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Metody konwencjonalne i nieniszczące 
rozpoznawania nieznanych fundamentów mostów

ANDRZEJ JAROMINIAK
Potrzeba określenia, jaki jest fun-

dament podpory mostu pojawia się, 
gdy:
– przy podporze występuje duże rozmycie dna i trzeba 

ustalić czy może ono zagrozić stateczności podpory 
(bezpieczeństwu mostu);

– wystąpiły nadmierne osiadania/przemieszczenia podpory 
i trzeba wzmocnić jej fundament;

– ma być zwiększone obciążenie podpory w związku 
z przebudową mostu.
W pełni wiarygodnie charakteryzuje fundament podpory 

mostu dokumentacja powykonawcza. Jeżeli jest dostępny 
tylko projekt fundamentu, to należy sprawdzić, czy w trak-
cie jego budowy nie zostały wprowadzone zmiany w pro-
jekcie. Informacje o nich można znaleźć naniesione na 
rysunki projektu, w dzienniku budowy, księdze obmiaru 
robót, dokumentach dostawy materiałów, danych z po-
miarów geodezyjnych, w protokółach odbioru robót, fak-
turach itp. Pomocne są wspomnienia świadków budowy, 
ale bywają mało wiarygodne wskutek zawodności ludz-
kiej pamięci. Gdy nie ma udokumentowanych informacji 
potwierdzających, że dany fundament został zbudowany 
zgodnie z projektem, wtedy w przypadku fundamentu 
bezpośredniego (płytkiego) zwykle można to ustalić wy-
konując przy fundamencie sondowania lub wykop, prze-
wiercając fundament lub przeprowadzając badanie geora-
darem. Jako podstawową zasadę trzeba jednak przyjąć, 
że jeżeli nie zostanie potwierdzona zgodność fundamentu 
z jego projektem, to taki fundament należy traktować jako
nieznany.

Informacjami niezbędnymi do rozpoznania i oceny fun-
damentu są:
– jego rodzaj: płytki (bezpośredni) czy głęboki (pośredni 

i jaki);
– zagłębienie w gruncie: poziom stopy fundamentu;
– geometria: kształt i wymiary podziemnej części funda-

mentu, rozmieszczenie pali;
– materiał: mur ceglany lub kamienny, beton, żelbet, stal, 

drewno;
– integralność (stan) fundamentu: skorodowana stal, zgni-

łe drewno, spękany beton itp.
Krytycznymi parametrami oceny zagrożenia podpory 

mostu przez podmycie są rodzaj i zagłębienie w gruncie 
jej fundamentu. Dlatego przede wszystkim te dwa parame-
try muszą być dobrze rozpoznane. Dane charakteryzujące 
pozostałe cechy fundamentu, zwłaszcza jego geometria, 
ułatwiają ocenę zagrożenia podpory.

W praktyce najczęściej występują dwa przypadki ko-
nieczności rozpoznania nieznanych fundamentów mostu:

– nie jest znany rodzaj i zagłębienie w gruncie funda-
mentu;

– znany jest rodzaj fundamentu, a niewiadome jego zagłę-
bienie.
Cechy nieznanych fundamentów rozpoznaje się me-

todami konwencjonalnymi i nieniszczącymi. W artykule 
omówiono metody rozpoznania nieznanych fundamentów 
mostów, których przydatność została zbadana w ramach 
projektu badawczego NCHRP 21-5, sfinansowanego przez 
Departament Transportu USA i Federalną Administrację 
Drogową USA [1].

Metody konwencjonalne

Do metod konwencjonalnych należą: wykonanie wykopu, 
sondowania oraz wiercenia zwykłe i rdzeniowe. Najbardziej 
wiarygodne rozpoznanie umożliwia wykonanie wykopu od-
słaniającego fundament na jego całej wysokości. Jednak 
jest to metoda zwykle trudna, kosztowna i niebezpieczna, 
zwłaszcza w przypadku badania fundamentów podpór 
w wodzie. Wtedy trzeba zastosować ścianki szczelne i od-
wadnianie oraz zapewnić dostęp maszyny do robót ziem-
nych, a w wodzie – użyć jednostek pływających. Roboty 
są niebezpieczne dla pracowników. Muszą być stosowane 
środki zabezpieczające przed naruszeniem podparcia od-
kopywanego fundamentu. Koszty są szczególnie duże, gdy 
odsłania się pale, aby określić ich długość.

Sondowania przeprowadza się stalowym prętem wbija-
nym młotkiem lub rurką wpłukiwaną wodą. Sonda wpłuki-
wana musi być stosowana ostrożnie, aby zbytnio nie roz-
luźnić gruntu przy fundamencie. Sondowanie jest metodą 
szybką i tanią, ale jego głębokość jest w praktyce ograni-
czona do kilku metrów. Dlatego ta metoda nie nadaje się do 
badania fundamentów głębokich. Rozpoznanie fundamentu 
może być błędne, gdy jest on w gruncie ziarnistym, z oto-
czakami lub jest otoczony narzutem kamiennym.

Zwykłe wiercenia wykonuje się wiertnicami do badań 
geotechnicznych. Obok badanego fundamentu wierci się 
w jego kierunku pewną liczbę otworów ukośnych. Można 
w ten sposób uzyskać pogląd, jaki jest rodzaj fundamen-
tu i czasem udaje się zlokalizować pale lub ściany/słupy 
szczelinowe. Wyniki wierceń nie dają informacji o zagłębie-
niu fundamentów głębokich. Wiercenie jest metodą kosz-
towną i pracochłonną. W przypadku badań fundamentów 
w wodzie wymaga użycia jednostki pływającej.

