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Zastosowanie metody obrazowania elektrooporowego
do rozpoznania pod³o¿a Po³udniowej Obwodnicy Warszawy
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Application of electrical resistivity imaging to ground
recognition of the Warsaw Southern Ring-Road.
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A b s t r a c t. The article presents the usage of electrical
resistivity imaging (ERI) in ground recognition for linear
constructions such as the Warsaw Southern Ring-Road.
Measurements were performed in a gradient array, on
five segments of the route, with previously researched
geological conditions. Measurement method intended to
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K. Cabalski
M. Radzikowski J. Jêdrzejewski
probe the soil matrix on different depths. Therefore, the
electrode array was set to 2 to 5 meters. The resulting
image of resistivity differed in resolution. Resistivity images were correlated with geological data from boreholes in geology-engineering
documentation and other widely available geological information from databases and literature. This allowed to limit ambiguity of interpretation of two-dimensional model of near surface soil matrix resistivity. Thereby, individual ranges of resistivity were assigned to geological content. The measurements allowed to identify geological horizontal variability. Electrical resistivity imaging research confirmed
its utility in the recognition of spatial distribution of geological media in foundation soil. The analysis of completed surveys allowed to
designate the following areas: locations where anthropogenic and organic soils occur, probable location of the edge of the upland on the
eastern side of Vistula River and upper relief of local Neogene clays.
Key words: electrical resistivity imaging (ERI), complex soil conditions, road investment

Stosowanie wielodyscyplinarnego podejœcia, z zastosowaniem metod geofizycznych, do badañ obszarów
o z³o¿onej budowie geologicznej, jest rekomendowane
przez Ercolego i in. (2012) oraz Ziniego i in. (2015). Tworzenie modelu pod³o¿a gruntowego na podstawie badañ
geologiczno-in¿ynierskich zintegrowanych z badaniami
geofizycznymi jest zalecane przez wielu badaczy, np. Dahlina i in. (1994), Kowalczyka i Mieszkowskiego (2011),
Maœlakowskiego i in. (2014) oraz Kowalczyka i in. (2014a,
2015, 2017a, b). Wykorzystanie technik geofizycznych
pozwala, w oparciu o zró¿nicowanie w³aœciwoœci fizycznych, uzupe³niæ oraz uszczegó³owiæ informacjê o pod³o¿u
uzyskan¹ na podstawie wierceñ. Jedn¹ z najczêœciej stosowanych metod geofizycznych w badaniach pod³o¿a dróg
szybkiego ruchu (ekspresowych i autostrad) jest metoda
obrazowania elektrooporowego (ERI - electrical resistivity imaging), nazywana równie¿ metod¹ tomografii elektrooporowej (ERT - electrical resistivity tomography) lub
ci¹g³ych pionowych sondowañ elektrooporowych (CVES
- Continuous Vertical Electrical Sounding). ERI umo¿liwia szczegó³owe, quasi-ci¹g³e odwzorowanie rozk³adu
opornoœci elektrycznej oœrodka. Opornoœæ elektryczna jest
parametrem dobrze odzwierciedlaj¹cym zró¿nicowanie
oœrodka geologicznego pod wzglêdem litologicznym pod
warunkiem, ¿e zakres przewodnoœci elektrycznej wody,
wype³niaj¹cej pory gruntu, jest w¹ski. Poza tym istotna jest
sama wartoœæ mineralizacji wody. Jej wysokie wielkoœci
mog¹ spowodowaæ problemy podczas interpretacji geologicznej. Zasadniczo, wartoœci opornoœci uzyskane na podstawie badañ elektrooporowych nie pozwalaj¹ na
jednoznaczne zidentyfikowanie rodzajów gruntu wystêpuj¹cego w pod³o¿u. Do tego celu niezbêdne s¹ wiercenia

daj¹ce szczegó³ow¹, choæ punktow¹ wiedzê na temat
warunków gruntowych. Dowi¹zanie modelu opornoœci do
danych z wierceñ pozwala na zweryfikowanie przyjêtego
modelu geologiczno-in¿ynierskiego. Stopieñ zgodnoœci
modelu z rzeczywistymi warunkami jest zale¿ny od
z³o¿onoœci warunków gruntowych oraz zakresu zaprojektowanych badañ.
