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Świat Georadary

Najbardziej tradycyjne dotąd zastosowanie georadarów, tj. nie-

inwazyjne badanie gruntu pod kątem poszukiwania instalacji 

podziemnych czy obiektów znajdujących się w gruncie przy 

pomocy pojedynczej, często jednoczęstotliwościowej anteny, 

należy już do przeszłości. Obecnie nawet poszukiwanie infra-

struktury odbywa się przy pomocy wieloczęstotliwościowych 

i wielokanałowych zastawów georadarowych (np. RIS Hi-MOD). 

Bardziej wyspecjalizowane zastosowania wymagają jeszcze 

bardziej zaawansowanych konfi guracji. W odpowiedzi na ro-

snące zapotrzebowanie na georadary do płytkich, ale bardzo 

dokładnych badań drogowych fi rma IDS, lider w produkcji 

wielokanałowych systemów radarowych, wprowadza na rynek 

nowe urządzenie – georadar do badań nawierzchni mostów 

RIS Hi-BrigHT.

RIS Hi-BrigHT (ryc. 1) to nowoczesny georadar do dokładnej 

analizy nawierzchni mostowych. Ułatwia bieżącą i zapobie-

gawczą konserwację nawierzchni poprzez pomiar grubości 

warstw asfaltowych i płyt betonowych, wykrywanie zawilgoceń, 

określenie głębokości i jakości sieci zbrojeniowej oraz tworzenie 

map instalacji sanitarnych czy drenażowych. Wykrywa nawet 

wczesne fazy pogarszania się stanu nawierzchni, co pozwala 

wyeliminować poważniejsze naprawy i remonty. Konfi guracja 

georadaru składa się z 16 anten znajdujących się w jednej obu-

dowie. Anteny mają wysoką częstotliwość badania (2 GHz), 

dzięki czemu skanują podłoże do głębokości ok. 0,5 m z bardzo 

wysoką rozdzielczością. Ponadto są to anteny spolaryzowane 

podwójnie, co oznacza, że część anten jest ustawiona prostopa-

dle do pozostałych. Taki układ anten pozwala na wykrywanie 

zarówno podłużnie, jak i poprzecznie położonych (w stosunku 

do kierunku prowadzenia radaru) obiektów i uszkodzeń, co 

oczywiście redukuje czas całego pomiaru i pozwala na ogra-

niczenie przerw w ruchu drogowym. Specjalnie na potrzeby 

tego zestawu georadarowego fi ńska fi rma RoadScanners, pro-

ducent popularnego oprogramowania do interpretacji badań 

drogowych Road Doctor, przygotowała pakiet oprogramowa-

nia dodatkowego do obsługi analiz nawierzchni mostów pod 

nazwą RoadDoctor Bridge Module. Dzięki zastosowaniu tego 

programu można w łatwy i szybki sposób uzyskać przejrzyste 

wyniki w postaci np. map tomografi cznych układu prętów 

zbrojeniowych (ryc. 2), map grubości poszczególnych warstw 

asfaltowych (ryc. 3) czy map obszarów zawilgoconych i anomal-

nych (ryc. 4). Zestaw umożliwia także prezentację 3D wyników 

na podkładzie wizualizacji badanego mostu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.georadary.pl.

Metoda GPR w badaniach 
nawierzchni drogowych i mostowych

 ❚ Aleksander Cianciara, Sejscom sc

Zastosowanie georadarów do badań drogowych to najbardziej popularny obecnie kierunek rozwoju technologii GPR. Takie badania, w do-
bie dzisiejszego zapotrzebowania na drogi i autostrady, mogą okazać się wkrótce koniecznością, ponieważ znacznie przyspieszają analizę 
grubości i jakości warstw asfaltowych. Jednocześnie nowoczesne technologie GPR dostarczają narzędzi do automatycznej interpretacji wy-
ników, dzięki czemu można zredukować czas całego procesu i wyeliminować błędy.

 Ryc. 1. Georadar RIS Hi-BrigHT 

 Ryc. 2. Widok tomografi czny sieci zbrojeniowej 

 Ryc. 3. Mapa grubości nawierzchni 

 Ryc. 4. Mapa obszarów zawodnionych i anomalnych 

 Ryc. 5. Stoisko fi rmy Sejscom sc na targach Infrastruktura 2009 



IBIS – jedyny na świecie radar interferencyjny do zdalnych 

pomiarów statycznych i dynamicznych przemieszczeń:

• pomiar częstotliwości rezonansowej 

 i fal modalnych 

• ciągły obraz statycznych i dynamicznych  

 przemieszczeń

• pomiary w czasie rzeczywistym

• dokładność pomiaru pomiędzy 

 1/100 i 1/10 milimetra

• częstotliwość pracy do 50 Hz

• zdalne, kompleksowe i szybkie badanie 

GEORADARY IDS
ALADDIN  – „rentgen” dla konstrukcji: 

• prześwietlanie konstrukcji betonowych

• lokalizacja zbrojeń

• wykrywanie spękań i niejednorodności

• ocena grubości warstw
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Kompleksowe rozwiązania do badań mostów, 

tuneli,  dróg i konstrukcji inżynierskich 


