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LABORATORYJNE BADANIE SZTYWNOĝCI GRUNTU
WEDàUG EUROKODU 7
Wojciech Sas, Katarzyna GabryĞ, Alojzy SzymaĔski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Laboratoryjne badanie sztywnoĞci gruntu w przedziale maáych odksztaáceĔ
jest zadaniem niezwykle trudnym ze wzglĊdu chociaĪby na niewystarczającą rozdzielczoĞü
i niezadowalającą dokáadnoĞü urządzeĔ do pomiaru obciąĪeĔ oraz przemieszczeĔ. Istnieją
moĪliwoĞci regularnego przeprowadzania analiz sztywnoĞci gruntu dla maáych odksztaáceĔ
w aparacie trójosiowego Ğciskania z lokalnym pomiarem przemieszczeĔ. Niestety metoda
ta ze wzglĊdu na wysokie koszty stosowana jest zazwyczaj tylko w projektach badawczych.
Dodanie elementów bender do aparatu trójosiowego znacznie uáatwiáo przeprowadzanie
badaĔ prĊdkoĞci rozchodzenia siĊ fali Ğcinającej, a w konsekwencji – początkowego moduáu Ğcinania. Badania te staáy siĊ proste i opáacalne, wykonywane powszechnie w laboratoriach geotechnicznych na caáym Ğwiecie. W wymaganiach Eurokodu 7 brak jest obszernego, dokáadnego opisu tej techniki badawczej, tym niemniej zasygnalizowane zostaáy
specjalistyczne badania sztywnoĞci gruntu, na przykáad wykorzystujące pomiar prĊdkoĞci
fal sejsmicznych, zwáaszcza w przypadku maáych odksztaáceĔ (tj. mniejszych niĪ 0,1%).
Dlatego teĪ za wáaĞciwe uznano wyjaĞnienie idei badaĔ elementami bender. W artykule
zaprezentowano zwiĊzáą metodykĊ badaĔ w aparacie trójosiowego Ğciskania wyposaĪonym
w piezoelementy typu bender, związaną z pomiarem prĊdkoĞci fali Ğcinającej, wraz z przykáadowymi wynikami badaĔ doĞwiadczalnych przeprowadzonymi na wybranym gruncie
spoistym pochodzącym z terenu Warszawy. Ponadto wyznaczono zaleĪnoĞci prĊdkoĞci fali
Ğcinającej oraz wartoĞci początkowego moduáu Ğcinania w funkcji na przykáad Ğredniego
ciĞnienia efektywnego.
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WSTĉP
Zagadnienia inĪynierii geotechnicznej zawarte zostaáy w Normie Europejskiej (EN)
o numerze 1997, którą powszechnie nazywa siĊ Eurokodem 7. Projektowanie geotechniczne. Jest to swoisty zbiór zasad i pewnych reguá stosowania. Skáada siĊ on z dwóch
czĊĞci o statucie Normy Polskiej. CzĊĞü pierwsza, tj. PN-EN 1997-1, charakteryzuje
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zasady ogólne związane z projektowaniem obiektów geotechnicznych, uwzglĊdniając
dwa stany graniczne: noĞnoĞci i uĪytkowalnoĞci. CzĊĞü druga, tj. PN-EN 1997-2, zawiera
zalecenia dotyczące rozpoznania oraz badania podáoĪa gruntowego, wykorzystując przy
tym zarówno metody polowe, jak i laboratoryjne. W artykule tym skupiono siĊ na wyznaczeniu sztywnoĞci gruntu badaniami laboratoryjnymi w ujĊciu Eurokodu 7. Z wiĊkszą
uwagą przestudiowano drugą czĊĞü Normy Europejskiej, poĞwiĊconą wáaĞnie badaniom.
Aczkolwiek juĪ w pierwszej czĊĞci pojawia siĊ de¿nicja sztywnoĞci, którą to nazywa siĊ
