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WPàYW ZMIAN STOPNIA WILGOTNOĝCI
NA CHARAKTERYSTYKI ĝCIĝLIWOĝCI W BADANIACH
EDOMETRYCZNYCH
Maágorzata Wdowska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Znaczący brak zgodnoĞci prognoz osiadaĔ podáoĪa z wynikami pomiarów terenowych wskazuje, Īe charakterystyki ĞciĞliwoĞci spoistych gruntów prekonsolidowanych, okreĞlane za pomocą badania edometrycznego, w sposób niewystarczająco
dokáadny odzwierciedlają zachowanie siĊ gruntu pod obciąĪeniem w terenie. Procedura
badania edometrycznego jest uproszczona i nie uwzglĊdnia wielu istotnych czynników,
mających wpáyw na parametry ĞciĞliwoĞci. Artykuá dotyczy okreĞlenia wpáywu jednego
z bardziej istotnych czynników (chociaĪ rzadko podnoszonego w literaturze geotechnicznej),
tj. zmian stanu uwilgotnienia gruntu na jego charakterystyki ĞciĞliwoĞci. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badaĔ edometrycznych naturalnych prekonsolidowanych
glin pochodzących z trasy obwodnicy MiĔska Mazowieckiego. Wykazano, Īe standardowe
podejĞcie dotyczące normowych metod wyznaczania parametrów ĞciĞliwoĞci gruntu, które
nie uwzglĊdniają czynnika wysycenia porów wodą i jego zmiennoĞci podczas procesów
obciąĪania i odciąĪania, nie jest wystarczające z punktu widzenia oceny wspóápracy konstrukcja – grunt. Na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ podano zalecenia dotyczące sposobu uwzglĊdnienia zmiany stopnia wilgotnoĞci w badaniach edometrycznych.
Sáowa kluczowe: stopieĔ wilgotnoĞci, badania edometryczne, charakterystyki ĞciĞliwoĞci

