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BADANIE MODUàU ODKSZTAàCENIA PODàOĩA
GRUNTOWEGO W NASYPIE KONTROLOWANYM ZA
POMOCĄ PàYTY STATYCZNEJ I LEKKIEJ PàYTY
DYNAMICZNEJ
Mariusz WyroĞlak, Rafaá Ossowski
Politechnika GdaĔska
Streszczenie. W praktyce inĪynierskiej, zarówno projektowej, jak i wykonawczej, niewątpliwie przydatne są korelacje miĊdzy parametrami geotechnicznymi. Artykuá przedstawia polowe badania porównawcze z lekką páytą dynamiczną (LFWD) oraz páytą
statyczną (VSS) wraz z okreĞleniem zaleĪnoĞci korelacyjnych pomiĊdzy moduáem odksztaácenia podáoĪa wyznaczonym za pomocą lekkiej páyty dynamicznej (EVd) oraz pierwotnym
i wtórnym moduáem odksztaácenia (EV1, EV2). Korelacja nie moĪe byü procedurą zero-jedynkową, czyli moĪna uzyskaü zaleĪnoĞü miĊdzy parametrami w róĪnej skali dokáadnoĞci. Wykazano w przeprowadzonej analizie, Īe dynamiczny moduá odksztaácenia lepiej
koreluje z wtórnym moduáem odksztaácenia niĪ z moduáem pierwotnym. Fakt ten w duĪej
mierze wynika z charakteru obu moduáów statycznych odksztaácenia, gdyĪ grunt znajduje
siĊ
w innym stanie podczas pierwotnego i wtórnego obciąĪania.
Sáowa kluczowe: páyta dynamiczna LFWD, páyta statyczna VSS, korelacja parametrów
gruntu, moduá odksztaácenia wyznaczany za pomocą lekkiej páyty dynamicznej, statyczny
moduá odksztaácenia