opór materiaáu przeciwko odksztaáceniom. SztywnoĞü gruntu zaliczona jest tu do grupy
parametrów koniecznych do wyznaczenia w trakcie badaĔ, choü jej wiarygodne pomierzenie z badaĔ in-situ bądĨ laboratoryjnych jest zadaniem niezwykle trudnym. Problemy z pomiarem związane są z naruszeniem struktury próbki tudzieĪ innych efektów, co
w konsekwencji moĪe prowadziü do rozbieĪnoĞci wyników uzyskanych z badaĔ laboratoryjnych i polowych. Tym niemniej w przypadku zwáaszcza fundamentów konstrukcji
poddanych drganiom lub obciąĪeniom dynamicznym wymagane są badania sztywnoĞci
gruntu i analiza drgaĔ celem takiego ich zaprojektowania, by drgania te nie spowodowaáy nadmiernych osiadaĔ. Eurokod 7, czĊĞü druga, zaleca uĪycie specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do badania sztywnoĞci gruntu w zakresie odksztaáceĔ mniejszych
niĪ 0,1%, tak by zapewniü odpowiednio dokáadny pomiar naprĊĪenia oraz odksztaácenia
oraz uzyskanie wyników o wáaĞciwie wysokiej rozdzielczoĞci. W tej czĊĞci Normy Europejskiej znalazáy siĊ równieĪ propozycje metod wyznaczania początkowych wartoĞci
moduáów odksztaácenia, a mianowicie wykorzystanie techniki propagacji fali Ğcinającej
czy techniki badaĔ dynamicznych.
Celem pracy byáo ukazanie idei oznaczania początkowej wartoĞci moduáu odksztaácenia postaciowego (G0 lub Gmax) za pomocą pomiaru prĊdkoĞci fali Ğcinającej (VS),
z wykorzystaniem elementów rodzaju bender. W artykule przedstawiono zwiĊzáą charakterystykĊ metodyki badaĔ elementami bender, omówiono pokrótce badania wáasne
i zaprezentowano przykáadowe wyniki dokonanych analiz. Badania laboratoryjne okreĞlania sztywnoĞci przeprowadzono na wybranych gruntach spoistych o nienaruszonej
strukturze, pochodzących z terenu miasta stoáecznego Warszawy.
TECHNIKA BADANIA PRZETWORNIKAMI BENDER
Badania elementami bender naleĪą do grupy badaĔ nieinwazyjnych i są jedną z najpowszechniejszych metod w laboratoriach geotechnicznych na Ğwiecie, sáuĪących do
okreĞlania moduáu Ğcinania w zakresie maáych odksztaáceĔ (G0). Przetworniki bender
tworzy para piezoelektrycznych bimor¿cznych elementów: nadajnik oraz odbiornik, które najczĊĞciej umiejscowione są w kopuákach komór trójosiowego Ğciskania (rys. 1). Nadajnik, umieszczony w próbce gruntu, zostaje obciąĪony sygnaáem elektrycznym o niestaáej amplitudzie napiĊcia, zwykle jest to okoáo 10 V. Efektem dostarczenia zmiennego
napiĊcia do nadajnika jest cykliczne wyginanie piezoelementu i emisja fali mechanicznej
w postaci fali odksztaácenia sprĊĪystego przez grunt (VS lub VP). Odbiornik, znajdujący
siĊ równieĪ w próbce gruntu, ale na jej przeciwlegáym koĔcu, wykrywa drgania propagowane przez materiaá badawczy, powodujące jego wygiĊcie (rys. 2). WygiĊcie drugiej
páytki piezoceramicznej skutkuje wytworzeniem napiĊcia elektrycznego, które nastĊpnie
rejestruje oscyloskop [Lee i Santamarina 2005, Chan 2010].
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Fig. 1.

