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Streszczenie
Rozwój metod pomiarowych i ich analizy, w tym rozwój automatycznych systemów kontroli stanu obiektów budowlanych, daje możliwość stosowania skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań pomiarowych. Dotyczy to również budownictwa hydrotechnicznego,
w szczególności obiektów piętrzących takich jak zapory i wały przeciwpowodziowe. Dla obiektów tych minimalizacja ryzyka awarii i/lub
remontów stanowi bardzo istotne zagadnienie. W artykule przedstawiono koncepcję monitoringu quasi przestrzennego procesów filtracyjno erozyjnych oraz odkształceń przy zastosowaniu instrumentalnych czujników pomiarowych w szczególności innowacyjnych czujników
liniowych. Umożliwiają one zmianę jakościową w monitoringu obiektów z pomiarów punktowych na pomiary liniowe oraz przy odpowiednio zaprojektowanym systemie na quasi-przestrzenne.
Słowa kluczowe: przeciek, erozja, zapora, wał, czujnik liniowy, ocena stanu, termomonitoring

INNOVATIVE INSTRUMENTAL MEASUREMENT SYSTEMS FOR QUASI-3D MONITORING OF SEEPAGE AND
EROSION PROCESSES AND DEFORMATIONS IN DAMS AND DIKES
The development of measurement methods and the development of the methodology for their measurements and analysis, including
the development of automatic systems for controlling the condition of built structures, make it possible to use more efficient and effective
measurement solutions. This also applies to the hydro-engineering construction, in particular damming hydraulic structures, such as dams
and flood protection dikes. For these structures, minimisation of the risk of failure and/or repairs is a very important issue. The article presents the concept of quasi-spatial monitoring of seepage and erosion processes and deformations using instrumental sensors, especially
including innovative linear sensors. They enable a quality change in the monitoring of hydraulic structures into linear measurements and,
with an appropriately designed system, into quasi-spatial ones.
Keywords: Leakage, Erosion, Dam, Dike, Linear sensor, Condition assessment, Thermal monitoring

1. Wprowadzenie
Systemy kontroli technicznej ziemnych obiektów piętrzących odgrywają istotną rolę w monitoringu i ocenach stanu
tych obiektów.
Właściwie zaprojektowana sieć czujników pomiarowych
oraz w szczególności system automatycznej kontroli stanu obiektu piętrzącego oraz właściwa analiza uzyskanych
nimi pomiarów minimalizują ryzyko ich awarii i/lub katastrofy
zwłaszcza jeśli wczesna detekcja procesów destrukcyjnych
i niekorzystnych zjawisk pozwala na odpowiednio wczesne
podjęcie kroków zaradczych. Minimalizacja ryzyka awarii
obiektu piętrzącego ogranicza ryzyko potencjalnie bardzo
poważnych strat powodziowych w wyniku oddziaływania,
powstałej w wyniku przerwania tego obiektu, fali powodziowej. Ponadto, skuteczny system pomiarów – pozwalający
na wczesną detekcję, ocenę dynamiki rozwoju i zasięgu

