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ANALIZA	MOŻLIWOŚCI	WYKORZYSTANIA	
GEOFIZYCZNYCH	METOD	SEJSMIKI	

POWIERZCHNIOWEJ	DO	OCENY	STANU	TECHNICZNEGO	
WAŁÓW	PRZECIWPOWODZIOWYCH

ANALYSIS	OF	POSSIBILITY	TO	USE	GEOPHYSICAL	
SEISMIC	SURFACE	METHODS	TO	EVALUATE	

TECHNICAL	CONDITION	OF	LEVEES
S t r e s z c z e n i e

W	artykule	przedstawiono	wyniki	badań	geologiczno-inżynierskich	wybranych	odcinków	wałów	przeciwpowodziowych	rzeki	Wisły	na	tere-
nie	Doliny	Maciejowickiej.	Wykonane	prace	pozwoliły	na	analizę	zmian	struktury	gruntu	w	miejscach	zaobserwowanych	uszkodzeń	i	zjawisk	
filtracyjnych	w	rejonie	wału,	powstałych	w	wyniku	wezbrania.	Przeprowadzono	wizje	terenowe,	rozpoznanie	geologiczne	i	sondowania	dyna-
miczne	oraz	badania	z	użyciem	metod	sejsmiki	powierzchniowej	(SASW	i	CSWS)	wykorzystującej	fale	Rayleigha.	Projekt	badawczy	został	
zrealizowany	przez	Koło	Naukowe	Inżynierii	Wodnej	w	ramach	grantu	rektorskiego	Politechniki	Warszawskiej,	przy	współpracy	z	Zakładem	
Geologii	Inżynierskiej	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Na	podstawie	zrealizowanych	badań	można	wnioskować,	że	wykorzystane	do	badania	
stanu	wałów	przeciwpowodziowych	nowoczesne	metody	badawcze	(sejsmika	inżynierska)	prezentują	duży	potencjał	do	wykorzystania	w	dal-
szych	pracach	badawczych	i	wdrożeniowych.

Słowa kluczowe: badania geofizyczne, sejsmika powierzchniowa, wały przeciwpowodziowe

A b s t r a c t

The	paper	summarizes	the	realization	of	the	engineering-geology	tests	of	the	chosen	sections	of	levees	in	the	Maciejowicka	Valley	on	Vistula	
River.	The	tests	allowed	the	analysis	of	changes	in	the	soil	structure	in	places	of	observed	damages	and	filtration	phenomenons	in	the	levee	area	
caused	by	the	rise	of	water	level.	Terrain	vision,	geological	diagnosis,	dynamic	probing	and	research	with	the	use	of	seismic	surface	method	
which	uses	surface	Rayleigh	waves	were	conducted.	The	research	project	was	executed	by	Water	Engineering	Circle.	Project	under	the	Rector	
Grant,	with	the	cooperation	of	Department	of	Engineering	Geology	Warsaw	University.	On	the	basis	of	executed	research	it	 is	possible	to	
conclude	that	the	new	methods	that	were	used	(seismic	surface	method	)	to	test	the	state	of	levees	present	a	great	potential	for	the	next	research	
and	implementation	works.

Keywords: geophysical tests, surface seismic, levees
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1. Wstęp

Przedmiotem	pracy	są	badania	terenowe	wałów	przeciwpowodziowych	rzeki	Wisły	na	
terenie	Doliny	Maciejowickiej.	Obwałowania	te	zostały	wykonane	w	latach	70.	ubiegłego	
wieku	i	obecnie	prawie	połowa	z	nich	jest	w	niezadowalającym	stanie	technicznym.	Pozo-
stała	część	została	w	ostatnich	latach	zmodernizowana.	Przeprowadzone	badania	pozwoliły	
na	wykonanie	analizy	struktury	gruntu	w	miejscach	zaobserwowanych	uszkodzeń	i	zjawisk	
filtracyjnych	w	rejonie	wału	powstałych	w	wyniku	wezbrania.

Celem	pracy	jest	analiza	możliwości	wykorzystania	badań	geofizycznych	do	kontroli	sta-
nu	technicznego	przeciwpowodziowych	obwałowań	rzecznych.	Praca	swym	zakresem	obej-
muje	wykonanie	badań	geologiczno-inżynierskich	wybranych	obiektów	z	wykorzystaniem	
specjalistycznej	 aparatury	 do	 przeprowadzania	 badań	 metodą	 sejsmiki	 powierzchniowej.	
Wykonanie	 tych	badań	było	możliwe	dzięki	nawiązaniu	współpracy	z	Zakładem	Geologii	
Inżynierskiej	Uniwersytetu	Warszawskiego.