Schemat elementu bender (na podstawie Chan [2010])
Schematic ilustration of a bender element (based on Chan [2010])
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Idea dziaáania elementów bender (na podstawie Kramer [1996])
Operating idea of bender elements (based on Kramer [1996])

Rosnące zainteresowanie badaniami elementami bender moĪna przypisaü stosunkowo szybkiej oraz prostej procedurze testowej. PoniewaĪ ta sama próbka gruntu moĪe
byü badana wielokrotnie (np. w róĪnych odstĊpach czasu), wiĊc nie potrzeba stosowania
duĪej iloĞci materiaáu badawczego. Dodatkowo najnowsze osiągniĊcia, dotyczące jakoĞci
odbieranego sygnaáu, jak równieĪ bardzo zaawansowane metody interpretacji wyników
spowodowaáy duĪą popularnoĞü tej techniki badawczej w ostatnich dziesiĊcioleciach.
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Historycznie to Lawrence [1963, 1965] byá najprawdopodobniej pionierem w zastosowaniu przetworników piezoelektrycznych w geotechnice. Swoje testy przeprowadzaá
zarówno na próbkach gliny, jak i piasku, z piezoelementami umiejscowionymi w kopuáce górnej i postumencie urządzenia trójosiowego. NastĊpnie Shirley i Anderson [1975]
wykorzystali elementy bender w swoich badaniach na suchym piasku. DziĊki technice
piezoelementów moĪliwe staáo siĊ wzmocnienie generowanych sygnaáów nawet przy
przyáoĪeniu niewielkiego napiĊcia. Dyvik i Madshus [1985] z sukcesem rozwinĊli ideĊ
przetworników elektrycznych do badaĔ gruntów caákowicie nasyconych wodą. Wprowadzili oni osáonĊ epoksydową jako ochronĊ przed przewodnoĞcią gruntów, która mogáaby
w negatywny sposób oddziaáywaü na otrzymane sygnaáy. Wynalezienie osáony ochronnej
doprowadziáo do jeszcze wiĊkszego rozpowszechnienia badaĔ elementami bender. Wedáug Joviþiü i innych [1996] warunkiem koniecznym do polepszenia technik pomiarowych prĊdkoĞci fali odksztaácenia sprĊĪystego staáa siĊ poprawa jakoĞci odbieranego sygnaáu. Lepszą jakoĞü sygnaáu zapewniáo zabezpieczenie przewodów áączących elementy
bender, pozwalające na wyeliminowanie zewnĊtrznych zakáóceĔ. DziĊki temu wysyáane
impulsy nie wymagaáy Īadnego dodatkowego wzmocnienia, ¿ltracji czy póĨniejszego
uĞredniania otrzymanych danych. Ponadto okazaáo siĊ, iĪ do odebrania czytelnego sygnaáu z nadajnika stosowniejsze jest wysáanie impulsu w postaci fali sinusoidalnej aniĪeli
prostokątnej [Joviþiü i in. 1996]. Fale prostokątne są zbyt skomplikowane do analizy,
a ze wzglĊdu na szerokie spektrum czĊstotliwoĞciowe istnieje prawdopodobieĔstwo wystąpienia tzw. efektu bliskoĞci pola (near-¿eld effect). Efekt ten polega na nakáadaniu siĊ
na odbierany sygnaá róĪnych skáadowych nadawanej fali. ZasiĊg zaburzenia dla fal elektromagnetycznych równy jest odlegáoĞci od nadajnika w wysokoĞci 1,5–2 razy dáugoĞü
nadawanej fali. Gdy mamy do czynienia z falami mechanicznymi, moĪliwe jest caákowite ukrycie momentu przybycia fali Ğcinającej do odbiornika przez zaburzone skáadowe
sygnaáu, gdy odbiornik zlokalizowany jest w odlegáoĞci od nadajnika nie wiĊkszej niĪ
4 dáugoĞci propagowanej fali [Viaggiani i Atkinson 1995].
MATERIAà BADAWCZY I METODYKA BADAē WàASNYCH
Badania wáasne zostaáy wykonane w Pracowni do BadaĔ WáaĞciwoĞci Mechanicznych Gruntów i Skaá, w Laboratorium-Centrum Wodne Wydziaáu Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykorzystano aparat trójosiowego Ğciskania wraz z wmontowanymi w kopuákĊ górną oraz piedestaá
piezoelementami bender produkcji brytyjskiej ¿rmy GDS Instruments (rys. 3).
Pomiary prĊdkoĞci fali poprzecznej (VS) przeprowadzono na gruncie spoistym
o strukturze nienaruszonej, pochodzącym z trasy ekspresowej nr S2, miĊdzy dwoma jej
wĊzáami Konotopa – Lotnisko, w okolicy nasypu drogowego nr WD-18 (km 464). Cechy
¿zyczne badanych próbek zestawiono w tabeli 1, a na rysunku 4 zaprezentowano ich
skáad granulometryczny. Do analizy sztywnoĞci gruntu w zakresie maáych odksztaáceĔ
wybrano 3 próbki, które zostaáy poddane badaniom mechanicznym we wspomnianym
wczeĞniej aparacie trójosiowego Ğciskania.
Na wybranych próbkach gruntu wykonano badania trójosiowego Ğciskania z konsolidacją izotropową oraz Ğcinaniem w warunkach umoĪliwionego odpáywu (CID). Pomiaru
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Fig. 3.
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Stanowisko badawcze z aparatem trójosiowego Ğciskania oraz przetworniki rodzaju bender (fot. autorów)
Laboratory test post with triaxial apparatus and bender elements (authors’ photography)
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Table 1. Basic physical properties of tested specimens
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0,3886

