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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono klasyfikację pomiarów kontrolnych wykonywa-
nych za pomocą szczelinomierzy na zaporze Solina. W tym celu zastoso-
wano statystyczną metodę periodogramu. Analizie poddano pomiary  
z 72 szczelinomierzy trójosiowych rozmieszczonych na dylatacjach po-
między sekcjami zapory. Pomiary wykonywane były raz na miesiąc.  
W wyniku  otrzymano zbiór 222 periodogramów, które zostały podzielone 
na cztery typy. Typy otrzymanych periodogramów zależą od rodzajów 
zjawisk wywołujących przemieszczenie budowli. Są to przemieszczenia 
sezonowe spowodowane zmianą temperatury i przemieszczenia reologicz-
ne. Metoda periodogramu może służyć do szybkiego określania, które ze 
zjawisk mają decydujący wpływ na przemieszczenie badanego punktu 
zapory. 
 
Słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram. 
 

The classification feeler gauges on the  
example of the Solina Dam 

 
Abstract 

 
The paper presents a classification of control measurements made using 
feeler gauges on Solina dam, the biggest dam in Poland. For this purpose  
a statistical method periodogram is applied. This method is based on the 
assumption that the time series is composed of sine waves and cosine 
waves. Periodogram approximates discrete funcion, the number of its 
elements is finite and independent variable is time [3]. We analyzed  
measurements of 72 triaxial feeler located at the joint between sections of 
the dam in gallery no 1 and 4 (Fig. 1). Measurements were performed once 
a month. The result was a set of 222 periodograms, which are classified 
into four types: A (Fig. 4), B (Fig.6), C (Fig. 8) and mixed type AB (Fig. 10). 
Periodograms classes depend on the types of structures that cause  
displacement. Seasonal movements are caused by the change in  
temperature and rheological displacement. Types of periodograms for 
each feeler gauge are presented in Tab. 1. Periodogram method can be 
used to quickly determine which of events have a decisive impact on the 
displacement of the tested dam, it is necessary for the safety assessment of 
hydro-technical construction.   
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1. Wstęp 

 
Budowle hydrotechniczne piętrzące wodę wymagają stałego 

wykonywania pomiarów kontrolnych, na podstawie których wnio-
skuje się o bezpieczeństwie budowli. Przy długich, to znaczy 
kilkunastoletnich ciągach pomiarowych interpretacja danych 
pomiarowych opiera się na ukrytym założeniu, że przyszłość 
podobna jest do przeszłości [1]. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli pomia-
ry kontrolne wykonywane w przeszłości wykazywały określone 
tendencje, czyli zakres oraz szybkość zmian, a budowla była 
bezpieczna, to i w przyszłości budowla będzie bezpieczna, pod 
warunkiem, że tendencje nie ulegną zmianie [2]. Ułatwieniem 
pracy interpretatora byłoby wprowadzenie klasyfikacji wskazań 
aparatury kontrolno-pomiarowej. Jeżeli wskazania nie zmieniają 
swojej klasy, to znaczy, że budowla pracuje tak jak dawniej. 
Zmiana klasy wskazania, świadczyć będzie o zachodzeniu proce-
sów, które wcześniej w budowli lub jej podłożu nie zachodziły.  
W szczególności mogą być to procesy zagrażające bezpieczeń-
stwu tej budowli.  

Klasyfikacja wykonywanych pomiarów kontrolnych na zapo-
rach do tej pory nie była wykonywana. Jest to pierwsza praca 
poruszająca ten problem. W niniejszym artykule zaproponowano 
klasyfikację wskazań szczelinomierzy mierzących względną 
rozwartość szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi sekcja-
mi zapory. 

 
2. Materiał i metody 
 
2.1. Miejsce badań 
 

Pomiary przemieszczeń względnych będące przedmiotem ana-
lizy zostały wykonane na zaporze Solina, znajdującej się w po-
wiecie leskim na terenie województwa podkarpackiego. Jest to 
zapora betonowa typu ciężkiego, umiejscowiona w km 325+400 
rzeki. Jej przekrój poprzeczny jest zbliżony do trapezu. Składa się 
z ona 43 sekcji o długości około 15 m.  
 