Dodatkowo	w	ramach	realizacji	grantu	rektorskiego	wykonane	zostały:
 – wizje	lokalne	poprzedzające	realizację	projektu,
 – badania	geologiczne	wraz	z	poborem	próbek	gruntu,
 – badania	pobranych	próbek	gruntu	(analiza	sitowa,	badania	ściśliwości,	spójności	oraz	kąta	
tarcia	wewnętrznego),

 – badania	stanu	zagęszczenia	korpusu	wałów	przeciwpowodziowych	oraz	ich	podłoża,
 – przegląd	literatury	związanej	z	realizowanym	tematem,
 – analiza	numeryczna	badanych	przekrojów	wałów	przeciwpowodziowych	z	użyciem	pro-
gramu	MES	–	Skarpa.

2. Przyczyny uszkodzeń

Wały	przeciwpowodziowe	powinny	być	ciągle	sprawne	technicznie,	dlatego	też	wyma-
gają	starannej	opieki	i	ochrony	przed	uszkodzeniami	wywoływanymi	przez	wodę,	zwierzęta	
lub	ludzi.

Spośród	przyczyn	prowadzących	do	uszkodzeń	wałów,	a	nawet	 ich	przerwania	można	
wymienić	[5]:
 – odkształcenia	w	korpusie	wału	lub	jego	podłożu,
 – przelewanie	się	wody	przez	koronę	wału,
 – filtrację	przez	podłoże	wału,	prowadzącą	do	powstawania	przebić	hydraulicznych	i	wy-
mywania	gruntu	z	podłoża,

 – filtrację	wody	przez	korpus	wału,	powodującą	wystąpienie	zjawiska	sufozji	oraz	rozma-
kanie	i	upłynnienie	gruntu,

 – szkodliwe	działanie	zwierząt,
 – podmycia	i	osunięcia	skarpy	odwodnej,
 – nieodpowiednie	zabezpieczenie	przejść	przewodów	i	budowli	przez	wał,
 – zaniedbania	w	konserwacji	wałów,
 – stan	terenów	przyległych	(międzywala	i	zawala),
 – rozmycie	wałów	przez	wodę	dopływającą	od	strony	zawala,
 – długi	okres	eksploatacji	wałów,
 – ruchy	podłoża	w	wyniku	eksploatacji	górniczej.
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Warunki	filtracji	wody	przez	podłoże	oraz	korpus	wału	przeciwpowodziowego	mają	duży	
wpływ	na	jego	bezpieczną	eksploatację.	W	przypadku	wystąpienia	maksymalnych	przepły-
wów	wody	w	rzece,	zwykle	w	ciągu	kilku	pierwszych	dni	konstrukcja	wału	opiera	się	prze-
siąkaniu.	Po	 tym	okresie,	 jeżeli	w	dalszym	ciągu	występują	wysokie	 stany	wód,	 zaczyna	
się	filtracja	 głównie	 przez	podłoże,	 ale	 także	przez	korpus	 obwałowania	 [1].	 Szczególnie	
narażonymi	na	rozmycia	są	miejsca,	w	których	obwałowania	posadowione	zostały	w	strefie	
starorzeczy.

Przepływ	 filtrującej	 wody	 spowodowany	 jest	 różnicą	 ciśnień	 wody	 występującej	 po	
obu	stronach	wału.	Ruch	wody	w	gruncie	podłoża	i	korpusu	wału	powoduje	powstawanie	
szkodliwych	 zjawisk	 sufozji,	 rozmakania	 i	wyparcia	 gruntu	 oraz	 przebić	 hydraulicznych.	
W	przypadku	gdy	z	przecieku	wypływa	czysta	woda,	stan	budowli	nie	jest	jeszcze	bardzo	
zagrożony,	natomiast	gdy	z	przecieku	wypływa	woda	mętna,	zawierająca	cząsteczki	gruntu,	
wówczas	świadczy	to	o	poważnym	zagrożeniu	stateczności	wału.

Filtrację	wody	przez	wał	mogą	ułatwiać	m.in.:
 – uprzywilejowane	 drogi	 filtracji	 w	 postaci	 kanałów	 wyrytych	 przez	 zwierzęta,	 korzeni	
drzew	czy	przewodów	lub	budowli	pomocniczych	w	korpusie	wału,

 – różne	zagęszczenie	gruntu	w	korpusie	budowli,
 – niezabezpieczone	starorzecza	i	oczka	wodne	w	pobliżu	wału,
 – zwiększone	przepływy	wód,
 – zastosowanie	nieodpowiedniego	materiału	do	budowy	wału.

3. Wizje terenowe

Badania	geologiczno-inżynierskie	realizowane	w	ramach	grantu	rektorskiego	przez	Koło	
Naukowe	 Inżynierii	Wodnej	wykonane	 zostały	 na	 prawobrzeżnym	 odcinku	 obwałowania	
rzeki	Wisły	na	terenie	Doliny	Maciejowickiej.

