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WIARYGODNOĝû POMIARU DRGAē
POWIERZCHNIOWYCH GRUNTU
Krzysztof R. Czech, Wojciech Gosk
Politechnika Biaáostocka, Biaáystok
Streszczenie. W pracy analizowano wpáyw sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ. Czujniki mocowano do podáoĪa na szeĞü sposobów: przy wykorzystaniu niekotwionej podstawy páytowej, kotwionej lub
nie podstawy páytowej z gáowicą aluminiową w ksztaácie walca, podstawy pierĞcieniowej
kotwionej w gruncie za pomocą trzech prĊtów, podstawy krzyĪakowej kotwionej w gruncie
za pomocą czterech prĊtów z gáowicą aluminiową oraz umieszczanej na pewnej gáĊbokoĞci
gáowicy aluminiowej. Dla czĊĞci podstaw pomiarowych badania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch typów czujników przyspieszeĔ. W wyniku przeprowadzonych badaĔ
wykazano, Īe sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodnoĞci realizowanych pomiarów. Wskazano najlepszy, zdaniem autorów, sposób zespolenia czujników z gruntem. Uzyskiwane wartoĞci przyspieszeĔ
drgaĔ mogą stanowiü podstawĊ do przeprowadzania wiarygodnych analiz propagacji drgaĔ
w podáoĪu gruntowym, a takĪe sáuĪyü rozwojowi metod oceny sztywnoĞci podáoĪa przy
wykorzystaniu sejsmiki powierzchniowej.
Sáowa kluczowe: drgania powierzchniowe, oĞrodek gruntowy, propagacja drgaĔ, akcelerometr

WSTĉP
Eurokod 7 porusza tematykĊ analizy drgaĔ w gruncie, odnosząc siĊ do trzech kryteriów projektowych – nieprzekraczania nadmiernych wartoĞci osiadaĔ fundamentów
pod wpáywem drgaĔ, unikania czĊstotliwoĞci rezonansowych ukáadu fundament-podáoĪe
oraz moĪliwoĞci upáynnienia gruntu. Problem jednakĪe w tym, iĪ ani Eurokod 7, ani
inne unormowania i wytyczne do projektowania (zarówno krajowe, jak i zagraniczne)
nie precyzują metodyki wiarygodnego sposobu prowadzenia pomiarów dynamicznych
propagacji drgaĔ powierzchniowych w oĞrodku gruntowym.
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Zagadnienie jest szczególnie istotne w przypadku prognozowania wpáywu (istniejącego lub hipotetycznego) Ĩródáa drgaĔ przenoszonych drogą gruntową na budowlĊ, która
ma powstaü w danej lokalizacji, prognozowania wpáywu drgaĔ na maszyny i urządzenia pracujące wewnątrz budynku lub koniecznoĞci przeprowadzenia oceny szkodliwoĞci
drgaĔ na jego przyszáych uĪytkowników.
Czujniki wykorzystywane do pomiarów drgaĔ nie mogą w sposób bezpoĞredni byü
ustawiane na gruncie. Takie rozwiązanie, nawet w przypadku czujników pomiarowych,
charakteryzujących siĊ znacznymi masami, nie zapewnia odpowiedniego stopnia ich powiązania z oĞrodkiem gruntowym. RównieĪ umieszczanie czujników pomiarowych na
pewnej gáĊbokoĞci w gruncie ma swoje wady, gdyĪ wiąĪe siĊ z istotnym naruszeniem
pierwotnego stanu oĞrodka gruntowego w miejscu przyjĊtego punktu pomiarowego oraz
w jego bezpoĞrednim otoczeniu, co moĪe mieü znaczący wpáyw na poziom i rzeczywiste
táumienie rejestrowanych drgaĔ. Z tego powodu w badaniach propagacji drgaĔ w gruncie
zwykle wykorzystywane są specjalnie konstruowane podstawy do mocowania czujników
na gruncie z jednym lub kilkoma prĊtami zagáĊbianymi w oĞrodku gruntowym. Pomimo licznych prac z zakresu propagacji drgaĔ w gruncie (miĊdzy innymi Athanasopoulos
i Pelekis [2000], Hao i in. [2001], Maciąg i in. [2005], Cenek i Sutherland [2012], Kawecki i Stypuáa [2013]) oraz unormowaĔ (takĪe krajowych [PN-85/B-02170, PN-88/B-02171]) brakuje opracowaĔ, w których byáyby zawarte szczegóáowe wytyczne dotyczące
jednoznacznie poprawnego sposobu mocowania czujników na gruncie, lub prac, w których
zamieszczono przydatne informacje o ewentualnym wpáywie danego sposobu realizacji pomiarów na poziom rejestrowanych parametrów drgaĔ oĞrodka gruntowego. Brak wytycznych w tym zakresie moĪe prowadziü do istotnych rozbieĪnoĞci w wynikach pomiarów
prowadzonych w porównywalnych warunkach (rodzaj i stan gruntu, jego wilgotnoĞü,
temperatura powietrza itp.).
Celem niniejszej pracy jest ocena wpáywu wybranych sposobów mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych przyspieszeĔ drgaĔ powierzchniowych.
Cel ten wynika z faktu, Īe autorzy pracy są zainteresowani wiarygodną oceną propagacji
drgaĔ w podáoĪu w zakresie oceny ich szkodliwoĞci. Potrzebują równieĪ bardzo dokáadnych wartoĞci pomiarowych w kontekĞcie rozwoju metod powierzchniowych oceny parametrów podáoĪa gruntowego.

