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WYKORZYSTANIE POWIERZCHNIOWYCH SONDOWAē
SEJSMICZNYCH DO OCENY STANU TECHNICZNEGO
WAàÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
Marek Bajda, Nikodem Sarosiak, Katarzyna Markowska-Lech
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badaĔ geo¿zycznych metodą wielokanaáowej analizy fal sejsmicznych (MASW), mające na celu okreĞlenie stanu technicznego
waáów przeciwpowodziowych. Badania terenowe przeprowadzono na wybranym odcinku
obwaáowaĔ Wisáy, w miejscowoĞci Kraski Górne. Powierzchniowe pomiary sejsmiczne
pozwoliáy na wyznaczenie w korpusie nasypu stref o zróĪnicowanych wartoĞciach prĊdkoĞci fal sejsmicznych, wynikające z róĪnego stanu zagĊszczenia materiaáu wbudowanego
w nasyp. Uzyskane wyniki pomiarów zostaáy porównane z wynikami wierceĔ i sondowaĔ dynamiczną sondą lekką DPL. W podsumowaniu omówiono uzyskane wyniki oraz
wykazano, Īe mogą one zostaü wykorzystane do wyznaczenia stref osáabienia konstrukcji
obwaáowania.
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WSTĉP
Jak pokazaáy ostatnie powodzie, wáaĞciwa ocena stanu technicznego waáów przeciwpowodziowych ma istotne znaczenie dla bezpieczeĔstwa ludzi i dóbr materialnych znajdujących siĊ w ochranianych dolinach rzecznych.
W praktyce inĪynierskiej ocena stanu technicznego waáów przeciwpowodziowych
przeprowadzania jest na podstawie punktowych badaĔ in situ (wierceĔ oraz sondowaĔ)
uzupeánionych badaniami laboratoryjnymi. Gáówną zaletą badaĔ in situ jest fakt, Īe są
one przeprowadzane w rzeczywistych warunkach guntowo-wodnych, które nie zawsze
mogą byü w peáni odtworzone w laboratorium. Ich wadą z kolei jest to, Īe dają informacje punktowe o stanie technicznym waáu. DuĪe odlegáoĞci miĊdzy wierceniami i sondowaniami mogą prowadziü do báĊdnej interpretacji budowy i stanu technicznego waáów,
w której wyniku mogą zostaü pominiĊte strefy rozluĨnienia w korpusie obwaáowania
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[GoáĊbiewski i in. 2012]. Rozwiązaniem problemu mogáoby byü zagĊszczenie badaĔ in
situ jednakĪe staáyby siĊ one z ekonomicznego punku widzenia nieopáacalne oraz wpáynĊáyby niekorzystnie na strukturĊ waáu przeciwpowodziowego.
Nowe zadania stawiane geoinĪynierii wymagają nowych technik sáuĪących do oceny
warunków gruntowych in situ oraz do monitorowania procesów zachodzących w gruncie.
Znaczącą rolĊ w zaspokojeniu tych potrzeb odgrywają metody geo¿zyczne zaadaptowane do celów geotechnicznych.
Powierzchniowe badania geo¿zyczne od dziesiĊcioleci stosowane są w praktyce inĪynierskiej. Do zalet metod geo¿zycznych zaliczyü moĪna nieniszczący i nieinwazyjny charakter, niskie koszty, szybkie uzyskanie wyników i moĪliwoĞü ich stosowania
w róĪnorodnych materiaáach, w tym: w gruntach, skaáach litych, materiaáach odpadowych
i utworach antropogenicznych. Z szerokiej gamy geo¿zycznych technik pomiarowych
najczĊĞciej wykorzystywane w praktyce inĪynierskiej to: metody georadarowe (GPR),
tomogra¿a elektrooporowa (ERT), pro¿lowanie elektromagnetyczne (konduktometria)
oraz powierzchniowe badania sejsmiczne (np. MASW). Metody te wykorzystuje siĊ
w problematyce geotechnicznej dotyczącej przewaĪnie oceny stanu Ğrodowiska (tomogra¿a elektrooporowa), okreĞlaniu granic strukturalnych budowli oraz infrastruktury
inĪynierskiej (metody georadarowe), a takĪe parametrów odksztaáceniowych metodami
sejsmicznymi [Stokoe i Santamarina 2000, Samouelian i in. 2005, Bajda i in. 2012].
Ze wzglĊdu na swoje zalety badania te zyskują coraz wiĊksze grono zwolenników
przy przeprowadzaniu ocen stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, statecznoĞci
skarp, odksztaáceĔ podáoĪa i korpusu waáu czy teĪ do geologiczno-inĪynierskiego rozpoznania warunków gruntowych podáoĪa [ĝlusarczyk 2001, Krzywiec i BestyĔski 2001,
Bajda i in. 2012, GoáĊbiewski i in. 2012].
Badania sejsmiczne, których celem jest skorelowanie pomierzonej prĊdkoĞci fal
akustycznych z parametrami mechanicznymi gruntu charakteryzującymi wáaĞciwoĞci
sprĊĪyste oĞrodka, mogą byü wykonywane w formie badaĔ wstĊpnych (przy orientacyjnym rozpoznaniu warunków gruntowych), badaĔ uzupeániających oraz monitoringu. Powierzchniowe badania sejsmiczne mogą byü bardzo przydatne do szybkiego okreĞlenia
i wskazania stref osáabienia, uszkodzeĔ lub – w przypadku korpusu i podáoĪa gruntowego
waáów przeciwpowodziowych – stref podatnych na niebezpieczne zjawiska ¿ltracyjne.
Badania te pozwalają równieĪ na wstĊpne rozpoznanie budowy podáoĪa i wskazanie
obszarów do szczegóáowego rozpoznania, na przykáad sondowaniami geotechnicznymi,
do których moĪna zaliczyü sondowania DPL, CPTU i SCPTU.
ZAKRES BADAē I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Celem prac badawczych byáo udokumentowanie moĪliwoĞci zastosowania powierzchniowych pomiarów sejsmicznych do wstĊpnego rozpoznania budowy i stanu technicznego wybranego fragmentu waáów przeciwpowodziowych. Badania prowadzone byáy na
fragmencie prawobrzeĪnego waáu przeciwpowodziowego Wisáy, w rejonie miejscowoĞci
Kraski Górne, w województwie mazowieckim, i obejmowaáy powierzchniowe badania
sejsmiczne metodą MASW. Analizowany fragment waáu wytypowany zostaá do badaĔ
na podstawie wizji lokalnej oraz analizy materiaáów archiwalnych (wierceĔ i sondowaĔ
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wykonanych w ramach projektu przebudowy waáu). W miejscu tym podczas powodzi
wielokrotnie dochodziáo do licznych przesiąków przez korpus i podáoĪe waáu. Po zakoĔczeniu badaĔ geo¿zycznych wykonano sondowanie sondą DPL w celu potwierdzenia
uzyskanych wyników. Sondowanie wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-04452:2002. Mapa dokumentacyjna przedstawiająca zakres i lokalizacjĊ przeprowadzonych badaĔ zostaáa zamieszczona na rysunku 1.

