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Wprowadzenie 

Głównym celem wykonywania ba-
dań konsolidacji jest uzyskanie danych 
niezbędnych do oszacowania wielkości 
i prędkości odkształceń próbek iłów 
badanych w warunkach zadanego jed-
noosiowego obciąŜenia (σv) przy unie-
moŜliwionej rozszerzalności bocznej. 
Podstawowym parametrem określają-
cym powyŜsze wielkości jest współ-
czynnik konsolidacji (cv). W iłach, grun-
tach o bardzo małej przepuszczalności, 
proces odkształceń po przyłoŜeniu ob-
ciąŜenia jest niezmiernie długotrwały. 
Stąd wypływa teŜ niechęć inŜynierów 
rozumiejących to zagadnienie do posa-
dowienia obiektów budowlanych na 
podłoŜu, w którym grunty te występują. 
Nie mniej jednak w terenach wielko-

miejskich bardzo często decydują  
o tym inne względy, głównie ekono-
miczne, a inŜynierowie i naukowcy 
muszą znaleźć właściwe rozwiązanie 
powyŜszych problemów. 

Najbardziej oczywistym przykła-
dem konieczności wyznaczania współ-
czynnika konsolidacji (cv) jest określe-
nie przebiegu procesu konsolidacjim  
w tym: wartości osiadania i całkowitego 
czasu, w jakim to nastąpi, oraz oszaco-
wania stopnia konsolidacji (U) po 
upływie dowolnego czasu. Znajomość 
stopnia konsolidacji w dowolnym czasie 
procesu konsolidacji jest bardzo po-
mocnym wskaźnikiem przy ocenie prze-
biegu osiadań podłoŜa i określeniem 
ewentualnych dalszych obciąŜeń itp. 

Podstawowy model konsolidacji Te-
rzaghiego (1923) oparty jest na załoŜe-
niu, Ŝe konsolidacja pierwotna to przede 
wszystkim odpływ wody, na skutek 
czego coraz większe obciąŜenie przej-
muje szkielet gruntowy. Dlatego teŜ 
obciąŜenie gruntu nasyconego powodu-
je natychmiastowy wzrost ciśnienia 
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wody w porach do wartości poziomu 
obciąŜenia. Następnie ciśnienie wody w 
porach rozprasza się z prędkością za-
leŜną od przepuszczalności danego 
gruntu. Gdy grunt nie jest w pełni nasy-
cony, układ jest trójfazowy. W toku 
badania moŜemy wyróŜnić dwa etapy: 
• etap związany z nieustalonym prze-

biegiem procesu konsolidacji, nie w 
pełni zgodny z rozwiązaniami teore-
tycznymi udział wody w przenosze-
niu obciąŜeń, 

• etap właściwy, o ustalonym prze-
biegu procesu konsolidacji. 
W gruntach nienasyconych współ-

czynnik przepuszczalności zaleŜy od 
stopnia nasycenia, który jest funkcją 
ciśnienia ssania (Alonso i in. 1990, Fre-
dlund i in. 1993). W odróŜnieniu od 
gruntów w pełni nasyconych obserwuje 
się zupełnie inne oddziaływanie na 
szkielet gruntowy napręŜenia od ze-
wnętrznych obciąŜeń i ciśnienia wody, 
wypełniającej tylko częściowo pory 
gruntowe. Na stan napręŜenia w grun-
tach nienasyconych ma wpływ równieŜ 
ssanie macierzyste s = ua – uw. Bishop  
i Donald (1961) proponują równanie do 
określania napręŜenia efektywnego 
gruntu nienasyconego w postaci: 

σ’ = σ – [ua – χ(ua – uw)]                    (1) 

gdzie: 
σ’– napręŜenie efektywne, 
σ – napręŜenie całkowite, 
ua – ciśnienie powietrza w porach, 
uw – ciśnienie wody w porach, 
χ – parametr zaleŜny od stopnia nasy-
cenia, równy 0 dla gruntów suchych i 1 
dla gruntów nasyconych. 