METODYKA BADAē
Mocowanie czujników
WczeĞniejsze badania autorów [Czech i Gosk 2014] wykazaáy, Īe zarówno mocowanie czujników pomiarowych do pojedynczych prĊtów o przekroju koáowym uprzednio
zagáĊbionych w gruncie, jak i mocowanie czujników do masywnych elementów betonowych umieszczanych bezpoĞrednio na gruncie nie mogą byü uznane za poprawny sposób
rejestracji drgaĔ powierzchniowych oĞrodka gruntowego. W pierwszym przypadku, niezaleĪnie od dáugoĞci prĊtów kotwiących oraz sposobu ich zagáĊbiania w gruncie, kaĪdorazowo stwierdzono nieznaczną podatnoĞü podstawy na ruch w páaszczyĨnie poziomej,
co ewidentnie wskazuje na wzmiankowaną w pracy Maciąg i in. [2005] podatnoĞü tego
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typu podstaw na drgania charakterystyczne dla elementów typu wspornikowego. W przypadku pomiarów drgaĔ powierzchniowych realizowanych z wykorzystaniem czujników
przyspieszeĔ mocowanych do masywnych elementów umieszczanych bezpoĞrednio na
gruncie (w analizowanym przypadku byáa to betonowa páyta chodnikowa, tzw. trylinka),
w zaleĪnoĞci od intensywnoĞci i czĊstotliwoĞci propagowanych drgaĔ w gruncie, stwierdzono [Czech i Gosk 2014], iĪ tego typu podstawa moĪe zarówno znacząco intensy¿kowaü, jak i táumiü drgania. W związku z powyĪszym juĪ na etapie planowania niniejszych
badaĔ wykluczono powyĪsze dwa sposoby realizacji pomiarów jako maáo wiarygodne.
W pracy przyjĊto, Īe pomiary i analiza wpáywu sposobu mocowania czujników na
gruncie na rejestrowane wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ powierzchniowych zostanie przeprowadzona dla:
– niekotwionej stalowej podstawy páytowej z miniaturowym trójosiowym czujnikiem
przyspieszeĔ (sposób nr 1),
– niekotwionej stalowej podstawy páytowej z gáowicą aluminiową w ksztaácie walca
i trzech czujników jednoosiowych (sposób nr 2),
– trójpunktowo kotwionej w gruncie stalowej podstawy páytowej z gáowicą aluminiową
w ksztaácie walca i trzech czujników jednoosiowych (sposób nr 3 – rys. 1),
– trójpunktowo kotwionej w gruncie stalowej podstawy pierĞcieniowej i trzech czujników jednoosiowych (sposób nr 4 – rys. 2),
– czteropunktowo kotwionej w gruncie podstawy krzyĪakowej z gáowicą aluminiową
w ksztaácie walca i trzech czujników jednoosiowych (sposób nr 5 – rys. 2),
– zakopanej w gruncie (na gáĊbokoĞci ok. 20 cm) aluminiowej gáowicy w ksztaácie walca z przykrĊconymi trzema jednoosiowymi czujnikami przyspieszeĔ drgaĔ (sposób
nr 6 – rys. 3).
W przypadku podstawy páytowej prĊty kotwiące wkrĊcano w grunt. W pozostaáych
przypadkach prĊty zagáĊbiano w gruncie poprzez ich wbijanie. PrĊty kotwiące, niezaleĪnie od sposobu ich zagáĊbiania w gruncie, miaáy jednakową dáugoĞü (L = 30 cm).