procesu destrukcyjnego – pozwala na minimalizację kosztów ewentualnych remontów. Dokładne rozpoznanie stanu
obiektu i jego prognoza na przyszłość pozwalają zoptymalizować politykę remontową, co w szczególności ma znaczenie dla podmiotów zarządzających systemami obiektów
piętrzących i planowej polityki operacyjnej i remontowej.
Wymienione powyżej argumenty i potrzeby spowodowały, szczególnie w ostatniej dekadzie, opracowanie nowych
instrumentalnych, innowacyjnych metod pomiarowych, implementowanie w budownictwie hydrotechnicznym metod
pomiarowych rozwiniętych w innych dziedzinach oraz intensywny rozwój już istniejących metod. Szczególnie interesujące w perspektywie możliwości i efektów aplikacyjnych są
czujniki liniowe lub quasi-liniowe pozwalające na odpowiednio liniowy lub quasi-liniowy pomiar określonych wartości na
długości mierzonego odcinka. Wspomniany trend rozwoju
metod pomiarowych wpisuje się szerzej w rozwijającą się
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intensywnie w budownictwie dziedzinę automatycznych systemów kontroli stanu konstrukcji (po angielsku precyzowana
jako SHM – Structural Health Monitoring).
Obecnie, w zakresie monitoringu instrumentalnego obiektów piętrzących, czujniki pomiarowe stosuje się w szczególności do monitoringu zapór wodnych, ale coraz częściej
na świecie stosowane są również do monitoringu wałów
przeciwpowodziowych.
W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu koncepcji quasi-przestrzennego monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz zjawisk z obszaru georyzyka przy zastosowaniu instrumentalnych, inwazyjnych metod pomiarowych
ze szczególnym uwzględnieniem liniowych lub quasi-liniowych czujników pomiarowych. Te procesy i zjawiska, wraz
z zagrożeniem przelania się wody przez koronę ziemnych
obiektów piętrzących, stanowią główne zagrożenia dla ich
bezpieczeństwa oraz stanowią główne przyczyny ich remontów.

