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Wprowadzenie
Posadawianie budowli inŜynierskich
na słabonośnych gruntach organicznych
stwarza istotne problemy inŜynierskie
z uwagi na ich małą wytrzymałość
i duŜą ściśliwość. Włókniste grunty
organiczne charakteryzują się takŜe
duŜą wilgotnością i anizotropią strukturalną, co wpływa na zmianę wartości
współczynnika filtracji pionowej i poziomej w zaleŜności od stanu napręŜenia gruntu poddanemu obciąŜeniu.
Analiza wyników badań wskazuje,
Ŝe najczęściej poszczególne fazy odkształceń, tj. natychmiastowe, konsoli∗

Praca naukowa sfinansowana ze środków budŜetowych na naukę w 2005 roku jako projekt
badawczy 2P 06F 028 28.

dacyjne i wtórne, nakładają się na siebie
i przebiegają równocześnie (Koda 1990,
Szymański 1991). Zasadniczą część
osiadań podłoŜa stanowią odkształcenia
konsolidacyjne, które zaleŜą głównie od
przyrostu napręŜenia efektywnego
w podłoŜu, czyli od prędkości rozpraszania nadwyŜki ciśnienia porowego.
Prawa ruchu fazy ciekłej uwzględnia
teoria konsolidacji. Dlatego określenie
charakteru i udziału efektów filtracyjnych w procesie odkształceń konsolidacyjnych jest niezmiernie waŜne.
Znaczne róŜnice pomiędzy współczynnikami filtracji gruntów mineralnych i organicznych wymagają stosowania innych metod i innej aparatury
badawczej. Stąd teŜ nie zawsze moŜna
ściśle stosować metody badań określone
normami geotechnicznymi, lecz trzeba
je dostosowywać do specyfiki gruntów
organicznych.
Z uwagi na fakt, Ŝe włóknista struktura gruntów organicznych, szczególnie
torfów, moŜe zostać uszkodzona przy
zadawaniu zbyt duŜego napręŜenia lub
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ciśnienia wody w porach, w niniejszej
pracy zostanie przedstawiona metodyka
badania nowoczesną techniką stałego,
wymuszonego przepływu, tzw. flow-pump.

ity of Saturated Porous Materials Using
Flexible Wall Permeameter (D5084-90)
w 1990 roku.
W badaniach laboratoryjnych naleŜy
w miarę moŜliwości wyeliminować
błędy, które w zaleŜności od swojej
wagi mają wpływ na przepływ cieczy
Charakterystyka metody badań
przez próbkę gruntu. Sharma i Lewis
współczynnika filtracji
(1994) przedstawili źródła błędów
w badaniach laboratoryjnych przepuszz wykorzystaniem techniki
czalności hydraulicznej, z których wyflow-pump
nika, Ŝe największy wpływ na zmianę
W metodzie badania techniką kon- wartości przepuszczalności ma rozwój
trolowanego przepływu wymusza się mikroorganizmów przy długotrwałych
stałą prędkość przepływającej przez badaniach.
Podstawową korzyścią tej techniki
próbkę wody. Dla danego badania mierzy się napór hydrauliczny (∆H) na w porównaniu z metodą stało- lub
wlocie i na wylocie próbki, aŜ do osią- zmienno-gradientową jest to, Ŝe przegnięcia momentu, gdy przepływ stanie pływ hydrauliczny moŜe być otrzymysię ustalony i wówczas moŜna obliczyć wany duŜo szybciej ze znacznie mniejszym gradientem hydraulicznym (Olsen
współczynnik filtracji ze wzoru:
i in. 1985, 1988, 1991, Aiban i ZnidarQ ⋅l
Q
k=
=
(1) cic 1989).
F ⋅ t ⋅ ∆h F ⋅ t ⋅ i
Z uwagi na zasadnicze zalety badań
System wykorzystujący technikę sta- w aparacie z moŜliwością odkształceń
łego kontrolowanego przepływu (rys. 1) bocznych próbek gruntu, które są nieskłada się z pompki infuzyjnej o ruchu zmiernie waŜne w analizie przebiegu
posuwisto-zwrotnym (1), czujnika róŜ- procesu konsolidacji (tj. z pomiarem
nicowego ciśnienia (2), panelu sterują- i kontrolą stanu napręŜenia gruntu, cicego (3), systemu rejestrującego (4), śnienia wody w próbce i w komorze,
a takŜe komory trójosiowej (6) zmiana przemieszczeń i odcieku)
z czujnikami: ciśnienia w komorze, w pracy zastosowano komorę trójosioz systemem zapisu (5), ciśnienia wody wą. W 1994 roku Olsen i inni uzyskali
wyniki, które wskazują, Ŝe technika
w porach oraz przemieszczeń.
Jest to metoda, która daje moŜli- flow-pump z zastosowaniem komory
wość generowania stałego przepływu trójosiowej pozwala mierzyć przepływ
–8
przez próbkę gruntu poprzez uŜycie w bardzo krótkim czasie, tj. dla k > 10
pomiaru wynosi kilka minut,
pompki oraz pomiaru róŜnicy ciśnień m/s czas
–10
dla
10
≤
k ≤ 10–11 m/s – czas pomiawytwarzanej przez czujnik róŜnicowy.
kilka godzin, a dla 10–12 ≤ k
Technika ta została zaakceptowana ru wynosi
–13
przez ASTM Standard Test Method for ≤ 10 m/s czas pomiaru wynosi kilka
Measurement of Hydraulic Conductiv- dni.
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RYSUNEK 1. Schemat stanowiska do badania przepływu techniką flow-pump: 1 – pompka infuzyjna, 2 – czujnik róŜnicowy ciśnienia, 3 – panel sterujący, 4 – system rejestracji, 5 – system zapisu,
6 – komora trójosiowa
FIGURE 1. Scheme of apparatus for permeability test by flow – pump technique: 1 – infusion pump,
2 – pressure demodulator, 3 – steering panel, 4 – registration system, 5 – recording system, 6 – triaxial cell