Rys. 1.
Fig. 1.

Trójpunktowo kotwiona podstawa páytowa z gáowicą aluminiową (sposób nr 3) z zamontowanymi czujnikami typu 8340 ¿rmy Brüel & Kjær
The three-point anchored base plate with aluminum head (method No. 3) with sensors
from Brüel & Kjær type 8340
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W przypadku podstaw pomiarowych nr 3 i 4 pomiary realizowano przy wykorzystaniu dwóch typów czujników jednoosiowych – zróĪnicowanych zarówno pod wzglĊdem
masy, jak i zakresu rejestrowanych parametrów drgaĔ. Wybrane sposoby realizacji pomiaru drgaĔ powierzchniowych pokazano na rysunkach od 1 do 4.

Rys. 2.

Fig. 2.

Rys. 4.
Fig. 4.

Trójpunktowo kotwiona podstawa
pierĞcieniowa (sposób nr 4) z czujnikami typu 8340 ¿rmy Brüel & Kjær
The three-point anchored base ring
(method No. 4) with mounted Brüel
& Kjær sensors type 8340

Rys. 3.

Fig. 3.

Czteropunktowo kotwiona podstawa
krzyĪakowa (sposób nr 5) z czujnikami typu 8340 ¿rmy Brüel & Kjær
The four-point anchored cross-base
(method No. 5) with mounted Brüel
& Kjær sensors type 8340

