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Streszczenie
Ocena stanu fundamentowa  na ró nym etapie ich u ytkowania dokonywana jest od dawna, 

jednak e rozwój elektroniki, informatyki nauk materia owych itp. jaki dokona  si  w ci gu
ostatnich kilkunastu lat dostarcza nowych narz dzi pozwalaj cych na atwiejsze, ta sze oraz 
bardziej wiarygodne testowanie konstrukcji tego typu. Niniejsza praca stanowi przegl d
najcz ciej stosowanych w tym zakresie technik. 

S owa kluczowe: metody eksperymentalne, analiza i przetwarzanie sygna ów, badanie fundamentowa .

USING NONDESTRUCTIVE METHODS FOR FOUNDATIONS INVESTIGATION 

Summary 
The issue of foundation state assessment at various stages of wear is known for years. 

Nevertheless, development of electronics, informatics and material sciences that has taken place 
recently provides new tools for easier, more economical and convenient testing of such structures. 
In the paper there is presented the survey of the most popular techniques used in this field of 
diagnostics.

Keywords: experimental methods, signal processing and analysis, foundations investigations. 

1. WPROWADZENIE  

Zagadnienia zwi zane z zastosowaniem 
nieniszcz cych technik bada  do wnioskowania 
o stanie dynamicznym konstrukcji mechanicznych 
zawsze odgrywa y bardzo istotn  rol . Szczególnie 
du e znaczenie maj  one w odniesieniu do 
konstrukcji budownictwa l dowego, a zw aszcza do 
badania i oceny stanu fundamentowa .
Fundamentowanie jest szczególnym rodzajem 
konstrukcji, na którym spoczywaj  wyj tkowe
obostrzenia. Z racji swojej funkcji fundamentowanie 
w sposób bezpo redni oddzia ywuje na poprawno
pracy zbudowanej na nim konstrukcji, mo e mie
wp yw na zmian  jej parametrów, trwa o  oraz 
stabilno  dzia ania. Jest elementem maj cym 
pierwszoplanowy wp yw na parametry pracuj cej na 
nim konstrukcji i dlatego niezwykle istotne jest, aby 
spe nia o poprawnie rol , dla której zosta o
utworzone. W czasie u ytkowania fundamentowania 
podlegaj  wielu procesom maj cym podstawowe 
znaczenia dla ich dzia ania. Korozja, zu ycie
materia ów, zmiany geologiczne to tylko niektóre 
z     niezale nych czynników bezpo rednio
wp ywaj cych na ich funkcjonowanie. Niniejsza 
praca stanowi przegl d technik nieniszcz cych
najcz ciej stosowanych w zakresie bada
i monitorowania stanu  g bokich fundamentowa .

2. TESTY WYKORZYSTUJ CE DU E
OBCI ENIA FUNDAMENTOWA

Testy wykorzystuj ce du e obci enia stosowane 
s  przede wszystkim na etapie tworzenia 
fundamentowania. Wymagaj  one du ych i ci kich

narz dzi oraz odpowiedniego przygotowania 
konstrukcji do bada . Metody badania cz sto
zwi zane s  bezpo rednio z metod  osadzania 
s upów fundamentowania. W praktyce najcz ciej
stosowanymi metodami s :

wbijanie s upów fundamentowania w grunt 
wiercenie otworów oraz pó niejsze wype nianie
ich materia em 
wiercenie otworów z jednoczesnym ich 
wype nianiem (metoda CFA lub ACIP) [1, 2]. 

Wybór techniki monitorowania zale y tutaj od 
wybranej metody wykonania. 