Wiercenie rdzeniowe wykonuje się z jezdni lub chodnika 
mostu, przez korpus i fundament podpory do gruntu pod 
jego stopą. W czasie wiercenia rejestruje się prędkości drą-
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żenia otworu i analizuje zwierciny. Uzyskuje się wiarygodne 
wyniki, gdy badany fundament jest blokiem (fundamentem 
bezpośrednim, studnią lub kesonem). Wiercenie rdzeniowe 
ma małą przydatność do określania zagłębienia fundamen-
tów palowych i ze ścian/słupów szczelinowych – trafienie 
otworem na pal lub ścianę/słup jest mało prawdopodob-
ne. W przypadku nietrafienia, wykazany wierceniem poziom 
stopy fundamentu jest w rzeczywistości poziomem spodu 
zwieńczenia pali. Dlatego zawsze wynik wiercenia należy 
porównać z przekrojem geotechnicznym w miejscu funda-
mentu, aby zorientować się czy stwierdzony na podstawie 
wiercenia poziom jego stopy jest realny. Wiercenie rdze-
niowe jest kosztowne. Jego wykonanie utrudnia ruch na 
moście i wymaga zadbania o bezpieczeństwo pracowników 
realizujących wiercenia.

Generalnie, metody konwencjonalne są kosztowne, 
mogą być przyczyną uszkodzenia fundamentu w czasie 
badań, a ich przydatność do identyfikacji nieznanych fun-
damentów, zwłaszcza podpór w wodzie, jest ograniczona.

Metody nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest wykorzystywanie fal 
energii naprężeń, elektromagnetycznej, magnetycznej lub 
grawitacji do rozróżniania fundamentu od jego otoczenia. 
Badania nieniszczące dzielą się na powierzchniowe i ko-
rzystające z otworu wywierconego w gruncie. Badanie po-
wierzchniowe wymaga, aby część fundamentu była odsło-
nięta i dostępna. W badaniu w otworze stosuje się odbior-
nik śledzący przebieg fal energii, umieszczony w otworze 
wywierconym w gruncie w sąsiedztwie rozpoznawanego 
fundamentu.

Metodami powierzchniowymi są: georadarowa, echa 
akustycznego/odpowiedzi na impuls, fali zginania, ultra-
sejsmiczna, analizy spektralnej fal powierzchniowych oraz 
dynamicznej odpowiedzi fundamentu. Te metody umożli-
wiają określenie nieznanych zagłębień fundamentów bez-
pośrednich, zwieńczeń pali, odsłoniętych pali drewnianych, 
betonowych i żelbetowych, w tym wierconych wielkośred-

nicowych. Wykazują zmianę sztywności medium, która 
występuje w poziomie stopy fundamentu bezpośredniego, 
pala lub zwieńczenia pali.

Do metod korzystających z otworu wiertniczego należą: 
badanie radarem w otworze, badanie akustyczne w otworze, 
równoległej sejsmiki, równoległej sejsmiki z użyciem wciska-
nej sondy stożkowej (CPT) oraz metoda pola indukcji.

Interpretację wyników badań nieniszczących i ich pla-
nowanie ułatwiają modele teoretyczne. Bywają również 
stosowane do „szkolenia” sieci neuronowych w celu ana-
lizy uzyskanych danych i prognozowania zagłębień fun-
damentów.

● Metoda georadarowa – radaru powierzchniowego 

(Surface Ground Penetrating). W tej metodzie stosuje się 
antenę generującą sygnały o częstotliwości 400 mHz lub 
mniejszej. Antena może być monostatyczna (działająca 
jako nadajnik i odbiornik) lub bistatyczna (z oddzielnym 
nadajnikiem i odbiornikiem). Sygnały penetrują grunt do 
6–8 m głębokości. Georadar rejestruje odbicia sygnałów od 
granicy fundament/grunt. Silnie zbrojone korpusy podpór 
i pobliskie pale stalowe powodują zdominowanie uzyskiwa-
nych danych przez odbicia sygnałów od stali.

Georadar nadaje się do określania geometrii i zagłębie-
nia wierzchu zasypanego fundamentu, zwieńczenia pali 
oraz stropu podłoża skalnego. Sygnały radaru są silnie 
osłabiane przez wodę zawierającą sól, grunty wilgotne prze-
wodzące elektryczność (zwłaszcza iły) oraz przez sygnały 
elektromagnetyczne, np. generowane przez podziemne 
linie energetyczne. Georadar najlepiej działa w gruntach 
ziarnistych. Może być stosowany w wodzie słodkiej, ale to 
wymaga użycia specjalnej anteny.

● Metody echa akustycznego/odpowiedzi na impuls 

(Sonic Echo/Impulse Response). Zasada ich działania jest 
pokazana na rysunku 1, sprzęt – na fotografii 1. Metody 
zostały opracowane w celu kontrolowania integralności 
i długości zainstalowanych pali wbijanych i wierconych. 
Wykorzystują podłużną falę energii generowaną uderze-
niami młotkiem w wierzch lub w bok fundamentu. Fala 
przebiega w dół fundamentu, odbija się w miejscu wystę-
powania zmiany sztywności medium (np. fundament/grunt 

Rys. 1. Zasada me-
tody echa akustycz-
nego/odpowiedzi na 
impuls
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lub zmiany poprzecznego przekroju fundamentu) i powraca 
w górę fundamentu. Powrót fali rejestruje odbiornik (przy-
spieszeniomierz/sejsmograf lub geofon) zainstalowany na 
fundamencie.

