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EROZJA WSTECZNA SKONCENTROWANY PRZECINEK

CASE STUDY – MONITORING WAŁU

 W 2018 r. wykonano badania metodą WLAP holenderskiego wału przeciwpowodziowego morza Północnego.
W rezultacie badań wykryto strefę przecieków w podłożu pod wałem. W strefie tej metoda termiczna pozwoliła 
zaobserwować zmianę kierunku przepływu wody powiązaną bezpośrednią ze zmiennością pływową stanu wody w morzu.

 Innowacyjna metoda wykrywania przecieków w głębokich wykopach wykorzystuje przewody pomiarowe 
zainstalowane pionowo w ziemi jeszcze przed rozpoczęciem głębienia wykopu. Zwiększona wilgotność gruntu, 
a zwłaszcza przepływ wody w gruncie z powodu przecieku jest lokalizowany przy użyciu technologii WLAP co umożliwia 
precyzyjną detekcję przecieków w konstrukcji głębokich wykopów. Dokładne informacje o miejscu wycieku pozwalają 
na precyzyjną iniekcję w problematycznym punkcie a w konsekwencji na ekonomiczne planowanie i bezpieczne 
wykonanie wykopu i budynku. 

Odbiorcy:  Firmy budowlane, Specjaliści od wykonywania głębokich wykopów 
oraz specjalistycznych robót budowlanych, Deweloperzy.

Korzyści ze stosowania: 

- jedyna skuteczna technologia lokalizacji przecieków 

- optymalizacja kosztów wykonania głębokiego wykopu 

- minimalizacja ryzyka katastrofy budowlanej

Zakres stosowania: 

- głębokie wykopy

- obiekty budowlane w centrach miast

CASE STUDY – DETEKCJA PRZECIEKU W ŚCIANCE SZCZELINOWEJ

 Podczas budowy wieżowca zostały wykonane ścianki 
szczelinowe do głębokości 40 m, w których wykop zaczęto pogłębiać. 
Na głębokości 10 m w kilku miejscach na dnie wykopu pojawiły się 
intensywne wycieki. Ze względu na bezpieczeństwo wykopu 
i otaczających go budynków wykop został zasypany. Kluczowe 
informacje o przecieku otrzymano po zastosowaniu naszej metody 
WLAP. Precyzyjnie określono lokalizację przecieku, ich intensywność
i kierunek oraz zasięg przepływu wody.
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 Technologia WLAP to metoda monitoringu przecieków i procesów 
erozyjnych, która daje wczesną i bardzo dokładną informację na temat: 
wystąpienia erozji wewnętrznej, prędkości filtracji wody, oraz miejsca jej 
wystąpienia. Dzięki minimalizacji inwazyjności procesu pomiarowego 
podczas prowadzenia monitoringu, praktycznie nienaruszona pozostaje 
struktura gruntu obiektu a prace nie generują dużych kosztów robót 
ziemnych. WLAP stosuje metodę termiczną podczas procesu pomiarowego, 
która jest rekomendowana do detekcji przecieków i erozji min. przez ICOLD 
czyli Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór.

Piętrzące ziemne obiekty hydrotechniczne

Odbiorcy: Administracja Publiczna, Wody Polskie. 

Korzyści ze stosowania: 

- optymalizacja kosztów remontu ziemnych obiektów piętrzących 

- zmniejszenie zagrożenia wystąpienia przecieków oraz procesów erozyjnych

- poprawa bezpieczeństwa

- technologia tańsza do 5 razy od światłowodowej

Zakres stosowania: 

- zapory ziemne

- wały kanałów

- wały przeciwpowodziowe

- nabrzeża morskie
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Instalacja czujników jest 
możliwa też na znacznych 

Termiczne czujniki 
pasywno-aktywne

Odbiorcy: Administracja Państwowa (zarządcy obiektów 
hydrotechnicznych, dróg), Firmy budowlane, 
Wykonawcy specjalistycznych robót inżynierskich.

Korzyści: 

- wysoka dokładność i rozdzielczość pomiaru,

- duża ilość punktów pomiarowych, 

- możliwość wykonywania pomiarów na długich odcinkach
  pomiarowych,

- łatwość i szybkość instalacji.

Zakres stosowania:

- nasypy, wały, zapory

- głębokie wykopy

- płyty fundamentowe

- mosty

- dachy płaskie

GENEZA PRZECIEKU
I JEGO MONITORING

PRZYKŁAD 
DETEKCJI 
PRZECIEKU 
METODĄ 
WLAP

Dzięki nowoczesnej technologii WLAP możliwy stał się monitoring bez wykopowy,
który można prowadzić na liniowych obiektach piętrzących.

HYDROPROFILOMETR jako urządzenie nowej generacji do pomiarów fundamentów 
i obiektów geotechnicznych

Pomiar przemieszczeń pionowych jest niejednokrotnie kluczowym elementem monitoringu 
obiektów budowlanych i ich podłoża, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. 
Hydroprofilometr służy do wyznaczania pionowych przemieszczeń liniowych oraz poziomych 
profili osiadań.