Obrazowanie elektrooporowe jest jedn¹ z najczêœciej
stosowanych metod geofizycznych w badaniach pod³o¿a
dróg. Wykorzystywane jest przede wszystkim do rozpoznawania z³o¿onych warunków geologicznych (GanerÝd
i in., 2006; Wisén i in., 2008; Ngan-Tillard i in., 2010; Osinowo i in., 2011; Maœlakowski i in., 2014; Kowalczyk i in.,
2017a, b) oraz pustek krasowych (Batayneh, Al-Zoubi,
2000; Zhou i in., 2002; Gómez-Ortiz, Martín-Crespo,
2012; Lambert i in., 2013). W badaniach krajowych pomiary geoelektryczne zosta³y okreœlone jako najefektywniejsza metoda geofizyczna do przestrzennego rozpoznania
warunków hydrogeologicznych, w zwi¹zku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad, oraz zalecone do stosowania w tym celu (Rodzoch in., 2006). Pomiary ERI
zosta³y wprowadzone Zarz¹dzeniem nr 58 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Zarz¹dzenie, 2015)
do kanonu badañ geologiczno-in¿ynierskich na potrzeby
rozpoznania budowy pod³o¿a na etapie koncepcji tras dwujezdniowych. Zgodnie z tym zarz¹dzeniem, niezale¿nie od
skomplikowania warunków gruntowych dla dróg dwujezdniowych nale¿y wykonaæ badania metod¹ tomografii elektrooporowej w osi projektowanej drogi (dla obydwu
jezdni) oraz co najmniej trzy otwory wiertnicze w przekroju poprzecznym (oœ, prawa i lewa krawêdŸ drogi), w rozstawie wzd³u¿ osi drogi nie mniejszym ni¿ co 50 m.
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Ponadto w ka¿dym przekroju poprzecznym nale¿y wykonaæ co najmniej jedno sondowanie parametryzuj¹ce
w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne gruntów i ska³ w
pod³o¿u. Dodatkowe pomiary ERT powinny byæ przeprowadzone dla obiektów in¿ynierskich. Takie podejœcie daje
zdecydowanie lepsze rozpoznanie pod³o¿a budowlanego
ni¿ dotychczas stosowane i jego zasadnoœæ potwierdzaj¹
wyniki prezentowane w niniejszej pracy.
Celem niniejszego artyku³u jest potwierdzenie przydatnoœci metody obrazowania elektrooporowego zintegrowanej z badaniami geologicznymi w dok³adniejszym
rozpoznaniu warunków geologicznych. Podejœcie takie
umo¿liwia optymalne zaprojektowanie posadowienia
obiektów in¿ynierskich w ró¿nych warunkach geologicznych zwi¹zanych z geomorfologi¹ terenu

pochodzenia eolicznego: wydmy, równiny piasków przewianych oraz wodnolowcowych: równiny sandrowe,
kemy, pagórki akumulacji szczelinowej, zag³êbienia bezodp³ywowe. Na powierzchni wysoczyzny czêste s¹ te¿
zag³êbienia po bry³ach martwego lodu.
W artykule, podczas omawianiu wyników badañ i ich
dyskusji, zastosowano klasyczny podzia³ stratygraficzny
czwartorzêdu opisany przez Sarnack¹ (1992). Od tego czasu ulega³ on zmianom (Lindner i Marks, 2012; Lindner
i in., 2013; Marks i in., 2016). Niemniej jednak podzia³ wg
Sarnackiej by³ stosowany w Szczegó³owej Mapie Geologicznej Polski tego rejonu (Nowak, 1978; Sarnacka, 1976;
Sarnacka, 1980), Atlasie geologiczno-in¿ynierskim Warszawy (Frankowski i in., 2000), a obecnie jest najczêœciej
wykorzystywany przez dokumentatorów geologiczno-in¿ynierskich.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAÑ
METODYKA BADAÑ ELEKTROOPOROWYCH
Budowa geologiczna oraz warunki geologiczno-in¿ynierskie wystêpuj¹ce w pod³o¿u projektowanej Po³udniowej Obwodnicy Warszawy (POW) s¹ œciœle zwi¹zane
z geomorfologi¹ terenu badañ oraz s¹ charakterystyczne
dla ca³ego regionu aglomeracji warszawskiej (Po¿aryski,
1963; Dzier¿ek, 2015).