WSTĉP
W praktyce robót ziemnych związanych z przygotowaniem podáoĪa do posadowienia fundamentów lub wykonania nawierzchni elementem kluczowym jest optymalizacja
procesu zagĊszczenia warstw gruntu nasypowego. OptymalizacjĊ taką moĪna rozumieü
jako zaleĪnoĞü miĊdzy wymaganą jakoĞcią zagĊszczenia, wáoĪoną pracą i energią oraz
czasem zagĊszczania.
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Polowe metody badaĔ stanu podáoĪa gruntowego pozwalają na bieĪącą wery¿kacjĊ
i parametryczny opis jakoĞci zagĊszczenia. Badania takie muszą byü szybkie i skuteczne,
tzn. powinny podawaü precyzyjny wynik, który moĪna porównaü z wymaganiami specy¿kacyjnymi.
Stabilne podáoĪe gruntowe powinno posiadaü wáaĞciwą noĞnoĞü i podatnoĞü. Jako
miarodajne dla oceny stanu gruntu nasypowego moĪna wskazaü wtórny moduá odksztaácenia (EV2), który wraz z pierwotnym moduáem odksztaácenia (EV1) opisuje stan gruntu
wskaĨnikiem odksztaácenia I0 = EV2/EV1. CzĊstą praktyką opisania noĞnoĞci podáoĪa jest
wyznaczanie moduáu odksztaácenia podáoĪa za pomocą páyty dynamicznej (EVd), czĊsto
w literaturze nazywanym moduáem dynamicznym odksztaácenia.
Moduá odksztaácenia pierwotnego i wtórnego wyznacza siĊ w badaniach páytą Ğrednicy 30 cm, obciąĪaną i odciąĪaną skokowymi przyrostami obciąĪenia. Moduá dynamiczny
odksztaácenia takĪe wyznacza siĊ páytą dynamiczną Ğrednicy 30 cm, ale obciąĪaną impulsem udarowym. Moduáy statyczny i dynamiczny odksztaácenia nie mogą byü porównane
ze sobą bezpoĞrednio. Ze wzglĊdu na inny charakter oddziaáywania na grunt podczas badania uzyskuje siĊ parametry o innej skali wartoĞci. BezpoĞrednie porównanie moduáów
statycznego i dynamicznego pokazuje duĪą róĪnicĊ w relacji naprĊĪenie – odksztaácenie,
a korelacja wartoĞci liczbowych miĊdzy tymi parametrami nie jest proporcjonalna.
Bez wątpienia celowe jest ustalenie korelacji miĊdzy tymi parametrami, chociaĪ jest
to zadanie záoĪone, dające w róĪnych rodzajach gruntu niejednoznaczne oszacowania,
wyniki mogą posáuĪyü do zamiennego ustalania parametrów w przypadku moĪliwoĞci
wykonania oznaczenia albo moduáu statycznego albo dynamicznego.
CHARAKTERYSTYKA PàYTY STATYCZNEJ VSS
Páyta obciąĪenia statycznego zwana jest powszechnie w Polsce páytą VSS. Nazwa
pochodzi od skrótu szwajcarskiego zarządu drogownictwa (Vereinigung Schweizerischer Straßenfachleute – VSS), w którym metodĊ opracowano i opisano w normie [SN
670312b:1998-04]. Zasady badania są zbieĪne z zaleceniami dotyczącymi okreĞlania moduáu statycznego (EV) zawartymi w polskiej normie [PN-S-02205:1998].
Podstawą urządzenia jest sztywna stalowa páyta. W trakcie obciąĪania podáoĪa páytą
statyczną odczytuje siĊ wielkoĞü jej osiadania. Zgodnie z procedurą normową zwiĊkszanie nacisku na páytĊ odbywa siĊ quasi-statycznie, czyli przyrostami obciąĪenia o wartoĞci 0,05 MPa. Maksymalne obciąĪenie páytą statyczną dla gruntów nasypowych wynosi
0,25 MPa. ObciąĪenie gruntu wykonuje siĊ w dwóch etapach: w pierwszym etapie oznaczając pierwotny statyczny moduá odksztaácenia (EV1), nastĊpnie – po caákowitym odciąĪeniu
– w drugim etapie ustala siĊ wtórny statyczny moduá odksztaácenia (EV2). Odksztaácenia
podáoĪa powstaáe w wyniku zadawanego obciąĪenia mają charakter w znacznej wiĊkszoĞci trwaáy, stąd krzywe zaleĪnoĞci obciąĪenie – odksztaácenie w pierwszym i drugim etapie
obciąĪania mają inny przebieg, powodując róĪnice w wartoĞciach moduáu pierwotnego
i wtórnego. Wedáug polskiej normy [PN-S-02205:1998] moduáy odksztaácenia statycznego
okreĞla siĊ w zakresie przyrostu obciąĪenia od 0,05 do 0,15 MPa i odpowiadającego tym
obciąĪeniom przyrostu odksztaácenia. Przedziaáy te są znacząco inne w przypadku zaleceĔ normy szwajcarskiej [SN 670312b:1998-04] i niemieckiej [DIN 18134: 2001-09].
Acta Sci. Pol.

Badanie moduáu odksztaácenia podáoĪa gruntowego w nasypie...

