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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania różnych typów systemów niwelacji hydrostaty-
cznej. Systemy te stanowią główny moduł pomiarowy urządzeń służących do ciągłej diagnostyki obiektów bu-
dowlanych, całych dzielnic lub wielkogabarytowych urządzeń. Zaletą systemów hydrostatycznych jest ich duża 
dokładność, niezawodność i relatywnie niska cena. W pracy przedstawione zostały zastosowania zautoma-
tyzowanych modułów niwelacji hydrostatycznej w hali Ergo Arena, dzielnicy Soho w Londynie i w Wielkim 
Zderzaczu Hadronów w CERN.  

Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji, niwelacja hydrostatyczna, układy otwarte i zamknięte, systemy 
monitoringu technicznego konstrukcji. 

1. Wstęp 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmienił się przepis w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W § 204 
dodano ust. 7 w brzmieniu: „7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przezna-

czonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, 

wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, 

w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich 

jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.” Powyższy przepis określa 
powinność instalacji systemu służącego do ciągłego monitoringu parametrów konstrukcji, 
które umożliwiają ocenę bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, w którym może 
przebywać jednocześnie znaczna liczba osób. 
 Bazowym parametrem pomiarowym, każdego systemu monitoringu technicznego kon-
strukcji (MTK), powinny być przemieszczenia wybranych punktów konstrukcji. Pomiary 
można wykonać wykorzystując urządzenia geodezyjne takie jak elektroniczne teodolity, niwe-
latory lub niwelatory hydrostatyczne. W systemach MTK często wykorzystuje się przetwor-
niki drogi, czyli czujniki umożliwiające bezpośredni pomiar przemieszczenia wybranego 
punktu elementu konstrukcyjnego lub dalmierze laserowe śledzące przemieszczenia punktu 
konstrukcji przy wykorzystaniu wiązki laserowej. Wadą przetworników drogi lub dalmierzy 
laserowych jest konieczność zapewnienia niezakłóconego dostępu do poziomu referencyjnego 
dla każdego czujnika pomiaru przemieszczeń. W większości obiektów użyteczności publi-
cznej, środek obiektu, gdzie konieczny jest pomiar przemieszczeń, wykorzystany jest do celów 
użytkowych i warunek swobodnego dostępu jest trudny lub niemożliwy do spełnienia.  
 Systemy bazujące na niwelacji hydrostatycznej umożliwiają bezpośredni pomiar przemie-
szczeń monitorowanego obiektu z możliwością odniesienia się do jednego punktu referencyj-
nego (rys. 1). Przemieszczenia wybranego punktu pomiarowego mierzone są poprzez pomiar 
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różnicy wysokości słupa wody w wielu punktach pomiarowych i jednym punkcie referencyj-
nym. Pomiar zmian wysokości słupa wody pozwala także na obliczenie przechyłu pomiędzy 
zadanymi punktami konstrukcji (rys. 1). Działanie niwelatora hydrostatycznego bazuje na 
zasadzie mówiącej, że poziom cieczy jednorodnej w naczyniach połączonych jest równy. 
Pierwsze urządzenie geodezyjne wykorzystujące tę zasadę zostało opatentowane w Stanach 
Zjednoczonych w roku 1963 (data zgłoszenia patentowego) przez Miltona Meissnera [1].  

 a)  b)  

  

Rys. 1. Zasada działania niwelatora hydrostatycznego a) zasada naczyń połączonych; b) pomiar 
przemieszczenia pionowego i przechyłu [4] 

 Największą korzyścią systemów bazujących na niwelacji hydrostatycznej jest możliwość 
uzyskania bardzo dużych dokładności pomiarowych, w zależności od zastosowanych typów 
czujników, określających wysokość słupa wody lub wartość ciśnienia cieczy w punkcie 
pomiarowym. Zaletą systemów hydrostatycznych jest nie tylko ich prostota, ale także odpor-
ność na zakłócenia elektromagnetyczne, odporność na radiację i duża niezawodność. Systemy 
niwelacji hydrostatycznej, dostosowane do potrzeb współczesnych systemów zautomatyzo-
wanego monitoringu technicznego konstrukcji, stosuje się do śledzenie pracy tuneli, zapór 
wodnych, elektrowni atomowych, wielkogabarytowych obiektów budowlanych, dzielnic 
mieszkaniowych na gruntach słabonośnych oraz specjalistycznych urządzeń takich jak Wielki 
Zderzacz Hadronów w pobliżu Genewy na granicy szwajcarsko-francuskiej. Systemy 
niwelacji hydrostatycznej dedykowane są do wolno zmiennych procesów takich jak osiadanie 
gruntu lub powolny przyrost deformacji konstrukcji w trakcie zwiększania się pokrywy śniegu 
na połaci dachowej obiektu.  
 Celem artykułu jest przedstawienie różnych rodzajów systemów zautomatyzowanej 
diagnostyki konstrukcji wykorzystujących niwelację hydrostatyczną na przykładzie handlo-
wego obiektu wielkogabarytowego, dzielnicy Soho w Londynie i systemu monitoringu 
Wielkiego Zderzacza Hadronów w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN.  