30,30

12,24

18,06

0,059

sasiCl(1)

14,41

2,68

2,15

1,88

0,4255

41,60

14,35

27,25

0,020

sasiCl(2)

14,28

2,68

2,12

1,86

0,4409

37,86

13,34

24,52

0,038

prĊdkoĞci fali sejsmicznej, tj. prĊdkoĞci tylko fali poprzecznej, dokonano po etapie nasączania próbek, kiedy wartoĞü parametru Skemptona (B) speániaáa warunek B t0,9, oraz
po kaĪdym etapie konsolidacji. Próbki konsolidowano przy róĪnych izotropowych naprĊĪeniach efektywnych, przy czym pierwsze naprĊĪenie efektywne odpowiadaáo naprĊĪeniu efektywnemu od ciĊĪaru nadkáadu w miejscu pobrania próbki (ı’v0), nastĊpne zaĞ
naprĊĪenia byáo odpowiednio wiĊksze od ı’v0. Ostatnim etapem kaĪdego badania byáo
Ğcinanie próbek. Pomiar prĊdkoĞci fali opieraá siĊ na wysyáaniu impulsu elektrycznego
z generatora fal do jednego z piezoelementów, peániącego funkcjĊ nadajnika. Nadajnik
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Rys. 4.
Fig. 4.

Wynik analizy uziarnienia próbek gruntu
Grain size distribution of tested specimens

po odebraniu sygnaáu zaczynaá drgaü, a wywoáane drgania byáy stopniowo przekazywane
na materiaá badawczy umieszczony w komorze i docieraáy do drugiego piezoelementu
– odbiornika. NastĊpowaáa zamiana energii mechanicznej na elektryczną, która w postaci impulsu docieraáa do wzmacniacza selektywnego. NastĊpnie wzmocniony sygnaá
pojawiaá siĊ na ekranie komputera. Wysyáana fala zawsze miaáa ksztaát sinusoidalny. Jej
wyĞwietlany obraz pozwalaá na odczytanie czasu jej propagacji ('t) miĊdzy elementami
bender, czyli czasu dotarcia od nadajnika do odbiornika.
Jako metodĊ interpretacji wyników wybrano metodĊ detekcji szczytowych wartoĞci
sygnaáów (peak to peak), naleĪącą do grupy badaĔ prowadzonych techniką pojedynczego
impulsu [Chan 2010]. Nie wymaga ona Īadnej szczególnej analizy, jedynie wizualnego wskazania na ekranie komputera dwóch charakterystycznych punktów, a mianowicie wartoĞci szczytowej w nadawanym sygnale (pierwszy peak) oraz pierwszej wartoĞci
szczytowej w odebranym sygnale (drugi peak) – rysunek 5. Metoda ta ma jedną zasadniczą wadĊ; w przypadku gruntów charakteryzujących siĊ znaczną niejednorodnoĞcią
w odebranej fali moĪe wystąpiü kilka blisko siebie poáoĪonych wartoĞci szczytowych,
o nieduĪych róĪnicach amplitudy. Trudno jest wówczas dokáadnie zidenty¿kowaü pierwszą wartoĞü maksymalną w odebranym sygnale. PoniewaĪ taka sytuacja miaáa miejsce
w badaniach wáasnych autorów, wiĊc prĊdkoĞü fali poprzecznej mierzono kilkakrotnie.
KaĪda seria testowa skáadaáa siĊ z dziesiĊciu pomiarów, na podstawie których otrzymywano pomiar Ğredni. JeĪeli jednak analizowany obraz nadal budziá wątpliwoĞci, to
zwracano uwagĊ na zgodnoĞü faz sygnaáu nadawanego oraz odbieranego. Jako okreĞlenie
Acta Sci. Pol.
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Rys. 5.
Fig. 5.

