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Próbki badane w aparacie trójosiowego ściskania podlegają 
pionowym (osiowym – skróceniu próbki) oraz poziomym (ra-
dialnym – zwiększeniu średnicy) odkształceniom. Skrócenie 
osiowe próbki determinuje wartość efektywnego naprężenia 
pionowego σ1ʹ, bądź w szerszym znaczeniu dewiatora napręże-
nia głównego q. Obciążenia są przekazywane za pośrednictwem 
płaskich powierzchni (kamieni porowatych) zlokalizowanych 
na dole i na górze próbki. Zaznaczyć należy, że wskutek działa-
nia naprężenia σ1ʹ na niejednorodną próbkę gruntu odkształce-
nia pionowe mogą być zróżnicowane na długości jej obwodu. 
Wspomniana ewentualność wynika ze sposobu przekazywania 
siły na głowicę próbki, tj. za pośrednictwem półkolistej kopuł-
ki umożliwiającej obrót głowicy wokół dowolnej osi. Z kolei 
usytuowanie tejże osi obrotu wynika z miejscowego osłabienia 
konkretnej próbki gruntu poddanej badaniu. Ustalenie wartości 
średniej skrócenia osiowego próbki jest możliwe dzięki zastoso-
waniu pomiaru po dwóch przeciwnych stronach próbki (rozstaw 
kątowy co 180º).
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Przegląd technik pomiaru lokalnych odkształceń próbek gruntu
w aparacie trójosiowego ściskania

Osiowemu skróceniu próbki towarzyszy zwiększenie jej wy-
miarów poprzecznych (prostopadłych do osi próbki), których 
wartość w stosunku do deformacji osiowej powinna wynikać 
z wielkości współczynnika Poissona ν. Rzeczywiste zmiany 
wymiarów poprzecznych próbki gruntu są bardzo zróżnicowane 
na jej wysokości, a liczba Poissona nie jest w odniesieniu do 
badań trójosiowych właściwym parametrem służącym do opisu 
lokalnych odkształceń.

Procesy deformacji próbek nie zawsze odbywają się w po-
dobny sposób. Często są one ewidentnie odmienne od spodzie-
wanych zmian kształtu. Oprócz oczywistych zmian objętościo-
wych, tj. zmniejszenia wysokości i zwiększenia średnicy próbek 
gruntu, w trakcie badań mogą pojawić się inne deformacje, 
w tym:

wygięcie lub poziome przemieszczenie pionowej osi  –
próbki,
wyodrębnienie się powierzchni ścięcia w gruncie, –
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nierównomierność odkształceń radialnych w każdym  –
z kierunków prostopadłych do osi podłużnej próbki,
umiejscowienie maksymalnych deformacji radialnych na  –
wysokości innej niż połowa wysokości próbki.

Kształt deformacji próbki gruntu nie jest możliwy do prze-
widzenia na etapie przygotowania aparatury do określenia 
przemieszczeń. Fakt ten jest przyczyną największych trudności 
w ustaleniu miarodajnych parametrów opisujących deformacje. 
Niemniej jednak ciągle doskonalone są sposoby pomiaru słu-
żące temu celowi. Obecnie wyróżnić można dwie podstawowe 
grupy metod:

metody pomiaru bezpośredniego – za pomocą czujników  –
(bądź ich części) montowanych bezpośrednio do badanej 
próbki,
metody optyczne –  polegające na zewnętrznej obserwa- –
cji odkształceń bez kontaktu bezpośredniego z testowaną 
próbką.

Każdy z opisanych dalej sposobów badawczych, oprócz za-
let, ma również niedoskonałości mające wpływ na praktyczność 
ich stosowania. Problemy związane z technicznymi możliwo-
ściami pomiaru odkształceń, ustaleniem ogólnego obrazu defor-
macji próbek przenoszą się dalej na komplikacje z ich właści-
wym i jednoznacznym opisem.

W większości przypadków badanych przez autora spoistych 
gruntów madowych [4, 5] obciążane w aparacie trójosiowego 
ściskania próbki deformowały się, przybierając kształt beczko-
wy. Wymiary poprzeczne próbek wzrastały nierównomiernie 
na różnych wysokościach. Na końcach próbek obserwowany 
przyrost średnicy był niezauważalny. Ten fakt przypisać należy 
znacznym siłom tarcia, które generowane są wskutek działania 
siły osiowej na powierzchni kontaktu grunt – kamień porowa-
ty. Najczęściej maksymalny przyrost wymiarów poprzecznych 
próbek obserwowany był w okolicach połowy ich wysokości, 
lecz nie należy uznać tego za regułę. W niektórych ściskanych 
trójosiowo próbkach największe odkształcenia radialne zaob-
serwowano powyżej lub poniżej połowy wysokości, bądź też 
w próbkach uwidoczniła się wyraźna powierzchnia poślizgu.