2. Typy systemów ciągłej niwelacji hydrostatycznej 

 Najprostszym systemem jest otwarty system niwelacji hydrostatycznej (rys. 2). Ciecz 
robocza swobodnie przepływa pomiędzy punktami pomiarowymi, a pomiar wysokości słupa 
wody najczęściej wykonywany jest przy pomocy czujników ciśnienia. Zaletą systemu jest jego 
prostota. Taki system stosuje się w relatywnie małych konstrukcjach, gdzie nie wymaga się 
dużych dokładności pomiarowych. 
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Rys. 2. Schemat otwartego systemu niwelacji hydrostatycznej 

 System otwarty może być doposażony w dodatkowy gazowy układ referencyjny, jeżeli 
istnieją wątpliwości związane z jednorodnością warunków atmosferycznych i cieplno-wilgot-
nościowych w różnych punktach pomiarowych. Schemat pracy systemu otwartego niwelacji 
hydrostatycznej z gazowym układem referencyjnym pokazany jest na rys. 3.  

 

Rys. 3. Schemat otwartego systemu niwelacji hydrostatycznej z gazowym układem referencyjnym 

 Często stosowanym, w systemach MTK, jest zamknięty system niwelacji hydrostatycznej 
(rys. 4). Zaletą systemów zamkniętych jest ograniczenie kontaktu powietrza z cieczą roboczą 
i tym samym ograniczenie negatywnych efektów z tego wynikających. Ulepszoną wersją 
prostego systemu zamkniętego jest system niwelacji hydrostatycznej z gazowym układem refe-
rencyjnym (rys. 5). Rozwiązanie to umożliwia projektowanie i budowanie systemów moni-
toringu chrakteryzujących się dobrymi dokładnościami pomiarowymi i dużą stabilnością. 
Najbardziej zaawansowaną technologią używaną w niwelacji hydrostatycznej jest system zam-
knięty z gazowym systemem referencyjnym wykonany w architekturze zamkniętej i z użyciem 
dodatkowych systemów pomiaru wysokości słupa cieczy roboczej (rys. 6). Wysoką dokładność 
urządzenia zapewnia czujnik poziomu cieczy roboczej bazujący na mechanicznym, precyzyjnym 
pomiarze odległości od górnej części korpusu czujnika do aktualnego poziomu cieczy. 

 

Rys. 4. Schemat zamkniętego systemu niwelacji hydrostatycznej  
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Rys. 5. Schemat zamkniętego systemu niwelacji hydrostatycznej z gazowym układem referencyjnym 

 

Rys. 6. Schemat zamkniętego systemu niwelacji hydrostatycznej z gazowym układem referencyjnym 
i dodatkowym pomiarem wysokości słupa cieczy w architekturze zamkniętej 

3. System niwelacji hydrostatycznej hali Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu 

 System MTK hali Ergo Arena jest typowym systemem zainstalowanym na potrzeby 
utrzymania obiektu, w którym minimalizuje się liczbę użytych czujników [2]. Dach hali 
ERGO ARENA jest stalową kratownicą (rys. 7) przestrzenną podpartą na czterech betono-

wych pylonach (rozstaw w osiach 70,60×66,60 m). System MTK bazuje na pomiarze przemie-
szczeń pionowych w 5 punktach konstrukcji (rys. 8). Pomiar przemieszczeń wykonywany jest 
przy wykorzystaniu otwartego systemu niwelacji hydrostatycznej bez dodatkowego gazowego 
systemu referencyjnego. Punkt referencyjny pomiaru przemieszczeń znajduje się na jednym 
z pylonów. Pomiar w środku dachu jest dodatkowo realizowany niezależnym badaniem prze-
mieszczenia wykonywanym za pomocą systemu laserowego. Reprezentatywnym pomiarem 
umożliwiającym szacowanie aktualnego wytężenia elementów konstrukcyjnych zadaszenia na 
bazie analiz numerycznych jest przede wszystkim pomiar przemieszczeń w środku dachu. 
Na potrzeby określania stanu wytężenia konstrukcji rozwiązywany jest problem odwrotny 
z założeniem równomierności zalegającego na połaci dachowej śniegu. 

