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Treœæ: Analizowana jest œciœliwoœæ trzech gruntów spoistych, które znalaz³y siê w obszarze odprê¿e-
nia na skutek budowy g³êbokiej kopalni odkrywkowej. Poszczególne badanie wykonywano w trzech
cyklach:
1. obci¹¿enie próbek o wilgotnoœci naturalnej,
2. odci¹¿enie z badaniem pêcznienia,
3. ponowny wzrost obci¹¿enia.
Pomiary wykonano w edometrach o standardowych wymiarach, z uwzglêdnieniem poprawek na de-
formacje w³asne aparatury, w przedziale obci¹¿eñ 0–450 kPa. Stwierdzono, ¿e odkszta³calnoœæ gruntu
zwi¹zana jest ze sposobem jego odprê¿enia i ¿e ma to wp³yw na wartoœæ ciœnienia prekonsolidowania.

S³owa kluczowe: geotechnika, badania laboratoryjne, grunty spoiste, œciœliwoœæ

Abstract: Three cohesive soils (clays) that were found to occur in the area of decompression result-
ing from the construction of a deep opencast were tested for compressibility. The tests involved three
cycles:
1. soil specimens of a natural moisture content were made subject to loading,
2. the specimens were subjected to unloading and examined for swelling,
3. once again were the specimens made subject to loading.
Measurements were conducted using oedometers of standard dimensions; corrections being made for
self-deformations of the apparatus, over the loading range of 0–450 kPa. The results have revealed
that the deformability of the soils depended on the unloading method applied, which influenced the
value of the preconsolidation pressure as well.
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WPROWADZENIE

Podstawowymi informacjami o materiale, niezbêdnymi przy projektowaniu obiektów
in¿ynierskich lub ich elementów, s¹: znajomoœæ jego odkszta³calnoœci oraz wytrzyma³oœci.
Gdy dotyczy to gruntów, ocena i opis tych cech jest zadaniem trudnym, by nie powiedzieæ –
bardzo trudnym. Przede wszystkim wynika to ze zmiennoœci materia³u. Zmiennoœci niety-
powej, bowiem spowodowanej zarówno warunkami tworzenia siê gruntu jak i dzia³aniem
czynników zewnêtrznych – natury mechanicznej oraz o innym charakterze. Przyk³adem mog¹
byæ: zmiana stanu gruntu, a nawet jego konsystencji na skutek wzrostu obci¹¿enia, lub skurcz
czy pêcznienie zwi¹zane ze zmian¹ wilgotnoœci materia³u.

Wzglêdnie wierne odtworzenie tych procesów wymaga³oby zast¹pienia gruntu bardzo
skomplikowanym oœrodkiem, którego model matematyczny zawiera³by wiele parametrów
materia³owych; utrudni³oby to znacz¹co projektowanie (rozwi¹zywanie zadañ brzegowych),
a niekoniecznie zwiêksza³o dok³adnoœæ prognozy. Zwykle trzeba siê wiêc zadowoliæ prostymi
rozwi¹zaniami, czego przyk³adem jest zast¹pienie gruntu modelem oœrodka liniowo odkszta³-
calnego z ograniczeniem wytrzyma³oœciowym, którego parametry nie s¹ sta³ymi materia³o-
wymi, a jedynie charakterystykami – dopuszczalnymi w œciœle okreœlonych warunkach.
Warunki te odnosz¹ siê przede wszystkim do obci¹¿eñ, jakie przewidywane s¹ w procesie
rzeczywistym, ale te¿ ich charakteru oraz czasu trwania.

G³ównym problemem w identyfikacji w³aœciwoœci wielofazowego materia³u rozdrob-
nionego jest w³aœciwe przeprowadzenie badañ tych cech. Dotyczy to zarówno badañ in situ,
jak i laboratoryjnych. Szczególnie trudne s¹ oceny charakterystyk œciœliwoœci w zwi¹zku
z zaburzeniami struktury materia³u podczas jego uzyskiwania, ale te¿ i w czasie formowa-
nia próbki do badañ. Badania tej cechy s¹ znacznie rzadziej wykonywane ni¿ na przyk³ad
badania wytrzyma³oœci, szczególnie przy gruntach prekonsolidowanych (ma³o odkszta³cal-
nych). Coraz czêœciej jednak znajomoœæ odkszta³calnoœci jest wymagana – nawet przy roz-
wi¹zywaniu zagadnieñ stanu granicznego – gdy wykorzystuje siê w tym celu nowoczesne
programy numeryczne (MES, MEB). Za uzasadnione uwa¿a siê wiêc zapoznanie Czytelni-
ka z wynikami oraz analiz¹ dokonanego przez autorkê rozpoznania, dotycz¹cego spoistych
gruntów z rejonu filara ochronnego rzeki Nysy £u¿yckiej, w KWB Turów. Dodatkowym
elementem, który winien zainteresowaæ, jest wp³yw na odkszta³calnoœæ gruntu faktu odprê-
¿enia, jakie towarzyszy eksploatacji odkrywkowej. Wzglêdy techniczne sprawi³y, ¿e przed-
stawiona zostanie jedynie czêœæ wykonanego rozpoznania, a ilustracje ogranicz¹ siê do po-
kazania wyników odnosz¹cych siê do pojedynczych próbek, reprezentuj¹cych wybrane grunty.
By³y nimi: i³ miêdzywêglowy (I1) i powêglowy (I2) oraz zwietrzelina tufowa (IT).