2. Koncepcja monitoringu quasi-3D
metodami instrumentalnymi zagrożeń
z obszaru georyzyka oraz procesów
filtracyjno-erozyjnych
Potencjalna, idealna metoda pomiarowa w dziedzinie monitoringu stanu konstrukcji powinna umożliwiać zwłaszcza
wczesne wykrywanie zagrożenia w dowolnym miejscu konstrukcji, dokładne rozpoznanie jego lokalizacji i zasięgu oraz
pozwalać na określenie dynamiki rozwoju potencjalnego
procesu destrukcyjnego. W konsekwencji powinna ją charakteryzować między innymi jak najwyższa rozdzielczość
pomiarów z jednoczesnym pomiarem wartości mierzonych
parametrów w sposób ciągły w przestrzeni oraz z możliwością implementacji tej metody w automatycznych systemach kontroli stanu konstrukcji 24/7. Innymi oczekiwanymi
cechami byłyby między innymi również niski koszt i łatwość
aplikacji. Tych cech można oczywiście również sobie życzyć
dla metod aplikowanych w budownictwie hydrotechnicznym
[1, 2].
Na obecnym poziomie rozwoju metod pomiarowych,
nie istnieje taka idealna metoda spełniająca jednocześnie
wszystkie wymienione powyżej wymagania. W konsekwencji
konieczne jest stosowanie zbioru rozwiązań pomiarowych,
z określoną metodologią, który w zależności od potrzeb pozwala osiągnąć optimum najistotniejszych oczekiwanych rezultatów, które to rozwiązania każdorazowo dostosowane
są do indywidualnego przypadku obiektu. Zaznaczmy, że
wspomniana metodologia również podlega rozwojowi wraz
z rozwojem metod pomiarowych i przyrostem wiedzy w danym obszarze.
W monitoringu obiektów hydrotechnicznych – szczególnie
zważywszy na często ich duże wymiary zarówno przekrojów,
a w szczególności ich długości – bardzo istotną cechą metody monitoringu jest możliwość pomiarów przestrzennych
w szczególności w sposób ciągły na długości obiektu. Możliwość taką dają nieinwazyjne metody geofizyczne, przykładowo takie jak miedzy innymi tomografia elektro-oporowa
czy sejsmiczna. Metody te stanowią istotne narzędzia w badaniu obiektów piętrzących i mają określone miejsce w metodyce ich badań, jednakże posiadają jednocześnie szereg
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ograniczeń. Można przypuszczać, że mimo intensywnego
rozwoju nieinwazyjne metody geofizyczne prawdopodobnie
nie uzyskają rozdzielczości przestrzennej oraz dokładności
pomiarów inwazyjnych metod instrumentalnych. Identyfikacja nieinwazyjnymi metodami geofizycznymi relatywnie
małych, lokalnych zmian ośrodka gruntowego, związanych
zwłaszcza z początkową fazą rozwoju procesów destrukcyjnych, jest mało prawdopodobna. Z kolei wczesna informacja
o takich zmianach, których dynamika rozwoju w przypadku
obiektów piętrzących pod obciążeniem – wywołanym piętrzeniem wody – może być bardzo gwałtowna, jest istotna
w ocenie ich stanu i prewencji ewentualnym zagrożeniom
[2-4].
Z kolei biorąc pod uwagę inwazyjne metody instrumentalne, nie pozwalają one na realizację w pełni przestrzennych
pomiarów. Jednakże zastosowanie po pierwsze odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz po drugie odpowiedniej
metodologii ich aplikacji pozwala uzyskać efekt quasi-przestrzenny (quasi-3D) pomiarów.
Obecnie zwracają uwagę dwie grupy metod instrumentalnych, które pozwalają uzyskać efekt quasi-3D pomiarów
oraz mają istotny potencjał aplikacyjny w zakresie budownictwa hydrotechnicznego. Są to metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz wybrane metody
pomiaru odkształceń. W obu kluczowym elementem jest
liniowy czujnik pomiarowy, umożliwiający pomiary ciągłe
lub quasi ciągłe liniowo w przestrzeni. Jest on instalowany
w zależności od potrzeb w korpusie i/lub podłożu na długości obiektu. Takie rozwiązanie umożliwia detekcję miejsc
i przekrojów, w których pojawia się niekorzystne zjawisko
lub proces na całej długości obiektu. Oczywiście im więcej
w przekroju obiektu będzie zlokalizowanych czujników liniowych tym efekt quasi-przestrzennego monitoringu będzie
pełniejszy. Jednakże z drugiej strony wraz ze wzrostem
liczby czujników rosną koszty systemu monitoringu oraz
również komplikują się prace budowlane, o ile mówimy
o nowo budowanym lub remontowanym obiekcie. W konsekwencji jednym z warunków zaprojektowania efektywnych
systemów pomiarowych quasi-3D jest dobór optymalnej
liczby czujników liniowych i ich lokalizacji, które pozwoliłyby
uzyskiwać informację o kluczowych strefach obiektu na
jego długości.
Czujniki te powinny być uzupełnione dodatkowymi czujnikami w wybranych przekrojach obiektu, w tym w szczególności umożliwiającymi realizację pomiarów w profilach
pionowych w sposób liniowy lub quasi-liniowy. Umożliwiałoby to pełniejsze, quasi-przestrzenne monitorowanie procesu
destrukcyjnego.
Czujniki w przekrojach pomiarowych obiektu mogą zostać zaplanowane i zainstalowane z wyprzedzeniem w miejscach spodziewanych, potencjalnych, największych, niekorzystnych zmian, największego ryzyka, w tym georyzyka,
na przykład w miejscach największych, prognozowanych,
obliczeniowych odkształceń konsolidacyjnych. Mogą one
również zostać w razie potrzeby doinstalowane w przekroju
z zaistniałym niekorzystnym zjawiskiem, po zidentyfikowaniu zagrożonego przekroju liniowym systemem monitoringu
zainstalowanym na długości obiektu. Obie wspomniane
metody zostały szerzej opisane w kolejnych rozdziałach
artykułu.
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Rys. 1. Pole temperatury przekroju zapory zarejestrowane w tej samej chwili dla różnych długości warstwy sufozyjnej oraz różnych wartości
współczynnika filtracji [8].
Fig. 1. Temperature fields of an embankment cross-section registered at the same time for different lengths of suffusion layer and for different values of suffusion layer hydraulic conductivity [8].