Przykáadowy wynik: a – sygnaáu nadawanego, oraz b – odbieranego, z zaznaczonymi
punktami szczytowymi; tPP = 0,43 – 0,025 = 0,405 ms
The example of: a – the transmitted, and b – the received element signal with peak points;
tPP = 0,43 – 0,025 = 0,405 ms

drogi propagacji fali w prezentowanych badaniach zastosowano metodĊ tip-to-tip [Viaggiani i Atkinson 1995]. The tip-to-tip distance, czyli odlegáoĞü miĊdzy zainstalowanymi
elementami bender, tj. odlegáoĞü, jaką musi pokonaü wzbudzona fala, obliczono, odejmując od wysokoĞci próbki wysokoĞü wystĊpu piezoelementów, która wynosi 1,5 mm
dla kaĪdego.
Badania autorów objĊáy pomiar czasu propagacji fali poprzecznej (VS) przez próbki
wybranych gruntów spoistych dla dziewiĊciu róĪnych czĊstotliwoĞci drgaĔ nadajnika:
10,0, 5,0, 3,3, 2,5, 2,0, 1,7, 1,4, 1,25 i 1,1 kHz. Pomiary byáy dokonywane w warunkach
nastĊpujących stanów naprĊĪenia: p’= 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 405 i 450 kPa.
WstĊpne badania prĊdkoĞci fali Ğcinającej wykazaáy amplitudĊ napiĊcia w wysokoĞci
10 V jako optymalną dla przeprowadzanych testów.

Architectura 12 (3) 2013

46

W. Sas, K. GabryĞ, A. SzymaĔski

WYNIKI BADAē I DYSKUSJA
Na rysunku 6 przedstawiono zaleĪnoĞü prĊdkoĞci fali Ğcinającej (VS) od okresu drgaĔ
(T), a co za tym idzie – od czĊstotliwoĞci wzbudzania (f). Przy opisie metodyki badaĔ
wspomniano o stosowaniu róĪnych czĊstotliwoĞci wzbudzania, co miaáo na celu sprawdzenie istnienia ewentualnej korelacji miĊdzy prĊdkoĞcią fali a czĊstotliwoĞcią drgaĔ nadajnika. Test ten wykazaá, iĪ badanie przy okresie drgaĔ T t 0,6 ms (tj. f d 1,7 kHz) daje
doĞü duĪe zakáócenia o charakterze szumu, prowadzące w konsekwencji do problemów
w identy¿kacji szczytowych wartoĞci sygnaáów. Káopoty ze wskazaniem miejsca, który
byáby początkiem wyraĨnego przebiegu falowego, wpáynĊáy nastĊpnie na báĊdne okreĞlenie
wartoĞci VS. Stąd teĪ znaczne rozbieĪnoĞci w otrzymanych prĊdkoĞciach fali poprzecznej.
Aby zminimalizowaü efekt bliskoĞci pola, z którym autorzy artykuáu mieli do czynienia
podczas przeprowadzania prezentowanych badaĔ, zdecydowano siĊ, iĪ do dalszych analiz
zostaną wybrane wyniki otrzymane przy czĊstotliwoĞci wzbudzenia f = 10,0 kHz.
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Rys. 6.
Fig. 6.

PrĊdkoĞü fali poprzecznej otrzymana dla róĪnych okresów drgaĔ próbki gruntu przy róĪnych stanach naprĊĪenia
The shear wave velocity received for different oscillation periods at various stress states

Rysunek 7 obrazuje zaleĪnoĞü miĊdzy prĊdkoĞcią fali poprzecznej (VS) a Ğrednim
naprĊĪeniem efektywnym (p’). Na wykresie tym umieszczono punkty otrzymane z pomiarów podczas nasączania i kolejnych etapów konsolidacji oraz linie trendu. Jako funkcjĊ dopasowania wybrano regresjĊ nieliniową typu wielomianowego, o dwóch stopniach
swobody. WyraĨnie widaü rosnący charakter funkcji, których przebieg dla wszystkich
analizowanych gruntów jest zbliĪony. Przyrost naprĊĪenia w badanych gruntach spoistych powoduje jednoznaczny wzrost prĊdkoĞci fali Ğcinającej (VS). Wzrost w wartoĞciach VS przekáada siĊ nastĊpnie na otrzymane wartoĞci początkowego moduáu Ğcinania
(Gmax), obliczane zgodnie z zaleĪnoĞcią:
*PD[

U  96 

(1)

gdzie: ȡ – gĊstoĞü objĊtoĞciowa gruntu.
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Rys. 7.
Fig. 7.