Dolina	Maciejowicka	stanowi	część	Doliny	Środkowej	Wisły.	Całkowita	długość	obwa-
łowań	chroniących	dolinę	wynosi	26,760	km,	a	jej	powierzchnia	5590	ha	[9].	Wały	te	wybu-
dowane	zostały	w	latach	1963–1968	i	zaliczane	są	do	II	klasy	budowli	hydrotechnicznych	
według	[11].

Powierzchnię	 doliny	 wyścielają	 utwory	 pochodzenia	 aluwialnego	 –	mady.	 Na	 skutek	
obwałowania	doliny	 i	niedopuszczenia	do	zalewania	 terenów	chronionych	wodami	Wisły	
proces	aluwialny	został	przerwany.	Wał	zbudowany	jest	na	holoceńskim,	zalewowym	tarasie	
rzeki	meandrującej,	przy	jego	granicy	ze	współczesnym	korytem	rzeki	Wisły.	Powierzchnia	
terenu	 jest	 stosunkowo	 płaska,	 jedynie	miejscami	 nadbudowują	 ją	 niewielkie	 piaszczyste	
nasypy	i	rozcinają	rynny	starorzeczy.	Taras	rzeki	meandrującej	zbudowany	jest	z	gliniasto-	 
-pylastych	mad	i	aluwialnych	piasków.	Zwierciadło	wód	gruntowych	w	dolinie	układa	się	
na	głębokości	0,5–2,0	metra	i	jest	ściśle	uzależnione	od	poziomów	wód	w	rzece	Wiśle	[9].

Korpus	wału	przeciwpowodziowego	zbudowany	jest	z	lokalnie	dostępnego	materiału	ziem-
nego	–	przeważnie	piasków	drobnoziarnistych	i	pylastych.	Lokalnie	występują	pyły	 i	gliny.	
Przeprowadzone	badania	geotechniczne	[10]	wykazały	słabe	zagęszczenie	gruntu	w	korpusie	
wału	–	stopień	zagęszczenia	Id =	0,3–0,5	(wymagany	dla	wałów	II	klasy,	nowo	wybudowanych	
Id	≥	0,70,	dla	wałów	przebudowywanych	Idśr	≥	0,50	[12])	oraz	współczynnik	filtracji	zawie-
rający	się	w	granicach	k	=	0,5–4,0	m/dobę.	 Istniejąca	budowa	geotechniczna	korpusu	wału	
i	podłoża	stwarza	możliwość	ułatwionej	filtracji	wód	na	teren	zawala.	Zjawiska	tego	typu	ob-
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serwowane	są	podczas	podwyższonych	stanów	wód	w	rzece	Wiśle.	W	celu	uszczelnienia	wału	
i	podłoża	oraz	poprawy	stateczności	wykonano	(do	2012	roku)	modernizację	wału	na	odcinku	
stanowiącym	55,3%	całej	długości	obwałowań	Doliny	Maciejowickiej	(rys.	1).	Planowana	jest	
również	modernizacja	pozostałego	odcinka	wału,	który	obecnie	znajduje	się	w	niezadowalają-
cym	stanie	technicznym	i	nie	spełnia	wymaganych	przepisów.	Czynniki	te	mogą	powodować	
realne	zagrożenie	wystąpienia	powodzi	na	terenie	doliny.

Rys.	1.	Położenie	wału	przeciwpowodziowego	w	Dolinie	Maciejowickiej	wraz	ze	wskazaniem	
przekrojów	badawczych	(czarne	strzałki)	(źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	map	z	www.

geoportal.gov.pl)

Fig.	1.	Location	of	the	levee	in	Maciejowcka	Valley	with	shown	research	cross-sections	(black	
arrows)	(source:	own	elaboration	based	on	map	from	www.geoportal.gov.pl)
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Przeprowadzone	wizje	terenowe	podczas	powodzi	w	2010	roku	umożliwiły	wyznaczenie	
najbardziej	 zagrożonych	odcinków	wału,	w	których	zaobserwowano	wystąpienie	 szkodli-
wych	 zjawisk	filtracji	wody,	 doprowadzających	do	 zalania	 terenów	zawala.	Spośród	 tych	
miejsc	wybrano	trzy	przekroje	badawcze	znajdujące	się	w	miejscowości:	Kobylnica	(1),	Ko-
chów	(2)	oraz	Podwierzbie	(3).

3.1.	Przekrój	badawczy	Kobylnica

Badany	przekrój	znajdował	się	na	zmodernizowanym	w	2007	r.	odcinku	wału	przeciw-
powodziowego.	Modernizacja	ta	polegała	na	uszczelnieniu	korpusu	wału	przesłoną	przeciw-
filtracyjną	o	wysokości	7,0	m	i	grubości	0,15	m.