OPIS METOD POMIARU
ODKSZTAŁCEŃ LOKALNYCH

Charakter deformacji próbek gruntu badanych w aparacie 
trójosiowego ściskania, czyli zależność odkształceń od przyło-
żonego obciążenia jest istotnym zagadnieniem, którego rozwią-
zanie prowadzić może do zgłębienia wiedzy na temat nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego w zastosowaniach bu-
dowlanych. Waga tego problemu została zauważona przez wielu 
badaczy rozwijających metodologię pomiarów lokalnych defor-
macji próbek gruntowych. Niektóre z tych metod scharakteryzo-
wano skrótowo w dalszej części.

Systemy pomiarowe wykorzystujące czujniki
LDT, LVDT oraz PT

Czujniki wymienionych rodzajów, podobnie jak sensory 
wykorzystujące efekt Halla, zostały opisane szczegółowo przez 
Świdzińskiego [9]. Stanowią one jedno z popularniejszych roz-
wiązań stosowanych wewnątrz komory aparatu trójosiowego 
ściskania.

Sensory LDT (Local� Deformation� Transducer) dokonują 
pomiaru odkształceń w oparciu o zmieniające się wartości na-
prężenia na powierzchni cienkiej metalowej blaszki. Zmiany 
naprężenia mierzone za pomocą tensometrów są wynikiem od-
kształceń elementu, na którym są zamocowane. Czujniki tego 
rodzaju mogą być stosowane zarówno do określenia wielkości 
deformacji osiowych, jak i radialnych badanych próbek. Ich 
przegubowe mocowanie do próbki odbywa się za pośrednic-
twem specjalnego kształtu zaczepów przyklejanych do osłony 
gumowej (rys. 1).

LVDT (Linear�Variable�Differential�Transformer) to czujni-
ki służące do pomiaru przemieszczeń liniowych. Wartości od-
kształceń określane są na podstawie różnic napięcia prądu elek-
trycznego, które to zmiany powoduje przesuwanie się rdzenia 
wewnątrz uzwojeń (pierwotnego i dwóch wtórnych rozmiesz-

Rys. 1. Przykład zastosowania czujników zbliżeniowych PT do pomiaru odkształceń radialnych
oraz czujników LDT do określenia odkształceń osiowych próbki [3]
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czonych symetrycznie po obu stronach pierwotnego). Mocowa-
nie do próbki odbywa się najczęściej poprzez przyklejenie do 
osłony gumowej dwóch elementów kompletu: z jednej strony 
zespołu cewek, a z drugiej uchwytu połączonego z przesuwnym 
rdzeniem. Sposób mocowania na próbce jest podobny do moco-
wania czujników wykorzystujących efekt Halla (rys. 4)

Czujniki zbliżeniowe PT (Proximity�Transducers) składają 
się z właściwego przetwornika znajdującego się pod napięciem 
i wytwarzającego pole elektromagnetyczne oraz elementu bier-
nego – metalu, który w wyniku zbliżania się do czujnika wła-
ściwego powoduje zakłócenia pola magnetycznego, co zostaje 
zarejestrowane jako zmiany wielkości elektrycznych (napięcia). 
Ponieważ pomiar dotyczy zmian położenia jednej części kom-
pletu pomiarowego względem drugiej oczywiste jest, że jeden 
z tych elementów nie może zmieniać swojego położenia w trak-
cie prowadzenia badań. Najczęściej nieruchomo mocowaną 
częścią jest przetwornik podłączony do prądu elektrycznego. 

Wymaga to zastosowania wewnątrz komory aparatu trójosiowe-
go ściskania sztywnej konstrukcji wsporczej. Metalowe elemen-
ty bierne są natomiast przeważnie przyklejane w określonych 
miejscach próbki gruntu. Przykład zastosowania czujników PT 
oraz LVDT przedstawiono na rys. 2.