WSTĉP
Do analizy deformacji oĞrodka gruntowego sáuĪy popularne badanie jednoosiowego
Ğciskania z ograniczoną rozszerzalnoĞcią boczną, przeprowadzane w edometrze. Edometryczne badania ĞciĞliwoĞci gruntów wykonuje siĊ w celu prognozowania wielkoĞci
osiadaĔ podáoĪa. Prognoza osiadaĔ bĊdzie tym dokáadniejsza, im badanie bĊdzie wierniejszym odzwierciedleniem procesu rzeczywistego. Uzasadnione i celowe jest wiĊc
podejmowanie dziaáaĔ prowadzących do lepszego modelowania w badaniach laboratoAdres do korespondencji – Corresponding author: Maágorzata Wdowska, Szkoáa Gáówna
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ryjnych procesów rzeczywistych, zachodzących w naturalnym podáoĪu. Najbardziej rozpowszechnioną miarą ĞciĞliwoĞci gruntu jest moduá ĞciĞliwoĞci (M), okreĞlający stosunek
przyrostu naprĊĪenia do wywoáanego przez ten przyrost odksztaácenia. WartoĞci moduáu
ĞciĞliwoĞci okreĞla siĊ na podstawie charakterystyki ĞciĞliwoĞci otrzymywanej w laboratorium z badania w edometrze. Jest on nazywany edometrycznym moduáem ĞciĞliwoĞci.
Badania edometryczne naleĪą do podstawowych laboratoryjnych badaĔ wáaĞciwoĞci mechanicznych gruntów. Edometryczny moduá ĞciĞliwoĞci wyznaczany jest zawsze wtedy,
gdy konieczne jest sprawdzenie II stanu granicznego podáoĪa, okreĞlającego stany uĪytkowalnoĞci konstrukcji zgodnie z normą PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Wykonuje
siĊ je równieĪ w celu okreĞlenia historii stanu naprĊĪenia, co sprowadza siĊ do wyznaczenia naprĊĪenia prekonsolidacji (ı’p), które ostatnio okreĞlane jest równieĪ jako naprĊĪenie uplastycznienia (ı’Y), poniewaĪ oddziela zakres naprĊĪeĔ, w których dominują odksztaácenia pseudosprĊĪyste, od zakresu naprĊĪeĔ zdominowanych przez odksztaácenia
plastyczne [Burland 1990]. Badanie ĞciĞliwoĞci gruntu jest badaniem modelowym. Polega na stopniowym obciąĪaniu próbki gruntu umieszczonej w metalowym pierĞcieniu,
a wiĊc w warunkach uniemoĪliwiających boczną rozszerzalnoĞü próbki. Warunki badania w edometrze w doĞü duĪym stopniu odpowiadają warunkom pracy elementu gruntu
w naturze pod duĪym fundamentem, gdzie boczna rozszerzalnoĞü kaĪdego elementu jest
równieĪ czĊĞciowo ograniczona sąsiednimi elementami gruntu.
RozwaĪając jednakĪe wszelkie aspekty reprezentatywnoĞci wykonywanego badania
edometrycznego, naleĪy przedstawiü zasadniczą trudnoĞü, jaką stanowi naruszenie struktury gruntu przy pobieraniu go z podáoĪa. W zaleĪnoĞci od zastosowanej techniki pobierania gruntu moĪna w mniejszym lub wiĊkszym stopniu minimalizowaü naruszenie jego
struktury, które jednak zawsze powoduje to, Īe charakterystyka ĞciĞliwoĞci gruntu in situ
bĊdzie róĪniáa siĊ od tej wyznaczonej w laboratorium (rys. 1) [Ladd i in. 1977].
Z naruszenia struktury gruntu wynikają problemy wáaĞciwej oceny naprĊĪenia prekonsolidacji (ı’p) i parametrów ĞciĞliwoĞci. Otrzymane krzywe ĞciĞliwoĞci nie posiadają
wyraĨnej zmiany krzywizny. WartoĞci naprĊĪenia prekonsolidacji otrzymane podczas
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Wpáyw naruszenia struktury próbki gruntu na krzywą ĞciĞliwoĞci [Ladd i in. 1977]
InÀuence of sample disturbance on compressibility curve [Ladd et al. 1977]
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badaĔ takich próbek są mniejsze od wartoĞci ı’p in situ. Ksztaát krzywej ĞciĞliwoĞci uzyskany podczas badaĔ edometrycznych róĪni siĊ znacznie od krzywej in situ. Sprawia to,
Īe wartoĞci parametrów odksztaáceniowych dla zakresu naprĊĪenia ı’v <ı’p są obarczone
znacznym báĊdem. NaleĪy jednakĪe podkreĞliü, Īe naruszenie struktury gruntu nie jest
jedynym Ĩródáem báĊdu w odzwierciedleniu charakterystyki ĞciĞliwoĞci. Istotnym czynnikiem, czĊsto nieuwzglĊdnianym w badaniach edometrycznych, jest stopieĔ wilgotnoĞci (Sr), okreĞlający stopieĔ wypeánienia porów gruntu wodą. W dalszej czĊĞci artykuáu
bĊdzie rozwaĪany wpáyw tego czynnika na ksztaát krzywej ĞciĞliwoĞci, a zatem równieĪ
parametry okreĞlane na jej podstawie.
WPàYW NIEPEàNEGO NASYCENIA NA CHARAKTERYSTYKI
NAPRĉĩENIE – ODKSZTAàCENIE