Rys. 1.
Fig. 1.

Mapa dokumentacyjna obszaru badaĔ
Location map of tested pro¿les of the site

Przedmiotowy fragment obwaáowania przebiega w bezpoĞredniej bliskoĞci Wisáy
oraz przecina starorzecze. Nasyp obwaáowania wznosi siĊ na wysokoĞü od 4 do 5 m,
szerokoĞü korony wynosi 3 m, nachylenie skarp okoáo 1 : 2. Korpus waáu uformowany
zostaá z piasków pylastych i drobnych z lokalnymi wkáadkami pyáów i glin pylastych.
Budowa podáoĪa jest zróĪnicowana. Waá zbudowano na madowym tarasie zalewowym
Wisáy. Tworzą go aluwialne piaski lokalnie nadbudowane warstwą madowych osadów
powodziowych. PodáoĪe w miejscu prowadzonych badaĔ do gáĊbokoĞci rozpoznania
(7 m) zbudowane jest z piasków drobnych (z przewarstwieniami gliniastymi) oraz z piasków Ğrednich. Przekrój geologiczny obszaru badaĔ zamieszczony zostaá na rysunku 2.
METODYKA BADAē
Badania geo¿zyczne na obwaáowaniu przeciwpowodziowym przeprowadzono techniką wielokanaáowej analizy fal sejsmicznych (MASW) urządzeniem wáoskiej ¿rmy PASI.
Urządzenie to skáada siĊ z jednostki centralnej z zainstalowanym oprogramowaniem,
24 geofonów o czĊstotliwoĞci 10 Hz, geofonu startowego (wyzwalacza), aluminiowej
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Rys. 2.
Fig. 2.
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Schemat budowy geologicznej nasypu i podáoĪa w rejonie badaĔ
Geological cross-section of tested site