 
 
Rys. 1.  Zapora w Solinie, rozmieszczenie szczelinomierzy w galeriach 1 i 4,  

( na podstawie materiałów archiwalnych)   
Fig. 1.  Solina Dam. Location of feeler gauges in gallery no 1 and 4,  

(based on archive information)  
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Zapora ma trzy sekcje przelewowe zlokalizowane w jej central-
nej części, o szerokości 17,52 m z zamknięciami segmentowymi. 
Na szczelinach dylatacyjnych rozmieszczonych w galerii nr 1 
(najniższej)  i nr 4 (najwyższej), pomiędzy sekcjami zainstalowa-
ne są stanowiska służące do pomiarów przemieszczeń względnych 
w trzech osiach: OX – woda dolna, woda górna, OY – oś zapory 
(lewy –prawy przyczółek), OZ – przemieszczenia pionowe. Roz-
mieszczenie szczelinomierzy w galeriach nr 1 i 4 pokazane jest na 
rys. nr 1. Przekrój przez sekcje nr 22 pokazano na rys. nr 2. 

  

 
 
Rys. 2.  Zapora w Solinie - sekcja nr 22. Lokalizacja punktów pomiarowych 
Fig. 2.  Solina Dam – section nr 22, location of measurement points,  

(based on archive information)  

  
 
2.2. Pomiary 
 

W analizie wykorzystano pomiary kontrolne ze szczelinomierzy 
zamontowanych w poszczególnych sekcjach zapory w galeriach 
nr 1 oraz nr 4. Uwzględniono przemieszczenia poziome w osi 
sekcji ΔX, przemieszczenia poziome w osi zapory ΔY oraz prze-
mieszczenia pionowe ΔZ. Badano dwudziestoletni okres pomia-
rów od stycznia 1992 r do grudnia 2011 r.,  czyli okres wynosił 20 
lat. Pomiary przemieszczeń wykonywane są raz w miesiącu za 
pomocą szczelinomierza nasadkowego o rozdzielczości pomiaro-
wej 0,01 mm. Wśród danych pomiarowych występują braki: 
a) w dniu 15.04.2005 dla galerii 1 dla wszystkich szczelinomierzy 

oprócz dwóch znajdujących się między sekcjami nr 21 i 22 oraz 
22 i 23, 

b) w okresie od 22.06.1999 do 22.03.2000 dla galerii 4 nie zostały 
odczytane wartości przemieszczeń względnych ze 
szczelinomierzy znajdujących się między sekcjami 9 i 10 oraz 
10 i 11, ponieważ były niedostępne, 

c) w dniu 15.04.2005 brak pomiaru ze wszystkich szczelinomierzy 
oprócz  usytuowanych między sekcjami 21 i 22 oraz 22 i 23, 

d) w dniach 15.02.2011, 28.02.2011 i 16.03.2011 wartości 
przemieszczeń odczytano tylko w szczelinomierzu położonym 
między 20 i 21 sekcją.  
Wszystkie braki danych zostały uzupełnione metodą interpola-

cji liniowej.  
 
2.3. Analiza statystyczna 
 

Dane potraktowano jako szereg czasowy, czyli zbiór obserwacji 
następujących po sobie w czasie, z okresowością w okresie jedne-

go miesiąca. W celu jego analizy zastosowano wprowadzony 
przez Schustera periodogram [3]. Opiera się on na założeniu,  
że szereg czasowy zbudowany jest z fal sinusowych i cosinuso-
wych. Periodogram aproksymuje funkcję dyskretną, liczba jego 
wyrazów jest skończona, natomiast zmienną niezależną jest czas 
[3]. W celu obliczenia periodogramu, zakładamy, że przemiesz-
czenie punktu opisywane jest za pomocą szeregu Fouriera o niepa-
rzystej liczbie obserwacji N:   

       ∑ ,    (1) cos2π , sin2π , 1 /2, 
 

gdzie: 
t  – czas, 
zt – przemieszczenie punktu w chwili t, 
 fi – jest i-tą składową harmoniczną częstości podstawowej 1⁄ , 
et – reszta, biały szum, 

 
a estymatory współczynników  i ,  oblicza się metodą 
najmniejszych kwadratów i są równe:  
 	 ̅   , 2 	 						 1,2, … ,  2 	 																							 	 2 	 ,				 1,2, … , 	 

 
gdzie:  	  - intensywność przy częstotliwości  ,  

 
pozostałe oznaczenia jak wcześniej. 
 