ZaleĪnoĞü prĊdkoĞci fali poprzecznej od stanu naprĊĪenia w badanych gruntach
The shear wave velocity via stress state in the analyzed soils

Zakres zmian moduáu Ğcinania (Gmax) wynosi od okoáo 170 MPa dla próbki sasiCl do
okoáo 270 MPa dla próbki clSa (rys. 8). Jak wynika z analizy rysunku 8, na początkowy
moduá odksztaácenia postaciowego badanych gruntów znacząco wpáywa Ğrednie naprĊĪenie efektywne.
W tabeli 2 ukazano wybrane zaleĪnoĞci funkcyjne (regresja nieliniowa typu wielomianowego) miĊdzy prĊdkoĞcią fali poprzecznej (VS), początkowym moduáem Ğcinanie
(Gmax) a zmienną – Ğrednim naprĊĪeniem efektywnym (p’) wraz z miarami dopasowania
uzyskanymi dla badanych funkcji.
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Rys. 8.
Fig. 8.

ZaleĪnoĞü początkowego moduáu Ğcinania od stanu naprĊĪenia w badanych gruntach
The small-strain shear modulus via stress state in the analyzed soils
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2

Gmax = ĮĮp’ + Įp’

VS = ĮĮp’ + Įp’

Postaü funkcji
Form funcion

47,91

sasiCl(2)

64,40

clSa
29,96

160,46

sasiCl(2)

sasiCl

140,41

178,73

Į0

sasiCl

clSa

Rodzaj gruntu
Soil type

1,84866

6,95871

9,34915

3,01995

5,68825

6,68276

s

–0,0006

–0,0005

0,00004

–0,0008

–0,0007

–0,0004

a1

4,00E-05

1,27E-04

2,12E-04

6,53E-05

1,04E-04

1,51E-04

s

Wspóáczynniki
Coef¿cients

0,7551

0,6874

0,6279

0,7967

0,7527

0,6867

a2

Tabela 2. WartoĞci wspóáczynników i miary dopasowania dla funkcji VS = f(p’) oraz Gmax = f(p’)
Table 2. Coef¿cients and ¿ttings of functions VS = f(p’) oraz Gmax = f(p’)

0,01903

0,06458

0,10011

0,03109

0,05279

0,07156

s

0,9992

0,9927

0,9907

0,9974

0,9941

0,9922

[–]

R2

99,96

99,64

99,53

99,87

99,71

99,61

[%]

R

2,20195

5,91651

10,86253

3,59708

4,83632

7,76452

[–]

RMSE

Laboratoryjne badanie sztywnoĞci gruntu...

49

Jako podstawową miarĊ dokáadnoĞci dopasowania zaproponowanych funkcji regresji
do danych uzyskanych z badaĔ wybrano wspóáczynnik determinacji (R2), który zgodnie
z de¿nicją zawiera siĊ w przedziale <0, 1> i informuje, jaka czĊĞü zaobserwowanej
w próbie caákowitej zmiennoĞci y zostaáa wyjaĞniona regresją liniową wzglĊdem x. DuĪe
wartoĞci R2, bliskie jednoĞci, dla wszystkich analizowanych funkcji mogą Ğwiadczyü
o tym, Īe znalezione funkcje wyjaĞniają okoáo 99% zmiennoĞci VS bądĨ Gmax. Kolejną wybraną miarą dopasowania funkcji jest wspóáczynnik korelacji (R), który sáuĪy do
analizy wspóázaleĪnoĞci miĊdzy zmienną zaleĪną a zmiennymi niezaleĪnymi. PoniewaĪ
dla wszystkich przypadków otrzymano wspóáczynnik korelacji bliski 100%, oznacza to
korelacjĊ bliską doskonaáej dodatniej. PrĊdkoĞü fali poprzecznej oraz początkowy moduá
Ğcinania są silnie zaleĪne od stanu naprĊĪenia. Ponadto tabelĊ 2 uzupeániono o wartoĞci
báĊdu standardowego (s – báĊdu Ğredniego) wyznaczonego dla kaĪdej wartoĞci wspóáczynnika funkcji oraz o wartoĞci pierwiastka z báĊdu Ğredniokwadratowego (RMSE). Niewielkie wartoĞci RMSE wskazują na dobrze dobrany model.