2.1. Badania wbijanych s upów fundamentowych 
Wbijanie s upów w grunt jest jedn

z najprostszych metod osadzania fundamentowania, 
posiada jednak wiele ogranicze . Wbijany s up,
poddawany jest du ym obci eniom impulsowym 
dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie 
jego g owy (dodatkowe zbrojenie, odpowiednia 
g adko  powierzchni). W samym procesie 
osadzania s upa konieczne jest monitorowanie 
i sterowanie dostarczan  do elementu si  oraz 
monitorowanie w asno ci gruntu. Stosowane w tym 
zakresie metody monitorowania (CASE, TNO) 
bazuj  na interakcji wykonywanych w trakcie 
wbijania pomiarów odkszta ce  oraz przyspiesze
drga  z za o onym modelem numerycznym uk adu
s up-grunt w postaci uk adu o jednym stopniu 
swobody. Celem stosowania metod jest 
sprawdzenie, jakie maksymalne obci enie mo na
b dzie zada  dla wbijanego s upa fundamentowego, 
monitorowanie si y dostarczanej do uk adu lub 
monitorowanie parametrów gruntu. Do u ycia tych 
metod konieczne jest zastosowanie uk adu
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pomiarowego dokonuj cego pomiaru 
akceleromertycznego oraz tensometrycznego 
w jednym z przekrojów na wysoko ci s upa. Na 
podstawie pomiaru odkszta cenia dokonuje si
wyznaczenia si y dostarczanej do uk adu (mno c
wyznaczone odkszta cenia przez pole powierzchni 
przekroju s upa oraz modu  elastyczno ci). Z drugiej 
strony budowany jest prosty model numeryczny 
opisuj cy dynamiczne zachowanie uk adu s up-
grunt. W modelu tym pr dko  (wyznaczona na 
podstawie pomiaru akcelerometrycznego) jest 
parametrem koniecznym do wyznaczenia si y przy 
czym zak adane  s  arbitralnie parametry gruntu. 
Je li si a wyznaczona na podstawie pomiaru jest 
ró na od si y uzyskanej numerycznie zmieniane s
parametry gruntu i w procedurze iteracyjnej 
dokonuje si  oblicze  ponownie. 

2.2. Badanie s upów wierconych oraz 
wykonanych technik  ACIP 
W przypadku badania s upów wbijanych w grunt 

wykorzystywane s  za o enia o ich jednorodno ci
oraz sta ym przekroju. Za o enia te s  zazwyczaj 
spe nione z uwagi na to, i  s upy takie musz  by
przygotowane wcze niej. Dla s upów zalewanych 
w miejscu ich montowania cz sto takie za o enia
prowadz  do zbyt du ych b dów. Z tego powodu 
techniki badania przedstawione powy ej musia y
doczeka  si  modyfikacji.  

2.3. Metoda SIMBAT - s upy wiercone 
Metoda SIMBAT, podobnie jak poprzednio 

omawiane metody zak ada, e uderzenie spadaj cej
masy w g ow  wbijanego s upa wywo uje w nim 
fal  napr e  przemieszczaj c  si  wzd u  od 
wierzcho ka do stopy s upa. Nast pnie fala jest 
odbijana i powraca z powrotem do wierzcho ka.
Taki model dobrze przybli a sytuacj  w przypadku 
jednorodnego s upa swobodnego o okre lonym 
sta ym przekroju. W rzeczywisto ci kszta ty s upów
mog  zmienia  si  na jego d ugo ci oraz s  one 
otoczone przez grunt. Powoduje to, i  cz  fali 
b dzie powraca a do g owy s upa z ka dego punktu 
na jego d ugo ci. Informacja niesiona przez odbite 
cz ci fali b dzie zwi zana zarówno 
z niejednorodno ciami gruntu, niejednorodno ciami 
s upa, jak i zmianami jego pola przekroju. 
W metodzie SIMBAT dokonywane jest 
wyznaczenie si  dostarczanych do wbijanego s upa
oraz odpowiedzi uk adu. Otrzymane warto ci si
porównuje si  z wielko ciami modelowymi 
uzyskanymi na podstawie modelu numerycznego. 
W przypadku metody SIMBAT model numeryczny 
zawiera dwa stopnie swobody. Na podstawie 
porównania wnioskuje si  o parametrach 
dynamicznych gruntu. Uk ad pomiarowy zwi zany
z t  metod  sk ada si  z dwóch tensometrów 
pozwalaj cych na wyznaczenie odkszta cenia s upa,
dwóch akcelerometrów umo liwiaj cych
wyznaczenie pr dko ci wzgl dnej oraz 
elektronicznego teodolitu w celu wyznaczenia 
bezwzgl dnej pr dko ci wbijania elementu.  

2.4. Metody STATNAMIC oraz FUNDEX 
Du ym problemem w trakcie wykonywania 

testów wykorzystuj cych spadaj c  mas  jest 
konieczno  specjalnego przygotowania g owy 
s upa. Wymuszenia impulsowe ze swej natury 
dzia aj  na uk ad du  si  w krótkim okresie czasu. 
Wyd u enie czasu dzia ania si y pozwala na 
zmniejszenie jej warto ci przy zachowaniu tych 
samych warunków zwi zanych z przep ywem 
energii. Na tej zasadzie oparto metody 
STATNAMIC oraz FUNDEX. W Metodzie 
FUNDEX zastosowano klasyczn  metod
wymuszenia wykorzystuj cego spadaj c  mas .
W przypadku tej metody wyd u enie czasu dzia ania
si y na badany s up fundamentowy uzyskiwane jest 
poprzez zastosowanie zestawu spr yn spiralnych 
jako elementu po redniego.