Omawiany odcinek POW przebiega przez trzy podstawowe formy geomorfologiczne:
– Równinê Warszawsk¹, na której znajduje siê pocz¹tkowy, 3,5 km odcinek trasy POW;
– Dolinê Œrodkowej Wis³y – odcinek miêdzy km 3+500
a km 15+250;
– Równinê Wo³omiñsk¹, na której znajduje siê ostatni
odcinek POW, miêdzy km 15+250 a km 19+000.
Równinê Warszawsk¹ stanowi wysoczyzna polodowcowa niezdenudowana oraz zdenudowana, tworz¹ca doœæ
wyrównan¹ powierzchniê, o rzêdnych wahaj¹cych siê ok.
100–115 m n.p.m. Mo¿na na niej wyró¿niæ ca³y szereg drugorzêdnych form geomorfologicznych, takich jak: kemy,
powierzchnie przep³ywu wód lodowcowych, pagórki akumulacji szczelinowej, poziom erozyjno-denudacyjny,
interstadialn¹ dolinê rzeczn¹, równinê zastoiskow¹, porzucone starorzecza po przep³ywach wód lodowcowych i zag³êbienia po martwym lodzie (Sarnacka, 1976).
Dolina Œrodkowej Wis³y to typowa dla œrodkowej Polski dolina rzeczna z tarasami zalewowymi oraz nadzalewowymi. Od Równiny Warszawskiej odcina j¹ wysoka na
kilkanaœcie metrów skarpa (tzw. skarpa warszawska), której nachylenie wynosi przeciêtnie 24°, a lokalnie dochodzi
nawet do 30° (Frankowski i in., 2000). Istotna z geologiczno-in¿ynierskiego punktu widzenia problematyka statecznoœci skarpy warszawskiej w rejonie przebiegu POW
zosta³a szerzej omówiona przez Kaczmarka (2014),
Kowalczyka i in. (2014b), Kaczmarka i Dobaka (2015)
oraz Kaczmarka i Popielskiego (2016).
Na odcinku warszawskim, w dolinie wyró¿nia siê najczêœciej dwa tarasy zalewowe (ni¿szy i wy¿szy) oraz trzy
nadzalewowe (ni¿szy – praski, wy¿szy – falenicki, i najwy¿szy – otwocki) (Sarnacka, 1980). Rzêdne terenu w
dolinie Wis³y wahaj¹ siê w granicach 80–95 m n.p.m.
Równina Wo³omiñska to wysoczyzna morenowa, a w
rejonie wschodniego koñca POW czêsto okreœlana jako
jej ni¿szy poziom erozyjno-denudacyjny (Nowak, 1978).
Rzêdne terenu wahaj¹ siê ok. 100–110 m n.p.m. KrawêdŸ
miêdzy Równin¹ Wo³omiñsk¹, a Dolin¹ Œrodkowej Wis³y
nie jest tutaj tak wyraŸna jak na zachodnim brzegu Wis³y,
poniewa¿ najczêœciej maskuj¹ j¹ formy morfologiczne

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodê obrazowania elektrooporowego (ERI). Podstawy teoretyczne metody elektrooporowej oraz jej dotychczasowy
rozwój i zastosowanie s¹ opisane w literaturze przedmiotu
(Dahlin, 1996; Samouëlian i in., 2005; Loke, 2011; Loke
i in., 2013).