Podczas	powodzi	w	2010	roku	na	badanym	odcinku	wału	zaobserwowano	wystąpienie	
szkodliwych	zjawisk	sufozyjnych	w	podłożu	(rys.	2).	Znaczącym	ułatwieniem	zjawisk	fil-
tracyjnych	w	tym	rejonie	są	zastoiska	wodne	znajdujące	się	zarówno	w	międzywalu,	jak	i	po	
stronie	zawala	(zaznaczone	strzałkami	na	rys.	3),	skracające	drogę	filtracji.

Rys.	2.	Powstawanie	kopczyków	sufozyjnych	na	terenie	zawala	(fot.	M.	Marszałek)

Fig.	2.	Formation	of	suffosion	mounds	in	the	area	of	the	intershaft	(phot.	M.	Marszałek)
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Rys.	3.	Lokalizacja	przekroju	badawczego	nr	1	–	Kobylnica	(źródło:	opracowanie	własne	na	
podstawie	map	z	www.geoportal.gov.pl)

Fig.	3.	Localization	of	research	section	no.	1	–	Kobylnica	(source:	own	elaboration	based	on	map	
from	www.geoportal.gov.pl)

3.2.	Przekrój	badawczy	Kochów

Kolejny	przekrój	badawczy	zlokalizowany	został	również	na	odcinku	obwałowania	zmo-
dernizowanego	w	2007	roku.	W	korpusie	wału	wykonana	została	przesłona	przeciwfiltra-
cyjna	o	wysokości	8,0	m	i	grubości	0,15	m.	Bezpośrednio	przy	obwałowaniu	znajduje	się	
odnoga	 rzeki	Wisły	 (rys.	4),	 stąd	 też	podczas	modernizacji	wykonano	umocnienie	brzegu	
narzutem	kamiennym	oraz	skarpy	odwodnej	geokratą.

Podczas	powodzi	w	2010	roku	zaobserwowano	w	tym	rejonie	wystąpienie	przebicia	hy-
draulicznego	w	 podłożu	wału	 i	 zalanie	 terenu	 zawala.	 Charakterystycznie	 ułożone	worki	
z	piaskiem	wskazują	miejsca	wystąpienia	wysięku	wody	na	terenie	zawala	(rys.	5).

Rys.	4.	Lokalizacja	przekroju	badawczego	nr	2	–	Kochów	(źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	
map	z	www.geoportal.gov.pl)

Fig.	4.	Localization	of	research	section	no.	2	–	Kochów	(source:	own	elaboration	based	on	map	from	
www.geoportal.gov.pl)

1
1

2
2
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Rys.	5.	Widok	na	teren	zalany	w	czasie	powodzi	z	widocznymi	umocnieniami	miejsc,	w	których	
wystąpiły	wysięki	wody,	październik	2010	[4]

Fig.	5.	View	of	flooded	area	with	noticeable	reinforced	places	in	which	water	oozes	occurred,	october	
2010	[4]

Podobnie	 jak	w	przypadku	przekroju	badawczego	nr	1,	w	 tym	przekroju	ułatwieniem	
była	skrócona	droga	filtracji	powstała	w	wyniku	obecności	w	pobliżu	wału	zastoiska	wodne-
go	na	terenie	zawala	(zaznaczone	strzałką	na	rys.	4).

3.3.	Przekrój	badawczy	Podwierzbie

Trzeci	przekrój	badawczy	zlokalizowano	na	niezmodernizowanym	odcinku	obwałowa-
nia	na	wysokości	miejscowości	Podwierzbie	(rys.	6).

Rys.	6.	Lokalizacja	przekroju	badawczego	nr	3	–	Podwierzbie	(źródło:	opracowanie	własne	na	
podstawie	map	z	www.geoportal.gov.pl)

Fig.	6.	Localization	of	research	section	no.	3	–	Podwierzbie	(source:	own	elaboration	based	on	map	
from	www.geoportal.gov.pl)
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Podobnie	jak	w	pozostałych	przekrojach	w	czasie	powodzi	w	2010	roku	zaobserwowano	
na	tym	odcinku	obwałowań	wystąpienie	szkodliwych	zjawisk	filtracyjnych,	które	doprowa-
dziły	do	zalania	terenów	zawala.	Wykonane	wizje	terenowe	wykazały	obecność	dużej	liczby	
worków	z	piaskiem,	które	pełniły	funkcję	zabezpieczenia	przed	nadmierną	filtracją	oraz	po-
prawy	stateczności	(rys.	7).