Fot. 1. Sprzęt SE/IR-1 Olson Instruments Freedom Data PC do badań 
metodami Echa Akustycznego/Odpowiedzi na Impuls. Są dostępne 
dwa zestawy: SE-1 do śledzenia echa tylko w domenie czasu (obej-
muje przyspieszeniomierz i młotek) oraz SE/IR-1 – połączone systemy 
Echa i Odpowiedzi na Impuls (obejmuje oprzyrządowany młotek, geo-
fon i przyspieszeniomierz) [ 5]

W metodzie echa akustycznego głębokość odbicia fali 
oblicza się na podstawie zmierzonego czasu dotarcia echa 
do odbiornika, co uwidacznia zwiększona amplituda fali. 
W metodzie odpowiedzi na impuls o powrocie fali energii 
do odbiornika świadczą równomiernie rozmieszczone piki 
częstotliwości.

Sprzętem do badań jest młotek (z urządzeniem mierzą-
cym siłę uderzenia), sejsmograf, odbiorniki (geofony mie-
rzące szybkość fal) oraz system nagrywania i przetwarzania 
sygnałów, np. stosujący analizator dynamiczny.

Młotkiem uderza się pionowo w wierzch podpory. Gdy 
nie jest to możliwe, uderza się w dostępny bok fundamentu. 
Echa odbitych fal rejestruje się co najmniej dwoma odbior-
nikami umieszczonymi na różnych poziomach. Mierzą one 
prędkość fali energii i na tej podstawie oblicza się głębo-
kość odbicia fali od stopy fundamentu. Najbardziej wyraź-
ne odpowiedzi uzyskuje się, gdy odbiorniki są w pobliżu 
głowicy podpory.

Metody echa akustycznego/odpowiedzi na impuls naj-
lepiej nadają się do określania zagłębień pali wbijanych 
i wierconych, w tym wielkośrednicowych, które wystają nad 
ziemię lub wodę – wtedy łatwo zainstalować odbiorniki na 
boku pala i wybrać miejsce uderzania go młotkiem. Metodą 

echa akustycznego można również określić zagłębienia 
płytkich ław fundamentowych. W gruntach mocnych echa 
odbić fal uzyskuje się, gdy stosunek zagłębienia w gruncie 
pala do jego średnicy nie przekracza 20:1, a w gruntach 
bardzo słabych – gdy jest większy niż 50:1. Metody te nie 
nadają się do określania zagłębień pali stalowych o prze-
kroju poprzecznym H (mają dużą powierzchnią poboczni-
cy), zwieńczonych grup pali oraz fundamentów w postaci 
bloków (kesonów, studni i skrzyń), w których występuje 
duże tłumienie fal energii. Odbić nie udaje się również zi-
dentyfikować, gdy fundament i podłoże jego stopy mają 
podobną sztywność. Złożone kształty fundamentu mogą 
powodować liczne odbicia fali utrudniające lub uniemoż-
liwiające interpretację uzyskanych danych. Nie udaje się 
zidentyfikować odbić fal w miejscu dużej zmiany sztywności 
medium. Dlatego można określić grubość zasypanej płyty/
ławy fundamentu, natomiast nie daje się zidentyfikować, 
czy pod płytą/ ławą są pale.

● Metoda fali zginania (Bendig Wave). Polega na pozio-
mym uderzaniu młotkiem w pal, które generuje fale zgina-
nia przebiegające w górę i w dół pala (rys. 2). Ruch fali jest 
rejestrowany przez dwa poziome odbiorniki – sejsmogra-
fy zainstalowane w rozstawie kilku metrów na uderzanym 
boku pala. Oprzyrządowaniem metody są: młotek, sejsmo-
grafy i oscyloskop rejestrujący fale lub analizator sygnałów 
dynamicznych. Dane z badań przetwarza przenośny kom-
puter lub laptop.

Rys. 2. Ilustracja metody fali zginania [1]

Metoda fali zginania jest podobna do metod echa aku-
stycznego/odpowiedzi na impuls, z tym że zamiast fal 
ściskania wykorzystuje fale zginania. Określa prędkość 
przebiegu fali, ustala czas powrotu pierwszej fali (echa), 
co umożliwia obliczenie głębokości miejsca jej odbicia. 
Maksymalną głębokość odbicia fal i głębokości warstw 
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gruntów można przed badaniem prognozować, korzystając 
z modelu teoretycznego.

Przydatność metody jest ograniczona do rozpoznawania 
zagłębień pali betonowych, żelbetowych i drewnianych, wy-
stających nad wodę lub grunt. Sztywne grunty wokół pala 
powodują wykazywanie mniejszej jego długości niż rzeczy-
wista. Teoretycznie granicą określania zagłębień w gruncie 
pali wielkośrednicowych jest 5 m.