Pomiary ERI wykonano, aparatur¹ Terrameter LS
szwedzkiej firmy ABEM z u¿yciem 4 kabli, wzd³u¿
których rozmieszczono po 21 elektrod w rozstawie co 2 m
(linia pomiarowa V), 3 m (linia pomiarowa III) oraz co 5 m
(linie pomiarowe I, II, IV), na ka¿dym z nich. Wykonanie
pomiarów wzd³u¿ linii pomiarowej I, IV oraz V wymaga³o
zastosowania techniki roll-along. W uproszczeniu polega
ona na wykonywaniu pomiarów na czterech kablach i gdy
elektrody z pierwszego kabla wezm¹ udzia³ we wszystkich
zaprojektowanych pomiarach, jest on przenoszony na
koniec linii pomiarowej. Van Overmeeren i Ritsema (1988)
oraz Dahlin (1996) przedstawili w swoich pracach
dok³adniejszy opis tej techniki. Roll-along umo¿liwia
wykonywanie d³ugich, je¿eli potrzeba nawet kilkukilometrowych, linii pomiarowych, nie wp³ywaj¹c na g³êbokoœæ
penetracji badania. Pomiary wykonano uk³adem gradientowym, który daje dobre rezultaty przy rozpoznawaniu/kartowaniu poziomej zmiennoœci. Dahlin i Zhou
(2006) szczegó³owo opisali w swojej publikacji uk³ad gradientowy z zastosowaniem kombinacji wielu elektrod
pr¹dowych.
Dane opornoœci pozornej uzyskane w pomiarach terenowych zosta³y przetworzone za pomoc¹ programu
Res2DInv (Loke, 1996-2002; Loke i in., 2003), w celu
otrzymania dwuwymiarowego modelu opornoœci przypowierzchniowej czêœci oœrodka geologicznego. W geometrii
2D interpretacji modelu oœrodka dokonuje siê dyskretyzuj¹c przestrzeñ pomiarow¹ na prostok¹tne komórki, a nie
na p³asko-równoleg³e warstwy o nieskoñczonej rozci¹g³oœci jak ma to miejsce w przypadku pionowych sondowañ
elektrooporowych (Loke, 2001). Umo¿liwia to œledzenie
zmian opornoœci elektrycznej oœrodka zarówno w kierunku
pionowym, jak i poziomym. W Res2DInv wykonano kilka
dzia³añ, ¿eby otrzymane modele opornoœci najlepiej odwzorowywa³y rzeczywistoœci. Po pierwsze, zosta³y usuniête punkty pomiarowe, których wartoœci opornoœci s¹
znacz¹co ró¿ne w porównaniu z s¹siednimi danymi (bad
data points). Nie usuniêcie tych danych mog³oby spowodowaæ wystêpowanie fa³szywych anomalii na przekroju
pomierzonej opornoœci pozornej, co niekorzystnie wp³ynie
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na wynik koñcowy. Nastêpnie wprowadzono poprawkê
topograficzn¹ na podstawie numerycznego modelu terenu
(Digital Elevation Model). Kolejnym krokiem przetwarzania by³o wykonanie inwersji danych z wykorzystaniem obu
dostêpnych w programie algorytmów, które wymuszaj¹ na
przekroju g³adkie (the smooth inversion method) albo ostre
(the robust inversion method) przejœcia pomiêdzy prezentowanymi danymi. Dalszej analizie poddano rezultaty
otrzymane w wyniku inwersji przy zastosowaniu algorytmu wyg³adzonego modelu wartoœci opornoœci (the smoothness-constrained least-squares method with smoothing of
model resistivity values). Inwersj¹ w geofizyce okreœla siê
dopasowanie teoretycznego modelu oœrodka do danego
zestawu danych pomiarowych (Lines, Treitel, 1984). Proces przeprowadza siê w kilku krokach. Pierwszym jest rozwi¹zanie zadania odwrotnego (inversion problem), co
pozwala na wygenerowanie modelu opornoœci na podstawie pomierzonych wartoœci opornoœci pozornej. Drugi
krok to rozwi¹zanie zadania prostego (forward problem) otrzymany model opornoœci jest u¿yty do wyliczenia opornoœci pozornej. Nastêpnie wykonuje siê kolejne iteracje,
dopasowuj¹c model oœrodka do rezultatów pomiarów do
momentu, gdy pomierzone i obliczone wartoœci opornoœci
s¹ satysfakcjonuj¹co porównywalne. Dopasowanie pomiêdzy pomierzonymi a obliczonymi wartoœciami opornoœci
okreœla b³¹d dopasowania.
Interpretacjê geologiczn¹ przekrojów rozk³adu opornoœci otrzymanych w wyniku inwersji przeprowadzono w
kilku etapach. Na ka¿dym z przekrojów dokonano podzia³u na warstwy fizyczne o zbli¿onej wartoœci opornoœci.