Rys.	7.	Odcinek	wału	umocniony	workami	z	piaskiem,	widok	od	strony	zawala	[4]

Fig.	7.	Section	of	levee	reinforced	with	sandbags.	View	from	intershaft	[4]	

4. Rozpoznanie geologiczne

W	wyznaczonych	miejscach	badań	przeprowadzono	rozpoznania	mające	na	celu	ocenić	
właściwości	 gruntu	 w	 podłożu	 badanych	 wałów	 przeciwpowodziowych.	 Rozpoznanie	
gruntów	wykonano	na	terenie	zawala	w	pobliżu	ławki	przywałowej.	W	badanych	miejscach	
wykonano	po	jednym	odwiercie	o	głębokości	4,0–5,0	metra.

Z	każdego	profilu	badawczego	zostały	pobrane	próbki	gruntu	z	głębokości	–1,60	m.	We	
wszystkich	przekrojach	na	tej	głębokości	znajdował	się	różnego	rodzaju	piasek.	W	dalszym	
etapie	 badań	 pobrane	 próbki	 wykorzystano	 do	 przeprowadzenia	 analizy	 sitowej,	 której	
wyniki	przedstawiają	poniższe	krzywe	(rys.	8).
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Rys.	8.	Krzywe	uziarnienia	badanych	próbek	gruntów	[4]

Fig.	8.	Granulation	curves	of	soil	test	samples	[4]

W	profilu	badawczym	w	miejscowości	Podwierzbie	dodatkowo	pobrano	próbki	gruntów	
spoistych	–	z	wierzchniej	warstwy	podłoża	(głębokość	0,20	m),	oraz	z	głębokości	2,60	metra.	
Próbki	gruntów	spoistych	pobrano	do	pierścieni	w	celu	wykonania	badań	ściśliwości	gruntu	
oraz	do	cylindrów	w	celu	zbadania	kąta	tarcia	wewnętrznego	i	spójności	gruntu.

Z	 przeprowadzonych	 badań	 wynika,	 że	 w	 przeważającej	 części	 w	 podłożu	 badanych	
wałów	przeciwpowodziowych	występują	grunty	niespoiste	–	piaski	drobne,	średnie	i	grube.	
Grunty	spoiste	–	gliny,	występowały	jedynie	częściowo	w	wierzchniej	warstwie	gruntu,	na	
tych	terenach	też	prowadzone	są	uprawy	rolne.	W	trzecim	profilu	badawczym	–	Podwierzbie	
do	 głębokości	 1,9	m	występowała	 glina	 pylasta	 i	 piasek	 drobny,	 a	 na	 głębokości	 poniżej	
2,5	metra	znajdował	się	namuł,	który	występował	warstwami	lub	stanowił	przewarstwienia	
z	piaskiem	średnim.

Poziom	zwierciadła	wody	występował	dość	głęboko,	bo	2,5–3,1	metra	pod	poziomem	
terenu.	Spowodowane	to	zapewne	było	niskim	poziomem	stanu	wody	w	rzece	Wiśle	w	czasie	
prowadzonych	badań	(październik	2011	roku).

5. Sondowania dynamiczne

Stopień	 zagęszczenia	 gruntu	 w	 przypadku	 wałów	 przeciwpowodziowych	 jest	 bardzo	
ważnym	parametrem	umożliwiającym	określenie	 ich	 stanu	 technicznego.	W	dużej	mierze	
determinuje	on	zdolność	do	pełnienia	swoich	zadań	przez	tego	typu	obiekty.	W	przypadku	
słabego	bądź	też	niewystarczającego	zagęszczenia	gruntu	nawet	o	charakterze	miejscowym	
mogą	wystąpić	lokalnie	procesy	sufozyjne	[3].

Są	to	zjawiska	geologiczne	o	charakterze	hydrodynamicznym	polegające	na	mechanicznym	
wypłukiwaniu	ziaren	gruntu	przez	wody	podziemne	i	powierzchniowe	wsiąkające	w	głąb	wału.	
W	skutek	ich	występowania	może	dojść	do	niepożądanego	zwiększenia	przepuszczalności	
wałów,	ich	rozmywania	oraz	powstawania	zapadlisk.
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W	ramach	przeprowadzonych	badań	wykonano	9	sondowań	w	3	różnych	lokalizacjach.	
Podczas	badań	prowadzonych	metodą	sondowania	dynamicznego	wykorzystano	sondę	typu	
SL.	Po	ustaleniu	miejsca	badania	i	ustawieniu	w	nim	sondy,	dokonano	wbicia	żerdzi	do	po-
ziomu	zerowego	będącego	punktem	odniesienia	dla	reszty	pomiarów.	Parametrem	sondowa-
nia	była	liczba	uderzeń	bijaka	sondy	potrzebna	do	zagłębienia	kolumny	żerdzi	zakończonych	
stożkiem	na	10	cm	[6].	