Czujniki jednoosiowe typu 8340 ¿rmy Brüel & Kjær przykrĊcone do aluminiowej gáowicy i zakopane w gruncie (sposób nr 6)
The uniaxial Brüel & Kjær sensors type 8340 bolted to the aluminum head and buried in
ground (method No. 6)
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Lokalizacja pomiarowa
Planowany zakres badaĔ wymagaá przyjĊcia lokalizacji pomiarowej charakteryzującej siĊ duĪą jednorodnoĞcią rodzaju i stanu gruntu, bez widocznych przewarstwieĔ czy
innego rodzaju wtrąceĔ. Odpowiednie warunki gruntowe (maáo wilgotne piaski fSa/siSa
(Pd/Pʌ) w stanie Ğrednio zagĊszczonym, o duĪej jednorodnoĞci do gáĊbokoĞci dwóch metrów) reprezentuje poletko doĞwiadczalne na terenie kopalni odkrywkowej zlokalizowanej w województwie podlaskim, w pobliĪu miejscowoĞci Bobrowa. Na terenie kopalni
na gáĊbokoĞci 2,0 m zalega swobodne zwierciadáo wody gruntowej. Nie stwierdzono
wystĊpowania jakichkolwiek przewarstwieĔ ani wtrąceĔ.
Aparatura badawcza oraz pro¿l pomiarowy
WiarygodnoĞü rejestrowanych sygnaáów podczas badaĔ zapewniono dziĊki wykorzystaniu ukáadu pomiarowego typu LAN-XI ¿rmy Brüel & Kjær, záoĪonego z dwóch
6-kanaáowych, 24-bitowych moduáów pomiarowych typu 3050-B-060 z dynamiką wejĞü
na poziomie 160 dB, piĊciomoduáowej kasety typu 3660C, dwóch moduáów baterii typu
2831-A oraz komputera przenoĞnego typu notebook z zainstalowanym oprogramowaniem rejestratora sygnaáów i oprogramowaniem do analiz w czasie rzeczywistym (PULSE
i REFLEX).
W pomiarach wykorzystano trzy typy czujników:
– jednoosiowe, niskoczĊstotliwoĞciowe piezoelektryczne przetworniki przyspieszeĔ
drgaĔ typu 8340 ¿rmy Brüel & Kjær o czuáoĞci 10 V·g–1, zakresie pomiarowym ±0,5 g
w przedziale czĊstotliwoĞci 0,1÷1500 Hz (±10%) i masie 775 g,
– jednoosiowe piezoelektryczne przetworniki przyspieszeĔ drgaĔ typu 3187D ¿rmy
Dytran o czuáoĞci 0,5 V·g–1, zakresie pomiarowym ±10 g w przedziale czĊstotliwoĞci
0,48÷1000 Hz (±5%) i masie 122 g,
– trójosiowy piezoelektryczny przetwornik przyspieszeĔ drgaĔ typu 356B18 ¿rmy
PCB o czuáoĞci 1,0 V·g–1, zakresie pomiarowym ±5 g w przedziale czĊstotliwoĞci
0,5÷3000 Hz (±5%) i masie 25 g.
Jako Ĩródáo drgaĔ zastosowano lekką páytĊ dynamiczną typu ZFG-01 (zwaną równieĪ
lekkim ugiĊciomierzem udarowym), generującą pojedyncze impulsy w wyniku kontrolowanego spadku masy 10 kg z wysokoĞci 0,83 m. Tego typu urządzenia są powszechnie
wykorzystywane w badaniach moduáu odksztaácenia podáoĪa gruntowego (EvD) i kontroli
zagĊszczenia nasypów oraz stanowią odpowiednio stabilne i powtarzalne Ĩródáo drgaĔ
impulsowych. Ukáad pomiarowy oraz wykorzystywane w badaniach powtarzalne Ĩródáo
drgaĔ pokazano na rysunku 5.
PrzyjĊto, Īe podstawy pomiarowe bĊdą rozmieszczone promieniĞcie w dwóch punktach pomiarowych (p.p.) oddalonych odpowiednio o 5,0 m (1 p.p.) i 10,0 m (2 p.p.) od
powtarzalnego Ĩródáa drgaĔ, a drgania bĊdą rejestrowane w trzech wzajemnie prostopadáych kierunkach: poprzecznym (x – prostopadáym do przyjĊtego pro¿lu pomiarowego),
radialnym (y – w kierunku przyjĊtego pro¿lu pomiarowego) oraz pionowym (z).
W związku z impulsowym charakterem generowanych drgaĔ rejestracjĊ sygnaáów
kaĪdorazowo prowadzono z rozdzielczoĞcią 4096 próbek na sekundĊ.
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a

Rys. 5.
Fig. 5.

b

Ukáad pomiarowy typu LAN-XI ¿rmy Brüel & Kjær (a) i lekka páyta dynamiczna typu
ZFG-01 (b)
The measurement system from Brüel & Kjær type LAN-XI (a) and light falling weight
deÀectometer type ZFG-01 (b)

WYNIKI BADAē
W przypadku kaĪdego z analizowanych w pracy sposobów realizacji pomiarów drgaĔ
powierzchniowych propagowanych w oĞrodku gruntowym rejestrowano po 6 niezaleĪnych przebiegów czasowych przyspieszeĔ drgaĔ generowanych pojedynczymi impulsami z lekkiej páyty dynamicznej (tab. 1 i 2). Na potrzeby niniejszej pracy áącznie zarejestrowano ponad 270 akcelerogramów.
Tabela 1. Trójpunktowo kotwiona w gruncie stalowa podstawa páytowa z gáowicą aluminiową
i trzema czujnikami jednoosiowymi ¿rmy Dytran typu 3187D – sposób nr 3A [mm·s–2]
Table 1. The three-point anchored in the ground steel base plate with aluminum head and three
uniaxial sensors from Dytran type 3187D – method No. 3A [mm·s–2]
Lp.
No.