Nastêpnie odniesiono wydzielone warstwy fizyczne do
danych geologicznych pochodz¹cych z archiwalnej dokumentacji (Bulanda i in., 2013). W przypadku interpretacji
po³o¿enia stropu i³ów neogeñskich, rozpoznanie na podstawie ww. dokumentacji nie zawsze by³o wystarczaj¹ce.
Wówczas korzystano z danych z Atlasu geologiczno-in¿ynierskiego Warszawy (Frankowski i in., 2000). Ostatnim
krokiem by³a korekta lub/i uszczegó³owienie dokonanych
w pierwszym etapie wydzieleñ.
WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA
Wyboru lokalizacji wykonanych badañ dokonano na
podstawie szczegó³owej analizy wyników badañ geologiczno-in¿ynierskich zawartych w „Dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej okreœlaj¹cej warunki geologiczno-in¿ynierskiej posadowienia obiektów budowlanych
Po³udniowej Obwodnicy Warszawy...” (Bulanda i in.,
2013) oraz innych danych geologicznych dostêpnych m.in.
w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (aplikacja GeoLog, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/landing). Ich wyboru dokonano tak, ¿eby mo¿na by³o rozpoznaæ szerokie
spektrum problematyki geologicznej, które jest celem zainteresowañ w trakcie dokumentowania pod³o¿a inwestycji
drogowych ze szczególnym uwzglêdnieniem posadowienia obiektów in¿ynierskich. Rozstaw elektrod, wynosz¹cy
2-5 m, umo¿liwi³ dok³adniejsze rozpoznanie pod³o¿a na
potrzeby ewentualnego poœredniego sposobu posadowienia obiektów in¿ynierskich. Gdyby celem by³o rozpoznanie pod³o¿a pod posadowienie nasypów drogowych, to
wówczas nale¿a³oby przyj¹æ rozstaw elektrod ok. 1 m,
¿eby uzyskaæ odpowiedni¹ rozdzielczoœæ obrazów opornoœci. Wyniki pomiarów o takim rozstawie nie s¹ jednak prezentowane w niniejszym artykule.
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W nawi¹zaniu do za³o¿onych kryteriów wytypowano
piêæ poligonów badawczych, wzd³u¿ trasy projektowanej
POW:
I-I - skarpa warszawska, deluwia, koluwia i zabagnienia przyskarpowe;
II-II - wystêpowanie gruntów antropogenicznych,
pod³o¿e plioceñskie;
III-III - grunty spoiste madowe, o charakterze wysadzinowym;
IV-IV - rozpoznanie zamaskowanej krawêdzi wysoczyzny i wystêpowanie czwartorzêdowych i³ów;
V-V - wystêpowanie gruntów organicznych (namu³y
i torfy) niewielkich mi¹¿szoœci.
Poligon I-I (ryc. 1, 2A)
W rejonie tym, kluczowym zagadnieniem jest rozpoznanie budowy skarpy warszawskiej, z³o¿onej z dwóch
poziomów glin zwa³owych zlodowacenia œrodkowopolskiego, podœcielonych piaskami rzecznymi interglacja³u
mazowieckiego oraz preglacja³u, które zalegaj¹ na i³ach
neogeñskich. Wa¿nym elementem budowy geologicznej
mog¹ byæ utwory deluwialne oraz koluwialne.
Problematykê statecznoœci skarpy warszawskiej na podstawie pomiarów elektrooporowych, przeprowadzonych w
niewielkiej odleg³oœci od projektowanej trasy Po³udniowej
Obwodnicy Warszawy, przedstawiono w pracach Kaczmarka (2014) oraz Kowalczyka i in. (2014b). Przekrój
elektrooporowy I-I zosta³ wykonany w obrêbie projektowanego przebiegu drogi POW i jest generalnie zgodny
z wynikami elektrooporowymi uzyskanymi wczeœniej w
tym rejonie.