odksztaácenie Odksztaácenie
pionowe – vertical strain, Hv
pionowe H1

Standardowe podejĞcie do okreĞlania charakterystyk ĞciĞliwoĞci podane jest w normie
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Procedura badaĔ opisana
w tej normie zostaáa prawdopodobnie opracowana dla gruntów lekko prekonsolidowanych i normalnie skonsolidowanych, które charakteryzują siĊ tym, Īe ich początkowy
stopieĔ wilgotnoĞci jest równy 1, co oznacza, Īe oĞrodek jest caákowicie nasączony. Dlatego teĪ norma nie podaje zaleceĔ, jakie powinny byü zrealizowane do doprowadzenia
próbki gruntu do stanu peánego nasycenia.
RównieĪ zdecydowana wiĊkszoĞü zagadnieĔ przedstawianych w podrĊcznikach mechaniki gruntów dotyczy oĞrodka caákowicie nasyconego. Pomimo Īe na przestrzeni
ostatnich lat przeprowadzono wiele badaĔ laboratoryjnych i terenowych na nienasączonych gruntach naturalnych i zagĊszczanych, to wielu ekspertów uwaĪa, Īe wáaĞciwoĞci
gruntów nienasyconych nie są jeszcze wystarczająco rozpoznane.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪaáoby
V’v
rozwaĪyü podstawowe badanie wáaĞciwoĞci mechanicznych, tj. badanie edozwiĊkszająca siĊ
metryczne. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe
zawartoĞü gazu –
próbki do badaĔ podczas pobierania
increase of gas content
gruntu o tzw. nienaruszonej strukturze
odprĊĪają siĊ, naleĪaáoby siĊ spodziewaü,
zmniejszenie
Īe stopieĔ wilgotnoĞci takiego gruntu
objĊtoĞci
zmaleje w wyniku wielu nakáadających
pĊcherzyków
gazudecrease
siĊ procesów, z których najwaĪniejsze to
of gas buble
zwiĊkszenie objĊtoĞci gruntu oraz rozvolume
prĊĪenie gazu uprzednio rozpuszczonego
w wodzie. Wpáyw tych procesów schematycznie przedstawiono na rysunku 2
[Hight i Leroueil 2002]. Przedstawio- Rys. 2. Wpáyw zawartoĞci gazu na charakterystyki ĞciĞliwoĞci z badaĔ edometryczne na wykresie krzywe ĞciĞliwoĞci dla
nych [High i Leroueil 2002]
oĞrodka o peánym i niepeánym nasyceniu
Fig. 2. InÀuence of insuf¿cient saturation on
wyraĨnie wskazują, Īe obecnoĞü gazu
compressibility characteristics from
w porach gruntu zmienia charakterystyki
oedometer test [High and Leroueil 2002]
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ĞciĞliwoĞci, wpáywając w ten sposób na nieprawidáowe okreĞlenie moduáu ĞciĞliwoĞci
i naprĊĪenia prekonsolidacji. Im wiĊksza zawartoĞü gazu, tym wiĊkszy jest báąd.
BADANY MATERIAà
Badanym materiaáem są naturalne prekonsolidowane grunty naturalne, pochodzące
z trasy obwodnicy MiĔska Mazowieckiego – gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym pobrane w trakcie odwiertów w cylindryczne próbniki typu Shelby.
Badania edometryczne przeprowadzono metodą IL (incremental loading) przy wskaĨniku obciąĪenia (LIR), wynoszącym 2, a kaĪdy etap obciąĪenia trwaá 24 godziny.
Badania wykonano na próbkach o Ğrednicy 50 mm i wysokoĞci 20 mm w standardowych edometrach w laboratorium Katedry GeoinĪynierii SGGW. Przed przystąpieniem
do kaĪdego badania okreĞlano odksztaácenia wáasne edometru w związku ze záoĪoną konstrukcją aparatu, wystĊpowaniem dĨwigni i wielu poáączeĔ sworzniowych. Cechowanie
edometrów przeprowadzono przy takich samych obciąĪeniach, przy jakich badane byáy
próbki gruntu.
Obliczono początkowe wskaĨniki porowatoĞci, a takĪe wilgotnoĞü gruntu przed badaniem i po nim. Zestawienie wybranych wáaĞciwoĞci ¿zycznych badanych próbek zamieszczono w tabeli 1, a krzywe uziarnienia badanych gruntów – na rysunku 3.
Tabela 1. Wybrane wáaĞciwoĞci ¿zyczne badanych gruntów
Table 1. Index properties of tested soils
Próbka
Sample
1Ƈ
2Ŷ
3Ÿ

Rodzaj
gruntu
Soil type
Gp/G
(sisaCl)
Gp
(sasiCl)
Gp
(sasiCl)