● Metoda ultrasejsmiczna – US (Ultraseismic). Została 
opracowana w związku z trudnością rozpoznawania fun-
damentów mających postać bloków (kesonów, studni). 
Metoda US, tak jak echa akustycznego/odpowiedzi na im-
puls i fali zginania, wykorzystuje fale ściskania i zginania 
generowane uderzeniami pionowymi lub poziomymi. Różni 
się od tych metod stosowaniem kilku odbiorników zainsta-
lowanych w rozstawie 30 cm (lub mniejszym) z boku lub na 
wierzchu fundamentu. Potrzebna do tego powierzchnia po-
winna mieć długość/wysokość co najmniej 1,2 m. Drgania 
fundamentu wzbudza się uderzeniami młota o masie do 5,5 
kg i w regularnych odstępach czasu rejestruje trzy składo-
we ruchu wywołanych tym fal energii. Uderzenia pionowe 
wzbudzają w fundamencie fale ściskania i powierzchniowe 
fale Rayleigha. Natomiast uderzenia poziome generują fale 
zginania i fale Rayleigha. Odbiornikami fal są sejsmografy 
trójkierunkowe (nagrywające składowe ruchu fali: pionową 
i dwie poziome, wzajemnie prostopadłe). Rejestrują wszyst-
kie rodzaje fal przebiegających w dół fundamentu i ich echa 
wracające po odbiciu od stopy fundamentu. Dane te prze-
twarza komputer, co poprawia ich jakość, m.in. minimali-
zuje efekty niepożądanych odbić fal. Na podstawie czasu 
przybycia do odbiornika odbitej fali można dość dokładnie 
określić zagłębienie i geometrię fundamentu. Dzięki użyciu 
kilku odbiorników fal uzyskuje się lepszy obraz fundamentu 
niż innymi metodami.

Są dwa sposoby stosowania metody ultrasejsmicznej:
– profilowanie pionowe – będące skojarzeniem metod 

echa akustycznego i fali zginania; daje jednowymiarowy 
obraz ruchu fal energii umożliwiający określenie zagłę-
bienia fundamentu (rys. 3);

– profilowanie poziome – dające dwuwymiarowy obraz fun-
damentu.
W obu sposobach używa się takiego 

samego sprzętu. Profilowanie pionowe 
z dużą dokładnością określa zagłębienie 
fundamentów płytkich i głębokich (także 
pali wielkośrednicowych) oraz zwieńczeń 
pali. Wyjątkiem są pale drewniane, których 
wyniki badań są zdominowane przez od-
bicia fal zginania od powierzchni gruntu. 
Profilowanie poziome opracowano do ba-
dań fundamentów blokowych, które mają 
na górze dostępną powierzchnię umożli-
wiającą umieszczenie kilku odbiorników 
na jednym poziomie i w jednej linii.

Profilowanie ultrasejsmiczne nie wy-
krywa w fundamencie pali. Nie nadaje 
się do badań fundamentów zagłębionych 
w sztywne grunty, które odbijają niewiele 
lub nie odbijają fal energii. Podobnie jak 

w innych metodach nieniszczących, gdy sztywność pod-
łoża fundamentu nieznacznie różni się od jego sztywno-
ści, trudno ustalić czy fundament jest płytki, czy głęboki. 
Gromadzenie i przetwarzanie danych z badań wymaga 
nieco więcej czasu niż w innych metodach, ale zazwyczaj 
wyniki są bardziej wiarygodne.

Rys. 3. Zasada metody ultrasejsmicznego profilowania pionowego [1]

● Metoda analizy spektralnej fal powierzchniowych – 

ASFP (Spectral Analysis of Surface Waves). Wykorzystuje 
fakt, że fala energii przebiega z inną prędkością w fun-
damencie niż w gruntach i skałach, gdzie zazwyczaj jest 
mniejsza, gdyż sztywność geomateriałów jest mniejsza niż 
materiału fundamentu. Badanie polega na pionowym ude-
rzaniu w fundament i rejestrowaniu przebiegu powierzch-

Rys. 4. Układ: źródło fal energii/odbiorniki w metodzie analizy spektralnej fal powierzch-
niowych [1]
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niowych fal Rayleigha wygenerowanych 
uderzeniami, aby określić prędkość 
fal na różnych głębokościach (rys. 4). 
Skokowe zmniejszenie prędkości fali 
wskazuje poziom stopy fundamentu. 
Stosuje się dwa odbiorniki umieszczo-
ne na poziomej powierzchni fundamen-
tu i w czasie badania zmienia się ich 
rozstawy. Miejsce uderzeń przyjmuje 
się w linii odbiorników, w odległości od 
najbliższego, równej ich rozstawowi. 
Sprzętem stosowanym w badaniach 
jest młot o masie do 5,5 kg (zamiast 
niego może być wibrator), analizator 
sygnałów dynamicznych oraz dwa 
sejsmografy (w badaniach głębokich 
fundamentów – geofony). Pozostałe 
oprzyrządowanie jest takie, jak w me-
todach echa akustycznego/odpowiedzi 
na impuls i ultrasejsmicznej.

Metodą ASFP określa się zagłębienia 
stóp fundamentów płytkich i głębokich 
blokowych, spodów zwieńczeń pali, 
grubość ścian szczelinowych, sztyw-
ność materiałów fundamentu, miąż-
szość warstw gruntów oraz zmiany 
związane z głębokością ich sztywności 
i podłoża skalnego. Ostatnio tę meto-
dę przystosowano do użycia pod wodą. 
Główne ograniczenia metody ASFP są 
związane z geometrią podpory mostu. 
Musi być dostępna płaska pozioma 
powierzchnia do umieszczenia odbior-
ników fal, w którą można uderzać mło-
tem. Może to być ława podłożyskowa, 
odsłonięty wierzch stopy fundamento-
wej lub zwieńczenia pali, albo odsadz-
ka fundamentu. Stan materiału funda-
mentu musi umożliwiać swobodny ruch 
w nim fal energii. Ograniczeniem meto-
dy jest także wykrywanie stopy funda-
mentu do głębokości niewiele większej niż jego długość. 
Od długości fundamentu zależy bowiem długość genero-
wanych fal i głębokość ich penetracji.