Badanie współczynnika filtracji
techniką kontrolowanego przepływu
z zastosowaniem komory trójosiowej
umoŜliwia pomiar w przypadku bardzo
sztywnych gruntów lub gruntów o nieregularnej strukturze (np. z występowaniem włókien), ciągłą rejestrację i zapis
pionowego napręŜenia efektywnego,
kontrolę i zapis ścieŜki odkształcenia,
pomiar przy róŜnym stopniu nasączenia
próbki lub teŜ w przypadku gruntów
nienasączonych, ale o współczynniku
filtracji nie mniejszym niŜ 10–10 cm/s.
Metoda stałej prędkości przepływu
unika bezpośredniego pomiaru prędkości przepływu i związanych z tym błędów
pomiarowych
występujących
w innych metodach.

Zakres i wyniki
przeprowadzonych badań
Badania współczynnika filtracji
przeprowadzono na próbkach gruntu
organicznego pobranych z podnóŜa
skarpy ursynowskiej, na terenie Kampusu SGGW. Badanie kaŜdej próbki
poprzedzono oznaczeniem jej właściwości fizycznych, podanymi w tabeli 1.
Otrzymane z badań laboratoryjnych
wyniki zestawiono w tabelach, a następnie stworzono graficzną postać zaleŜności współczynnika filtracji od napręŜenia konsolidacyjnego i współczynnika filtracji od wskaźnika porowatości. Z uwagi na to, Ŝe większość gruntów organicznych nie ma znaczącej
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TABELA 1. Właściwości fizyczne torfów warszawskich z podnóŜa skarpy ursynowskiej
TABLE 1. Phisical properties of Warsaw pea
Właściwości / Properties

Symbol
Symbol

Jednostka
Unit

Torf/ Peat
390–410

Wilgotność / Water content

w

%

Gęstość właściwa / Particle density density

ρs

g/cm3

Gęstość objętościowa / Bulk density

ρ

3

1,00–1,40

Gęstość objętościowa szkieletu / Dry density

ρd

3

g/cm

0,20–0,35

Zawartość części organicznych / Organic content

IOM

%

60–80

R

%

65–70

Stopień rozkładu / Degree of humification

historii obciąŜenia napręŜenie efektywne
in situ jest stosunkowo małe ze względu
na duŜy poziom wody gruntowej i niewielką gęstość gruntów organicznych.
Badania zostały przeprowadzone
w zakresie zmian napręŜenia efektywnego od 10 do 200 kPa. ZaleŜności
przedstawione na rysunkach 2 i 3 zostały wyznaczone z badania techniką flow-pump przy stałym przepływie wody
równym 2,78·10–11 m/s.
ZaleŜności przedstawione na rysunkach 4 i 5 wskazują na zmianę wartości
współczynnika filtracji w zaleŜności od
wielkości zadanego przepływu wody
przez ośrodek gruntowy w zakresie od
Q = 2,78·10–10m3/s do Q = 2,78·10–12
m3/s.
Współczynnik filtracji słabonośnych
gruntów organicznych zmienia się w zakresie od 2,50·10–10m/s do 8,5·10–9m/s w
zaleŜności od efektywnego napręŜenia
konsolidacyjnego. Przy określaniu współczynnika filtracji techniką flow-pump
moŜliwy jest takŜe pomiar parametrów
niezbędnych do określenia wskaźnika
porowatości, którego wartość zmieniała
się w zakresie od 2,0 do 5,5.
Wyniki badań zostały wstępnie
zweryfikowane statystycznie. Analizu48