Czujniki przemieszczeń wykorzystujące efekt Halla

Czujniki tego rodzaju były wykorzystane przez autora do 
badania deformacji próbek gruntów madowych w aparacie trój-
osiowego ściskania firmy GDS Instruments Ltd. [4, 5]. Bezpo-
średni pomiar, którego wartości zapisywane były w pliku na 
twardym dysku komputera, dotyczył zmieniających się wartości 
napięcia stałego prądu elektrycznego przepływającego przez 
płytkę półprzewodnikową. Zmiany tego napięcia były spowo-
dowane zmianami natężenia pola magnetycznego wokół płyt-

Rys. 2. Przykład zastosowania czujników zbliżeniowych PT do pomiaru deformacji osiowych i radialnych
oraz dodatkowo czujników LVDT do określenia odkształceń osiowych (powyżej głowicy próbki) [8]

Rys. 3. Schematy urządzeń do pomiaru lokalnych odkształceń próbek gruntu wykorzystujące efekt Halla
a) do pomiaru odkształceń osiowych, b) do pomiaru odkształceń radialnych [1]

a) b)
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Rys. 4. Widok kompletu urządzeń do pomiaru lokalnych odkształceń próbek gruntu wykorzystujące efekt Halla
a) elementy zestawu, b) mocowanie na próbce

a) b)

Rys. 5. Schemat trójwymiarowej korekcji optycznego powiększenia badanej próbki [5]

ki wynikającymi z przemieszczania (przesuwania) się źródła 
tego pola (magnesu) względem powierzchni płytki (właściwego 
czujnika) [1].

Cały zestaw służący do pomiarów lokalnych odkształceń 
próbek gruntu składał się z trzech czujników przemieszczeń, 
dwóch do określania zmian wymiarów osiowych i jednego do 
wyznaczenia przyrostu odkształceń radialnych (rys. 3 i 4).

Czujniki do pomiaru przemieszczeń osiowych mocowane są 
po przeciwnych stronach próbki, dlatego też jest możliwe okre-

ślenie średniej wartości tego rodzaju odkształceń. Odległość 
mocowania obu elementów kompletu detektorów przemiesz-
czeń osiowych wynosi około 50 mm, w związku z tym pomiar 
dotyczy środkowej części próbki na tej wysokości, gdzie prze-
ważnie odkształcenia radialne są największe.

Czujnik służący określeniu zwiększenia poprzecznego wy-
miaru próbki mocowany jest poziomo po przeciwnych jej stro-
nach w środku wysokości. Pomiarowi podlega zwiększenie 
średnicy badanej próbki w przekroju wyznaczonym przez miej-
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Rys. 6. System do lokalnych pomiarów odkształceń próbki gruntu oparty na lokalizacji przemieszczeń naroży za pomocą kamery cyfrowej [2]

Rys. 7. Schemat laserowego zestawu do pomiaru lokalnych odkształceń próbek gruntu [7]

sca zamocowania wspomnianego sensora. W osi prostopadłej do 
miejsc mocowania zlokalizowano: z jednej strony przegub łączą-
cy dwa ramiona kompletu pomiarowego, a z przeciwnej strony 
właściwy zestaw pomiarowy (czujnik) (rys. 3) [1]. W związku 
z zaprezentowanym rozwiązaniem sposobu pomiaru odkształceń 
należy zauważyć, że faktyczny pomiar w tym przypadku doty-
czy dwukrotności przyrostu średnicy badanej próbki, co należy 
uwzględnić w analizie wyników przeprowadzonych badań.

Zmiany odczytów napięcia czujników są nieliniowe wzglę-
dem przemieszczeń, które je wywoływały. W związku z tym 
konieczne było wyskalowanie czujników – każdego z osobna, 
gdyż ich charakterystyka nie była jednakowa. Procesu tego do-
konano, wykorzystując śrubę mikrometryczną, celem ustalenia 
wartości przemieszczenia, jednocześnie odnotowując odpowia-
dającą danemu przemieszczeniu wartość napięcia.
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Systemy zewnętrznego optycznego pomiaru
zmian objętościowych wykorzystujące wideokamery 