2.4. Program obliczeniowy 
 

Analizę przeprowadzono przy użyciu programu Gretl, należą-
cego do oprogramowania typu GNU (Powszechna Licencja Pu-
bliczna), publikowanego przez Fundację Wolnego Oprogramowa-
nia. Program umożliwia wyznaczenie funkcji periodogramu oraz 
funkcji gęstości spektralnej, co pozwala na ocenę badanego zjawi-
ska w dziedzinie częstości występowania badanego zjawiska [4]. 
 
3. Wyniki 
 
3.1. Typy periodogramów 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy z galerii nr 1 otrzymano 40 
periodogramów przemieszczeń poziomych w osi sekcji ΔX, 40 
periodogramów przemieszczeń poziomych w  osi zapory ΔY oraz 
40 periodogramów przemieszczeń pionowych ΔZ, natomiast  
z galerii nr 4 wykonano po 32 periodogramy przemieszczeń  
z każdego kierunku ΔX, ΔY, ΔZ. Łącznie do interpretacji wyni-
ków uzyskano zbiór zawierający 222 wykresów periodogramów.  
W opisie wykresów periodogramów, uzyskanych z programu 
GRETL występuje na dolnej osi skala częstotliwości rozumiana 
jako liczba cykli w badanym przedziale czasu. Na przykład czę-
stotliwość 20 oznacza dwadzieścia cykli w ciągu badanego prze-
działu czasu, który wynosił dwadzieścia lat. Czyli otrzymujemy 
jeden cykl na rok. Wykres periodogramu posiada dwie skale osi 
odciętych: górną i dolną. Na górnej osi podany jest okres, przez 
który należy rozumieć wielokrotność odstępu pomiędzy pomiara-
mi.  Ponieważ pomiary wykonywane były raz w miesiącu, zatem 
okres 12 oznacza 12 miesięcy czyli jeden rok. Na dolnej osi poda-
na jest częstotliwość.  
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Wśród otrzymanych wykresów wyróżniono trzy typy periodo-
gramów:  

 
Typ A  
 

Periodogramy, w których dla jednego okresu wartość gęstości 
spektralnej jest maksymalna, wyraźnie się wyróżnia na tle szumu  
i jest przynajmniej dwukrotnie wyższa od przeciętnej wartości 
gęstości spektralnej dla szumu. Szum jest nieznaczący, a niekiedy 
całkowicie zanika. Zaobserwowane  maksimum wartości gęstości 
spektralnej zawsze przypada dla częstotliwości 20, co oznacza, że 
w ciągu dwudziestu lat dwadzieścia razy wystąpiło maksimum  
i minimum wskazań. Czyli okres zmian wynosi 1 rok. Na rys. nr 3 
pokazano wskazania szczelinomierza, a na rys nr 4 odpowiadający 
mu periodogram. 

 

 
 
Rys. 3.  Rozkład przemieszczeń w osi zapory ΔY dla szczelinomierza znajdującego 

się między 2 i 3 sekcją w galerii 1  
Fig. 3.  Distribution of displacements in the axis of the dam ΔY for a feeler gauge 

located between 2 and 3 section in the gallery 1  

 
 

 
 
Rys. 4.  Przykładowy periodogram typu A przemieszczeń w osi zapory ΔY dla 

szczelinomierza znajdującego się między 2 i 3 sekcją w galerii 1  
Fig. 4.  Example of periodogram type A, showing displacements in the axis of the 

dam ΔY for a feeler gauge located between 2 and 3 section in the gallery 1
  

 
Typ B  
 

Periodogramy, w których wyróżniająca się wartość spektralna 
przypada dla częstotliwości 1. Oznacza to, że w badanym okresie 
nie można wyróżnić znaczącego minimum i maksimum. Taka 
własność występuje wtedy, gdy notowany jest stały wzrost lub 
spadek wartości mierzonych. Na rys. nr 5 pokazano wskazania 
szczelinomierza, a na rys. 6 odpowiadający mu periodogram. 

 
 
Rys. 5.  Rozkład przemieszczeń w osi zapory ΔY dla szczelinomierza znajdującego 

się między 32 i 33 sekcją w galerii 4  
Fig. 5.  Distribution of displacements in the axis of the dam ΔY for a feeler gauge 

located between 32 and 33 section in the gallery 4 

 
 

 
 
Rys. 6.   Przykładowy periodogram  typu B dla przemieszczeń poziomych w osi 

zapory ΔY ze szczelinomierza znajdującego sie w galerii 4 między  
32 i 33 sekcją zapory  

Fig. 6.  Example of periodogram type B, showing displacements in the axis  
of the dam ΔY for a feeler gauge located between 32 and 33 section  
in the gallery 4 

 
 

Typ C 
 

Periodogramy, w których wartości gęstości spektralnej nie po-
siada wyróżnionej częstotliwości. Na rys. nr 7 pokazano wskaza-
nia szczelinomierza, a na rys. 8 odpowiadający mu periodogram. 

