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Opis wzoru 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest czujnik do pomiaru drgań w gruncie, zwłaszcza słabozwię-

złym, drgań występujących w strefie powierzchniowej i zasadniczo inicjowanych działalnością człowieka. 
Czujnik może być stosowany we wszelkiego rodzaju badaniach geofizycznych i geomechanicznych, 
szczególnie w budownictwie i górnictwie dla pomiaru amplitudy, przyspieszenia i prędkości drgań  
w celu oceny zagrożenia obiektów powierzchniowych. 

Znanych jest bardzo wiele rozwiązań czujników drgań przystosowanych do montowania na 
sztywnym podłożu. Przykładowo czujnik przedstawiony w opisie patentowym SU 1370464 przezna-
czony jest do trójosiowego pomiaru drgań urządzeń mechanicznych. Masę inercyjną stanowi kula 
podparta punktowo w korpusie na trzech elektromechanicznych przetwornikach piezoelektrycznych, 
zamocowanych w korpusie według układu przestrzennego trzech osi współrzędnych x, y, z. Czujniki 
sejmiczne, które stosowane są do rejestracji drgań w głębokich odwiertach, nie nadają się do rejestracji 
drgań przypowierzchniowych, zwłaszcza w słabozwięzłym gruncie - z uwagi na wielkość i dużą masę. 

Przy pomiarze drgań w gruntach słabozwięzłych stosowane są betonowe studzienki pomiaro-
we, do których ścian mocowane są elektromechaniczne przetworniki. 

Czujnik według wzoru ma szczelny pojemnik rurowy w którym ustalone są przetworniki elektro-
mechaniczne, z których przewody sygnałów pomiarowych wyprowadzone są przez pokrywę górną do 
układu rejestracji pomiaru. Istota rozwiązania polega na tym, że czujnik ma trzy jednokierunkowe prze-
tworniki elektrodynamiczne, ustalone wewnątrz pojemnika rurowego przez zalanie masą samoutwar-
dzalną. Przetworniki usytuowane są ponad sobą oraz z ukierunkowaniem osi pomiaru jednego z prze-
tworników pokrywającym się z wzdłużna osią pojemnika rurowego a osiami pomiaru dwóch pozosta-
łych przetworników przecinających oś pojemnika rurowego pod katem prostym i względem siebie pro-
stopadłym. Rozwiązanie wykorzystuje handlowo dostępne małowymiarowe przetworniki jednokierun-
kowe, ma bardzo prostą konstrukcję, technologicznie łatwą do wykonania. Czujnik jest lekki i odporny 
na wilgoć, może być bezpośrednio osadzony w otworze wykonanym w gruncie. Mała bezwładność 
czujnika zapewnia dobre przenoszenie drgań z gruntu na przetworniki, co jest szczególnie ważne przy 
pomiarach prowadzonych w gruntach słabozwięzłych. 

Korzystnym jest zastosowanie przetworników piezoelektrycznych utwierdzonych wewnątrz po-
jemnika rurowego masą woskową. Oprócz utwierdzenia przetworników przez zalanie i zakrzepnięcie 
roztopionego wosku, możliwym jest wykorzystanie innych chemicznie samoutwardzalnych mas,  
o niskiej gęstości właściwej. 

Czujnik według wzoru pokazany jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia jego osiowy prze-
krój wzdłużny, fig. 2 schemat sytuacyjny przykładowego pomiaru drgań gruntu, wykonanego czujni-
kiem według wzoru i czujnikiem zabudowanym w studzience, natomiast fig. 3 przedstawia akcelero-
gram drgań zmierzonych podczas tego pomiaru porównawczego. 

Czujnik posiada wykonany z tworzywa sztucznego pojemnik rurowy 1, który w omawianym wy-
konaniu miał średnicę 35 i długość 90 mm. Wewnątrz pojemnika rurowego 1 znajdują się trzy piezo-
elektryczne przetworniki 2x, 2y, 2z, które uprzednio, przed włożeniem do pojemnika rurowego 1 zosta-
ły sztywno połączone ze sobą spoiną klejową w prostopadły układ przestrzenny przetworników usytu-
owanych jeden nad drugim i z osiami pomiarowymi skierowanymi równolegle do osi współrzędnych 
x, y, z. W położeniu przy którym oś pomiarowa jednego z przetworników elektromechanicznych 2z jest 
współosiowa z osią pojemnika rurowego 1 przestrzeń pojemnika rurowego 1 została zalana masą 
samoutwardzalną 3 do poziomu nieco ponad obrys górnego przetwornika 2z. Zastosowaną w tym 
wykonaniu masą samoutwardzalną 3 był roztopiony wosk. W wolnej przestrzeni ponad woskiem prze-
wody sygnałowe 5 przetworników elektromechanicznych 2x, 2y, 2z połączone są przez kostkę łączącą 6 
z kablem przesyłowym, szczelnie wyprowadzonym przez pokrywę górną 4 z pojemnika rurowego 1. 

Na fig. 2 przedstawiony jest schemat przykładowo wykonanego pomiaru porównawczego drgań 
gruntu, drgań wywołanych uderzeniem młota w punkcie wzbudzania PS. W wywierconym w odległości 
około 5 m otworze gruntowym osadzony został na głębokości około 0,5 m czujnik B według wzoru. 
Obok, w takiej samej odległości od punktu wzbudzania PS została wykonana studzienka betonowa 7, 
do dna której zamocowany został czujnik A, złożony z identycznych jak w czujniku B piezoelektrycz-
nych przetworników elektrodynamicznych 2x, 2y, 2z. Pokazany na fig. 3 akcelerogram drgań, zareje-
strowanych w płaszczyźnie x - y z obu czujników A i B, przedstawia linią ciągłą przebieg sygnałów  
z czujnika A w studzience 7 a linia przerywaną z osadzonego bezpośrednio w gruncie czujnika B. 
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Wykres wykazuje istotnie wyższą dokładność pomiaru czujnikiem B, co jest wynikiem względnie 
znacznie niższej bezwładności układu pomiarowego z czujnikiem B według wzoru użytkowego. 

 
 

Zastrzeżenia ochronne 

1. Czujnik do pomiaru drgań w gruncie, zwłaszcza słabozwięzłym, zawierający szczelny pojem-
nik rurowy i ustalony w nim przetwornik elektrodynamiczny, którego przewody sygnału pomiarowego 
wyprowadzone są przez pokrywę górną, znamienny tym, że posiada trzy jednokierunkowe przetwor-
niki elektrodynamiczne (2x, 2y, 2z), ustalone wewnątrz pojemnika rurowego (1) przez zalanie masą 
samoutwardzalną (3) w usytuowaniu ponad sobą oraz z ukierunkowaniem zasadniczej osi pomiaru 
jednego z przetworników (2z) pokrywającym się z wzdłużna osią pojemnika rurowego (1) a osiami 
pomiaru dwóch pozostałych przetworników (2x, 2y) przecinających oś pojemnika rurowego (1) pod 
katem prostym i względem siebie prostopadłym. 

2. Czujnik według zastrz. 1, znamienny tym, że przetworniki elektrodynamiczne (2x, 2y, 2z) są 
przetwornikami piezoelektrycznymi. 

3. Czujnik według zastrz. 1, znamienny tym, że masę samoutwardzalną (3) stanowi wosk. 
 
 

Rysunki 
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