3. Metoda termomonitoringu procesów
filtracyjno-erozyjnych w koncepcji
monitoringu quasi-3D
Erozja wewnętrzna jest jednym z głównych zagrożeń dla
wałów i zapór. Właściwy monitoring tego procesu jest jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia tym obiektom
bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów ich potencjalnych remontów. Wśród różnych metod monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych, metoda termomonitoringu jest
szczególnie cenna i rekomendowana [5, 6].
Termiczne metody analizy przepływu wody w gruncie
opierają się na relacjach w procesach transportu ciepła
i cieczy, które są procesami sprzężonymi. Zmiana wilgotności gruntu, a szczególnie zaistnienie i zmiany w prędkości
filtrującej wody powodują istotne zaburzenia w dystrybucji
ciepła w korpusie i podłożu obiektu. W konsekwencji, pomiar temperatur w korpusie i ich analiza pozwalają na identyfikację przecieków oraz monitoring procesów filtracyjnych.
Ponieważ proces erozji wpływa na pole wektorowe filtracji,
wpływa on również pośrednio na pole temperatury ośrodka gruntowego. Każdy z rodzajów procesu erozji powoduje
charakterystyczne zaburzenia pola hydro-termicznego [7, 8].
W konsekwencji, metoda termomonitoringu umożliwia detekcję i analizę zarówno procesów filtracyjnych, jak i erozyjnych.
Przykładowo, na Rys. 1 przedstawiono przykład analizy numerycznej wpływu różnych stadiów rozwoju procesu sufozyjnego na pole termiczne przekroju zapory w tym

samym momencie czasowym, tego samego obiektu, przy
identycznych obciążeniach termicznych i hydraulicznych.
Widać wyraźnie wzrost napływu ciepła ze zbiornika w głąb
korpusu obiektu, w obszarze największych gradientów hydraulicznych wraz z rozwojem procesu erozyjnego.
Metoda termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz przykłady jej aplikacji zostały opisane w licznych
artykułach [np. 1, 9-11].
Jednym z fundamentów sukcesu metody termomonitoringu było zastosowanie liniowych pomiarów temperatury.
Możliwość ciągłych na długości obiektu pomiarów wprowadziła jakościową zmianę w monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych w stosunku do monitoringu punktowego, prowadzonego jedynie w wybranych miejscach obiektu.
Jedną ze stosowanych w termomonitoringu liniowych
technologii pomiaru temperatury jest pomiar za pomocą
światłowodu z zastosowaniem analizy spektralnej rozproszenia impulsu laserowego wpuszczanego w ten światłowód [12]. Obecnie aparatura stosowana do monitoringu
obiektów hydrotechnicznych umożliwia pomiar temperatury
światłowodu z rozdzielczością przestrzenną jednego metra
i pozwala na pomiar temperatury co najmniej z rozdzielczością 0,1 °C na długości do kilkudziesięciu kilometrów jednego kabla. Światłowody stosowane do pomiaru temperatury
na obiektach hydrotechnicznych posiadają wodoszczelne,
opancerzone płaszcze. Umożliwia to ich łatwą instalację
na budowie, szczelność, bardzo dużą wytrzymałość oraz
gwarantuje trwałość sięgającą minimum kilkudziesięciu lat.
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a)

b)

Rys. 2. Przykład pomiarów temperatury zrealizowanych na zaporze Kozłowa Góra: a) w pionowym profilu pomiarowym, b) na odcinku
czujnika liniowego położonego wzdłuż zapory w jej korpusie.
Fig. 2. An example of temperature measurements carried out on the Kozłowa Góra Dam: a) in a vertical measurement profile, b) in a section of a linear sensor laid along the dam in its main body.