    

Rys. 7. Kratownicowa konstrukcja dachu i węzeł kratownicy hali Ergo Arena [2] 
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 Rysune 10 przedstawia zmiany przemieszczeń pionowych środkowego punktu dachu od 
dnia 3.12.2010 do dnia 14.04.2011 [2]. Pięcioletnia obserwacja pracy dachu i pomiary rozkła-
dów zalegającego śniegu pokazały, że na dachu górnym zaleganie śniegu jest ograniczone ze 
względu na relatywnie częste i silne wiatry w tym rejonie Trójmiasta. Maksymalne zarejestro-
wane przemieszczenie środka dachu spowodowane zalegającym śniegiem wyniosło 26 mm. 
Różnice pomiędzy pomiarem przemieszczeń modułem niwelacji hydrostatycznej i pomiarem 
laserowym nie przekraczają 2 mm. 

   

Rys. 8. Położenie punktów pomiarowych system MTK hali Ergo Arena [2] 

 

Rys. 9. Przemieszczenia środka dachu hali Ergo Arena od 3.12.2010 do 14.04.2011 [2] 

4. System niwelacji hydrostatycznej dzielnic Soho i Mayfair w Londynie 

 W dzielnicach Soho i Mayfair realizowany jest ciągły pomiar osiadania gruntu z zastoso-
waniem zamkniętych systemów niwelacji hydrostatycznej z referencyjnym układem gazowym 
[3]. System składa się z 1700 czujników hydrostatycznych. Przykładowe trasy linii czujników 
w pobliżu ulicy Bond w Londynie pokazane są na rys. 10. Rysunek 10 przedstawia także zdjęcie 
zastosowanego czujnika hydrostatycznego, w którym ciecz robocza znajduje się w jego górnej 
części. Przetwornik mierzący wysokość słupa wody znajduje się pomiędzy cieczą roboczą, 
a gazem z układu referencyjnego. Na rysunku 10 pokazano przykładowe wyniki pomiaru prze-
mieszczeń prezentowane na planie sytuacyjnym wybranego fragmentu dzielnicy Londynu. 

 a)  b)  c) 

    

Rys. 10. a) Położenie ciągów czujników hydrostatycznych w pobliżu ulicy Bond w Londynie; 
b) czujniki hydrostatyczne z gazowym układem referencyjnym; c) przykładowe  

wyniki pomiarów osiadania gruntu na planie sytuacyjnym [3] 
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5. System niwelacji hydrostatycznej Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN 

 Wielki Zderzacz Hadronów wybudowany został w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych 
CERN w pobliżu Genewy. Całe urządzenie jest w kształcie torusa o długości 27 km położonego 
od 50 do 175 m pod ziemią. Celem instalacji systemu niwelacji hydrostatycznej jest monitoring 
położenia 140 metrowego systemu rozpędzania cząstek elementarnych, na który składają się 
22 tonowe magnesy (rys. 11) wytwarzające kontrolowane pole elektromagnetyczne [4]. 

Wymagane tolerancje dotyczące położenia magnesów wynoszą ±10 mikronów na 200 metrach 

co można interpretować jako tolerancję konta przechyłu wynoszącą ±50 nrad.  

 

Rys. 11. Wizualizacja magnesów w strefie rozpędzania cząstek elementarnych Wielkiego Zderzacza 
Hadronów [4] 

 Tabela 1. Zjawiska mierzone systemem niwelacji hydrostatycznej zainstalowanym w CERN [4] 

 Przechył [nrad] Przemieszczenia pionowe [µm] 

 Grunt Konstrukcja Grunt Konstrukcja 

Periodyczne 

Wpływ grawitacji 
Księżyca i Słońca 

na deformację 
gruntu 

Wpływ grawitacji 
Księżyca i Słońca 

na potencjał 
grawitacyjny 

 

Wpływ ruchów oceanów 

Periodyczne 
oraz 

nieperiodyczne 

Obciążenia 
atmosferyczne 

Odpowiedź układu 
hydraulicznego 

Pomiar efektów 
lokalnych 

Pomiar wpływu 
temperatury 

Nieperiodyczne Obciążenia hydrologiczne 
Efekty nieliniowe: 

– efektami geologiczne i topograficzne 
– bezpośrednie oddziaływanie konstrukcji 

 Zautomatyzowany system niwelacji hydrostatycznej składa się z 7 czujników umożliwia-
jących wykonywanie pomiaru przemieszczeń pionowych z rozdzielczością 0,2 mikrona. 