páyty sáuĪącej do wzbudzenia fal sejsmicznych oraz zestawu przewodów umoĪliwiających poáączenie caáego ukáadu pomiarowego.
Technika wielokanaáowej analizy fal powierzchniowych (Multichannel Analysis of
Surface Waves – MASW) jest sejsmiczną metodą badawczą, bazującą na wyodrĊbnieniu
fal poprzecznych S spoĞród wygenerowanych powierzchniowych fal typu Rayleigha, a
nastĊpnie na ich analizie z wykorzystaniem zaleĪnoĞci prĊdkoĞci i táumienia fal poprzecznych od wáaĞciwoĞci sprĊĪystych oraz gĊstoĞci objĊtoĞciowej oĞrodka gruntowego [Heisey i in. 1982]. Metoda ta pozwala w sposób ciągáy i bezinwazyjny okreĞliü rozkáad tej
prĊdkoĞci fali wraz ze zmianą gáĊbokoĞci i wzdáuĪ pro¿lu badawczego.
Badanie sejsmiczne (MASW) przeprowadzono metodą sejsmiki refrakcyjnej z wykorzystaniem 12 geofonów przy rozstawie 8 m. FalĊ wygenerowano poprzez uderzenie
máotem w aluminiową páytĊ. W badaniu zastosowana zostaáa standardowa metoda pomiaru i w sumie wykonano 5 uderzeĔ: 2 uderzenia offsetowe i 3 pomiarowe – na koĔcach
i w Ğrodku rozstawy geofonów (rys. 3) [Redpath 1973]. BezpoĞrednio po badaniu otrzy-

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat lokalizacji punktów generacji fali oraz przykáadowe sejsmogramy
Geophone spacing, shot distance to receiver and recorded seismograms
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mano wyniki w formie sejsmogramów (rys. 3). Po skoĔczeniu pobierania danych zostaáy
one prze¿ltrowane i zinterpretowane za pomocą programu Winsism. KoĔcowym efektem
byáo uzyskanie rozkáadu prĊdkoĞci fali w pro¿lu pomiarowym (rys. 4).

Rys. 4.
Fig. 4.

Wynik pomiarów metodą refrakcyjną (MASW)
MASW test results

Na podstawie przeprowadzonych powierzchniowych badaĔ sejsmicznych MASW
wytypowano miejsce do wykonania kontrolnego badania korpusu waáu sondą dynamiczną. Do badaĔ wykorzystano sondĊ lekką DPL, o masie máota 10 kg. SprzĊt oraz metodyka
badania byáy zgodne z wytycznymi zawartymi w PN-B-04452:2002.
ANALIZA WYNIKÓW BADAē
W przekroju uzyskanym z badaĔ MASW wyróĪniü moĪna 3 strefy rozkáadu prĊdkoĞci
fali w nasypie (rys. 4). Strefa nr 4, o miąĪszoĞci okoáo 0,5–1,0 m, to warstwa przypowierzchniowa o wyraĨnie mniejszej prĊdkoĞci niĪ w pozostaáych warstwach, wahającej
siĊ od 133 do 203 m·s–1, skáadająca siĊ z materiaáów sáabych, w której dominuje piasek Ğredni w Ğrednim bądĨ luĨnym stanie zagĊszczenia. Jest to warstwa gruntów niespoistych, którymi podwyĪszona zostaáa korona waáu po ostatniej powodzi, niedostatecznie
zagĊszczona. W stre¿e nr 1, dáugoĞci okoáo 20 m, znajdującej siĊ na początki pro¿lu
pomiarowego, zarejestrowano prĊdkoĞci rzĊdu 290 m·s–1. W stre¿e nr 2, znajdującej siĊ
na dáugoĞci od 20 do okoáo 35 m i na koĔcu pro¿lu od okoáo 75 m, zanotowano prĊdkoĞü
fali o wartoĞci 247 m·s–1. W stre¿e nr 3, znajdującej siĊ w Ğrodku pro¿lu, zaobserwowano
mniejszą prĊdkoĞü rzĊdu 230 m·s–1. Taki rozkáad prĊdkoĞci wyraĨnie wskazuje na znajdujące siĊ w tym obszarze rozluĨnienie materiaáu tworzącego waá. Mniejsza prĊdkoĞü fali
oznacza jej utrudnioną propagacjĊ, co moĪe byü spowodowane niedostatecznym zagĊszczeniem materiaáu w tym obszarze. Pozwala to przypuszczaü, Īe wáaĞnie w obrĊbie strefy
nr 3 wystĊpowaáy najwiĊksze przesiąki przez korpus waáu.
W celu wery¿kacji wyników otrzymanych z badaĔ sejsmicznych z faktycznym stanem gruntów wbudowanych w nasyp wykonano badanie kontrolne sondą DPL w miejscu
wskazującym na najwiĊksze rozluĨnienie w korpusie waáu (najmniejsza prĊdkoĞü fali
poprzecznej). Wyniki sondowania przedstawiono na rysunku 5.
Wykonane sondowanie potwierdziáo wczeĞniejsze badania. W pro¿lu pomiarowym
do gáĊbokoĞci okoáo 3 m zalega piasek w stanie luĨnym o stopniu zagĊszczenia okoáo
0,25. ĝwiadczy to o wyraĨnym osáabieniu konstrukcji waáu w analizowanym miejscu
i potwierdza istnienie warunków sprzyjających przesiąkom na analizowanym odcinku
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Rys. 5.
Fig. 5.