Poni¿ej krawêdzi skarpy warszawskiej wystêpuj¹ grunty
organiczne (torfy i namu³y). Dok³adne rozpoznanie zasiêgu przestrzennego i g³êbokoœci zalegania gruntów organicznych jest istotne przy wyborze sposobu posadowienia
obiektów. Ma równie¿ kluczowe znaczenie dla zaprojektowania przebiegu trasy pod wzglêdem ekonomicznym,
zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo wykonania oraz jej póŸniejszego funkcjonowania. W dalszym kilometra¿u projektowanej trasy POW grunty organiczne wystêpuj¹ jako facja
powodziowa (mady) na tarasach Wis³y oraz w zag³êbieniach bezodp³ywowych.
Na przekroju elektrooporowym wzd³u¿ linii I-I
(ryc. 2A), na podstawie zmiennoœci zakresów opornoœci
oraz wiedzy geologicznej o obszarze badañ z materia³ów
archiwalnych (Frankowski i in., 2000; Bulanda i in., 2013),
wyró¿niono 8 kompleksów, którym przypisano treœæ geologiczn¹. Najg³êbiej zidentyfikowan¹ warstw¹ s¹ i³y neogeñskie – oznaczone jako (1). Zró¿nicowanie opornoœci
wskazuje, ¿e relief stropu tej warstwy jest zmienny. Informacja ta mo¿e siê okazaæ istotna podczas projektowania
œcian szczelnych lub szczelinowych, w celu posadowienia
obiektów in¿ynierskich. W zachodniej czêœci przekroju
jest widoczny kontakt i³ów neogeñskich z warstw¹
o opornoœci powy¿ej 100 Wm, zidentyfikowan¹ jako piaski fluawioglacjalne (2). Na tych piaskach zalega warstwa
glin wysoczyznowych (o opornoœci 30-50 Wm) okreœlona
(3). Na krawêdzi skarpy wysoczyzny wyró¿niono nasypy
(10). Czêœæ tego wydzielenia mog¹ stanowiæ utwory deluwialne i/lub koluwialne, których w analizowanych otworach wiertniczych nie stwierdzono. W piaskach rzecznych
(7) wystêpuj¹ grunty zastoiskowe. Soczewki tych
gruntów, wykazuj¹ce najwiêkszy kontrast w³aœciwoœci
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badañ wraz z przebiegiem Po³udniowej Obwodnicy Warszawy na tle: A – na tle granic Polski; B – uk³adu
komunikacyjnego Warszawy; C i D – fragmentów Mapy Geologicznej Polski, arkusz Warszawa Wschód (Nowak, 1972)
Fig. 1. Location of the study area with the course of the Warsaw Southern Ring Road against: A – Polish border; B – Warsaw transport
network; C and D – extracts of Mapa Geologiczna Polski arkusz Warszawa Wschód (Nowak, 1972)

elektrycznych z piaskami rzecznymi, zosta³y oznaczone
jako (8a). Poni¿ej skarpy warszawskiej, na ok. od 145 do
235 m linii pomiarowej, stwierdzono wystêpowanie

gruntów organicznych – torfów i namu³ów (9). Na przekroju wyró¿niono tak¿e anomalie zwi¹zane z infrastruktur¹
techniczn¹ (11).
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Ryc. 2. Rozk³ad opornoœci wyinterpretowanej w wyniku inwersji wzd³u¿ linii pomiarowych. Objaœnienia w tekœcie
Fig. 2. Cross sections of the inverted resistivity model along the measurement profiles. Explanations in the text

Poligon II-II (ryc. 1, 2B)
W tym rejonie istotnym elementem budowy geologicznej s¹ stosunkowo p³ytko wystêpuj¹ce i³y neogeñskie, na
których zalegaj¹ piaski rzeczne tarasu nadzalewowego ni¿szego (tarasu praskiego) zwi¹zane ze zlodowaceniem
pó³nocnopolskim. Lokalnie wystêpuj¹ grunty antropogeniczne.
Przekrój elektrooporowy II-II (ryc. 2B) jest zlokalizowany w obrêbie tarasu nadzalewowego Wis³y na B³oniach
Wilanowskich. W zachodniej czêœci przekroju – prosta
budowa geologiczna - na i³ach neogeñskich (1) zalega
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warstwa piasków rzecznych (7). Po wschodniej stronie
(od 115 m linii pomiarowej) wystêpuj¹ grunty antropogeniczne (o opornoœciach powy¿ej 200 Wm), oznaczone jako
(10), na piaskach tarasu nadzalewowego.