PODSUMOWANIE
Jedną z laboratoryjnych metod badania sztywnoĞci gruntu, jak podaje Eurokod 7,
moĪe byü pomiar prĊdkoĞci fali sejsmicznej, uzyskiwany dziĊki zastosowaniu techniki
przetworników piezoelektrycznych. Mimo Īe w normie PN-EN 1997 brak jest szczegóáów dotyczących tej metody badawczej, to wáaĞnie jej uĪyto w badaniach wáasnych.
Piezoelementy typu bender, aktualnie powszechnie wykorzystywane w Ğwiatowych
laboratoriach geotechnicznych, instalowane są w standardowym aparacie trójosiowego
Ğciskania, a zasada ich dziaáanie opiera siĊ na tzw. prostej oraz odwróconej piezoelektrycznoĞci. Dla autorów niniejszego artykuáu celem praktycznym badaĔ z elementami
bender staáo siĊ oznaczenie początkowej wartoĞci moduáu odksztaácenia postaciowego
(G0 lub Gmax) za pomocą pomiaru prĊdkoĞci fali Ğcinającej (VS). Zaprezentowano przykáadowe wyniki badaĔ wáasnych, na przykáad w postaci wykresów ukazujących zaleĪnoĞü miĊdzy prĊdkoĞcią fali poprzecznej (VS) a okresem drgaĔ (T) czy miĊdzy prĊdkoĞcią
fali (VS) oraz moduáem Ğcinania (Gmax) a Ğrednim naprĊĪeniem efektywnym (p’).
Stwierdzono, iĪ prĊdkoĞü fali Ğcinającej propagowanej przez badane grunty, a w konsekwencji początkowy moduá odksztaácenia postaciowego zaleĪy od naprĊĪenia efektywnego. Dla wyĪszych stanów naprĊĪenia otrzymano wiĊksze wartoĞci VS, przeliczone nastĊpnie na wartoĞci parametru Gmax. KorelacjĊ miĊdzy VS/Gmax a p’ na podstawie
analizy statystycznej uznano za silną (R2 t 0,99). Dodatkowo zaproponowano funkcje
regresji w postaci wielomianu stopnia II najlepiej ilustrujące opisaną wyĪej zaleĪnoĞü dla
kaĪdej badanej próbki gruntu. OczywiĞcie proponowane przez autorów funkcje wymagają wery¿kacji poprzez przeprowadzenie wiĊkszej liczby badaĔ na gruntach spoistych
o podobnych wáaĞciwoĞciach ¿zycznych oraz rozpatrzenia w analizie takĪe innych czynników wpáywających na rozkáad sztywnoĞci gruntów, o których mowa jest w literaturze
przedmiotu.
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LABORATORY TESTS OF SOIL STIFFNESS BY EUROCODE 7
Abstract. The laboratory measurement of soil stiffness in the range of small strains is
a very dif¿cult task, due to the insuf¿cient resolution and unsatisfactory precision of laboratory equipment for measurements of loads and displacements. There are opportunities
for regular analysis of small-strain soil stiffness in the triaxial apparatus with local transducers. Unfortunately, this methods is typically used only in the research projects because
of the high costs. However, using some additional equipment for triaxial apparatus: bender
elements facilitated tests with propagation of the shear wave, and consequently calculation
of the initial shear modulus. This technique became a simple and a cost-effective one, commonly performed in the geotechnical laboratories around the world. In the requirements
of Eurocode 7 there is no comprehensive, detailed description of this research method, but
some specialized studies of soil stiffness have been indicated here. For example, techniques
which use the seismic wave velocity measurement, particularly for small strains, i.e. less
than 0.1%. Therefore, the clear explanation of bender element tests ideas. was considered
to be appropriate. This article presents a summary of research methodology in the triaxial
apparatus equipped with bender elements, using for the measurements of the shear wave
velocity. Examples of experimental results carried out on selected cohesive soils derived
from Warsaw area are showed here as well. Moreover, equations of the shear wave velocity
and the initial shear modulus as a function of the mean effective stress are proposed.
Key words: soil stiffness, laboratory measurements, bender elements, Eurocode 7
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