WaŜność tego równania została za-
kwestionowana przez Jenningsa i Bur-
landa (1962), którzy na podstawie prze-

prowadzonych badań konsolidacji do-
wiedli, Ŝe moŜe być ono stosowane 
tylko w pewnych zakresach wartości 
stopnia nasycenia gruntu (Sr). Dlatego 
teŜ do opisu stanu napręŜenia gruntów 
nienasyconych wprowadzono dodatko-
we zmienne (Bishop i Blight 1963, Fre-
dlund i Morgenstern 1977): napręŜenie 
efektywne gruntów nienasyconych, 
zwane napręŜeniem netto: σnet = σ – ua, 
oraz ssanie macierzyste: s = ua – uw. 
Wprowadzenie tych zmiennych w me-
chanice gruntów nienasyconych miało 
wpływ na opis matematyczny obejmu-
jący: wytrzymałość na ścinanie, zmiany 
objętości (odkształcenia) i przepływ  
w ośrodku nienasyconym. 

Metody wyznaczania  
współczynnika konsolidacji (cv) 

Na podstawie badań laboratoryj-
nych (badań ściśliwości) współczynnik 
konsolidacji moŜe być wyznaczony 
dwiema metodami (Head 1982): metodą 
Casagrandea i metodą Taylora. 

Metoda Casagrandea polega na 
określeniu współczynnika konsolidacji 
(cv) na podstawie zaleŜności wysokości 
próbki od czasu w podziałce półloga-
rytmicznej (rys. 1): 

cv = Tv 
50

2

t

h
 [cm2/s]                      (2) 

gdzie: 
cv – współczynnik konsolidacji [cm2/s], 
Tv – czynnik czasu równy 0,196 dla 
stopnia konsolidacji U = 0,5, 
h – połowa wysokości próbki w edome-
trze [cm], 
t50 – odczytany ze skorygowanej krzy-
wej konsolidacji czas dla U = 0,5 [min], 
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stąd po podstawieniu otrzymujemy: 

cv = 0,196 
50

2

t

h
  [cm2/s]                 (3) 

Podczas stosowania metody Casa-
grandea podstawową czynnością, jaką 
naleŜy wykonać jest wyznaczenia czasu 
t50 (rys. 1). Po ustaleniu osiadania po-
czątkowego naleŜy poprowadzić proste, 
które są przedłuŜeniem końcowych 
odcinków krzywych konsolidacji pier-
wotnej i wtórnej. Punkt przecięcia tych 
krzywych wyznacza na krzywej konso-
lidacji miejsce, w którym zachodzi 
100% konsolidacji (U = 100%).  

Prowadząc proste poziome – pierw-
szą przechodzącą przez początek krzy-
wej konsolidacji i kolejną przechodzącą 
przez punkt, w którym konsolidacja 

zachodzi w 100% (U = 100%), moŜemy 
wyznaczyć zakres konsolidacji pierwot-
nej. Połowę róŜnicy rzędnych wyŜej 
opisanych prostych, określi nam czas t50, 
w którym zachodzi 50% konsolidacji. 

Metoda Taylora polega na sporzą-
dzeniu wykresu zmian wysokości prób-
ki w zaleŜności od pierwiastka kwadra-
towego czasu (rys. 2). Prostoliniowy 
odcinek wykresu naleŜy przedłuŜyć do 
przecięcia z osią rzędnych, następnie  
z tego punktu poprowadzić prostą na-
chyloną do osi rzędnych pod kątem β 
(tgβ = 1,15tgα, gdzie α – kąt nachylenia 
prostoliniowego odcinka wykresu do osi 
rzędnych). Punkt przecięcia otrzymanej 
prostej z krzywą konsolidacji odpowiada 
czasowi t90, w którym konsolidacja za-
chodzi w 90%, a czynnik czasu dla U =  
= 90 % wynosi T = 0,848. Współczynnik 

konsolidacja pierwotna / konsolidacja wtórna
primary consolidation / secondary consolidation
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RYSUNEK 1. Metoda Casagrandea wyznaczania współczynnika konsolidacji (cv) 
FIGURE 1. Determination of the coefficient of consolidation (cv) by Casagrande method 
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konsolidacji (cv) obliczamy z poniŜsze-
go równania: 

cv = 0,848 
90

2

t

h
[cm2/s]         (4) 

gdzie h = połowa wysokości próbki  
w edometrze [cm]. 