g/cm

1,58

jąc je pod kątem najmniejszego błędu
średniego oraz najwyŜszego współczynnika korelacji, wybrano typ funkcji
potęgowej dla dwóch zmiennych o R2 >
97% i MRE ≤ 35%.
Wykonane w laboratorium GeoinŜynierii SGGW w Warszawie badania
współczynnika filtracji wody przez
wybrany grunt organiczny pozwoliły
zaobserwować jego silną zmienność
w zaleŜności od zastosowanego obciąŜenia. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, iŜ wszystkie badania potwierdzają
nieliniową zaleŜność współczynnika
filtracji od napręŜenia i od wskaźnika
porowatości. Podobne zaleŜności przedstawiali Mesri i Godlewski (1977),
Tavenas i in. (1979), Szymański (1982),
jednakŜe ich badania były wykonane
mniej precyzyjną i wolniejszą techniką
badań.

Wnioski
Zastosowany do badań współczynnika filtracji system flow-pump pozwala
na przeprowadzenie badań w stosunkowo krótkim czasie przy pełnym nasyceniu gruntu oraz bardzo niewielkich
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RYSUNEK 2. Zmiana współczynnika filtracji w zaleŜności od napręŜenia dla badań wykonanych
techniką kontrolowanego przepływu
FIGURE 2. Relationship between coefficient of permeability and vertical stress by flow-pump test
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RYSUNEK 3. Zmiana współczynnika filtracji w zaleŜności od wskaźnika porowatości dla badań
wykonanych techniką kontrolowanego przepływu
FIGURE 3. Relationship between coefficient of permeability and void ratio by flow-pump test
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RYSUNEK 4. Zmiana współczynnika filtracji w zaleŜności od napręŜenia dla badań wykonanych
techniką kontrolowanego przepływu
FIGURE 4. Relationship between coefficient of permeability and stress by flow-pump test
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RYSUNEK 5. Zmiana współczynnika filtracji w zaleŜności od napręŜenia dla badań wykonanych
techniką kontrolowanego przepływu
FIGURE 5. Relationship between coefficient of permeability and stress by flow-pump test
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prędkościach przepływu i małych gradientach występujących zwykle w terenie. Pane i inni (1983) oraz Olsen i inni
(1985) uwaŜają, Ŝe w badaniach laboratoryjnych powinny być uŜyte bardzo
małe gradienty hydrauliczne ze względu
na zminimalizowanie błędów pojawiających się przy przepływie wywołującym konsolidację. Ponadto nowoczesna
technika przedstawiona w niniejszym
artykule pozwala na jednoczesne kontrolowanie w zamkniętym systemie
przemieszczeń, odcieku, odkształceń,
zmian objętości, ciśnienia wyrównawczego i ciśnienia w komorze podczas badania.
Z uwagi na fakt, Ŝe zjawisko konsolidacji przebiega w czasie, następuje
zagęszczenie układu szkieletu gruntowego w sprzęŜeniu z ruchem cieczy
i gazu w przestrzeni porowej (Terzaghi
1924, Florin 1937, Kisiel i 1967). Określenie charakteru odkształceń i przepływu cieczy w badaniach laboratoryjnych jest szczególnie waŜne przy prognozowaniu prędkości osiadań ośrodka
gruntowego pod obciąŜeniem. Poprawność prognozy odkształceń zaleŜy więc
przede wszystkim od prawidłowej oceny prędkości przepływu cieczy w procesie konsolidacji. Ocena taka jest najbardziej miarodajna poprzez wykonanie
i odpowiednią interpretację badań laboratoryjnych metodą bezpośrednią, do
której naleŜy m.in. technika flow-pump.
Przeprowadzone badania współczynnika filtracji gruntów słabonośnych
na przykładzie torfów potwierdzają
ograniczenia w stosowaniu prawa Darcy’ego. Wyraźnie widoczna jest nieliniowość zaleŜności pomiędzy współczynnikiem filtracji a efektywnym napręŜeniem pionowym oraz współczyn-

nikiem filtracji a wskaźnikiem porowatości.
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Summary

tions the flow-pump technique has been
chosen. In this method the constant discharge capacity of water flow in the soil
was applied. The results obtained from
flow-pump investigation performed on peat
samples indicates non – linear relationships
between permeability coefficient and vertical stress as well as void ratio. This characteristic should be taken into consideration in
analysis of consolidation course in soft
soils.
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Investigation of permeability coefficient and its variability in consolidation
of soft soils. This paper presents the method
of permeability coefficient evaluation based
on laboratory tests. In laboratory investiga-
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