L1 = 5,0 m (1 p.p. – MP1)

L2 = 10,0 m (2 p.p. – MP2)

x

y

z

x

y

z

1

295

717

442

176

455

299

2

279

707

464

200

507

327

3

352

573

469

200

488

299

4

435

674

483

216

485

284

5

467

657

469

222

495

298

455

677

484

194

485

280

381

668

469

201

486

298

83

51

15

16

17

17

6
ĝrednia arytmetyczna
Arithmetic average
Odchylenie standardowe
Standard deviation
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Dla kaĪdego z zarejestrowanych akcelerogramów wyznaczono szczytowe wartoĞci
przyspieszeĔ drgaĔ i zestawiono w formie tabelarycznej dla kaĪdego z analizowanych
kierunków pomiarowych (x, y i z) w funkcji odlegáoĞci od Ĩródáa drgaĔ (L1 = 5 m – 1 p.p.
i L2 = 10 m – 2 p.p.). Dane w ramach poszczególnych serii pomiarowych (z szeĞciu pomiarów) uĞredniono oraz wyznaczono odpowiadające im odchylenia standardowe, które
najlepiej obrazują rozrzuty zarejestrowanych wartoĞci wokóá wartoĞci Ğrednich. Przykáadowe zestawienia uzyskanych wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ zamieszczono
w tabelach 1 i 2.
Tabela 2. Zakopana w gruncie aluminiowa gáowica z trzema jednoosiowymi czujnikami przyspieszeĔ ¿rmy B&K typu 8340 – sposób nr 6 [mm·s–2]
Table 2. The aluminum measurement head buried in the ground with three uniaxial sensors from
B&K type 8340 – method No. 6 [mm·s–2]
Lp.
No.

L1 = 5,0 m (1 p.p.) – (MP1)

L2 = 10,0 m (2 p.p.) – (MP2)

x

y

z

x

y

z

1

233

291

633

203

193

325

2

284

324

630

203

197

355

3

416

315

670

303

204

352

4

355

314

650

215

198

347

5

256

330

660

235

198

349

428

318

652

286

200

337

329

315

649

241

198

344

83

13

15

44

4

11

6
ĝrednia arytmetyczna
Arithmetic average
Odchylenie standardowe
Standard deviation

DYSKUSJA
Pomimo duĪej powtarzalnoĞci uzyskanych wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ
w ramach poszczególnych serii pomiarowych (na co wskazują maáe wartoĞci odchyleĔ
standardowych w stosunku do wartoĞci Ğrednich) wyniki badaĔ wskazują na znaczne
ich zróĪnicowanie. WartoĞci zarejestrowanych amplitud przyspieszeĔ drgaĔ wydają siĊ
zaleĪeü zarówno od tego, czy podstawa byáa kotwiona, czy teĪ nie, liczby zastosowanych
prĊtów kotwiących, jak i typu zastosowanych czujników. Zwierciadáo wody gruntowej
w kontekĞcie prowadzonych badaĔ, zdaniem autorów, ma niewielki wpáyw na poziom
rejestrowanych drgaĔ, gdyĪ dominujące w przypadku drgaĔ powierzchniowych amplitudy fal Rayleigha (zarówno poziome, jak i pionowe) zanikają bardzo szybko wraz
z gáĊbokoĞcią.
W celu przeprowadzenia analizy porównawczej i wyboru sposobu rejestracji przyspieszeĔ drgaĔ powierzchniowych, najkorzystniejszego pod wzglĊdem wiarygodnoĞci
rejestrowanych danych, niezbĊdne byáo przyjĊcie odpowiedniego kryterium porównawczego. W związku z bardzo niskim poziomem táumienia materiaáowego podstaw pomiarowych (stal, aluminium) i równie niskim poziomem táumienia konstrukcyjnego, których
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caákowite táumienie nie moĪe przekraczaü kilku procent, oraz tendencją podstaw pomiarowych sztywno poáączonych z prĊtami kotwiącymi w gruncie do intensy¿kacji drgaĔ
(charakterystycznej dla ukáadów wspornikowych) za najbardziej wiarygodne uznano
najmniejsze zarejestrowane wartoĞci szczytowe przyspieszeĔ drgaĔ. PowyĪsze zaáoĪenie
wydaje siĊ byü zasadne pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego stopnia „związania”
podstaw pomiarowych z oĞrodkiem gruntowym, co z pewnoĞcią miaáo miejsce w przypadku podstaw kotwionych w gruncie za pomocą trzech lub czterech prĊtów.
Za poziom odniesienia przyjĊto uĞrednione wartoĞci szczytowe przyspieszeĔ drgaĔ
ze wszystkich przeprowadzonych pomiarów (z oĞmiu serii pomiarowych). W wyniku
porównania uĞrednionych wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ zarejestrowanych
w ramach poszczególnych serii pomiarowych z przyjĊtym poziomem odniesienia wyznaczono wyraĪone w procentach przyrosty (+) lub spadki (–) wartoĞci szczytowych wzglĊdem poziomu odniesienia niezaleĪnie dla kaĪdego z analizowanych w pracy kierunków
i punktów pomiarowych. Szczegóáowe wyniki porównania zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Porównanie wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ z poszczególnych serii pomiarowych z przyjĊtym poziomem odniesienia
Table 3. The comparison of peak accelerations from the individual measurement series with the
accepted reference level
Rodzaj podstawy i typ czujników
The type of bases and sensors