Zmierzone czasy przybycia fal do odbiorników są prze-
kształcane przy użyciu szybkiej transformaty Fouriera w za-
kresy ich częstotliwości. Następnie w przypadku każdej 
częstotliwości oblicza się prędkość i długość fali energii 
oraz wykreśla krzywą dyspersji – zależności prędkości fali 
od jej długości. Wykonuje się to dla każdego rozstawu od-
biorników. Głębokość gwałtownego zmniejszenia prędkości 
fali jest poziomem stopy fundamentu.

● Metoda dynamicznej odpowiedzi fundamentu 

(Dynamic Foundation Response). Jej koncepcję zilustro-
wano na rysunku 5. Polega ona na wywołaniu i pomiarze 
drgań podpory. Tą metodą wykrywa się czy pod korpusem 
podpory jest fundament bezpośredni, czy zwieńczenie pali. 
Wykorzystuje się to, że podpora mająca fundament bezpo-
średni drga z mniejszymi częstotliwościami i amplitudami 

Rys. 5. Ilustracja metody dynamicznej odpowiedzi fundamentu: 1 – źródło fal energii (uderzeń 
młotem), 2 – odbiornik, 3 – fala energii

Fot. 2. Wibrator samochodowy NEES Uniwersytetu Texas, Austin, nad badanym filarem mostu; 
wibrator generuje pionowe siły dynamiczne przekraczające 310 kN, z częstotliwością w za-
kresie 1–120 Hz; ciężar urządzenia ok. 22 t

niż mająca fundament palowy. Niektóre górne konstrukcje 
mostów zmniejszają wpływ fundamentu na dynamiczną 
odpowiedź podpory, co ogranicza przydatność metody. 
Chociaż wyniki eksperymentów, modelowania teoretycz-
nego i analiz dynamicznych są obiecujące, to zakres przy-
datności metody dotychczas nie został w pełni rozpoznany.

Źródłem drgań podpory są uderzenia młotem o masie 
5,5 kg wyposażonym w dynamometr, odbiornikami – trój-
kierunkowe sejsmografy. Problemem jest trudność wzbu-
dzania drgań młotem. Dlatego zaczęto je generować du-
żym wibratorem geofizycznym zainstalowanym na specjal-
nym pojeździe, który jest ustawiany na moście nad badaną 
podporą (fot. 2).

● Metoda radaru w otworze (Borehole Radar). W tej 
metodzie antenę radaru opuszcza się w otworze wywierco-
nym w pobliżu badanego fundamentu (rys. 6). Otwór ma 
średnicę 10 cm i powinien być zabezpieczony rurą z PVC. 
Jeśli stosuje się wielokierunkową nadawczą i odbiorczą 
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antenę radaru, to odbierane sygnały są średnią wszystkich 
odbić pochodzących z otoczenia otworu. Jakość danych 
poprawia użycie anteny kierunkowej, skoncentrowanej.

Rys. 6. Schemat działania metody radaru w otworze [1]

Metodą można określić zagłębienie fundamentu oraz 
grubość fundamentu bezpośredniego i zwieńczenia pali. 
Można wykryć pod zwieńczeniem pale stalowe i silnie zbro-
jone żelbetowe, ponieważ stal mocno odbija sygnał radaru. 
Badania wykonuje się szybko. Dane z nich można zapisy-
wać cyfrowo. Metoda jest przydatna, gdy warunki geotech-
niczne cechuje mała przewodność, gdyż umożliwia to roz-
przestrzenianie sygnału radaru. Dlatego najlepiej nadaje się 
w gruntach ziarnistych. Sygnał radaru silnie osłabiają: woda 
zawierająca sól oraz grunty wilgotne, silnie przewodzące 
(szczególnie ilaste). W takich warunkach zasięg penetracji 
sygnału wynosi tylko 0,3 ÷ 0,6 m.

● Metoda badania akustycznego w otworze (Borehole 
Sonic) [6]. Działa ona podobnie, jak sonar. Generowane 
są fale ściskania o energii i częstotliwości, przy których 
odbijają się od fundamentu i są wykrywane przez jeden

lub dwa odbiorniki obniżane w otworze wywierconym
w pobliżu fundamentu, wypełnionym wodą (rys. 7). Bada-
nie utrudnia silne tłumienia fal w gruncie, nawet nawod-
nionym.

Zbadano dwa systemy metody akustycznej w otworze. 
W obu źródłem sygnałów był prototyp „młota solenoido-
wego” (elektromagnetycznego), którego impulsy działają-
ce na rurę zabezpieczającą otwór wywołują fale energii 
ściskania i ścinania. W jednym systemie odbiornikiem był 
trójkierunkowy geofon używany w badaniach sejsmicz-
nych, w drugim – rejestrator dźwięków OYO Corporation 
of Japan. Odległość źródła fal od odbiornika wynosiła 1 
m, przy stosowaniu dwóch odbiorników – odległość od 
drugiego 2 m.

Przydatność metody sprawdzono rozpoznając z powo-
dzeniem fundament blokowy o wymiarach w planie 3,0 × 
9,6 m. Natomiast nie udała się identyfikacja fal energii od-
bitych od pali żelbetowych 36 × 36 cm i pala wielkośredni-
cowego średnicy 1,2 m.