ȡ
[Mg·m–3]

ȡd
[Mg·m–3]

2,06

1,81

2,17

1,92

2,19

1,97

ȡs
[Mg·m–3]

2,65

wn
[%]

wk
[%]

e0
[–]

ek
[–]

14,1

10,6

0,46

0,29

13,0

10,3

0,38

0,28

11,1

9,5

0,34

0,26

WYNIKI BADAē I ICH ANALIZA
ObecnoĞü powietrza lub gazów w porach odprĊĪonego gruntu wpáywa w znacznym
stopniu na istotne, z punktu widzenia inĪynierskiego, jego wáaĞciwoĞci mechaniczne.
Z tego wzglĊdu przy wykonywaniu laboratoryjnych badaĔ wáaĞciwoĞci mechanicznych
gruntu wykorzystuje siĊ metodĊ ciĞnienia wyrównawczego, która pozwala doprowadziü
grunt do peánego nasycenia, usuwając w ten sposób Ĩródáo istotnych báĊdów [LipiĔski
i Wdowska 2004]. Standardowa metoda przeprowadzania badania edometrycznego
opisana w normie PN-88/B-04481 nie zapewnia peánego nasycenia gruntu. W związku
z tym uzasadnione jest domniemanie, Īe otrzymane wyniki badaĔ bĊdą obarczone istotnym báĊdem. NaleĪaáoby wiĊc dokonaü korekty otrzymanych wartoĞci wskaĨnika porowatoĞci (e). W niniejszym artykule zaprezentowano sposób skorygowania wynikających
Acta Sci. Pol.
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próbka 3 - sample 3_Ip=12.7%
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Rys. 3.
Fig. 3.

Krzywe uziarnienia badanych gruntów
Grain size distribution of tested soils

z tego báĊdów, który w wiĊkszym stopniu uwzglĊdnia wpáyw zmiany wilgotnoĞci na parametry odksztaáceniowe.
Punktem wyjĞcia proponowanej procedury jest obserwacja, Īe w gruntach spoistych
zwiĊkszeniu objĊtoĞci, wynikającemu z odprĊĪenia (pobieranie gruntu z podáoĪa), nie
odpowiada analogiczny wzrost wilgotnoĞci. W ten sposób proces odprĊĪenia gruntu, wynikający z jego pobierania, jest nierozerwalnie związany ze zmniejszeniem stopnia wilgotnoĞci (Sr). A zatem umieszczona w edometrze próbka jest poddawana obciąĪeniu w
warunkach niepeánego nasycenia. NaleĪy jednakĪe uwzglĊdniü fakt, Īe obciąĪanie próbki
bĊdzie zmniejszaáo wskaĨnik porowatoĞci, co jest jednoznaczne ze zwiĊkszeniem stopnia
wilgotnoĞci (Sr), zgodnie ze wzorem:
Sr

Vw
Vp

wn U s
eU w

(1)

gdzie: Vw – objĊtoĞü wody,
Vp – objĊtoĞü porów,
wn – wilgotnoĞü naturalna,
e – wskaĨnik porowatoĞci,
ȡs – gĊstoĞü wáaĞciwa szkieletu gruntowego,
ȡw – gĊstoĞü wody.
Istotną informacją jest równieĪ to, jak zmienia siĊ wilgotnoĞü podczas badania edometrycznego, jeĪeli próbka nie jest caákowicie nasączona. Z procedury badania wynika, Īe
wartoĞü wilgotnoĞci moĪna zmierzyü jedynie na początku i na koĔcu badania. Przykáadowe
wyniki dla trzech próbek iáu pokazano na rysunku 4. Wynika z niego, Īe wykresy zmian
wilgotnoĞci wyglądają podobnie. Zmiana wilgotnoĞci pokazana na rysunku 4 moĪe nie
odpowiadaü rzeczywistoĞci, jednak bez dodatkowych badaĔ nie ma podstaw, aby przedstaArchitectura 12 (2) 2013
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Rys. 4.
Fig. 4.