Przyrost (+) / spadek (–) wartoĞci [%]
Increase (+) / decrease (–) of values [%]

L1 = 5,0 m (1 p.p. – MP1)

L2 = 10,0 m (2 p.p. – MP2)

x

y

z

x

y

z

1

+54%

+54%

+90%

–

–

–

2

–4%

–6%

+60%

–20%

+25%

+25%

3A

–14%

+6%

–32%

–16%

+30%

–6%

3B

–27%

+38%

–26%

+22%

+51%

–5%

4A

–30%

–43%

–31%

–8%

–25%

–1%

4B

–19%

–48%

–28%

+19%

–7%

–2%

5

+66%

+49%

–29%

+2%

–26%

–20%

6

–26%

–50%

–5%

+1%

–47%

+9%

442

630

685

239

374

317

86

37

34

21

12

14

UĞrednione wartoĞci szczytowe
przyspieszeĔ drgaĔ [mm·s–2]
Average values of peak
accelerations [mm·s–2]
UĞrednione odchylenia standardowe
[mm·s–2]
Average standard deviations
[mm·s–2]
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Jak wynika z prezentowanego w tabeli 3 zestawienia, w przypadku niekotwionej i praktycznie nieobciąĪonej páyty stalowej (sposób nr 1) uzyskano wartoĞci szczytowe przyspieszeĔ drgaĔ wiĊksze nawet o 90% od przyjĊtego poziomu odniesienia w kierunku
pionowym (z) oraz o ponad 54% w páaszczyĨnie poziomej, co praktycznie dyskwali¿kuje
moĪliwoĞü wykorzystania tego sposobu rejestracji drgaĔ powierzchniowych w badaniach
in situ. W przypadku znacznie ciĊĪszego ukáadu pomiarowego w postaci niekotwionej páyty
stalowej z gáowicą aluminiową i trzema masywnymi przetwornikami (sposób nr 2) równieĪ nie zapewniono odpowiedniego stopnia „związania” podstawy pomiarowej z gruntem, na co wskazują wartoĞci szczytowe przyspieszeĔ drgaĔ wyznaczone w kierunku
pionowym (od 25 do 60% wiĊksze od przyjĊtego poziomu odniesienia). W pozostaáych
przypadkach praktycznie kaĪdorazowo mamy do czynienia z wartoĞciami szczytowymi
przyspieszeĔ drgaĔ propagowanych w gruncie (w dalszej czĊĞci pracy w uproszczeniu
zwanych przyspieszeniami) w kierunku pionowym (z) poniĪej przyjĊtego poziomu odniesienia. Wyjątkiem są przyspieszenia rejestrowane przy wykorzystaniu niekotwionej
podstawy pomiarowej z czujnikami zakopanymi w gruncie (sposób nr 6) w drugim punkcie pomiarowym (2 p.p. – L2 = 10 m), w którym to przypadku odnotowano nieznaczny
wzrost przyspieszeĔ (+9%) w stosunku do przyjĊtego poziomu odniesienia. KoniecznoĞü
umieszczenia podstawy pomiarowej z czujnikami na pewnej gáĊbokoĞci w gruncie i póĨniejsze rĊczne zagĊszczanie gruntu (ryzyko uszkodzenia czujników i okablowania) takĪe
moĪe mieü wpáyw na poziom rejestrowanych przyspieszeĔ. NiewáaĞciwie zagĊszczony
grunt w bezpoĞrednim otoczeniu czujników moĪe skutkowaü znacznie wiĊkszym táumieniem drgaĔ w gruncie i w konsekwencji przyczyniü siĊ do rejestracji drgaĔ o znacznie
mniejszej intensywnoĞci niĪ drgania rzeczywiĞcie propagowane w oĞrodku gruntowym.
Najprawdopodobniej wáaĞnie zwiĊkszonym táumieniem niedostatecznie zagĊszczonego
gruntu naleĪy táumaczyü najmniejsze wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ propagowanych w kierunku radialnym w przypadku tego typu podstaw pomiarowych (sposób nr 6).
Analiza porównawcza wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ zarejestrowanych
przy wykorzystaniu podstawy krzyĪakowej z gáowicą aluminiową i kotwionej czterema