● Metoda równoległej sejsmiki – RS (Parallel Seismic). 
Jej zasada jest zilustrowana na rysunku 8. Ze wszystkich 
wypróbowanych metod nieniszczących ma największy za-
kres przydatności do rozpoznawania fundamentów, nieza-
leżnie od ich zagłębienia, rodzaju i materiału oraz lokalnej 
geologii. Wyróżnia ją wykrywanie pali poniżej zwieńczenia 
oraz dokładność określania poziomu stóp fundamentów. 
Metodę można stosować do głębokości przekraczającej 
30 m. W nawodnionych gruntach na wyniki badania mogą 
mieć wpływ pobliskie pale.

Badanie polega na uderzeniu w bok lub wierzch funda-
mentu młotem o masie 1,4 kg lub 5,5 kg (preferowany), 
generującym fale energii, które przebiegają w dół funda-
mentu i wykrywaniu ich odbiornikiem w pionowym otwo-
rze wywierconym w gruncie, w odległości 0,9 ÷ 1,5 m od 
fundamentu. Odbiorniki opuszcza się w otworze po 0,6 ÷ 
1,5 m (zależnie od dokładności badania) do osiągnięcia 
dna otworu. Słabszy i wolniejszy sygnał świadczy, że od-
biornik znajduje się poniżej fundamentu. Kierunek uderzeń 
w fundament zależy od dostępności jego powierzchni. 
Uderzenia pionowe generują fale ściskania, poziome – fale 
zginania. Aby polepszyć identyfikację rejestrowanych fal, 
bywają stosowane uderzenia poziome z przeciwnych stron 
fundamentu.

Sprzętem do badań metodą RS jest: młot, odbiornik (hy-
drofon lub trójkierunkowy geofon), analizator dynamiczny 
sygnałów lub cyfrowy oscyloskop oraz wzmacniacze róż-
nicowe/filtry. Oscyloskop rejestruje w komputerze dane 
z badań. Młot bywa wyposażony w urządzenie umożliwia-
jące rozpoczęcie rejestracji fal bezpośrednio po uderzeniu 
w fundament. Hydrofon stosuje się w otworze wypełnio-
nym wodą, geofon – w otworze suchym. Geofon umożliwia 
określanie poziomu stopy fundamentu w większym zakresie 
warunków geotechnicznych niż hydrofon.

Otwór do opuszczania odbiornika ma średnicę 10 cm, 
głębokość większą co najmniej o 3,0 m (lepiej o 4,5 m) niż 
fundament (przewidywaną lub minimalną ze względu na 
podmycia). W gruntach niestabilnych otwór zabezpiecza 
się rurą. Gdy odbiornikiem jest hydrofon, rura musi być 
z PVC, gdy geofon – może być stalowa (np. pozostawiona 

Rys. 7. Schemat badań metodą akustyczną w otworze [1]



„Drogownictwo” 2/2018 53

po wierceniu) i musi być szczelnie połączona z otaczają-
cym gruntem, aby zminimalizować tłumienie fal energii. 
W tym celu wykonuje się wokół rury iniekcję zawiesiny ce-
mentowo-bentonitowej, bentonitowej lub drobnego piasku. 
Gdy stosuje się hydrofon, uszczelnienie nie jest potrzebne, 
gdyż przekaźnikiem sygnałów jest woda.

Przewiduje się, że w przyszłości będzie stosowana duża 
siła uderzeń w fundament, aby przekazać fale energii, po-
przez zwieńczenie, w podpierające go pale. Ponieważ poza 
hydrofonem lub geofonem pozostały sprzęt jest taki, jak 
w kilku innych metodach nieniszczących, dlatego można 
opracować wielofunkcyjny sprzęt do badania metodami 
równoległej sejsmiki, ultrasejsmiczną, echa akustycznego/ 
odpowiedzi na impuls, fali zginania oraz analizy spektralnej 
fal powierzchniowych.

● Metoda równoległej sejsmiki z zastosowaniem wci-

skanej sondy stożkowej (RS/CPT) [5, 6]. W tym przy-
padku korzysta się z technologii sondowania CPT/CPTU, 
co upraszcza lub eliminuje wiercenie w gruncie otworu. 
Schemat metody jest przedstawiony na rysunku 9. Jej istotą 
jest wyposażenie wciskanej sondy stożkowej w urządzenie 
do badań RS (fot. 3).

Metoda umożliwia jednoczesne uzyskiwanie danych 
charakteryzujących fundament i warunki gruntowe. W re-
zultacie uzyskuje się więcej informacji i możliwość we-
ryfikacji danych z badania RS. Oprzyrządowanie sondy 
stożkowej stanowi hydrofon i trzy trójkierunkowe geofony. 
W gruntach uniemożliwiających wciskanie sondy, otwór 

formuje się rurą stalową wbijaną młotem 
wibracyjnym. Po wbiciu rury umieszcza 
się w niej rurkę z PVC o średnicy we-
wnętrznej 25,4 lub 38 mm. Następnie 
wyciąga się rurę stalową i przeprowa-
dza badanie RS. W ten sposób unika się 
wiercenia otworu. Pracę ułatwia wciskar-
ka CPT. Tak jak w „konwencjonalnych” 
badaniach RS, otwór do badań metodą 
RS/CPT powinien być doprowadzony 3,0 
÷ 4,5 m poniżej zagłębienia fundamentu, 
wymaganego ze względu na nośność lub 
możliwość podmycia w miejscowych wa-
runkach gruntowych (zależnie, które jest 
większe).