Nale¿y dodaæ, ¿e badania, ukierunkowane i interpretowane przez autorkê, wykonane
zosta³y w Laboratorium Mechaniki Gruntów, Instytutu Geotechniki Politechniki Wroc³aw-
skiej ju¿ wiele lat wczeœniej, niemniej – mimo znacz¹cego w tym okresie postêpu w dzie-
dzinie rozwi¹zañ technicznych (aparatura) – dostarczaj¹ istotnych spostrze¿eñ co do œciœli-
woœci gruntów, a nade wszystko œciœliwoœci utworów zalegaj¹cych w konkretnym miejscu,
wzbogacaj¹c dotychczasow¹ wiedzê o problemie.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIA£U I PROGRAM BADAÑ

Jak wspomniano, rozpatrywane grunty tworzy³y zbocze i pod³o¿e g³êbokiej (siêgaj¹cej
100 m) odkrywki, a zalega³y na g³êbokoœci od 23 do 140 m poni¿ej poziomu terenu; znaj-
dowa³y siê w obszarze pod³o¿a odwodnionego, chocia¿ lokalnie – jak wynika z ustaleñ –
musia³o dochodziæ do zawilgocenia materia³u (wody resztkowe, opady atmosferyczne).
Grunty te, nawet bez odwo³ywania siê do geologicznej historii górotworu, ju¿ z racji g³êbo-
koœci ich zalegania i realizowanych warunków badania mo¿na by³o, po wydobyciu ich ze
z³o¿a zaliczyæ do gruntów prekonsolidowanych. Wiêcej informacji o budowie i warunkach
hydrologicznych rozpatrywanego rejonu mo¿na znaleŸæ w pracach (Konderla & Suchnicka
1991, Suchnicka & Szczeœniak 1992).

Próbki wycinano z odcinków rdzeni wiertniczych (o wymiarach: d = 100 mm i h =
200–300 mm), a ich w³aœciwoœci fizyczne oraz sk³ad granulometryczny podano w tabeli 1;
umieszczono tam informacje dotycz¹ ca³ego przebadanego fragmentu gruntu (pod wzglê-
dem œciœliwoœci) oraz wybranej próbki w celu zilustrowania zachowania siê materia³u pod-
czas kolejnych zmian obci¹¿enia. W tabeli 1 podano równie¿ wartoœci ciœnienia prekonsoli-
dowania ��o(w przypadku gdyby mia³o ono wynikaæ jedynie z ciê¿aru w³asnego).