Wymuszenie w metodzie STATNAMIC nie jest 
dostarczane do uk adu poprzez spadaj c  mas  ale 
poprzez reakcj  uk adu na przyspieszenie nadawane 
masie referencyjnej. Uk ad wymuszaj cy
zbudowany jest w ten sposób i  na badanym s upie
umieszczany jest uk ad z t okiem poruszaj cym si
w cylindrze. Na cz ci t okowej umieszczana jest 
masa referencyjna. Dzia anie uk adu wywo ywane
jest przez odpalenie adunku wybuchowego 
w komorze cylindra. Dokonuj c odpowiedniego 
wyboru materia u wybuchowego mo na mie  wp yw 
na parametry ruchu masy referencyjnej, a przez to 
tak e na obci enia, jakim poddawany jest badany 
element fundamentowy. 

Parametry wybuchu dobierane s  w taki sposób, 
aby okres wymuszenia by  d u szy od okresu drga
w asnych s upa. Takie warunki oznaczaj , i  s up
w czasie pomiaru ca y czas jest ci ni ty, co 
skutkuje brakiem sygna u echa w rejestrowanym 
przebiegu pomiarowym.  

Na uk ad pomiarowy sk ada si  oczujnikowanie 
s upa w sposób identyczny z poprzednio 
omawianymi metodami oraz dodatkowo pomiar si y
i przemieszczenia masy referencyjnej. 

3. TESTY WYKORZYSTUJ CE MA E
WYMUSZENIA IMPULSOWE 

3.1. Metoda echa 
Metoda echa jest jedn  pierwszych technik jakie 

by y u ywane do testowania fundamentowa . Jest 
ona bezpo rednio zwi zana z poprzednio 
opisywanymi technikami bada  dynamicznych 
zwi zanych z u yciem du ych obci e  konstrukcji. 
Podstawowe ró nice wynikaj  z wielko ci si y
koniecznej do wymuszenia badanej konstrukcji. 
Uk ad pomiarowy dla potrzeb metody echa sk ada
si  z m otka modalnego pozwalaj cego na 
wymuszenie obiektu oraz czujnika.  

W wi kszo ci przypadków wystarczaj ce jest, 
aby masa stosowanych dla potrzeb metody echa 
m otka modalnego by a na poziomie 1 kg, chocia
czasem dobre wyniki daje jej zwi kszenie.
Odpowied  uk adu zbierana jest za pomoc  czujnika 
akcelerometrycznego lub czujnika pr dko ci.
W przypadku pomiaru przyspieszenia jednym 
z pierwszych kroków, jakie nale y podj
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w procesie przygotowania sygna u do analizy, jest 
jego ca kowanie.

Zasada pomiaru jest identyczna jak w przypadku 
metod wykorzystuj cych du e obci enia
dynamiczne. Uderzenie generuje fal  propaguj c
si  od wierzcho ka badanego s upa do jego stopy. 
Tam nast puje odbicie fali, która nast pnie powraca 
do g owy s upa. Pomiar kszta tu odpowiedzi oraz 
zale no ci czasowych daje pogl d na parametry 
badanego s upa (jego d ugo , zmiany pola 
przekroju, parametry materia owe) oraz parametry 
otaczaj cego go gruntu. Przyk adowy przebieg 
zebranego sygna u odpowiedzi pokazano na rys. 1. 

Rys. 1. Przyk adowy przebieg odpowiedzi na 
uderzenie

Z uwagi na grunt otaczaj cy badany s up
fundamentowy zbierany sygna  jest silnie t umiony. 
Cz sto stosowan  technik  w tego typu pomiarach 
jest mno enie zbieranej odpowiedzi przez okno 
wyk adnicze. Okno takie powoduje wzmocnienie 
sygna u zbieranego z g bszych partii badanego 
s upa.

Metoda echa posiada wiele modyfikacji 
wynikaj cych ze szczególnych warunków 
pomiarowych lub szczególnych wymaga . Jedn
z trudno ci, jakie mo na napotka  w trakcie 
stosowania metody jest brak lub utrudniony dost p
do g owy badanego s upa. W takim przypadku 
stosowana jest modyfikacja metody polegaj ca na 
pomiarze odpowiedzi uk adu na bocznej 
powierzchni badanego s upa. W takim przypadku 
konieczne jest zastosowanie co najmniej 
dwukana owego pomiaru odpowiedzi oraz 
odpowiedniego roz o enia czujników. Fala 
generowana poprzez uderzenia m otkiem modalnym 
detektowana jest bezpo rednio przez czujniki, 
nast pnie zbierane s  jej odbicia od dna s upa.
Wykorzystuj c zale no ci czasowe i kszta ty
odpowiedzi mo liwe jest w takim przypadku 
wyznaczenie parametrów uk adu.