prĊtami (sposób nr 5) wskazuje, Īe ten sposób pomiaru zapewnia praktycznie najlepsze
„związanie” podstawy pomiarowej z gruntem w kierunku pionowym (z), co jest szczególnie widoczne w przypadku przyspieszeĔ drgaĔ rejestrowanych w drugim punkcie pomiarowym (wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ mniejsze nawet o 20% od przyjĊtego poziomu
odniesienia). JednakĪe w tym przypadku stwierdzono takĪe znacznie zawyĪone wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ propagowanych w páaszczyĨnie poziomej, zwáaszcza w punkcie
pomiarowym oddalonym o 5 m od Ĩródáa drgaĔ (od 49 do 66% wiĊksze od przyjĊtego poziomu odniesienia). Zdaniem autorów niniejszej pracy moĪe to byü spowodowane niewystarczająco sztywnym (jednopunktowym) poáączeniem podstawy krzyĪakowej
z gáowicą, do której przykrĊcono czujniki pomiarowe oraz zbyt duĪym wyniesieniem
nad poziom gruntu Ğrodka ciĊĪkoĞci ukáadu trzech masywnych czujników jednoosiowych
przykrĊconych do gáowicy, które pomimo duĪej sztywnoĞci caáego ukáadu pomiarowego
najwyraĨniej podlegaáy drganiom charakterystycznym dla ukáadów wspornikowych.
Porównanie wartoĞci szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ zarejestrowanych przy wykorzystaniu podstaw pomiarowych nr 3 i 4 wskazuje, Īe w przypadku masywnych czujników sejsmicznych typu 8340 ¿rmy B&K (wykorzystywanych w seriach pomiarowych
nr 3B i 4B) zazwyczaj mamy do czynienia z wiĊkszymi wartoĞciami przyspieszeĔ drgaĔ
propagowanych w páaszczyĨnie poziomej niĪ w przypadku pomiarów prowadzonych
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z wykorzystaniem tego samego typu podstaw z zamontowanymi lĪejszymi (ponad szeĞciokrotnie) czujnikami typu 3187D ¿rmy Dytran (serie pomiarowe nr 3A i 4A). Masa
czujników wydaje siĊ nie mieü natomiast znaczenia w przypadku wartoĞci szczytowych
przyspieszeĔ drgaĔ rejestrowanych w kierunku pionowym (z) przy wykorzystaniu trójpunktowo kotwionych podstaw pomiarowych.
NajwiĊksze róĪnice w poziomie drgaĔ rejestrowanych przy wykorzystaniu podstaw
pomiarowych nr 3 i 4 wystĊpują w kierunku radialnym y. W przypadku podstawy pomiarowej nr 3 (trójpunktowo kotwiona páyta stalowa z gáowicą aluminiową) wartoĞci
przyspieszeĔ drgaĔ wydają siĊ byü znacznie zawyĪone wzglĊdem przyjĊtego poziomu
odniesienia. MoĪe to byü równieĪ spowodowane wiĊkszą bezwáadnoĞcią wystającej ponad poziom gruntu gáowicy aluminiowej z przykrĊconymi do niej czujnikami (podobnie
jak w przypadku podstawy krzyĪakowej).
Mając na wzglĊdzie bardzo dobre „zespolenie” ukáadu pomiarowego z oĞrodkiem
gruntowym oraz biorąc pod uwagĊ wartoĞci szczytowe rejestrowanych przyspieszeĔ
drgaĔ na jednym z najniĪszych poziomów, naleĪy uznaü, iĪ sposób pomiaru nr 4A (trójpunktowo kotwiona podstawa pierĞcieniowa z czujnikami typu 3187D ¿rmy Dytran) jest
najbardziej wiarygodnym sposobem rejestracji drgaĔ w zakresie realizacji pomiarów opisanych w niniejszej pracy.
PODSUMOWANIE
Opisane w niniejszej pracy badania i analizy porównawcze zarejestrowanych wartoĞci
szczytowych przyspieszeĔ drgaĔ powierzchniowych generowanych w oĞrodku gruntowym
pojedynczym udarem i rejestrowanych na kilka róĪnych sposobów w dwóch punktach pomiarowych (promieniĞcie oddalonych od Ĩródáa drgaĔ odpowiednio o 5,0 i 10,0 m) oraz