Rozpoznanie	stanu	podłoża	za	pomocą	sondowań	dynamicznych	wykonywano	na	terenie	
zawala	 w	 pobliżu	 ławki	 przywałowej.	W	 ostatnim	 przekroju	 badawczym	 –	 Podwierzbie	
wykonano	dodatkowo	sondowanie	w	korpusie	zapory.	Wykonanie	kilku	sondowań	w	jednym	
punkcie	pomiarowym	miało	na	celu	zlokalizowanie	prawdopodobnych	miejsc	wystąpienia	
zjawisk	filtracyjnych,	 na	 co	wskazywałyby	 lokalne	 osłabienia	 stanu	 gruntu	 (niski	 stopień	
zagęszczenia).

Wartość	 stopnia	 zagęszczenia	 gruntu	 w	 przebadanych	 miejscach	 jest	 niejednokrotnie	
znacząco	niższa	od	wymaganej	[7],	czasami	nawet	na	poziomie	poniżej ID <	0,33.

Jest	 to	sytuacja	niepokojąca	z	punktu	widzenia	stanu	technicznego	wału.	W	miejscach	
takich	z	dużym	prawdopodobieństwem	można	założyć	wystąpienie	niebezpiecznych	zjawisk	
sufozyjnych,	 w	 związku	 z	 czym	 wymagają	 one	 wzmożonej	 obserwacji	 i	 kontroli	 oraz	
wykonania	prac	konserwacyjnych.

6. Badania geofizyczne 

Kolejnym	cyklem	badań,	jakie	przeprowadzono,	były	nieinwazyjne	badania	geofizyczne	
metodą	 sejsmiki	 powierzchniowej,	 która	 wykorzystuje	 fale	 powierzchniowe	 Rayleigha.	
Fale	 rozchodzą	 się	 promieniście	 od	 miejsca	 zaburzeń	 ośrodka	 blisko	 jego	 powierzchni	
z	prędkością	zależną	od	częstotliwości,	gęstości	gruntu	i	jego	właściwości	sprężystych.	

Podczas	badań	wykorzystane	zostały	dwie	metody:
 – SASW	(Spectral Analysys of Surface Waves),
 – CSWS	(Conitnuous Surface Wave System).
W	 wyniku	 badań	 otrzymano	 profile	 sztywności	 gruntów,	 czyli	 rozkład	 zmienności	

modułu	ścinania	Gmax	wraz	z	głębokością	[2].
W	metodzie	SASW	fale	wzbudzane	są	za	pomocą	uderzeń	młotka	lub	innego	przedmiotu	

(rys.	9).	Fala,	rozchodząc	się	promieniście,	dociera	do	geofonów	rozmieszczonych	w	znanych	
odległościach	 i	 ustawionych	 w	 linii	 prostej	 od	 źródła	 fali.	 Komputer	 analizuje	 sygnały	
elektryczne	na	geofonach	i	odnajduje	przesunięcie	fazowe	fali	na	każdym	z	nich.	

Metoda	 CSWS	 wykorzystuje	 sterowany	 komputerem	 wibrator	 o	 masie	 inercyjnej	 63	
kg.	Umożliwia	 to	 dokładne	 sterowanie	 częstotliwością	 fali	w	 zakresie	 f od	6	do	600	Hz.	
Dzięki	temu	można	dużo	dokładniej	kontrolować	warunki	badania;	zmieniając	częstotliwość	
generowanej	fali	uzyskujemy	różne	głębokości	badania	[5].
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Rys.	9.	Aparatura	sejsmiczna	w	konfiguracji	SASW

Fig.	9.	SASW	equipment

Znając	zarówno	rozstaw	geofonów	d,	 jak	i	przesunięcie	fazowe	fali	na	każdym	z	nich	
jesteśmy	w	stanie	obliczyć	długość	fali	λ:

λ	= 360d/φ

Znając	długość	fali	λ	oraz	jej	częstotliwość	f	możemy	obliczyć	prędkość	rozchodzenia	się	
fali	powierzchniowej	Rayleigha	VR:

VR = λf

Rozkład	prędkości	fali	powierzchniowej	Rayleigha	VR	w	zależności	od	jej	częstotliwości	
f	nazywany	jest	krzywą	dyspersji.