Technologią alternatywną dla światłowodów jest technologia zintegrowanych wielopunktowych kabli pomiarowych
(ang. multi-sensor cables). Jest to kabel, w którego wnętrzu
są umieszczone i zintegrowane pojedyncze czujniki temperatury oraz kable komunikacyjny i zasilania. Pojedyncze
czujniki temperatury w takim kablu rozłożone są na jego
długości w stałych lub indywidualnie wyznaczonych odstępach. Odległość między czujnikami musi być tak dobrana,
aby uzyskać quasi-ciągłość pomiarów, odpowiadającą poziomem rozdzielczości przestrzennej czujnikom światłowodowym. Główną zaletą tego rozwiązania, dla krótkich odcinków pomiarowych do kilkuset metrów, jest jego nawet
kilkukrotnie niższy koszt niż aparatury do termomonitoringu
światłowodowego. Przykładem takiego kabla pomiarowego
jest MCableS © firmy Neostrain. Technologia wielopunktowych kabli pomiarowych oprócz instalacji wzdłuż obiektu
z powodzeniem jest aplikowana również do pomiarów temperatury wody w piezometrach. Ze względu na swoją małą
średnicę w stosunku do „pęku” niezależnie zainstalowanych
w piezometrze czujników, kabel taki nie blokuje możliwości
ręcznych pomiarów okresowych w piezometrze, na przykład
ciśnienia, które niejednokrotnie są wymagane na zaporze,
również celem weryfikacji pomiarów automatycznych.
Połączenie ciągłych pomiarów temperatury na długości
obiektu piętrzącego z pionowymi pomiarami profili temperatury, realizowanymi w wybranych przekrojach obiektu,
pozwala na uszczegółowienie analizy procesów destrukcyjnych w interesującym przekroju i uzyskanie efektu quasi-przestrzennej analizy. W szczególności, po detekcji rozwoju
procesu destrukcyjnego na długości obiektu metodą pomiarów liniowych można w tym przekroju obiektu zainstalować
dodatkowe pionowe profile pomiarowe temperatury. Do tego
celu można zastosować, w zależności od potrzeb, wspomnianą już wcześniej metodę pomiaru temperatury wody
w piezometrze lub czujniki wbijane lub wwiercane bezpośrednio w grunt.
Omawiany system termomonitoringu quasi-3D został
przykładowo zaprojektowany i zainstalowany na zaporze
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Kozłowa Góra, gdzie wzdłuż zapory poprowadzono liniowe
czujniki temperatury, a w jej przekrojach, w piezometrach
zainstalowano wielopunktowe czujniki temperatury do wykonywania pomiarów pionowych profili temperatury. Rys. 2
pokazuje przykład pomiaru temperatury realizowanego tym
systemem.

4. Pomiary odkształceń metodą
instrumentalną w koncepcji monitoringu
quasi-3D
Pomiary odkształceń są jednym z istotnych elementów
monitoringu zjawisk i procesów destrukcyjnych, zachodzących w podłożu i/lub korpusie obiektu piętrzącego. Znaczące
ryzyko wystąpienia odkształceń obiektów hydrotechnicznych
wynikać może między innymi z niejednokrotnie dużych
wymiarów budowli hydrotechnicznej, a więc i znaczących
generowanych obciążeń, z obciążenia piętrzeniem zbiornika i z procesów filtracyjnych. Ponadto obiekty budowlane,
w tym budowle hydrotechniczne, są coraz częściej lokalizowane na obszarach zwiększonego georyzyka. Obszary takie
to obszary występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, na przykład: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe,
sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne i wkładki gruntów
organicznych, oraz obszary zdegradowane przez człowieka – w szczególności obszary pokopalniane i pohutnicze.
W przypadku wykonywania inwestycji w miejscach występowania gruntów słabonośnych odpowiednio dobrany system monitoringu będzie dostarczał inwestorowi informacji
o potencjalnych nierównomiernych osiadaniach, wypieraniu
gruntu spod budowli, przechyleniach i przemieszczeniach
konstrukcji, stopniu konsolidacji podłoża itp. W efekcie te
cenne informacje pozwalają na świadome podejmowanie
optymalnych decyzji w toku inwestycyjnym, właściwe prowadzenie robót, a po ich zakończeniu na prowadzenie monitoringu i pozyskiwanie dokładnych ocen stanu obiektu.
Zgodnie z zaproponowaną w p. 2 koncepcją quasi-przestrzennego monitoringu odkształceń, jej podstawowym
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elementem jest liniowy lub quasi-liniowy czujnik przemieszczeń. Czujnikiem takim może być czujnik światłowodowy,
działający podobnie jak opisany wcześniej światłowodowy
czujnik temperatury, to jest na zasadzie analizy widma światła rozproszonego w światłowodzie [13]. Jednakże czujniki
te obecnie posiadają szereg ograniczeń: umożliwiają wyłącznie jakościowy pomiar odkształceń gruntu, mają małą
wytrzymałość na rozciąganie (w przypadku światłowodów
ze szklanym rdzeniem) oraz posiadają relatywnie bardzo
kosztowną głowicę pomiarową. Innym, interesującym rozwiązaniem pomiarowym, umożliwiającym quasi-liniowe pomiary przemieszczeń pionowych w zadanym profilu pomiarowym o długości do kilkuset metrów, jest hydroprofilometr.
W urządzeniu tym czujnikiem pomiarowym jest przewód,
przez który przepychana jest ciecz, której poziom jest mierzony w zadanych punktach w stosunku do poziomu referencyjnego, wyznaczając w tych punktach położenie przewodu.
Odpowiednio gęsty pomiar punktów położenia przewodu pomiarowego umożliwia uzyskanie quasi-ciągłości pomiarów.