113

Badanie páytą statyczną wymaga zapewnienia wáaĞciwego balastu oporowego. Przy
maksymalnym obciąĪeniu podáoĪa z gruntów nasypowych balast równowaĪący wynosi 1,73 t. Z praktycznego punktu widzenia w celu zapewnienia wáaĞciwej przeciwwagi
masa balastu powinna przekraczaü masĊ równowaĪącą co najmniej o 150%.
CHARAKTERYSTYKA PàYTY DYNAMICZNEJ LFWD
Lekka páyta dynamiczna (Light Falling Weight DeÀectometer – LFWD) jest urządzeniem przenoĞnym, áatwym w transporcie, moĪe byü obsáugiwana przez jedną osobĊ. NajczĊĞciej jest stosowane urządzenie z páytą o masie 15 kg. Caáy pomiar trwa nie
dáuĪej niĪ 2 min. Gáównym elementem urządzenia jest stalowa páyta gruboĞci 20 mm,
wyposaĪona w akcelerometr poáączony z oddzielnym urządzeniem do rejestracji i analizy danych. Prowadnica umieszczona przegubowo w Ğrodku páyty pozwala na zrzucanie
centralnie na páytĊ obciąĪnika o masie 10 kg, ustalonej w procesie kalibracji tak, aby wartoĞü przekazywanego obciąĪenia dynamicznego wynosiáa 7,07 kN przy czasie obciąĪania
18 milisekund [Zorn Instruments 2005].
Jako zaáoĪenie przyjmuje siĊ, Īe páyta jest wystarczająco sztywna, aby przemieszczaü
siĊ równo z gruntem, a amplituda obciąĪenia ma staáą wartoĞü. Odksztaácenie gruntu jest
obliczane na podstawie odczytów z akcelerometru umieszczonego centralnie w páycie
obciąĪającej.
Pomiar rozpoczyna siĊ od fazy wstĊpnej, w której obciąĪnik jest zrzucany trzy razy
w celu zapewnienia dobrego przylegania páyty do gruntu. WáaĞciwy pomiar równieĪ skáada siĊ z trzech odczytów, na podstawie których okreĞla siĊ trzy wartoĞci moduáu dynamicznego (EVd). JeĪeli odczyty róĪnią siĊ wiĊcej niĪ o 10%, to pomiar jest niemiarodajny,
a grunt uznaje siĊ za sáabo zagĊszczony. Wynikiem badania lekką páytą dynamiczną jest
Ğrednia z trzech pomierzonych moduáów.
METODA BADAWCZA
Obszarem badaĔ objĊty byá nasyp kontrolowany pod fundamenty i páytĊ podáogową obiektu magazynowego o wymiarach 100 × 150 metrów. W sumie wykonano ponad
50 badaĔ porównawczych nasypu gruntowego, natomiast do analizy wybrano ponad
30 par pomiarów.
Grunt pod nasypem, o miąĪszoĞci okoáo 6 m, stanowiáy piaski przewarstwione namuáami piaszczystymi, wzmocnione metodą dynamicznego zagĊszczania. Byáo to podáoĪe
wystarczająco sztywne do wznoszenia nasypu kontrolowanego, niewykazujące istotnego
wpáywu na ukáadanie i zagĊszczanie nasypu.
Grunt nasypowy ukáadano warstwami na caáej powierzchni, zraszano wodą w celu
doprowadzenia do stanu bliskiego wilgotnoĞci optymalnej, a nastĊpnie warstwĊ o miąĪszoĞci okoáo 40 cm zagĊszczano lekkimi walcami gáadkimi. ZagĊszczanie zawieraáo cykl
czterech przejazdów lekkiego walca drogowego. Po kaĪdym przejeĨdzie wykonywano
w bezpoĞredniej bliskoĞci parĊ badaĔ páytą dynamiczną LFWD oraz páytą statyczną VSS.
Badania wykonano zgodnie z procedurami opisanymi w Badaniu i ustaleniu... [2005].
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Materiaáem nasypowym byá piasek z domieszką pyáu grubego [PN-EN ISO 14688-1:2006]. Przeprowadzone badania uziarnienia [PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009] na
wybranych czterech próbkach gruntu nie wykazaáy istotnych róĪnic w skáadzie granulometrycznym. Reprezentatywną próbĊ przesiewu gruntu, z którego wykonywano nasyp,
przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1. Reprezentatywna krzywa uziarnienia gruntu wykorzystanego do wykonania nasypu
Fig. 1. Representative grain size distribution curve of soil used for embankment