Pomiędzy	 prędkością	 fali	 Rayleigha	 VR,	 a	 prędkością	 fali	 poprzecznej	 VS	 istnieje	
zależność:

VS = PVR

gdzie	 parametr	 P	 ustalany	 jest	 w	 zależności	 od	 współczynnika	 Poissona	 (dla	 ν	 =	 0,25	 
P	 =	 1,09,	 a	 dla	 ν	 =	 0,50	P =	 1,05),	 zazwyczaj	 przyjmuje	 się	 średnią	wartość	P	 =	 1,07.	
Z	prędkości	fali	poprzecznej	Vs	i	gęstości	objętościowej	gruntu	ρ	obliczona	jest	maksymalna	
wartość	modułu	ścinania:

Gmax=	ρ	Vs
2

Analizując	wyniki,	w	celu	uzyskania	wspomnianego	profilu	sztywności	eksperymentalną	
krzywą	dyspersji	poddajemy	procesowi	zwanemu	inwersją.	Istnieją	trzy	podejścia	do	tego	
zagadnienia:
1)		metoda	czynnika	podziału	fali	(factored wavelength method),
2)		metoda	oparta	na	MES,
3)		modele	liniowe.
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Pomimo	najmniejszej	dokładności,	najczęściej	jest	stosowana	pierwsza	metoda.	Dzięki	
niej	możliwa	jest	szybka	(jeszcze	w	trakcie	badania)	analiza	wyników.	Metoda	ta	opiera	się	
na	założeniu,	że	reprezentatywna	głębokość	dla	danej	częstotliwości	jest	stała,	a	często	stoso-
wany	czynnik	podziału	wynosi	3.	Tak	więc	głębokość,	do	której	zostają	przyporządkowane	
odpowiednie	wartości	sztywności	wynosi	λ/3.	Pozostałe	metody	są	niezwykle	pracochłonne	
i	wymagają	specjalistycznego	oprogramowania	[4].

Dla	ukazania	porównania	efektów	przeprowadzonych	badań	na	przedstawionych	poniżej	
wykresach	rys.	10)	zostały	zestawione	wyniki	metody	sondowań	dynamicznych	i	sejsmiki	
powierzchniowej.

Rys.	10.	Zestawienie	wyników	metody	sondowań	dynamicznych	i	sejsmiki	powierzchniowej	[4]

Rys.	10.	Results	sheet	of	dynamic	probing	and	surface	seismic	method	[4]

Na	wykresach	można	zauważyć	wystąpienie	osłabień	gruntu	już	na	głębokości	ok.	1,1– 
–1,3	m	p.p.t.	dla	przekroju	badawczego	Kobylnica	oraz	2,5	m	p.p.t.	dla	przekroju	Kochów.	
Spadek	 parametrów	gruntu	w	 tych	miejscach	 został	wskazany	 jednakowo	 zarówno	przez	
metodę	sejsmiki	powierzchniowej,	jak	i	sondowania	dynamiczne.	W	przekrojach	można	za-
uważyć	pogarszające	się	warunki	gruntu	(rozluźnienia)	ze	względu	na	brak	wzrostu	wartości	
modułu	sztywności	Gmax.	Sondowania	na	tych	głębokościach	również	wykazały	niski	stopień	
zagęszczenia.
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Pomimo	że	uzyskane	w	wyniku	badań	parametry	są	do	siebie	nieporównywalne	(liczba	
uderzeń	i	wartość	modułu	sztywności),	 to	zauważyć	można,	że	do	niewielkich	głębokości	
trendy	zmian	są	podobne	i	obydwie	metody	wskazują	na	występowanie	stref	rozluźnionych	
na	tych	samych	głębokościach.

Wraz	ze	wzrostem	głębokości	rozdzielczość	metody	sejsmiki	powierzchniowej	maleje.	
Głębiej	docierają	jedynie	fale	o	niższych	częstotliwościach,	a	prędkość	ich	przemieszczania	
zależy	od	uśrednionych	właściwości	coraz	bardziej	miąższej	warstwy	gruntu.	Oznacza	to,	że	
największy	wpływ	na	wyniki	dla	danej	głębokości	mają	wpływ	warstwy	gruntu	o	najwięk-
szej	miąższości,	podczas	gdy	lokalne	rozluźnienia	mogą	nie	być	widoczne.	Należy	również	
pamiętać	o	tym,	że	badanie	sejsmiczne	to	badanie	właściwości	półprzestrzeni	gruntowej	roz-
ciągającej	się	od	źródła	drgań	do	ostatniego	geofonu.

Duży	wpływ	na	wartość	Gmax	ma	stan	naprężeń,	więc	naturalne	jest,	że	wraz	ze	wzrostem	
głębokości	wartości	Gmax	rosną.	Zafalowania	w	tym	rosnącym	trendzie	oznaczają	lokalne	ob-
niżenia	sztywności.	Brak	tendencji	wzrostowej	ukazuje	generalnie	pogarszające	się	warunki,	
które	zostały	utożsamiane	w	miejscami	wystąpień	zjawisk	sufozyjnych.