3.2. Metoda odpowiedzi impulsowej 

W odró nieniu od metody echa, metoda 
odpowiedzi impulsowej zak ada pomiar zarówno 
si y dostarczanej do badanego uk adu jak i jego 
odpowiedzi [1,4]. Na podstawie zebranych 
przebiegów budowane s  estymaty funkcji 
mobilno ci mechanicznej. Typowy przebieg funkcji 
pokazany jest na rys. 2.

Z rozwa a  teoretycznych [1] wynika i  dla 
cylindrycznego s upa o d ugo ci L spoczywaj cego
na elastycznym pod o u mo na zaobserwowa

wyst pienie cz stotliwo ci rezonansowych 
wyst puj cych w odleg o ciach równych: 

L

v
=f c

2
gdzie:

vc – pr dko  rozchodzenie si  fali w wzd u
s upa;
L – d ugo  s upa.

Rys. 2. Przebieg funkcji odpowiedzi impulsowej 

W przypadku niesko czenie sztywnego pod o a
najni sza z cz stotliwo ci rezonansowych wyst pi 

dla
L

vc

4
za  w przypadku niesko czenie

elastycznego pod o a cz stotliwo  ta wyst pi 
w okolicy 0 Hz. Dla przypadku rzeczywistego 
pierwsza z cz stotliwo ci rezonansowych powinna 
wyst pi  w wyspecyfikowanym przedziale. 
Dodatkowo w warunkach rzeczywistych s up
otoczony jest przez grunt, co wprowadza dodatkowe 
t umienie do uk adu. Rzeczywista charakterystyka 
przyjmuje wówczas kszta t przedstawiony na rys. 2. 
Na podstawie zebranej charakterystyki mo liwe jest 
wyznaczenie parametrów materia owych uk adu
wraz z parametrami gruntu. 

3.3. Metoda Impedance-Log 
Metoda logowania impedancji wykorzystuje 

dwie poprzednio omówione metody echa oraz 
odpowiedzi impulsowej. Jej g ówn  zalet  jest 
mo liwo  przybli onego zobrazowania kszta tu 
badanego s upa w zale no ci od g boko ci.
Uzyskiwany na podstawie metody obraz s upa jest 
ograniczony do jednego wymiaru i jest symetryczny 
wzgl dem jego osi. 

Idea metody polega na obserwacji zmian 
impedancji na d ugo ci badanego s upa. Informacja 
taka mo e by  wyseparowana na podstawie 
obserwacji przebiegu fal dochodz cych do g owy 
s upa po jego wymuszeniu impulsem. Z teorii 
wynika [3] i  ka da zmiana impedancji powoduje i
cz  fali przechodzi dalej w g b badanego s upa
jednak pozosta a cz  jest odbijana i powraca do 
g owy s upa. Do wyznaczenia profilu badanego 
s upa konieczna jest jednoczesna rejestracja zarówno 
odpowiedzi czasowej jak i odpowiedzi 
cz stotliwo ciowej. Odpowied  cz stotliwo ciowa
konieczna jest w tym przypadku do korekcji 
otrzymanego profilu wynikaj cych ze zmian 
parametrów gruntu.  



DIAGNOSTYKA’ 2(46)/2008 
KUROWSKI, Zastosowanie technik nieniszcz cych do badania fundmentowa

154

4. METODY ZWI ZANE Z INSPEKCJ
WG B

Kolejna grupa metod badania fundamentowa
zwi zana jest z metodami inspekcyjnymi. Metody te 
wymagaj  wcze niejszego przygotowania 
fundamentowania, np. poprzez zatopienie rurek 
dost powych, najcz ciej na etapie jego 
wytwarzania.

