 12,0 m do 15 m 
p.p.t, przy czym największe zarejestrowano 
na głębokościach 0-7 m. Zaobserwowano 
także, że wielkość przemieszczeń jest zmien-
na wraz z głębokością, co może sugerować 
obecność kilku aktywnych powierzchni 
poślizgu (rys. 15, 16). Wpływ warunków 
meteorologicznych na aktywację osuwisk 
analizowany będzie poprzez dane uzyskane 
z  automatycznej stacji pomiarowej zainsta-
lowanej, w  bezpośrednim sąsiedztwie ob-
szaru badań. Wykonuje ona pomiary w spo-
sób ciągły, w interwale 10-minutowym oraz 
przedstawia godzinne i  dobowe wykresy: 
wielkości opadu atmosferycznego, ciśnienia 
atmosferycznego, wilgotności i  tempera-
tury powietrza oraz ich eksport jako plików 
tekstowych. Stała kontrola napięcia zasila-
nia oraz poziomu sygnału GSM jest zabez-
pieczeniem systemu w  przypadku awarii. 
Pomiary rozpoczęły się w  maju 2010 roku, 
co umożliwiło rejestrację wielkości rekordo-
wych opadów atmosferycznych w lecie tego 
roku, w  tym rekordowego 100 mm opadu 
w  ciągu 3 godzin (rys. 17). Pomiar ciśnienia 
atmosferycznego uruchomiono w  sierpniu 
2010. Uzyskane dane meteo zostaną wyko-
rzystane do opracowania zależności kore-
lacyjnych z  wielkościami obserwowanych 
przemieszczeń.

Wnioski 

W  artykule zaprezentowano nową automa-
tyczną technologię monitoringu osuwisk 
karpackich w  czasie rzeczywistym oraz 
osiągnięte dotychczas wyniki pomiarów. 
Aktywny rejon osuwiskowy w rejonie Gorlic 
wyposażony został w  cztery polowe stacje 
monitoringowe, w  tym innowacyjne czuj-
niki do pomiaru przemieszczeń wgłębnych 
w  trzech płaszczyznach pomiarowych. 
W skład systemu wchodzą trzy instalacje in-
klinometryczne oraz trzy czujniki do pomia-
ru ciśnienia porowego i poziomu zwierciadła 
wód gruntowych oraz automatyczna stacja 
meteorologiczna. Wyniki pomiarów wykaza-
ły przemieszczenia wgłębne do głębokości 
12 - 15 m. Szczególnie duże ich wielkości wy-
stępują do głębokości ok. 3 - 7 m, gdzie za-
legają silnie nawodnione pospółki gliniaste 
o  wysokim stopniu plastyczności. Pomimo 
wykonanych zabezpieczeń osuwiska nadal 
są aktywne, co uwidoczniło się szczególnie 
w  maju i  czerwcu 2010 w  postaci spękań, 
naciągnięcia siatek zabezpieczających skar-
py oraz szkód w  systemie odwodnienia. In-
tensywne opady atmosferyczne mogą nie-
korzystnie wpływać na drogę powiatową, 
szczególnie w  rejonie niezabezpieczonych 
odcinków czoła osuwiska nr 1 Bystrzyca i nie-
zabezpieczonych fragmentów czoła osuwisk 
5 i 6 oraz na nowy most na rzece Bystrzance. 
Część z zabezpieczeń może w takich warun-
kach okazać się nie w pełni skuteczna. Wyko-

nane prace doprowadziły do zainstalowania 
i uruchomienia nowoczesnego systemu mo-
nitoringu, pierwszego tego typu w  Polsce. 
Jego zadaniem jest obserwacja procesów 
zachodzących na stokach osuwiskowych 
i wczesne ostrzeganie. Uzyskane dane mogą 
być wykorzystane do poprawy istniejące-
go zabezpieczenia osuwisk. Planowane jest 
także opracowanie zależności pomiędzy 
czynnikami aktywującymi przemieszczenia 
wgłębne w badanym rejonie. 
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