i cyfrową obróbkę obrazu

Techniki wizyjne należą do zewnętrznych (urządzenia zlo-
kalizowane są poza komorą badawczą) metod stosowanych do 
określenia deformacji próbek gruntowych. W pracy [6] opisano 
sposób wykorzystujący parę zsynchronizowanych wideokamer 
z obiektywem otworkowym, ustawionych pod kątem prostym 
względem osi próbki. Takie ustawienie kamer wspomagane 
komputerowymi metodami obróbki obrazu pozwoliło na trójwy-
miarową obserwację deformacji badanej próbki. Cyfrowy obraz 
próbek był następnie podstawą do określenia ich zmian objęto-
ściowych za pomocą oprogramowania komputerowego. Pomiary 
wykorzystujące techniki zewnętrznej obserwacji zmian kształtu 
próbek muszą uwzględniać fakt zdeformowania obrazu przez 
ciecz i szkło komory badawczej (rys. 5). Podkreślić należy rów-
nież wpływ właściwego doboru oświetlenia badanych próbek.

Jeszcze inne rozwiązanie oparte na cyfrowym zapisie i kom-
puterowej obróbce obrazu badanej próbki zastosowano do ba-
dań gruntów przez naukowców chińskich [2]. Próbkę gruntu 
poddaną badaniom w aparacie trójosiowego ściskania umiesz-
czono w specjalnej czarnej osłonce gumowej z nadrukowanymi 
białymi kwadratami. Naroża tych kwadratów tworzyły pewną 
regularną geometryczną siatkę na bocznej powierzchni walco-
wej próbki. Kontrastowe barwy siatki ułatwiły sfotografowanie, 
a następnie określenie przestrzennych zmian położenia punktów 

narożnych, a w konsekwencji deformacji próbki gruntu (rys. 6). 
Na uwagę zasługuje fakt, że zamiast walcowego zastosowano 
prostopadłościenny kształt komory badawczej, dzięki czemu 
ograniczone zostały optyczne zniekształcenia obrazu.

Pomiar deformacji próbek gruntu
z wykorzystaniem czujników laserowych

Przykład metody pomiaru deformacji próbki gruntu bada-
nej w aparacie trójosiowego ściskania z wykorzystaniem trzech 
czujników laserowych przedstawiono w pracy [7]. Detektory te 
zamontowano wewnątrz komory wokół próbki w równym roz-
stawie kątowym co 120°. Sam pomiar odkształceń radialnych 
obejmował całą wysokość próbki – sensory laserowe przemiesz-
czały się równomiernie w trakcie badania pionowo wzdłuż wy-
sokości badanej próbki, skanując z trzech stron jej deformacje 
radialne (rys. 7). Opisany sposób pomiaru zmian wymiarów po-
przecznych w trzech płaszczyznach był możliwy przy zastoso-
waniu specjalnej konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnątrz 
komory badawczej. Stanowiły ją dwie pionowo umieszczone 
śruby, na których zamocowano poziomą płytę (śruby były wkrę-
cone do gwintowanych otworów w płycie) z przytwierdzony-
mi od spodu czujnikami laserowymi. Wspomniane śruby połą-
czono (z zachowaniem odpowiedniej szczelności) z silnikami 
krokowymi umieszczonymi pod podstawą komory badawczej. 
Z kolei silniki te, obracając śrubami, wywoływały równomierny 
pionowy ruch czujników laserowych skanujących po wysokości 

Rys. 8. Przykład pomiaru odkształceń radialnych na wysokości próbki przy pomocy zestawu laserowego [7]
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powierzchnię badanej próbki. Przykładowe wyniki pomiaru od-
kształceń radialnych na wysokości próbki za pomocą opisanego 
zestawu laserowego [7] przedstawiono na rys. 8.

W przypadku tego szwajcarskiego urządzenia do pomia-
ru odkształceń osiowych w opisanych badaniach zastosowano 
czujnik typu LVDT (Linear� Variable� Displacement� Transfor-
mer) przyklejany do membrany gumowej osłaniającej próbkę 
gruntu.

PODSUMOWANIE

Ze względu na różnorodność zmian kształtu próbek gruntu 
badanych w aparacie trójosiowego ściskania, jednoznaczny ich 
opis jest bardzo trudny.

Każdy z opisanych wcześniej systemów pomiarowych ma 
istotne zalety, jak również wady. Można uznać, że każdy z nich 
zapewnia użytkownikowi wystarczającą dokładność pomiaru. 
Większa rozdzielczość odczytów, w świetle niejednorodności 
gruntu oraz nakładających się na siebie niedokładności, które 
mają miejsce na etapie pobrania i przygotowania próbek, nie za-
wsze jest potrzebna. Dotyczy to przynajmniej obecnego stanu 
wiedzy na temat rozpoznania i szacowania cech odkształcenio-
wych podłoża. Uzyskanie dużych dokładności pomiaru w po-
jedynczym badaniu nie przekłada się niestety na jednoznaczne 
zaaplikowanie otrzymanej wiedzy (precyzyjności) w odniesie-
niu do innych badań.