Rys. 3. Przykład głowicy pomiarowej hydroprofilometru (rys. Neostrain).
Fig. 3. An example of the hydroprofile meter measurement unit
(fig. by Neostrain).

Hydropofilometry są coraz popularniej stosowane w monitoringu nasypów i posadowień w budownictwie lądowym
szczególnie w monitoringu nasypów drogowych. W hydrotechnice natomiast dotychczas nie były często stosowane.
W systemie quasi-3D monitoringu odkształceń, monitoring liniowy hydroprofilometrem może być uzupełniony klasycznymi punktowymi czujnikami odkształceń, dobranymi
indywidualnie do badanego zagadnienia i pozwalającymi
na jego szerszą ocenę zarówno pod względem rodzaju
mierzonych parametrów, jak i ich przestrzennej dystrybucji.
Czujnikami tymi mogą być inklinometry, ekstensometry, hydroniwelatory wielopunktowe i inne.

5. Przykład systemu monitoringu quasi-3D
procesów filtracyjno-erozyjnych oraz
odkształceń na zaporze ziemnej
Obie opisane powyżej metody pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń

zostały zaproponowane jako elementy monitoringu jednej
z zapór ziemnych w Europie Środkowej, będącej obecnie
w fazie projektowania. Schemat zaproponowanego rozwiązania monitoringu prezentuje Rys. 4. Zapora ta o planowanej
wysokości kilkunastu metrów posiadać będzie ekran szczelny (na Rys. 4 zaznaczony na żółto) po stronie odwodnej,
który będzie połączony z szczelną ścianką, zaplanowaną
w podłożu stopy odwodnej obiektu.
Koncepcja systemu quasi-3D monitoringu tej zapory opiera się po pierwsze w szczególności na liniowych, ciągłych
na długości zapory systemach termomonitoringu procesów
filtracyjno-erozyjnych oraz przemieszczeń. Drugim istotnym
elementem tej koncepcji są pionowe profile pomiarowe temperatury oraz przemieszczeń, umieszczone w wybranych
przekrojach pomiarowych obiektu. Przekroje te zostały zlokalizowane na całej długości zapory w szczególności w strefach największego potencjalnego ryzyka, w tym w strefach
zwiększonego georyzyka, wynikającego z istnienia w podłożu stref słabszych gruntów.
W zakresie systemu termomonitoringu zaprojektowano
zainstalowanie w korpusie zapory liniowych światłowodowych czujników temperatury, położonych na całej długości
zapory w dwóch strefach. Pierwsza strefa to przestrzeń korpusu zlokalizowana bezpośrednio w pobliżu uszczelnienia
zapory, po jego stronie odpowietrznej. Drugi obszar to stopa
odpowietrzna zapory. Taka lokalizacja liniowych czujników
światłowodowych temperatury, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów systemu termomonitoringu, pozwala w sposób
liniowy monitorować zarówno strefę potencjalnego wnikania
przecieku w obiekt, umożliwiając bardzo wczesną jego detekcję, jak również pozwala na monitoring strefy potencjalnej
akumulacji przecieku po stronie odpowietrznej.
Dodatkowo w planowanych przekrojach pomiarowych
zapory zaproponowano umieszczenie pionowych profili termometrycznych w piezometrach. Uzupełniają one system
quasi-3D termomonitoringu zapory o możliwość analizy hydrotermicznej również w jej poprzecznych płaszczyznach
w stosunku do układu czujników liniowych.
Pomiary temperatury w korpusie zapory mają być również
uzupełnione systemem pomiarów zewnętrznych obciążeń
termicznych zapory, w tym odpowiednio zaprojektowanych