Wyliczona wartoĞü wskaĨnika jednorodnoĞci wyniosáa CU = 6, natomiast wartoĞü
wskaĨnika krzywizny CC = 1. WartoĞci te ustalono na podstawie [PN-EN ISO 14688-2:2006].
Proces zagĊszczania byá kontrolowany, tj. na bieĪąco sprawdzano gruboĞü warstwy
przeznaczonej do zagĊszczania oraz zraszano powierzchniĊ wodą, aby wyrównaü poziom
wilgotnoĞci. Powierzchniowe warstwy badanego gruntu nasypowego nie ulegaáy w trakcie badania rozluĨnieniu, zatem uznano je za miarodajne do oceny sztywnoĞci podáoĪa
i jednorodne na caáej gáĊbokoĞci badawczej.
Badania oraz okreĞlenie parametrów przeprowadzono zgodnie z opisanymi wyĪej zasadami dla lekkiej páyty dynamicznej i páyty statycznej.
UZYSKANE WYNIKI BADAē
ZaleĪnoĞü korelacyjną miĊdzy dynamicznym moduáem odksztaácenia i statycznym
wtórnym moduáem odksztaácenia przedstawiono w postaci wykresu na rysunku 2.
Dynamiczny moduá odksztaácenia (EVd) w zaleĪnoĞci od wtórnego moduáu odksztaácenia (EV2) moĪna opisaü w funkcji potĊgowej:
EVd

5,14  EV0,48
2

(1)

ze wspóáczynnikem determinacji R2 = 0,9. Oznacza to, Īe poziom wartoĞci wtórnego
moduáu odksztaácenia w 90% objaĞnia zmiennoĞü moduáu dynamicznego (Evd), a w
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Korelacyjna zaleĪnoĞü wtórnego moduáu odksztaácenia (Ev2) od moduáu Evd wyznaczonego za pomocą páyty dynamicznej.
Correlation between VSS secondary modulus and LFWD modulus

10% zmiana wartoĞci EV2 podyktowana jest czynnikami innymi niĪ zmiana wartoĞci Evd
(np. rodzajem gruntu, wilgotnoĞcią). Zakres waĪnoĞci relacji dotyczy przedziaáu EV2 od
60 do 300 MPa.
Z kolei zaleĪnoĞü miĊdzy moduáem dynamicznym (EVd) i pierwotnym moduáem odksztaácenia (EV1) moĪna zapisaü w funkcji potĊgowej:
EVd

8, 22  EV0,43
1

(2)

ze wspóáczynnikem determinacji R2 = 0,64 (rys. 3). Oznacza to, Īe poziom wartoĞci pierwotnego moduáu odksztaácenia w 64% objaĞnia zmiennoĞü moduáu dynamicznego (Evd),
a w 36% zmiana wartoĞci EV1 podyktowana jest czynnikami innymi niĪ zmiana wartoĞci
Evd. Zakres waĪnoĞci relacji dotyczy przedziaáu EV1 od 40 do 200 MPa.

Rys. 3.
Fig. 3.

Korelacyjna zaleĪnoĞü pierwotnego moduáu odksztaácenia (Ev1) od moduáu Evd wyznaczonego za pomocą páyty dynamicznej
Correlation between VSS primary modulus and LFWD modulus

Architectura 15 (3) 2016

116

M. WyroĞlak, R. Ossowski

Na rysunku 4 przedstawiono korelacjĊ miĊdzy wskaĨnikiem odksztaácenia (I0) oraz
moduáem dynamicznym (EVd), którą opisano funkcją eksponencjalną:
EVd

Rys. 4.
Fig. 4.

33,89  e0,31I

(3)

0

Korelacyjna zaleĪnoĞü wskaĨnika odksztaácenia I0 od moduáu Evd wyznaczonego za pomocą páyty dynamicznej
Correlation between VSS deformation index and LFWD modulus

Wspóáczynnik determinacji dla tej relacji wynosi zaledwie R2 = 0,2. Zgodnie z de¿nicją przyjmowaną w statystyce wspóáczynnik determinacji (R2) okreĞla, jaka czĊĞü
danych przyjĊtych do analizy jest wytáumaczona przez przyjĊty model. Im wspóáczynnik
determinacji jest wiĊkszy, tym krzywa regresji jest lepiej dopasowana do danych. JakoĞü
dopasowania danych do modelu opisuje tabela 1.
Tabela 1. Dopasowanie danych do krzywej regresji
Table 1. Fitting data to regression curve
R2
Od 0,0 do < 0,5