Dokładność określenia zagłębienia 
fundamentu metodą RS/CPT dochodzi 
do 95%. Jeżeli jakość materiałów funda-
mentu jest zła lub odbiornik jest zagłę-
biany w odległości większej niż 1,5 ÷ 2,0 
m od fundamentu, to dokładność może 
zmniejszyć się do 10%. Jest ona najwięk-
sza w gruntach homogenicznych, zwłasz-
cza gdy jest w nich stopa fundamentu. 

Rys. 8. Schemat badań metodą równoległej sejsmiki [1]

Rys. 9. Schemat metod równoległej sejsmiki RS/CPT opracowanej przez firmę Olson 
Engineering Inc. [5]

Fot. 3. Widok sondy stożkowej CPT/CPTU wyposażonej 
w hydrofon i trzy trójkierunkowe geofony do badań me-
todą równoległej sejsmiki [6]
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Najbardziej wyraźne i wiarygodne wyniki uzyskuje się, gdy 
źródłem fal są uderzenia dwuręcznego młota kowalskiego 
w wierzch fundamentu.

Metoda RS/CPT najlepiej nadaje się do badania fun-
damentów znajdujących się w iłach od miękkich do pół-
zwartych oraz w piaskach i pyłach od luźnych do średnio 
zagęszczonych. Nie nadaje się w miejscach występowa-
nia głazów, narzutu kamiennego i płytko zalegającej ska-
ły. Elastyczność i szybkość metody RS/CPT umożliwiają 
uzyskiwanie danych łatwiej, taniej i w szerszym zakresie 
warunków miejscowych niż innymi metodami.

● Metoda pola indukcji (Induction Field). Jej zasadę 
pokazano na rysunku 10. Jest ona analogiczna do elektro-
magnetycznej metody równoległej sejsmiki. Wykorzystuje 
reagowanie pola magnetycznego indukowanego przez 
prąd zmienny na element stalowy. W czasie badania prąd 
przepływa przez stal pala i grunt do elektrody powrotnej, 
którą może być pręt stalowy wbity w grunt. Prąd płynie 
w dół pala, indukując wokół niego pole magnetyczne, 
które mierzy się stosując cewkę opuszczaną w otworze 
wywierconym w odległości 0,5 m od badanego pala. 
Otwór powinien być doprowadzony około 4,0 m poniżej 
prognozowanego poziomu stopy pala i zabezpieczony nie-
metalową rurą (np. z PVC). Cewka jest połączona z przy-

rządem mierzącym natężenie pola magnetycznego. Gdy 
cewka znajduje się poniżej stopy pala, to natężenie pola 
ma stabilną, małą wartość. Wykonując wykres zależności 
natężenia pola magnetycznego od poziomu cewki w otwo-
rze uzyskuje się długość pala. Wskazuje ją punkt przegię-
cia krzywej natężenia. Gdy stopa pala jest na głębokości 
zwierciadła wody gruntowej, to woda może mieć wpływ na 
wynik badania.

Metodą pola indukcji można określać długości zwień-
czonych pali stalowych i żelbetowych. Stal w palach musi 
być połączona elektrycznie, poprzez zwieńczenie, ze źró-
dłem prądu zmiennego. Zbrojenie pali żelbetowych musi 
być ciągłe pod względem elektrycznym na całej długości 
pala. Metoda najlepiej sprawdza się w gruntach o jednoli-
tej przewodności. Głównym jej ograniczeniem jest koniecz-
ność istnienia na całej długości pala stali i połączenie jej ze 
źródłem prądu zmiennego – w głowicy lub w innym miejscu 
pala. Metoda nie nadaje się do rozpoznawania układu pali. 
Interpretację danych mogą komplikować materiały żelazne 
w górnej konstrukcji mostu.

Otwór w gruncie wykonany do badań metodą pola in-
dukcji bywa wykorzystywany do badania pala metodą rów-
noległej sejsmiki i metodą akustyczną w otworze.

Zalecane nieniszczące metody badań 

nieznanych fundamentów

Planując badanie fundamentu należy najpierw określić, 
jakie informacje chce się uzyskać. Ze względów ekono-
micznych badania do analizy zagrożenia podpory mostu 
podmyciem bywają ograniczane tylko do ustalenia głę-
bokości jej fundamentu. Pozostałe niewiadome parametry 
zakłada się na podstawie dedukcji. Jednak w przypadku 
ważnych mostów należy rozpoznać możliwie najwięcej 
cech ich fundamentów. Zaleca się stosowanie dwóch lub 
więcej metod badań, aby sprawdzić, czy ich wyniki są 
zbieżne.

Wybrane do badania metody nieniszczące powinny od-
powiadać spodziewanemu rodzajowi fundamentu, miejsco-
wym warunkom naziemnym i geotechnicznym oraz ważno-
ści mostu. Generalnie, powierzchniowe metody nieniszczą-
ce są tańsze niż wymagające wywiercenia otworów. Można 
zmniejszyć koszty robót wiertniczych, wykonując lekką 
wiertnicą otwory małej średnicy (5 ÷ 10 cm) lub uniknąć 
wiercenia stosując metodę równoległej sejsmiki połączoną 
z sondowaniem CPT.