systemów pomiarów temperatur powietrza i wody zbiornika.
W zakresie systemu quasi-3D pomiaru odkształceń na zaporze, do monitoringu liniowego przemieszczeń pionowych
na długości zapory wybrano hydroprofilometry. Przewody
pomiarowe hydroprofilometrów umieszczone są w strefie
kontaktu korpusu zapory z podłożem celem bezpośredniego pomiaru wpływu przemieszczeń podłoża zapory na jej
korpus. Sekcja pomiarowa każdego z hydroprofilometrów
rozpoczyna się studnią pomiarowo-dostępową (niebieskie
walce na Rys. 4), zlokalizowaną w stopie odpowietrznej zapory. Ze studni, w korpus zapory, wprowadzony jest przewód
pomiarowy biegnący do osi zapory i potem wzdłuż niej, by
w końcu wrócić do kolejnej studni, która jest równocześnie
studnią początkową dla kolejnego hydroprofilometru. W ten
sposób uzyskano ciągłość pomiarów w osi zapory oraz dodatkowo ciągłe profile poziome przemieszczeń pionowych
pomiędzy osią zapory a studniami pomiarowo-dostępowymi.
Liniowy system pomiarów odkształceń poziomych wzdłuż
zapory uzupełniają pionowe profile inklinometrów automa-
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Rys. 4. Elementy układu quasi-przestrzennych systemów termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz monitoringu odkształceń.
Fig. 4. Elements of the setup of quasi-spatial systems for the thermal monitoring of seepage and erosion processes and deformation
monitoring.

tycznych, zlokalizowane w planowanych przekrojach pomiarowych zapory. Ponadto na koronie zapory zlokalizowano
czujniki automatycznych hydroniwelatorów wielopunktowych, umożliwiające wysoko precyzyjne pomiary przemieszczeń pionowych tego elementu zapory.
System monitoringu zapory uzupełniają inne czujniki,
w tym repery geodezyjne, czujniki ciśnienia w piezometrach,
instrumenty do pomiarów wydatków drenażu, itd.

6. Wnioski
Rozwój metod pomiarowych, metodologii pomiarów i ich
analizy, w tym rozwój automatycznych systemów kontroli
stanu obiektów budowlanych, daje możliwość stosowania
skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań pomiarowych. Dotyczy to również budownictwa hydrotechnicznego, w szczególności obiektów piętrzących takich jak zapory
i wały przeciwpowodziowe. Dla obiektów tych minimalizacja
ryzyka awarii i/lub remontów stanowi bardzo istotne zagadnienie.
Zaprezentowane w artykule innowacyjne, liniowe czujniki termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz
przemieszczeń wydają się mieć bardzo duży potencjał zastosowania w monitoringu obiektów piętrzących, dla których
to monitoring właśnie tych parametrów jest niezwykle istotny
w ocenie ich stanu i bezpieczeństwa.
W artykule przestawiono w szczególności koncepcję quasi-przestrzennego monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz przemieszczeń. Jest to rozwiązanie, którego
aplikacja w szczególności wykorzystuje zalety czujników
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liniowych i opiera się właśnie na ich odpowiednim zastosowaniu w systemie monitoringu obiektu.
Zaproponowane rozwiązania wydają się cenne i posiadają duży potencjał aplikacyjny. Biorąc po uwagę rozwój
metod pomiarowych oraz dziedziny automatycznej kontroli
stanu konstrukcji prawdopodobnie będą stosowane coraz
częściej w budownictwie hydrotechnicznym.