7. Wnioski

Przeprowadzone	wizje	 i	 badania	 terenowe	oraz	doświadczenie	 zdobyte	przez	 autorów	
artykułu	w	trakcie	wykonywania	badań	i	opracowywania	ich	wyników	pozwoliły	na	sformu-
łowanie	następujących	wniosków:
1.		Najczęstszymi	przyczynami	prowadzącymi	do	uszkodzeń	wałów	przeciwpowodziowych	

są	przebicia	hydrauliczne	zachodzące	w	rejonie	starorzeczy,	zjawiska	filtracyjne	zacho-
dzące	w	korpusie	i	podłożu	obwałowań	(erozja	wsteczna	i	sufozja)	osłabiające	parametry	
gruntu	i	mogące	doprowadzić	do	przebicia	hydraulicznego.	Poważne	uszkodzenia	może	
wywołać	również	szkodliwe	działanie	zwierząt	ryjących	i	nieprzeprowadzanie	konserwa-
cji	wałów.

2.		Zarówno	sondowania,	jak	i	badania	geofizyczne	wykazały	(mniej	lub	bardziej	zgodnie)	
osłabienia	gruntu	w	badanych	przekrojach,	choć	ze	względu	na	zupełnie	odmienne	wła-
ściwości	mierzone	(opór	na	wbijanie	stożka	wyrażony	liczbą	uderzeń	na	określony	wpęd	
versus	prędkość	fali	Rayleigha	przeliczona	na	prędkość	fali	poprzecznej	i	z	niej	wyliczony	
moduł	ścinania	G)	nie	można	mówić	o	zgodności	bądź	ścisłym	korelowaniu	się	wyników.	
Należy	podkreślić,	że	sondowanie	dynamiczne	daje	wyniki	punktowe	(dokładne,	ale	wła-
ściwe	dla	wąskiej	strefy	gruntu),	sejsmika	powierzchniowa	obszarowe,	mniej	rozdzielcze,	
bardziej	uśredniające	półprzestrzeń	gruntową.	Stąd	nie	można	spodziewać	się	 jednako-
wych	rezultatów.

3.		Duży	wpływ	na	wartość	Gmax	ma	stan	naprężeń,	więc	naturalne	 jest,	 że	wraz	ze	wzro-
stem	głębokości	rosną	pomierzone	wartości	Gmax.	Nagły	spadek	wartości	modułu	ścinania	
w	tym	rosnącym	trendzie	oznacza	lokalne	obniżenia	sztywności.	Brak	tendencji	wzrosto-
wej	ukazuje	pogarszające	się	warunki	sztywności	gruntu.	Wnioskując	na	takich	przesłan-
kach,	można	wychwycić	 lokalne	obniżenia	sztywności	w	badanych	profilach,	pamiętąc	
jednak,	że	rozdzielczość	metody	SASW/CSWS	spada	bardzo	istotnie	wraz	z	głębokością,	
wyniki	coraz	mniej	pozwalają	więc	odnosić	się	do	lokalnych	(wąskich	obszarowo,	praw-
dopodobnie	mających	formę	„kanałową”)	zmian	sztywności	spowodowanych	przebiciem	
hydraulicznym	i	związanym	z	tym	zachodzeniem	sufozji.
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4.		Na	 podstawie	 wykonanych	 badań	można	 stwierdzić	 przydatność	metody	 sejsmiki	 po-
wierzchniowej	do	rozpoznania	stanu	technicznego	wałów	przeciwpowodziowych	i	moż-
liwość	wskazania	stref	o	zróżnicowanej	sztywności	w	korpusie	i	podłożu	obwałowań.

5.		Wiele	metod	geofizycznych	jest	coraz	szerzej	wykorzystywanych	w	badaniach	geotech-
nicznych	 i	geologiczno-inżynierskich,	głównie	 jako	dodatkowe	źródło	 informacji,	uzu-
pełniające	 inne	 metody	 badawcze.	 Takie	 komplementarne	 użycie	 metod	 inwazyjnych	
i	 nieinwazyjnych	wydaje	 się	 być	 słusznym	podejściem,	 co	potwierdza	ogromna	 liczba	
artykułów,	które	pojawiły	się	na	zeszłorocznej	konferencji	międzynarodowej	ISC’4	(Geo-
technical	and	Geophysical	Site	Characterization,	Brazil).	Autorzy	żywią	przekonanie	że	
wstępne	 rezultaty	przedstawione	w	niniejszej	pracy	wpisują	 się	w	 ten	 trend	 i	mimo	że	
nie	ukazują	 jednoznaczności,	oczywistości	 i	 łatwości	 tego	 typu	podejścia,	wskazują	na	
pewien	potencjał	i	ścieżkę	rozwoju,	a	także	konieczność	szerszych	badań.

Praca została zrealizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Wodnej w ramach grantu rektorskiego na 
Politechnice Warszawskiej, nr 500C/1000/1110/541/000 pt. „Analiza możliwości wykorzystania geofi-
zycznych metod sejsmiki powierzchniowej do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych”. 
Prace badawcze wykonane zostały w 2011 roku.
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