Poligon III-III (ryc. 1, 2C)
Przekrój elektrooporowy wzd³u¿ linii III-III (ryc. 2C)
jest równie¿ zlokalizowany na tarasie nadzalewowym na
lewobrze¿nej stronie Wis³y. Najg³êbiej rozpoznana warstwa jest niskooporowa, oznaczona jako (1a), i charakteryzuje siê opornoœci¹ w zakresie 15–35 Wm. Strop tej
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warstwy zosta³ stwierdzony najp³ycej na g³êbokoœci ok.
30 m. G³êbokoœæ rozpoznania wierceniami na tym obszarze siêga³a 25 m. Nie by³o zatem mo¿liwe zinterpretowanie
treœci geologicznej tej niskooporowej warstwy na podstawie wierceñ. Przypisanie treœci geologicznej nast¹pi³o przez
dowi¹zanie po³o¿enia jej stropu do po³o¿enia na tym obszarze stropu i³ów neogeñskich, wg Atlasu geologiczno-in¿ynierskiego Warszawy (Frankowski i in., 2000). Powy¿ej
warstwy zinterpretowanej jako i³y neogeñskie zalegaj¹ piaski rzeczne interglacja³u eemskiego i zlodowacenia
pó³nocnopolskiego tarasu nadzalewowego Wis³y (7).
Przypowierzchniowe partie terenu buduj¹ mady gliniaste
(8b).

przykryte ci¹g³¹ warstw¹ i³ów zastoiskowych (5). Powy¿ej
wystêpuj¹ piaski suche nawodnione w sp¹gowej czêœci
(6c). Pierwsze metry linii pomiarowej by³y poprowadzone
po osadach wydmy i tam zosta³y wyinterpretowane piaski
suche o opornoœciach powy¿ej 500 Wm (6b). W œrodkowej
czêœci linii pomiarowej (ok. 186–250 m), bezpoœrednio
poni¿ej powierzchni terenu zosta³y wyinterpretowane piaski zalegaj¹ce na namu³ach (6a). Mi¹¿szoœæ namu³ów
stwierdzona w wierceniach jest niewielka i wynosi
0,3–2,1 m. Wystêpuj¹ one przewa¿nie w warstwie piaszczystej, miejscami zalegaj¹ bezpoœrednio na gruntach spoistych i s¹ przykryte gruntami niespoistymi.
PODSUMOWANIE

Poligon IV-IV (ryc. 1, 2D)
Po prawej stronie rzeki Wis³y zosta³y wykonane
pomiary wzd³u¿ linii IV-IV oraz V-V. Badania na poligonie
IV-IV przeprowadzono na granicy pomiêdzy tarasem
nadzalewowym najwy¿szym (otwockim), a wysoczyzn¹ Równin¹ Wo³omiñsk¹. Taras otwocki jest zbudowany
z gruntów spoistych zastoiskowych, mad oraz piasków
rzecznych zlodowacenia pó³nocnopolskiego i interglacja³u
eemskiego. Wysoczyznê, buduj¹ dwa poziomy glin
zwa³owych zlodowacenia œrodkowopolskiego, piaski
moren czo³owych oraz i³y zastoiskowe, czêsto nadbudowane piaskami eolicznymi, co dodatkowo utrudnia przeœledzenie krawêdzi tarasu w terenie.
Po zachodniej stronie przekroju IV-IV na piaskach tarasu nadzalewowego (7) zalegaj¹ spoiste grunty zastoiskowe
(8a) przykryte gruntami piaszczystymi, które przy powierzchni terenu s¹ suche, a w partiach sp¹gowych nawodnione (6c).W okolicy 150 m linii pomiarowej wystêpuje
wysokooporowa anomalia, która nie zosta³a jednoznacznie
zidentyfikowana. Byæ mo¿e jest ona zwi¹zana z przebiegiem jakiejœ infrastruktury technicznej, oznaczonej jako
(?). Wykonane pomiary ERI pozwoli³y na zlokalizowanie
krawêdzi wysoczyzny. Po wschodniej jej stronie najstarszymi utworami w obrazie elektrooporowym s¹ gliny
lodowcowe (3). W warstwach glin, o opornoœciach w
zakresie 60-90 Wm, zosta³y stwierdzone piaski nawodnione (4), o opornoœciach przewa¿nie powy¿ej 100 Wm.