Badania konsolidacyjne  
w edometrze UPC 

Metodyka badań. Badania konso-
lidacyjne próbek iłu plioceńskiego  
w warunkach kontrolowanego ciśnienia 
ssania przeprowadzono w konsolidome-
trze UPC. Konsolidometr został skon-

struowanym w Laboratorium Geotech-
nicznym Politechniki Katalońskiej w 
Barcelonie, stąd nazwa urządzenia UPC 
– Universitat Politècnica de Catalunya 
(Skutnik 2002). Widok aparatury i 
schemat ideowy urządzenia przedsta-
wiono na rysunku 3. W odróŜnieniu od 
tradycyjnego edometru próbka gruntu 
jest szczelnie zamknięta. Kluczowym 
elementem urządzenia jest kamień ce-
ramiczny HAEV (high air entry value), 
stanowiący podstawę próbki umiesz-
czonej w pierścieniu edometrycznym.  

Zastosowany kamień HAEV, o ci-
śnieniu wejścia dla powietrza wynoszą-
cym 1500 kPa, pozwala na utrzymywa-
nie ciśnienia powietrza w próbce gruntu 
większego od ciśnienia wody w porach  
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RYSUNEK 2. Metoda Taylora wyznaczania współczynnika konsolidacji (cv) 
FIGURE 2. Determination of the coefficient of consolidation (cv) by Taylor method 
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RYSUNEK 3. Stanowisko badawcze do badań gruntów nienasyconych; a – widok aparatury, b –
schemat ideowy (Tyszka 2002) 
FIGURE 3. The testing equipment for unsaturated soils: a – view of the apparatus, b – scheme of the 
connections (Tyszka 2002) 
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zadanego przez tę ceramikę. ObciąŜenie 
pionowe próbki przykładane jest pneu-
matycznie za pomocą spręŜonego po-
wietrza działającego na membranę 
przekazującą nacisk na górny kamień 
porowy i na próbkę. Ciśnienie powie-
trza porowego odseparowane jest od 
ciśnienia działającego na próbkę gu-
mową membraną grubości 1mm. Zmia-
ny objętości wody, dopływającej bądź 
odpływającej z próbki gruntu, mierzone 
są za pomocą specjalnej biurety 
umieszczonej w cylindrze wypełnionym 
wodą, w którym panuje takie samo ci-
śnienie jak w biurecie. Zapewnia to 
niezaleŜność odczytu od zmieniających 
się wartości ciśnień Dokładność pomia-
ru wynosi 0,02 ml. Zmiany wysokości 
próbki rejestrowane są za pomocą me-
chanicznego czujnika przemieszczeń  
o dokładności pomiaru 2 µm. 

W konsolidometrze moŜna wyko-
nywać badania gruntów nienasyconych, 
kontrolując ssanie i napręŜenie oraz 
odkształcenie objętościowe próbki i jej 
wilgotność. Ssanie macierzyste jest 
kontrolowane poprzez zastosowanie 
techniki translacji osi (axis translation 
technique), umoŜliwiającej badanie 
gruntów nienasyconych w warunkach 
bardzo wysokiego ssania macierzyste-
go. Technika ta pozwala pokonać ogra-
niczenie – 1 atm (–101,3 kPa, czyli 
ciśnienie absolutnego zera). Polega na 
translacji ciśnienia powietrza (ua) i ci-
śnienia wody w porach (uw) w zakres 
wartości dodatnich w taki sposób, Ŝe w 
próbce gruntu ssanie (s = ua – uw) pozo-
staje stałe, niezaleŜne od ciśnienia at-
mosferycznego powietrza (uatm). Jest to 

zatem układ hydraulicznie zamknięty 
Przykładowo, początkowe ciśnienie 
wody w porach (uw) mierzone poniŜej 
ceramiki (HAEV – high air entry value) 
wynosi 100 kPa. Następnie na próbkę 
od górnej powierzchni zadawane jest 
ciśnienie powietrza, wynoszące 200 
kPa, co zwiększa ciśnienie powietrza  
w porach (ua) do tej samej wartości, tj. 
ua = 200 kPa. W wyniku tego ciśnienie 
wody w porach wzrasta o taką samą 
wielkość, ale ostatecznie wynosi 100 
kPa. Podsumowując, moŜna stwierdzić, 
Ŝe oprócz translacji ciśnienia powietrza 
w porach od wartości odniesienia rów-
nej 0 kPa do 200 kPa ssanie macierzyste 
w próbce gruntu (s = ua – uw) pozostanie 
stałe i będzie równe 100 kPa.  