  

 
 
Rys. 7.  Rozkład przemieszczeń poziomych w osi sekcji ΔX dla szczelinomierza 

znajdującego się między 10 i 11 sekcją zapory w galerii 1  
Fig. 7.  Distribution of horizontal displacements in the section axis ΔX for feeler 

gauge located between 10 and 11 section of the dam in the gallery 1 
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Rys. 8.  Przykładowy periodogram  typu C dla przemieszczeń poziomych w osi 

sekcji ΔX ze szczelinomierza znajdującego sie w galerii 1 między  
10 i 11 sekcją zapory 

Fig. 8.. Example of periodogram type C., showing displacements in the axis  
of the dam ΔY for a feeler gauge located between 10 and 11 section  
in the gallery 1 

 
 

Typ mieszany  
 

Typ mieszany występuje wtedy, gdy periodogram posiada dwie 
z wymienionych cech przykład typ AB. Na rys. nr 9 pokazano 
periodogram typu AB, a na rys. 10 wskazania szczelinomierza.
  

 
 
Rys. 9.  Rozkład przemieszczeń pionowych ΔZ dla szczelinomierza znajdującego 

sie między 39 i 40 sekcją zapory w galerii 1  
Fig. 9.  Distribution of vertical displacements ΔZ for feeler gauge located between 

39 and 40 section of the dam in the gallery 1 

 
 

 
 
Rys. 10.  Przykładowy periodogram  (typ AB) dla przemieszczeń pionowych ΔZ ze 

szczelinomierza znajdującego sie w galerii 1 między 39 i 40 sekcją zapory  
Fig. 10. Example of periodogram type AB., showing displacements in the axis of 

the dam ΔZ for a feeler gauge located between 39 and 40 section in the  
gallery 1  

 

Zestawienie wyników ustalonych typów periodogramów dla 
szczelinomierzy Zapory Solina prezentuje tabela nr 1. Zestawienie 
zbiorcze liczby szczelinomierzy o odpowiednich typach periodo-
gramów w poszczególnych galeriach zapory podane jest w tabeli 
nr 2. W tabeli nr 3 podano procentowy udział poszczególnych 
typów periodogramów.   
 
Tab. 1.  Typy periodogramu dla poszczególnych szczelinomierzy 
Tab. 1.  Types of periodograms for each feeler gauge 
 

L.p. Sekcje 
TYP PERIODOGRAMU

Galeria 1 Galeria 4 
ΔX ΔY ΔZ ΔX ΔY ΔZ

1 a_1 A A A A A A 
2 1_2 AB A AB A A AB 
3 2_3 AB A B AB A A 
4 3_4 A A B AB A AB 
5 4_5 C A B AB A AB 
6 5_6 C AB B AB AB AB 
7 6_7 C A B AB A A 
8 7_8 C A AB AB A A 
9 8_9 AB A C A A A 
10 9_10 AB A B A A A 
11 10_11 C A B AB A B 
12 11_12 AB A AB AB A B 
13 12_13 C AB B AB A AB 
14 13_14 B AB B A A AB 
15 14_15 C AB B AB A AB 
16 15_16 C AB B AB A A 
17 16_17 A A AB A A AB 
18 17_18 A AB AB A A A 
19 18_19 C AB A AB A AB 
20 19_20 C AB B A A B 
21 20_21 C AB C AB A B 
22 21_22 B AB AB A A AB 
23 22_23 B AB AB AB A AB 
24 23_24 A AB AB BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 
25 24_25 AB AB AB BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 
26 25_26 A AB A AB A AB 
27 26_27 AB AB AB AB A AB 
28 27_28 C AB A AB A B 
29 28_29 AB A AB AB A AB 
30 29_30 A A A AB A AB 
31 30_31 A A AB B A AB 
32 31_32 AB A AB AB A A 
33 32_33 C A AB B A B 
34 33_34 B A B AB A AB 
35 34_35 B A B AB A AB 
36 35_36 AB A AB B A A 
37 36_37 AB AB B BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 
38 37_38 AB A A BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 
39 38_39 AB A A BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 
40 39_40 AB A AB BRAK SZ. BRAK SZ. BRAK SZ. 