JakoĞü dopasowania
Quality of ¿tting
niezadowalająca

Od 0,5 do < 0,6

sáaba

Od 0,6 do < 0,8

zadowalająca

Od 0,8 do < 0,9

dobra

Od 0,9 do 1,0

bardzo dobra

Dopasowanie wskaĨnika odksztaácenia do moduáu dynamicznego w przyjĊtym modelu jest niezadowalające. Fakt ten jest związany ze znacznym rozrzutem wartoĞci wskaĨnika odksztaácenia wzglĊdem parametru korelowanego, czyli moduáu dynamicznego.
Cecha jest pochodną de¿nicji wskaĨnika odksztaácenia, w której istotny jest stosunek
Ev2/Ev1. Zatem dla wielu znacznie róĪniących siĊ wartoĞci EVd moĪna otrzymaü zbliĪoną
wartoĞü I0.
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PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe páyta dynamiczna wykazaáa
wiĊkszą czuáoĞü pomiarową, to znaczy, Īe róĪnice w zagĊszczeniu gruntu byáy odwzorowane w zmieniającym siĊ module dynamicznym z mniejszym przedziaáem niepewnoĞci
niĪ moduá odksztaácenia wyznaczony páytą statyczną. Efekt ten moĪna zaobserwowaü
na rysunkach 2 i 3. Dla jednej wartoĞci oznaczonego moduáu dynamicznego uzyskiwano
czasem znaczny rozrzut wartoĞci moduáów statycznych, przy czym wiĊkszy byá rozrzut
w przypadku moduáu pierwotnego. Pierwotny moduá odksztaácenia moĪna traktowaü
jako parametryczne odwzorowanie obciąĪeĔ krótkoterminowych, natomiast wtórny moduá odksztaácenia jako parametr opisujący obciąĪenie dáugotrwaáe. Niemiarodajną, ale
statystycznie zadowalającą korelacjĊ dynamicznego moduáu odksztaácenia z pierwotnym
statycznym moduáem odksztaácenia naleĪy táumaczyü wpáywem na grunt fazy wstĊpnej
badania lekką páytą dynamiczną.
Celem przeprowadzonych analiz byáo uzyskanie korelacji miĊdzy wybranymi parametrami opisującymi stan zagĊszczenia powierzchniowych warstw gruntu, które moĪna
wykorzystaü do celów inĪynierskich. Jest to istotne, gdy prowadzi siĊ roboty ziemne
i wymagane są szybkie pomiary stanu gruntu i okreĞlenie jakoĞci kaĪdej wykonanej warstwy nasypu.
Uzyskane w badaniach wáasnych wyniki naleĪy traktowaü jako miarodajne dla okreĞlonej grupy gruntów, tj. piasków z pyáem grubym o wilgotnoĞci bliskiej wilgotnoĞci
optymalnej. Jak wskazują dane literaturowe [Badanie i ustalenie... 2005] korelacje tych
parametrów dla alternatywnych rodzajów gruntu mogą byü inne.
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EVALUATION OF DEFORMATION MODULI IN CONTROLLED SOIL
EMBANKMENT BASED ON VSS PLATE AND LFWD PLATE
Abstract. In both site engineering practice and design practice correlation between geotechnical parameters are desirable beyond doubt. The paper presents site comparative tests
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based on Light Falling Weight DeÀectometer (LFWD) and Plate Load Test (VSS) with
relationship between dynamic deformation modulus EVd and primary and secondary static
deformation modulus EV1, EV2. Correlation between parameters is not binary procedure,
then it is observed different levels of accuracy. It is proved that dynamic deformation modulus is better correlated with secondary static modulus. That is because soil is in another state
in primary and secondary loading.
Key words: LFWD plate, VSS plate, soil parameters correlation, LFWD modulus, VSS
modulus
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