Chcąc wyznaczyć charakterystyki 
konsolidacyjne gruntu dla załoŜonych 
wielkości obciąŜenia i ciśnienia ssania, 
badania prowadzi się według ścieŜek 
poziomych (rys. 4). Przy czym dla kaŜ-
dego etapu obciąŜenia rejestruje się 
zmiany wysokości próbki w odstępach 
czasu jak w badaniach konsolidacji  
w tradycyjnym edometrze, aŜ do chwili 
osiągnięcia zarówno stabilizacji osia-
dań, jak i zmian objętości wody mie-
rzonych za pomocą biurety. Następnie 
dla kaŜdego etapu obciąŜenia sporzą-
dzono wykresy przebiegu konsolidacji. 

Właściwości badanego gruntu. 
Badania zostały wykonane na 3 prób-
kach gruntu o nienaruszonej strukturze 
NNS, pobranych na poligonie badaw-
czym „Stegny”. Poligon ten znajduje się 
w Warszawie na osiedlu mieszkanio-
wym między ulicami Warneńską  
i Czerniakowską. 
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RYSUNEK 4. ŚcieŜki obciąŜenia w badaniach konsolidacyjnych próbek iłu 
FIGURE 4. Loading path during consolidation tests of clay samples 

Próbki gruntu zostały pobrane  
w próbniki typu Shelby, z otworów 
wiertniczych wykonywanych w ramach 
prac geologicznych. Próbki trzeciorzę-
dowych iłów pobrano z następujących 
głębokości: próbka 1 (6,0–7,0 m), prób-
ka 2 (7,6–8,0 m) i próbka 3 (8,0–8,7 m). 
Zestawienie właściwości fizycznych 
badanych próbek gruntu zawiera tabela 
1 (Lendo 2004). 

Wyniki badań. KaŜdą z próbek 
poddano badaniu konsolidacji, stosując 
róŜne wartości ciśnienia ssania przy 
zmianie obciąŜeń dla kaŜdej z nich. 
Przyjęty sposób badań pozwolił sporzą-
dzić charakterystykę, jaką jest krzywa 

konsolidacji dla kaŜdej wartości ciśnie-
nia ssania a następnie na tej podstawie 
określić zaleŜność między ciśnieniem 
ssania, a badanym współczynnikiem 
konsolidacji Dla próbki nr 1 wzbudzone 
metodą translacji osi ciśnienie ssania 
wynosiło 200 kPa, a obciąŜenia w ko-
lejnych etapach wynosiły: 250, 300  
i 400 kPa. Próbka nr 2 była poddana 
ciśnieniu ssania wynoszącym 400 kPa,  
a obciąŜenia wynosiły: 250, 300, 350  
i 400 kPa. Podczas badania próbki nr 3 
zadane ciśnienie ssania wynosiło 50 
kPa, a obciąŜenia: 350, 400, 450, 500  
i 550 kPa. 

TABELA 1. Zestawienie właściwości fizycznych badanych gruntów 
TABLE 1. Physical properties of tested soils 

Próbka 
Sample 

ρs 

[Mg/m3] 
ρ 

[Mg/m3] 
ρd 

[Mg/m3] 
e 

 [–] 
Wn 

[%] 
Wp 
[%] 

WL 
[%] 

Ip 
[%] 

 1 2,72 1,88 1,44 0,9 31,0 41,0 96,0 55,0 
 2 2,69 1,95 1,48 0,82 31,7 35,0 83,0 48,0 
 3 2,71 2,05 1,61 0,69 27,5 22,5 69,5 47,0 
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Na podstawie pomiarów zmiany 
wysokości próbki w czasie dla kaŜdego 
etapu obciąŜenia, sporządzono wykresy 
krzywych konsolidacji. Przykładowy 
wykres krzywej konsolidacji dla ciśnie-
nia ssania wynoszącego 50 kPa i obcią-
Ŝenia 500 kPa przedstawiono na rysun-
ku 5. Wyniki pozostałych badań konso-
lidacyjnych oraz obliczone na ich pod-
stawie wartości współczynnika konsoli-
dacji (cv) zestawiono w tabeli 2. We 
wszystkich przypadkach do określenia 
współczynnika konsolidacji zastosowa-
no metodę Casagrandea. 

Uzyskane wartości współczynnika 
konsolidacji (cv) naniesiono na wykres 
w zaleŜności od napręŜenia pionowego 
(rys. 6). Analiza uzyskanych zaleŜności 
współczynnika (cv) od napręŜenia pio-
nowego i ciśnienia ssania wskazuje, Ŝe 
dla kaŜdej wartości ciśnienia ssania, 
wartość współczynnika konsolidacji (cv) 
maleje wraz ze wzrostem napręŜenia 
pionowego. Natomiast dla danej warto-
ści napręŜenia pionowego wartość 
współczynnika konsolidacji (cv) maleje, 
gdy wzrasta ciśnienie ssania. 