 
 

Tab. 2.  Liczba typów periodogramów dla przemieszczeń ΔX, ΔY, ΔZ  
w galerii 1 i 4   

Tab. 2.  Number of types of periodograms for ΔX, ΔY, ΔZ displacements  
in the gallery 1 and 4 

 
 Galeria 1 Galeria 4
 ΔX ΔY ΔZ Σ ΔX ΔY ΔZ Σ 

Typ A 8 23 7 38 9 33 10 52 
Typ B 5 17 15 37 3 - 6 9 

Typ AB 14 - 16 30 22 1 18 41 
Typ C 13 - 2 15 - - - 0 

 
Łącznie poszczególne typy periodogramów mają następujący, pro-

centowy udział : A – 40,5 %, B – 0,7 %, AB – 32,0 % , C – 6,8 %. 
 
4. Dyskusja 
 

Z przeprowadzonej analizy pomiarów kontrolnych przemiesz-
czeń względnych w trójosiowych szczelinomierzach zapory beto-
nowej w Solinie, wynika że większość 40,5 % wykonanych perio-
dogramów jest typu A, gdzie maksimum wartości gęstości spek-
tralnej przypada dla częstotliwości o wartości dwadzieścia. Po-
nieważ badany przedział czasu to dwadzieścia lat więc periodo-
gram typu A odpowiada rocznym zmianom. Ten typ periodogra-
mów dominuje dla przemieszczeń w  kierunku ΔY (lewy - prawy 
przyczółek) dla pomiarów w galerii nr 1. W galerii nr 4 dla kie-
runku ΔY występuje wyłącznie typ A periodogramów. Fakt ten 
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można uzasadnić zmianami temperatury w cyklu rocznym, pod 
wpływem których poszczególne betonowe sekcje zapory ulegają 
rozszerzaniu lub kurczeniu, co powoduje zwiększanie lub zmniej-
szanie się rozwartości szczelin pomiędzy sekcjami zapory. Wpływ 
temperatury jest dostrzegalny na wykresie obrazującym zmiany 
przemieszczeń w czasie dla periodogramu typu A (rys. 3), gdzie 
obserwujemy sinusoidalny przebieg zmian wartości przemiesz-
czeń, z dość równomierną amplitudą wychyleń na przestrzeni lat.  

Inna sytuacja występuje w przypadku szeregów czasowych 
przemieszczeń, dla których periodogram przyjmuje typ B. Prze-
mieszczenia w czasie posiadają wyraźny trend, w przypadku 
szczelinomierza S_32_33_Y (rys. 5) jest to trend wzrostowy. 
Choć na wspomnianym rysunku zauważalne są termiczne zmiany 
sinusoidalne, to jednak na periodogramie (rys. 4) amplituda przy 
częstotliwości o wartości 20 jest niezauważalna. Warto zauważyć, 
że ten typ periodogramów najliczniej występuje dla przemiesz-
czeń mierzonych w szczelinomierzach znajdujących się w galerii 
nr 1 w osi sekcji (ΔY) oraz dla szczelinomierzy mierzących prze-
mieszczenia pionowe (Z).   

Periodogramy typu C, stanowią najmniejszą grupę i pojawiają 
się głównie dla przemieszczeń pionowych (ΔZ), szczególnie  
w galerii nr 1. Przemieszczenia mają charakter nieregularny (rys. 
7) i nie można wyróżnić w nich zarówno sinusoidalnych zależno-
ści termicznych jak i trendu w zmianie przemieszczeń. Natomiast 
periodogram cechuje brak wyróżnionej częstotliwości (rys. 8). 

Periodogram typu AB jest połączeniem dwóch typów A i B. Na 
wykresie przemieszczeń można zauważyć sinusoidalne zmiany 
termiczne oscylujące wokół wzrastającej linii trendu. Na periodo-
gramie (rys. 10) wyróżniają się amplitudy przy częstotliwości 1  
i 20. Ten typ periodogarmów występuje zarówno w galerii nr 1 i 4 
dla szczelinomierzy mierzących przemieszczenia pionowe (Z) 
jak i poziome, prostopadłe do osi zapory (X).    