Zakres pomiaru przechyłu wynosi ±200 nrad. Bezpośrednie pomiary interpretowane są 
z zastosowaniem modelu numerycznego i procedury wpasowania wyników umożliwiając 
wyizolowanie wybranych czynników wpływających na rejestrowany sygnał pomiarowy. Kąty 
przechyłu pomiędzy skrajnymi punktami pomiarowymi A i G monitorowanej strefy o długości 
140 m pokazane są na rys. 12. Czerwona linia reprezentuje wartości rezydualne pomiaru 
przechyłu wyrażające rzeczywiste przemieszczenia tej części tunelu urządzenia. Linia 
czerwona znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego poziomymi zielonymi liniami wyzna-
czającymi założone tolerancje przechyłu. Ograniczenia te wynikają z założonych tolerancji 



Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji 283 

 

 

przemieszczeń pionowych równych ±10 mikronów. Chwilowe wartości kąta przechylania 

monitorowanej części Zderzacza Hadronów nie przekraczają ±150 nrad. 
 Bardzo wysoka dokładność systemu niwelacji hydrostatycznej w CERN umożliwia śledzie 
wypływu grawitacji Księżyca i Słońca zarówno na deformację gruntu jak również na 
geometrię monitorowanego urządzenia. System niwelacji hydrostatycznej umożliwia także 
śledzenie wpływów wynikających z ruchów oceanów, odziaływań atmosferycznych oraz 
wybranych efektów nieliniowych związanych z obciążaniem podłoża gruntowego przez 
elementy urządzenia w trakcie jego eksploatacji. Systematyczne zestawienie śledzonych 
zjawisk i ich podziałem na periodyczne i nieperiodyczne przedstawione jest w tabeli 1.  

 

Rys. 12. Wizualizacja magnesów w strefie rozpędzania cząstek elementarnych Wielkiego Zderzacza 
Hadronów [4] 

 System niwelacji hydrostatycznej CERN bazuje na rozwiązaniu zamkniętym z dodatko-
wym systemem pomiaru wysokości słupa cieczy roboczej. Analogiczny system pokazany jest 
na rys. 13 [5]. 

           

Rys. 13. System zamknięty niwelacji hydrostatycznej w architekturze zamkniętej wraz ze schematem 
czujnika pomiarowego [5] 

5. Podsumowanie 

 W artykule opisano podstawowe typy nowoczesnych systemów niwelacji hydrostatycznej 
oraz pokazano ich zastosowanie w obiekcie użyteczności publicznej, dzielnicy Londynu 
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i w specjalistycznym urządzeniu, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów. Nowoczesne niwela-
tory hydrostatyczne umożliwiają bardzo dokładne pomiary przemieszczeń pionowych, rela-
tywnie dużą niezawodność i konkurencyjną cenę. Ich głównym zastosowaniem są wielkoga-
barytowe obiekty budowlane, tunele, zapory wodne, drogi i węzły drogowe lub całe dzielnice 
mieszkalne oraz tereny przemysłowe.  
 Systemy niwelacji hydrostatycznej są dedykowane do monitorowania procesów wolno-
zmiennych. Nie mogą być bezpośrednio stosowane w obiektach, które są podatne na drgania. 
Oscylacje monitorowanej konstrukcji powodują przepływy cieczy roboczej, której wpływ na 
pomiar powinien być uwzględniony w procedurze przetwarzania sygnałów pomiarowych.  
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SHM SYSTEMS WITH HYDROSTATIC LEVELING SYSTEM  

Abstract: The aim of the paper is to present different types of hydrostatic leveling device. These devices can 
be used as the main measurement modules in structural health monitoring (SHM) systems for continuous 
diagnostics of large size civil engineering objects. The advantages of the hydrostatic leveling systems are high 
precision, high reliability and relatively small costs. The paper presents application of hydrostatic leveling 
devices in Ergo Arena, Soho district of London and in Large Hadron Collider in CERN. 
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