4.1. Metoda ultrasonograficznego zapisu echa 
Metoda wymaga aby w badanym 

fundamentowaniu dost pne by y kana y w które 
mo liwe jest wprowadzenie sond. Badanie polega na 
tym i  do jednego z dwóch kana ów wprowadzony 
zostaje nadajnik ultrad wi kowy, natomiast do 
drugiego odbiornik. Sygna  emitowany przez 
nadajnik porównywany jest ze sygna em 
detektowanym na odbiorniku. Wszystkie anomalie 
wyst puj ce w strukturze badanego obiektu s
obrazowane zmianami sygna u detektowanego przez 
odbiornik. Test wykonywany jest najcz ciej w ten 
sposób, i  obie sondy s  równocze nie wpuszczane 
w g b badanego fundamentowania. W ten sposób 
wyznaczany jest profil struktury we funkcji 
g boko ci. W momencie zaobserwowania anomalii 
mo liwe jest np. detekcja jej obj to ci poprzez 
planow  zmian  g boko ci penetracji nadajnika 
i odbiornika. Metoda ma ograniczony zakres 
dzia ania jedynie do obszaru pomi dzy
zabudowanymi kana ami dost powymi. W celu 
uzyskania pe nego obrazu struktury badanego 
obiektu konieczne jest zabudowanie wielu kana ów
dost powych oraz powtórzenie eksperymentu dla 
ka dej pary. W niektórych przypadkach metoda 
mo e by  zastosowana do badania s upów w których 
zabudowano tylko jeden kana  dost powy. W takim 
przypadku g owice nadajnika i odbiornika s
wpuszczane w jeden kana  w pewnej odleg o ci od 
siebie. Dzia anie takiego uk adu oparte jest na 
prawie odbicia Snell'a.  

4.2. Metoda zapisu gamma-gamma 
Kolejna metoda wykorzystuje w a ciwo ci

eletromagnetycznego promieniowania Gamma do 
detekcji niejednorodno ci w budowie s upów
fundamentowych. Metoda wymaga jednego kana u
dost powego, w który wpuszczone zostaje ród o
promieniowania oraz detektor. Zasada dzia ania
urz dzenia oparta jest o zjawisko Compton'a. Polega 
ono na tym, i  ró ne materia y w ró ny sposób 
absorbuj , rozpraszaj  oraz odbijaj  promieniowanie 
elektromagnetyczne. Nadajnik promieniowania 
podczas wsuwania go do kana u napromieniowuje 
swoje otoczenie. Nast pnie do kana u wprowadzany 
jest odbiornik rejestruj cy napromieniowanie. 
Zmiana w asno ci materia owych lub zmiana 
struktury otoczenia (pustki, wtr cenia) powoduj
lokalne zmiany nat enie detektowanego pola 
promieniowania.  

4.3. Metoda testowania równoleg ego
Metoda testowania równoleg ego zosta a

zaprojektowana do badania fundamentowa  pod 
istniej cymi konstrukcjami. Wymaga ona 
przygotowania kana u dost powego, do którego 
wprowadzany jest hydrofon. Kana  dost powy 
zalewa si  wod  w celu uzyskania dobrego 
sprz enia akustycznego z gruntem. Badanie polega 
na impulsowym wymuszaniu konstrukcji za pomoc
m otka z czujnikiem si y. Za pomoc  hydrofonu na 
ró nych g boko ciach bada si  czasy detekcji 
sygna u. Zak ada si , i  nieproporcjonalne 
wyd u enie czasu detekcji sygna u wymuszaj cego
jest spowodowane uszkodzeniami 
fundamentowania. 

5. INNE METODY 

Przedstawione powy ej metody s  u ywane
najcz ciej w badaniach oraz inspekcji 
fundamentowa . Znacznie rzadziej mo na jednak 
natkn  si  na wykorzystanie innych technik np. 
elektrycznych, czy te  optycznych. Poniewa
utrwalony beton jest dobrym izolatorem, techniki 
elektryczne najcz ciej zwi zane s
z monitorowaniem przep ywu pr du pomi dzy
zbrojeniem fundamentowania oraz otaczaj cym 
fundamentowanie gruntem. W stanie 
nieuszkodzonym przep yw pr du dla takiego uk adu
jest minimalny. W momencie propagacji 
uszkodzenia fundamentowania mo e doj  do 
ods oni cia zbrojenia i jego bezpo redniego
kontaktu z warstwami o lepszym przewodnictwie 
elektrycznym. W takim przypadku mo liwy jest 
zwi kszony przep yw adunku pozwalaj cy na 
detekcj  uszkodzenia. 

6. WNIOSKI I UWAGI KO COWE

Przedstawione metody pokazuj , i
niedestrukcyjne badanie stanu g bokich
fundamnetowa  nie jest zadaniem trywialnym. Dla 
ka dej z pokazanych technik mo na poda  szereg 
ogranicze   zwi zanych z czasem wykonania, 
jako ci  uzyskiwanych wyników, jak 
i ekonomicznych. Z dokonanego przegl du wynika, 
i  najbardziej uniwersalne wydaj  si  techniki 
zwi zane z zastosowa  niewielkich wymusze
impulsowych. Wydaje si  tak e, i  w chwili obecnej 
metody te mog  stanowi  kompromis pomi dzy
jako ci  uzyskiwanych wyników oraz nak adami 
czasowymi i ekonomicznymi. 
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