Zmiana wilgotnoĞci podczas badania edometrycznego
Change in natural water content during oedometer test

wiaü przebieg zmian wilgotnoĞci w funkcji naprĊĪenia w inny sposób. Zatem w pierwszym
przybliĪeniu moĪna zaáoĪyü, Īe wilgotnoĞü maleje liniowo wraz z naprĊĪeniem.
NastĊpnym parametrem, którego przebieg naleĪy ustaliü, jest stopieĔ wilgotnoĞci (Sr).
Z doĞwiadczenia wynika, Īe obliczenie wartoĞci stopnia wilgotnoĞci na podstawie
wzoru (1) nie jest dokáadne, poniewaĪ suma dokáadnoĞci wyznaczenia wszystkich wielkoĞci skáadających siĊ na ostateczną wartoĞü Sr nie jest wystarczająca dla precyzyjnej oceny
tego parametru. Typowy przebieg stopnia wilgotnoĞci w funkcji naprĊĪenia dla badanego
gruntu wskazuje, Īe stabilizacja stopnia wilgotnoĞci nastĊpuje przy wiĊkszych naprĊĪeniach, co jest zgodne z naturalnym prawem ĞciĞliwoĞci (rys. 5). Stabilizacja parametru Sr
mogáaby przebiegaü przy mniejszych naprĊĪeniach, gdyby rozkáad wilgotnoĞci byá bardziej hiperboliczny niĪ liniowy (co jest prawdopodobne). Zatem zaáoĪenie, Īe na koĔcu
badania edometrycznego (tj. przy naprĊĪeniu 2500 kPa) próbka jest nasączona, wydaje
siĊ byü prawdopodobne. OczywiĞcie wówczas parametr Sr przybiera wartoĞü maksymalną. PrzyjĊcie takiego zaáoĪenia daje podstawĊ do przeliczenia wartoĞci wskaĨnika porowatoĞci, a co za tym idzie – do skorygowania przebiegu krzywej ĞciĞliwoĞci. Wykresy
krzywych ĞciĞliwoĞci dla próbki 1, okreĞlone na podstawie pomiarów oraz skorygowane
w sposób opisany powyĪej, przedstawiono na rysunku 6. ZauwaĪono istotną rozbieĪnoĞü miĊdzy wskaĨnikami porowatoĞci badanych próbek, która wynika prawdopodobnie
w duĪej mierze z dáugoĞci czasu odprĊĪenia. Takie duĪe zmiany wskaĨnika porowatoĞci
podczas odprĊĪenia są moĪliwe w przypadku gruntów mocno prekonsolidowanych. Dla
gruntów normalnie skonsolidowanych lub lekko prekonsolidowanych te róĪnice byáyby
wyraĨnie mniejsze. Dla takich gruntów wydaje siĊ uzasadnione przyjĊcie zaáoĪenia, Īe
grunt jest w peáni nasączony, a zmiana wskaĨnika porowatoĞci wynika jedynie ze zmiany
wilgotnoĞci. Takie zaáoĪenie spowodowaáoby najbardziej páaski z moĪliwych charakter
krzywej ĞciĞliwoĞci, którego teĪ nie moĪna wykluczyü. Krzywą ĞciĞliwoĞci dla rozwaĪanego zaáoĪenia pokazano równieĪ linią przerywaną na rysunku 6.
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Zmiana stopnia wilgotnoĞci dla liniowej zmiany wn podczas badania
Change of degree of saturation for linear water content change during test

wskaĨnik porowatoĞci – void ratio, e

próbka 1_w ynik badania - sample 1_test result
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Przebieg krzywych ĞciĞliwoĞci przy róĪnych zaáoĪeniach
Compressibility curves for various assumptions