Wynik sondowania DPL
DPL test results

waáu. PoniĪej gáĊbokoĞci 3 m Ğredni stopieĔ zagĊszczenia gruntów budujących obwaáowanie jest wiĊkszy i wynosi okoáo 0,5, co równieĪ nie jest wartoĞcią speániającą normy
przewidziane dla tego typu budowli.
Otrzymane wyniki wskazują na koniecznoĞü przeprowadzenia modernizacji na analizowanym odcinku waáu (w rejonie, w którym uzyskano najmniejsze wartoĞci prĊdkoĞci
fali).
PODSUMOWANIE
Rozwój technik badawczych w zakresie metod geo¿zycznych, w tym sejsmiki refrakcyjnej, pozwala na wykorzystanie tych metod w zagadnieniach geotechnicznych. Przedstawione w artykule wyniki badaĔ umoĪliwiają wstĊpną ocenĊ stanu technicznego waáów
przeciwpowodziowych. Rezultaty badaĔ geo¿zycznych, mimo uĞrednieĔ pomiarów wynikających z ich nieinwazyjnego charakteru, korelują ze stanem gruntów okreĞlonym na
podstawie standardowych badaĔ geotechnicznych – sondowania DPL.
Otrzymany rozkáad prĊdkoĞci rozchodzenia siĊ fali poprzecznej w korpusie waáu
charakteryzuje siĊ wiĊkszymi wartoĞciami prĊdkoĞci na koĔcach pro¿lu badawczego
i mniejszymi wartoĞciami uzyskanymi w Ğrodku przedmiotowego pro¿lu, co wyraĨnie
wskazuje na wystĊpowanie strefy rozluĨnienia materiaáu gruntowego, budującego korpus
waáu w tym obszarze.
Zarejestrowana mniejsza wartoĞü prĊdkoĞci fali poprzecznej Ğwiadczy o utrudnionej
propagacji fali w gáąb pro¿lu badawczego, prawdopodobnie związanej z niedostateczActa Sci. Pol.
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nym zagĊszczeniem gruntu w tym obszarze na etapie budowy lub na skutek przejĞcia fali
wezbraniowej. Potwierdzają to zaobserwowane na analizowanym odcinku intensywne
przesiąki wody przez korpus waáu podczas ostatnich wezbraĔ powodziowych.
Z powierzchniowych badaĔ geo¿zycznych analizowanego odcinka waáu przeciwpowodziowego widaü, Īe uzyskane wyniki stanowią jedynie wstĊp do przeprowadzenia
oceny stanu technicznego. Mogą one posáuĪyü do zaplanowania zakresu szczegóáowych
badaĔ geotechnicznych, szczególnie w miejscach, w których stwierdzono anomalie strukturalne i strefy o zmniejszonej (na tle caáoĞci) prĊdkoĞci fali.
Badania te dziĊki ciągáoĞci pro¿li pomiarowych umoĪliwiają zlokalizowanie stref
nieciągáoĞci (rozluĨnieĔ), które mogą byü pominiĊte podczas standardowej kontroli stanu
waáu na podstawie punktowych, rzadko zlokalizowanych wierceĔ i sondowaĔ.
Niewątpliwą zaletą techniki MASW jest jej nieinwazyjnoĞü, dziĊki której moĪna uzyskaü informacje na temat stanu technicznego waáu, bez koniecznoĞci dogĊszczania siatki
otworów znacząco naruszających strukturĊ korpusu obwaáowania.
Przeprowadzane badania sejsmiczne wymagają dalszej analizy w celu wyostrzenia
otrzymanego obrazu budowy waáu i podáoĪa oraz moĪliwoĞci wykorzystania uzyskanych
wyników do oceny stanu technicznego nasypu w praktyce inĪynierskiej.
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THE USE OF SURFACE SEISMIC METHODS FOR EXAMINATION OF
TECHNICAL CONDITIONS OF THE LEVEES
Abstract. In this study a geophysical investigation using multi-channel surface wave measurements (MASW) was undertaken to characterize the condition of earth levees. The ¿eld
measurements were conducted on Vistula levees near Kraski Górne. The MASW method
allowed mapping shear wave velocity structures along levees and so relatively high and low
velocity zones in the levee body could be easly read. The results were compared to borehole
drillings and DPL test. As a conclusion it can be said that the MASW method can be used
to identify failure risks areas with a relatively high resolution.
Key words: MASW, surface seismic, levees
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