w trzech wzajemnie prostopadáych kierunkach (x, y i z), w sposób ewidentny wskazują na
znaczne rozbieĪnoĞci wyników, zwáaszcza w przypadku wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ rejestrowanych w páaszczyĨnie poziomej w kierunkach x i y, które są najistotniejsze z punktu
widzenia ewentualnego wpáywu drgaĔ przenoszonych drogą gruntową na budynki.
Szczegóáowa analiza szczytowych wartoĞci przyspieszeĔ drgaĔ, rozpatrywanych
niezaleĪnie dla kaĪdego z przyjĊtych kierunków pomiarowych, wskazuje na najwiĊkszą wiarygodnoĞü danych zarejestrowanych przy wykorzystaniu trójpunktowo kotwionej
podstawy pierĞcieniowej z zamontowanymi akcelerometrami typu 3187D ¿rmy Dytran
(sposób pomiaru nr 4A).
Przeprowadzone analizy porównawcze nie obejmowaáy jednakĪe analiz rozkáadów
czĊstotliwoĞciowych rejestrowanych sygnaáów, które wymagają osobnego opracowania
przy znacznie zawĊĪonym zakresie danych (dla wybranych typów podstaw pomiarowych). Niniejsza praca wskazuje na koniecznoĞü prowadzenia dalszych, zakrojonych na
szerszą skalĊ badaĔ związanych z zagadnieniem wpáywu sposobu realizacji pomiarów na
wiarygodnoĞü rejestrowanych parametrów przyspieszeĔ drgaĔ powierzchniowych propagowanych w oĞrodku gruntowym. Dalsze prace badawcze nad powyĪszym zagadnieniem
powinny uwzglĊdniaü optymalizacjĊ proporcji w zakresie wymiarów i mas elementów
skáadowych odpowiedniej „kotwy” gruntowej, jak równieĪ opracowanie rozwiązania
charakteryzującego siĊ stosunkowo prostym i jednoczeĞnie precyzyjnym sposobem montaĪu podstaw pomiarowych na gruncie.
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ADNOTACJA
Badania zostaáy zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIĝ/5/2013 i s¿nansowane ze
Ğrodków na naukĊ MNiSW.
THE CREDIBILITY OF MEASUREMENT OF SURFACE VIBRATIONS
Abstract. The inÀuence of the method of attachment of accelerometers to the ground on
the recorded level of vibration accelerations is analyzed in the paper. Transducers were
mounted to the ground in six different ways – using measuring bases in shape of a plate
without any anchoring, anchored or not plate bases with an aluminum cylindrical heads,
metal base rings with three pins, cross-bases with four pins and aluminum cylindrical heads
and aluminum cylindrical heads buried at a certain depth in ground as well. In case of
few measuring bases measurements were conducted using two types of accelerometers.
The studies demonstrated that the method of attaching of accelerometers to the ground is
crucial for the credibility of measurements. The best way of interconnecting transducers
with the ground was shown in the paper. The resulting values of vibration acceleration may
constitute a basis for a reliable analysis of the propagation of vibration in the subsoil, as
well as support the development of methods of estimation of subsoil stiffness using surface
seismic data.
Key words: surface vibrations, subsoil, propagation of vibrations, subsoil, propagation of
vibrations, accelerometer
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