Przedstawiony na rysunku 6 przebieg hipotetycznych (oznaczonych liniami przerywanymi) krzywych ĞciĞliwoĞci zakreĞla obszar korekty krzywych otrzymanych z badaĔ.
Ze wzglĊdu na róĪną historiĊ naprĊĪenia i róĪnorodnoĞü gruntów, jakie mogą byü badane w edometrze, trudno jest jednoznacznie okreĞliü, które zaáoĪenie przyjąü za bardziej
miarodajne. Ta decyzja powinna wynikaü z konkretnego rozpatrywanego przypadku. Natomiast dla wskazania ogólnych zaleceĔ moĪliwe są róĪne kombinacje przedstawionych
skrajnych rozwiązaĔ. OczywiĞcie najprostszym rozwiązaniem jest przyjĊcie wartoĞci
Ğredniej ze skrajnych moĪliwych. Wynik uĞrednienia wraz z pokazaniem krzywych ĞciĞliwoĞci opartych na wartoĞciach pomierzonych pokazano na rysunku 7.
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Porównanie krzywych ĞciĞliwoĞci otrzymanych z badaĔ z krzywymi skorygowanymi
zgodnie z proponowaną procedurą
Compressibility curves – test result and corrected curves according to proposed procedure

Uzyskane wykresy skorygowanych krzywych ĞciĞliwoĞci róĪnią siĊ znacząco co do
poáoĪenia (wartoĞci e) i ich rozkáadu w funkcji naprĊĪenia. JednakĪe wpisują siĊ dobrze
w spodziewane (wynikające równieĪ z naruszenia struktury gruntu), a jednak trudne do
ujĊcia iloĞciowego zmiany poáoĪenia krzywej ĞciĞliwoĞci. Takie ich poáoĪenie skutkuje
zwiĊkszeniem parametrów ĞciĞliwoĞci, co w pewnym stopniu stanowi wytáumaczenie
róĪnic w obliczeniach osiadaĔ okreĞlonych na podstawie pomiarów edometrycznych
w porównaniu z wynikami pomiarów terenowych. RóĪnice w wartoĞciach wskaĨnika
ĞciĞliwoĞci pokazano na rysunku 8.
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Przykáadowa zmiana wskaĨnika ĞciĞliwoĞci przy korekcie krzywej ĞciĞliwoĞci
Example of recompression index change for corrected compressibility curves
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PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono wpáyw stanu uwilgotnienia prekonsolidowanego gruntu
spoistego na jego charakterystyki ĞciĞliwoĞci. Na podstawie serii edometrycznych badaĔ
wykonanych na wysokiej jakoĞci próbkach gliny, o nienaruszonej strukturze, zaproponowano procedurĊ korekty otrzymanych z badaĔ charakterystyk ĞciĞliwoĞci. Uzyskane
wyniki wskazują, Īe parametry ĞciĞliwoĞci gruntu zmieniają siĊ znacząco, wskazując na
mniejszą jego ĞciĞliwoĞü, co jest zgodne z wynikami pomiarów terenowych. WskaĨniki
ĞciĞliwoĞci dla powtórnego obciąĪenia w zakresie naprĊĪeĔ 400–800 kPa maleją Ğrednio
o 20–25%. Korekta krzywej ĞciĞliwoĞci (zwiĊkszająca jej krzywiznĊ) pozwala równieĪ
na bardziej wiarygodne okreĞlenie naprĊĪenia prekonsolidacji.
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INFLUENCE OF CHANGE IN DEGREE OF SATURATION
ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTICS
Abstract. Considerable differences between predicted and actual – measured in the ¿eld
– deformation of subsoil create premises for hypothesis that compressibility characteristics
of overconsolidated cohesive soils obtained from oedometer tests are incapable to reÀect
accurately soil behaviour under loading in the ¿eld. It results from the fact, that oedometer
incremental loading test procedure is simpli¿ed to such extent that it does not account for
many factors contributing to actual compressibility characteristics. The paper describes an
approach to quanti¿cation of degree of saturation inÀuence on compressibility characteristics. Test results of overconsolidated medium plasticity clays sampled from route of MiĔsk
Mazowiecki ring road. It was shown that standard procedure for determination of compressibility parameters does not account for change in degree of saturation during loading, what
results in errors in prediction of soil structure interaction. Some recommendation concerning how to account for change in degree of saturation during oedometer test were given.
Key words: degree of saturation, oedometer test, compressibility characteristics
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