Wnioski 

Współczynnik konsolidacji (cv), 
moŜe być rozpatrywany w aspekcie 
matematycznym jako stała w równaniu 
róŜniczkowym konsolidacji oraz  
w aspekcie fizycznym, wiąŜącym takie 
cechy, jak przepuszczalność i ściśli-
wość. Zarówno współczynnik przepusz-
czalności, jak i moduł ściśliwości są 
parametrami, które zaleŜą od stopnia 
nasycenia. 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań określono zaleŜności współczyn-
nika (cv) od napręŜenia pionowego  
i ciśnienia ssania, z których wynika, Ŝe 
wartość współczynnika konsolidacji (cv) 
maleje wraz ze wzrostem obciąŜenia. 
Wartości współczynnika konsolidacji 
(cv) zmieniają się w zakresie od 1,1 · 10–5 
cm2/s, dla obciąŜenia wynoszącego 400 
kPa i ciśnienia ssania równego 400 kPa, 
do 4,38 · 10–4 cm2/s, dla obciąŜenia 250 
kPa i ciśnienia ssania 200 kPa. Nato-
miast dla danej wartości napręŜenia 
pionowego, kiedy zwiększamy metodą 

σv – ua = 500 kPa
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RYSUNEK 5. Przykładowa krzywa konsolidacji iłu 
FIGURE 5. Typical consolidation curve of clay 
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translacji osi ciśnienie ssania, chcąc 
zmniejszyć stopień nasycenia, współ-
czynnik konsolidacji równieŜ maleje 
(patrz rys. 6). Na przykład dla obciąŜenia 
wynoszącego 400 kPa współczynnik 
konsolidacji (cv) zmieniał się w zakresie 
od 1,13 · 10–4 cm2/s dla ciśnienia ssania 
równego 50 kPa do 1,1 · 10–5 cm2/s, kie-
dy ciśnienia ssania wynosiło 400 kPa. 

Planowane dalsze badania będą 
miały na celu określenie, na ile zmiany 
współczynnika konsolidacji wynikają ze 
zmniejszania się współczynnika prze-
puszczalności, a na ile zaleŜy to od 
zmian sztywności wynikającej ze wzro-
stu ciśnienia ssania. 

TABELA 2. Zestawienie wyników badań  
TABLE 2. Test results 
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s = ua – uw 

[kPa] 
e 

[–] 
Sr 
[–] 

ua 

[kPa] 
uw 

[kPa] 
σv 

[kPa] 
σv – ua 
[kPa] 

t50 
[s] 

Cv 
[cm2/s] 

560 250 1800 0,000438 
610 300 2200 0,000358 

1 200 0,798 0,951 310 110 

710 400 11000 0,000072 
660 250 2000 0,000394 
710 300 5800 0,000136 
760 350 12000 0,000066 

2 400 0,799 0,886 410 10 

810 400 70000 0,000011 
410 350 3000 0,000263 
460 400 7000 0,000113 
510 450 7000 0,000113 
560 500 20000 0,000039 

3 50 0,7981 0,881 60 10 

610 550 30000 0,000026 
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RYSUNEK 6. Zmienność współczynnika konsolidacji (cv) w funkcji napręŜenia konsolidacyjnego i 
ciśnienia ssania 
FIGURE 6. Changes of the coefficient of consolidation (cv) as a function of consolidation pressure for 
different values of suction 
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Summary 

Tests of the coefficient of consolida-
tion (cv) of unsaturated pliocen clays. In 
the paper the tests results of the consolida-
tion coefficient (cv) of unsaturated pliocen 
clays are presented. The consolidation tests 
of pliocen clay samples were performed for 
different values of loading and degree of 
saturation induced by applied suction. These 
tests were carried out in the suction con-
trolled consolidometer (called UPC- con-
solidometer), which uses the “axis-trans-
lation” technique to apply the required suc-
tion. The value of coefficient of consolida-
tion (cv) estimated for different values of 
suction – degree of saturation, decreases if 
loading increases. But for the same level of 
loading the coefficient of consolidation (cv) 
decreases if applied suction increases (de-
gree of saturation decreases). 
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