Literatura
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

Radzicki, K.: The important issues of levees monitoring with
special attention to thermal-monitoring method application,
w Proc. of South Baltic Conference on New Technologies
and Recent Developments in Flood Protection, 5-6 June,
Gdańsk, 2012.
Radzicki, K.: Badania filtracji w ziemnych budowlach
piętrzących metodami termo detekcji, Gospodarka Wodna,
nr 5, (2005), 372-376.
FloodPRoBe: Rapid and cost-effective dike condition assessment methods: geophysics and remote sensing, Report
Number: WP3-01-12-20, (2013),136.
Fauchard, C., Meriaux, P.: Geophysical and geotechnical
methods for diagnosing flood protection dikes. Guide for
implementation and interpretation, Cemagref-Edition, Paris,
(2007), 124.
Fry, J. J.: How to Prevent Embankments from Internal Erosion Failure?, w Proc. of International Symposium on Dams
for a Changing World, 5 June, Kyoto, Japonia, (2012), 6.
ICOLD: Internal erosion processes and engineering assessment, w Internal erosion of existing dams, levees and dikes,
and their foundations, Bulletin no. 164, Vol. 1, 2013.
Radzicki, K., Bonelli, S.: A possibility to identify piping erosion
in earth hydraulic works using thermal monitoring, w Proc. of
8th ICOLD European Club Symposium, 22-25 September,
Innsbruck, Austria, (2010), 618-623.

Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych…

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Radzicki, K., Bonelli, S.: Monitoring of the suffusion process
development using thermal analysis performed with IRFTA
model, w Proc. of 6th ICSE, (2012), 593-600.
Beck, Y. L., Cunat, P., Guidoux, C., Artieres, O., Mars, J., Fry,
J. J.: Thermal monitoring of embankment dams by fiber optics, w Proc. of 8th ICOLD European Club Dam Symposium,
22-23 September, Innsbruck, Austria, (2010), 461-465.
Radzicki, K.: Analyse retard des mesures de températures
dans les digues avec application à la détection de fuites
(Zastosowanie analizy odpowiedzi opóźnionej w pomiarach
temperatury ziemnych obiektów hydrotechnicznych do identyfikacji przecieków), Ph.D. thesis, AgroParisTech, Paryż,
(2009), 198.
Radzicki, K., Bonelli, S.: Thermical seepage monitoring in the
earth dams with Impulse Response Function Analysis model,
w Proc. 8h ICOLD European Club Symposium, 22-25 September, Innsbruck, Austria, (2010), 649-654.
Vogel, L. B., Cassens, C., Graupner, A., Trostel, A.: Leakage
detection systems by using distributed fiber optical temperature measurements, w Proc. of SPIE Smart Structures and
Materials, vol. 4328, (2001), 23–34.
Artieres, O., Beck, Y. L., Fry, J. J., Guidoux, C., Pinettes, P.:
Monitoring of earthdams leaks and stability with fibre optics
monitoring solution for canal dykes, w Proc. of 8th ICOLD
European Club Dam Symposium, Innsbruck, Austria, 22-23
September, (2010), 423-437.

♦
Otrzymano 27 października 2014, zaakceptowano 19 grudnia 2014.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 1, (2015)

87