Zachowanie się zapory betonowej, jej przemieszczenia i od-
kształcenia, są determinowane przez następujące czynniki: 
 wahania poziomu piętrzenia wody w zbiorniku;  
 zmiany temperatury ośrodków wodnego i powietrznego 

otaczających obiekt oraz zmiany temperatury korpusu zapory; 
 zjawiska reologiczne, czyli nieodwracalne zmiany właściwości 

materiału zapory i podłoża, ...na którym jest posadowiona 
(pełzanie), mające powolny przebieg; 

 niespodziewane i nagłe wpływy czynników i zjawisk  
nieoczekiwanych, stanowiące  zagrożenie stanu bezpieczeństwa 
zapory, a w konsekwencji mogące prowadzić do jej   katastrofy. 
.Czynniki tego rodzaju mogą być następstwem powolnie 
zachodzących zmian reologicznych [5].  
Pierwsze trzy z wymienionych czynników znajdują odzwiercie-

dlenie w klasycznym modelu zapory betonowej, w którym prze-
mieszczenie punktu pomiarowego opisywane jest równaniem [6, 7]: 

 
     tShHtTthM  )(, ,                     (2) 

 
gdzie:    

),( thM –  mierzona wielkość przemieszczenia,  

 hH –  jest wpływem hydrostatycznego parcia wody na 
zaporę, określonym przez wielomian;  

 tS –  jest wpływem sezonowości, określonym przez 
sumę funkcji okresowych;  

 tT – jest wpływem zmian nieodwracalnych, reologicz-
nych, będący kombinacją funkcji ekspotencjal-
nych;  

 h – wysokość piętrzenia;  
 t – czas.  

 
Model klasyczny był z powodzeniem stosowany także do pol-

skich zapór [8]. Porównując model klasyczny opisywany równa-
niem (2) z modelem periodogramu (1), dochodzi się do wniosku, 
że periodogram odzwierciedla dwa z trzech czynników modelu 

klasycznego. Periodogaram typu A występuje wtedy, gdy w mo-
delu klasycznym dominuje składnik sesonowy S(t). Periodogram 
będzie typu B, gdy w modelu klasycznym dominować będzie 
czynnik reologiczny. Periodogram typu AB wystąpi, gdy na prze-
mieszczenie mierzonego punktu czynnik sezonowy będzie mieć 
podobny wpływ jak czynnik reologiczny. Periodogram typu C 
wystąpi, gdy żaden z trzech czynników równania (2) nie będzie 
mieć dominującego charakteru.  

Dla oceny bezpieczeństwa budowli niezbędne jest prawidłowe 
rozróżnienie przemieszczeń wynikających z cyklicznych zmian 
związanych z temperaturą i poziomem wody i tych, będących 
następstwem groźniejszych czynników. Należy także uwzględnić 
fakt, że przemieszczenia zależą nie tylko od czynników zewnętrz-
nych działających na układ przestrzenny, jaki stanowi zapora wraz 
z podłożem, ale również od historii obciążenia i historii tempera-
tury otoczenia [9]. Istotne jest, aby na podstawie monitoringu 
można było prognozować i przewidywać ewentualne niekorzystne 
zmiany w obiekcie i oczywiście podejmować działania im zapo-
biegające. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór i udoskona-
lanie metod stosowanych w analizowaniu wyników pomiarów 
związanych z przemieszczaniem się budowli hydrotechnicznych.
  
 
5. Wnioski 
 

Metoda periodogramu pozwala w szybki sposób ocenić, czy 
przemieszczenie szczeliny dylatacyjnej zapory spowodowane jest 
sezonowymi zmianami termicznymi, czy też nieodwracalnymi 
procesami reologicznymi. Niestety nie umożliwia oceny wpływu  
na przemieszczenie spowodowane piętrzeniem zbiornika.   

Zjawiska reologiczne są dla budowli hydrotechnicznej szcze-
gólnie niebezpieczne, gdyż niewielkie, często niezauważalne 
zmiany pomiędzy poszczególnymi cyklami pomiarowymi, jakie 
zachodzą w podłożu i strukturze budowli, mogą w konsekwencji 
doprowadzić do katastrofy budowli. Metoda periodogramu dosko-
nale nadaje się do wskazania i kontrolowania miejsc zapory, gdzie 
takie zjawiska mogą mieć istotny wpływ.    
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