● Zagłębienie fundamentu. Ze wszystkich metod ba-
dań nieniszczących najdokładniej wskazuje zagłębienie 
różnych rodzajów fundamentów metoda sejsmiki rów-
noległej (w tym RS/CPT). Jest przydatna w różnych wa-
runkach geotechnicznych. Możliwość określenia radarem 
w otworze zagłębienia fundamentu jest od dokładnej do 
żadnej; najlepiej nadaje się, gdy fundament zawiera dużo 
stali. W gruntach, w których prędkość fali elektromagne-
tycznej jest niemal stała, radar może obrazować pod-
ziemne elementy fundamentu, w tym układ pali. Metoda 
pola indukcji określa zagłębienia tylko pali stalowych 
i żelbetowych, których stal można elektrycznie połączyć 

Rys. 10. Schemat metody pola indukcji [1]
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ze źródłem prądu zmiennego. Zagłębienie fundamentów 
płytkich i zwieńczeń pali można określać metodami echa 
akustycznego i analizy spektralnej fal powierzchniowych. 
Do ustalania zagłębienia pali drewnianych, betonowych, 
z rur stalowych wypełnionych betonem i wielkośrednico-
wych wierconych, które wystają nad grunt lub wodę nada-
ją się metody echa akustycznego/odpowiedzi na impuls 
oraz fali zginania. Nie nadają się do pali stalowych H, 
gdyż bardzo osłabiają energię fal. Metodami echa aku-
stycznego i analizy spektralnej można identyfikować po-
ziomy stóp pali na większych głębokościach niż metodą 
fali zginania. Jeśli występują złożone odbicia i przepływy 
fal energii, to jest przydatna metoda ultrasejsmiczna. Do 
określania zagłębienia skomplikowanych fundamentów 
jest przydatne pionowe i poziome profilowanie ultra-
sejsmiczne.

● Rodzaj fundamentu. Problemem jest ustalenie czy 
fundament zawiera pale. Nadaje się do tego metoda od-
powiedzi dynamicznej, ale nie jest rozstrzygająca. Inne me-
tody powierzchniowe są nieprzydatne. Można jedynie na 
podstawie rozpoznania miejscowych warunków geotech-
nicznych wywnioskować, jaki jest rodzaj fundamentu – bez-
pośredni, czy pośredni (palowy, ze ścian/słupów szczelino-
wych, blokowy). Do ustalenia czy fundament jest płytki czy 
głęboki nadają się metody: radaru w otworze i równoległej 
sejsmiki, w tym korzystająca z sondowania CPT. Te metody 
umożliwiają określenie, czy pod elementem konstrukcji dol-
nej, na którym stoi korpus podpory mostu, jest wyłącznie 
grunt, czy są pale lub ściany/słupy szczelinowe, czy jest to 
górna część fundamentu blokowego.

● Geometria. Do określania kształtu w planie znajdują-
cego się pod ziemią fundamentu nadaje się georadar oraz 
metody ultrasejsmiczna i analizy spektralnej fal powierzch-
niowych. Metody korzystające z otworu wywierconego 
w gruncie dają w zasadzie informacje tylko o pionowej 
geometrii fundamentu. Pełny jej obraz uzyskuje się stosu-
jąc jednocześnie metody powierzchniowe i korzystające 
z wywierconego otworu.

● Materiał. Dane charakteryzujące zmianę z głęboko-
ścią materiału fundamentu, bez wywiercenia w nim otworu, 
można uzyskać metodą analizy spektralnej fal powierzch-
niowych. Na stal w fundamencie reagują radar w otworze 
i pole indukcji. Jednak, aby określić rodzaj materiału, np. 
czy pale są stalowe, żelbetowe, czy drewniane, trzeba 
oprócz zbadania jedną z tych metod, wykonać jeszcze ba-
dania metodą równoległej sejsmiki. Jednak warunki miej-
scowe mogą uniemożliwić uzyskanie poprawnych wyników 
badań nieniszczących. Wtedy trzeba zastosować wiercenia 
rdzeniowe.

Podsumowanie

Dane charakteryzujące fundamenty mają krytyczne 
znaczenie jeżeli chodzi o bezpieczne utrzymanie mostu. 
Konstrukcje przęseł można zinwentaryzować, natomiast 

rozpoznanie nieznanych fundamentów wymaga specja-
listycznych badań, zwykle kosztownych i uciążliwych. Ze 
względu na częste przypadki zaginięcia dokumentacji pro-
jektowej i powykonawczej mostów, jest celowe wprowadze-
nie trwałego sposobu zachowania informacji o fundamen-
tach. Władze powinny zobowiązać wszystkich administrato-
rów mostów do umieszczania w trudno dostępnym miejscu 
każdej podpory mostu standardowej tablicy zawierającej in-
formacje o jej fundamencie, np. tablicy o wymiarach około 
50 × 50 cm wykonanej z trwałego materiału syntetycznego 
(żywicy), który nie będzie „przyciągał” wandali i zbieraczy 
złomu. Na tablicy powinny być podane: rodzaj i wymiary 
geometryczne fundamentu, rzędna jego stopy i materiał 
oraz projektowy poziom rozmycia dna cieku lub terenu 
przy podporze, ewentualnie lokalne warunki geotechniczne. 
Pożądane, aby te informacje miały postać szkicu zwymia-
rowanego widoku z boku i z góry fundamentu. Pozwoli to 
uniknąć w przyszłości kłopotów i nakładów na jego bada-
nia. Koszt wykonania tablicy będzie znikomy w stosunku 
do kosztu budowy podpory.

Artykuł został opracowany w większości na pod-
stawie [8]. Biorąc pod uwagę istotne zagadnienia 
zaprezentowane w tekście, Redakcja wystąpiła do 
Autora o przygotowanie zaktualizowanej wersji publi-
kacji celem prezentacji przedmiotowych zagadnień 
szerszemu gremium potencjalnych Czytelników.
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