W celu poszerzenia aktualnej wiedzy w rozważanej tema-
tyce, bardziej potrzebne wydaje się ustalenie szerszych (choć 
bardziej zgrubnych) zależności opisujących zachowanie się 
gruntu w czasie badań laboratoryjnych i powiązanie tej wiedzy 
z warunkami in�situ. Niemniej jednak wzmożone prace prowa-
dzone nad pewnymi szczegółami związanymi z zagadnieniami 
odkształcalności próbek gruntu mogą doprowadzić do sformu-
łowania tez bardziej ogólnych.

Wady metod pomiaru, bazujących na czujnikach przemiesz-
czeń mocowanych do próbki wewnątrz komory aparatu trójo-
siowego ściskania, wynikają w dużej części z problemów ze-
spolenia urządzeń pomiarowych lub też ich części z badanym 
gruntem. Przyklejane do gumowej osłony elementy mogą zmie-
niać sztywność, a na pewno sztywność miejscową próbek grun-
tu. Poza tym wspomnianym sposobom pomiaru zarzuca się, że 
de�facto mierzą deformacje osłony gumowej, a nie samej próbki. 
Mocowanie czujników za pomocą szpilek wbijanych w próbkę 
jest z kolei pewną ingerencją w strukturę gruntu, wprowadze-
niem elementów o większej sztywności. Dodatkowo wymaga to 
dokładnego uszczelnienia miejsc przekłucia osłonki i powoduje 
ostatecznie jej zniszczenie. W tym miejscu zarzuty można od-
nieść również do samej membrany, gdyż jej obecność (sztyw-
ność) wpływa na kształt deformacji gruntu. Może hamować 
nadmierny przyrost odkształceń w jednym kierunku, a tym sa-
mym potęgować go w innym, w którym być może bez jej wpły-
wu w ogóle przemieszczenia nie wystąpiłyby bądź też miałyby 
marginalne znaczenie.

Pomiar odkształceń prowadzony za pomocą czujników typu 
LDT, LVDT, PT oraz wykorzystujących efekt Halla dotyczy tyl-
ko wybranych określonych płaszczyzn, a w zasadzie odcinków 
zdefiniowanych przez miejsca zamocowania czujników. Za po-
mocą takich sensorów nie ma możliwości pomiaru wielu para-

metrów deformacyjnych, jak np. wyboczenia (odchylenia) osi 
próbki, czy też oznaczenia różnic w kształcie deformacji (np. 
w innym kierunku).

Metody optyczne oraz wykorzystujące pomiar laserowy 
dają możliwość rejestracji i opisu zmian deformacji radialnych 
na wysokości próbki, chociaż może pojawić się zarzut, że nie 
wszystkie płaszczyzny, w których odkształcenia mogą się róż-
nić, zostaną ujęte. Dodatkowo bardzo istotną ich wadą są znie-
kształcenia optyczne zapisywanego obrazu próbki w cieczy i na 
szkle komory aparatu, wynikające z miejscowych niejednorod-
ności materiału (szkła), a także ewentualny wpływ zmieniającej 
się krzywizny komory.

Szwajcarskiemu aparatowi wykorzystującemu pomiar la-
serowy można zarzucić brak uwzględnienia skrócenia próbki, 
a więc przesunięcia przekrojów, w których dokonywany jest 
pomiar oraz ich ewentualny obrót, którego powodem może być 
brak synchronizacji (nawet minimalny) pracy silników kroko-
wych służących do przesuwania urządzeń laserowych.

Wyszczególnione uwagi z pewnością nie wyczerpują kry-
tycznych kwestii związanych z pomiarem odkształceń próbek 
gruntu badanych w aparacie trójosiowego ściskania. Nie dyskre-
dytują one również, zdaniem autora, metod, do których odnoszą 
się. Wręcz przeciwnie, badacz, mając świadomość ewentual-
nych błędów, będzie starał się oszacować i zminimalizować ich 
wpływ na wyniki badań oraz w miarę możliwości uwzględni je 
podczas prowadzonych analiz.
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