Utwory te s¹ przykryte niskooporowymi (do 35 Wm) i³ami
zastoiskowymi oznaczonymi na przekroju jako (5). Powy¿ej warstwy i³ów, bezpoœrednio poni¿ej powierzchni terenu, zosta³y wyinterpretowane wydzielenia: piasek suchy w
sp¹gowej czêœci nawodniony (6c), piasek nawodniony
o ma³ej mi¹¿szoœci na i³ach (6d) (informacja uzyskana na
podstawie wierceñ, du¿y rozstaw elektrod – 5 m, nie pozwoli³ na jej stwierdzenie w obrazie rozk³adu opornoœci).
Poligon V-V (ryc. 1, 2E)
Linia pomiarowa V-V zosta³a zlokalizowana na obszarze wysoczyzny. W budowie geologicznej udzia³ bior¹ gliny zwa³owe zlodowacenia œrodkowopolskiego, w których
stwierdza siê przewarstwienia piaszczyste o genezie wodnolodowcowej. Nad nimi zalegaj¹ utwory zastoiskowe
przykryte piaskami wodnolodowcowymi i eolicznymi.
Pomiary by³y wykonywane przy 2-metrowym rozstawie elektrod, co pozwoli³o na uzyskanie wy¿szej rozdzielczoœci, ale mniejszej g³êbokoœci rozpoznania. Najstarszymi
utworami s¹ tutaj gliny zwa³owe (3), w których stwierdzono wystêpowanie piasków nawodnionych (4). Utwory te s¹

W niniejszym artykule zosta³o przedstawione studium
przypadku zastosowania metody elektrooporowej zintegrowanej z badaniami geologicznymi, w celu okreœlenia
przypowierzchniowej zmiennoœci warunków gruntowych
na potrzeby in¿ynierskie. Zastosowane rozstawy elektrod
(2-5 m) pozwoli³y na rozpoznanie pod³o¿a umo¿liwiaj¹ce
zaprojektowanie poœredniego posadowienia obiektów
in¿ynierskich. Generalnie nale¿y stwierdziæ zgodnoœæ
pomiêdzy badaniami ERI, daj¹cymi dwuwymiarowe rozpoznanie, a informacjami uzyskanymi z wierceñ. Rezultaty
przedstawionej w artykule metody elektrooporowej umo¿liwiaj¹ uzupe³nienie modelu budowy geologicznej
okreœlanego na podstawie wierceñ. Obrazowanie elektrooporowe zwiêksza (lub mo¿e zwiêkszyæ) szczegó³owoœæ
rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, a co za tym
idzie wp³ywa tak¿e na zwiêkszenie stopnia zgodnoœci
modelu przestrzennego z rzeczywistymi warunkami geologiczno-in¿ynierskimi. Autorzy napotkali szereg problemów zwi¹zanych z interpretacj¹ wyników badañ, jak
np. brak pewnoœci dotycz¹cej rozdzielenia gruntów antropogenicznych od utworów deluwialnych, czy anomalie,
które mog¹ wynikaæ z istnienia infrastruktury technicznej.
Jednak nie ma to zasadniczego wp³ywu na stosowalnoœæ tej
metody, zw³aszcza w po³¹czeniu z tradycyjnymi metodami
geologicznymi, jak kartowanie geologiczne, wiercenia
i sondowania.
Autorzy artyku³u dziêkuj¹ studentom Wydzia³u Geologii
specjalnoœci geologia-in¿ynierska oraz hydrogeologia za pomoc
w przeprowadzeniu pomiarów terenowych. Aparatura Terrameter LS, produkcji szwedzkiej firmy ABEM, zosta³a zakupiona
przez Wydzia³ Geologii UW ze œrodków RPO woj. mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Projektu pt. ,,Modernizacja
i wyposa¿enie laboratoriów Wydzia³u Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac
badawczo-rozwojowych w zakresie geoin¿ynierii œrodowiska ETAP 1”. Dziêkujemy równie¿ Recenzentom za wszelkie uwagi,
które przyczyni³y siê do powstania ostatecznej wersji tego artyku³u.
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