Tabela (Table) 1

Zestawienie informacji o parametrach gruntowych

Properties of the soils

Grunt/
Soil

z fi f� �s � w wL wP eo Sr A ��

m – – Mg/m3 % – – – kPa

I1

7/2* 23 49 23 2.92
1.87 35.2

76 34
1.12 0.92

0.86
429

pr. 3 1.88 34.4 1.10 0.91 424

I2

9/7# 41+

(99)
57 34 2.67

1.89 27.4
42 24

0.79 0.92
0.32

2596

pr. 4 1.87 29.7 0.85 0.93 2568

IT

7/8* 47 33 49 2.71
1.76 41.4

84 48
1.17 0.96

1.07
811

pr. 4 1.76 44.4 1.22 0.98 811

* ca³y rdzeñ, whole sample, pr. – próbka, specimen, # otwór wiercony z dna wyrobiska, exploratory
bore-hole of open cast bottom.
Objaœnienia / Explanations: z – g³êbokoœæ / depth, fi – frakcje i³owe / clay fraction, f� – frakcja
py³owa / silt fraction, �s – gêstoœæ w³aœciwa / density of solid particles, � – gêstoœæ objêtoœciowa /
bulk density, w – wilgotnoœæ / moisture content, wL – granica p³ynnoœci / liquid limit, wP – granica
platycznoœci / plastic limit, eo – wskaŸnik porowatoœci / void ratio, Sr – stopieñ wilgotnoœci / degree
of saturation, A – aktywnoœc Skemptona / Skempton activity, �� – efektywne naprê¿enie / effective
stress.
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Badania œciœliwoœci wykonane zosta³y w sposób standardowy, w edometrach o pierœ-
cieniu: h � 20 mm i œrednicy d � 60 mm, w przedziale ciœnieñ 0–450 kPa. Przeprowadzono je
w trzech etapach: w etapie pierwszym, standardowym, realizowanym na próbkach w stanie
naturalnym, obci¹¿enie w ka¿dym kolejnym stopniu by³o podwajane; drugi etap dotyczy³
odci¹¿enia wraz z badaniami pêcznienia (które realizowano przy ró¿nych ciœnieniach – wy-
niki tych badañ w tym opracowaniu zosta³y pominiête), etap trzeci by³ podobny do pierwsze-
go, lecz dotyczy³ gruntu nawodnionego. Z powodów technicznych stosowano ró¿ne czasy
konsolidacji; przy ma³ych obci¹¿eniach (14.5 kPa, 29 kPa, 58 kPa oraz 116 kPa) wynosi³y one
odpowiednio: 1, 4 i 6 godz., a przy wy¿szych (232 kPa i 464 kPa) – 24 godz. Nie zawsze
oznacza³o to, ¿e spe³niony by³ warunek nieprzekroczenia przez osiadanie wartoœci 0.001
mm/godz. (dotyczy³o to przypadków, gdy czas konsolidacji by³ krótszy ni¿ 24 godz.).
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Fig 1. Krzywe konsolidacji: I1 – i³ miêdzywêglowy, I2 – i³ powêglowy, IT – zwietrzelina tufowa, ° – wn,
• – wr, dla �z: °, • – 116 kPa; °, • – 464 kPa

Fig. 1. Consolidation curves: I1 – interseam clay, I2 – underlying clay, IT – residua tuff, ° – wn, • – wr,

for �z: °, • – 116 kPa; °, • – 464 kPa



Przebieg konsolidacji, opracowany dla logarytmicznej skali czasu (log t), pokazano na
figurze 1, wykresy zagêszczenia (œciœliwoœci) przedstawiaj¹ funkcje na figurze 2 (dla od-
ciêtej (log ��)). Na obu rysunkach przemieszczenia i wskaŸniki porowatoœci wyra¿aj¹ war-
toœci poprawione, tj. po uwzglêdnieniu odkszta³ceñ w³asnych aparatu. Wp³yw tych poprawek
na oszacowania wartoœci wskaŸnika porowatoœci pokazano – na przyk³adzie i³u miêdzy-
wêglowego – na figurze 3 (cienka linia).

Ostatni z rysunków (Fig. 4) przedstawia wartoœci edometrycznych modu³ów œciœliwoœci,
które szacowano dla kilku przedzia³ów naprê¿enia (14.5–29 kPa, 29–58 kPa, 58–116 kPa,
116–232 kPa oraz 232–464 kPa); zamieszczono te¿ wartoœci œrednie dotycz¹ce ca³ego
realizowanego przedzia³u naprê¿eñ.
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Fig. 2. Krzywe zagêszczenia (œciœliwoœci): I1 – i³ miêdzywêglowy, I2 – i³ powêglowy,
IT – zwietrzelina tufowa, ° – wn, • – wr

Fig. 2. Compression curves: I1 – interseam clay, I2 – underlying clay, IT – residua tuff, ° – wn, • – wr
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Fig. 3. Krzywe zagêszczenia (œciœliwoœci): I1– i³ miêdzywêglowy, I2 – i³ powêglowy,
IT – zwietrzelina tufowa, ° – wn, • – wr, cienka linia – odprê¿enie z pêcznieniem

Fig. 3. Compression curves: I1 – interseam clay, I2 – underlying clay, IT – residua tuff, ° – wn, • – wr,
thin line – unloading with swelling



ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAÑ

Wybieraj¹c trzy spoœród kilku przebadanych gruntów, kierowano siê ich odmiennoœ-
ci¹ pod wzglêdem cech fizycznych (porowatoœci), g³êbokoœci zalegania i sposobu odprê¿e-
nia. Wbrew przewidywaniu, wszystkie grunty, nawet pod obci¹¿eniami znacznie ni¿szymi
od obci¹¿eñ pierwotnych, zmniejsza³y sw¹ objêtoœæ, która stopniowo stabilizowa³a siê, co
ilustruj¹ wykresy krzywych konsolidacji (Fig. 1). Gdyby w tej fazie eksperymentu, zastosowaæ
do oceny czasu zakoñczenia konsolidacji filtracyjnej kryteria Casagrande’a, lub Taylora,
okaza³oby siê, ¿e wynosi on kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t minut. Kieruj¹c siê zalecenia-
mi normowymi, otrzymalibyœmy jeszcze wiêksze wartoœci tego parametru. Taki przebieg
osiadañ jest wynikiem niekoniecznie filtracji, a raczej reologicznych procesów w gruncie.
Jest to niew¹tpliwie potwierdzenie tego, jak niejednoznaczne w badaniach konsolidacji s¹
jej podzia³y na filtracyjn¹ i strukturaln¹; jest to zarazem dowód na obecnoœæ opóŸnieñ
w procesie deformacji gruntów.

Stosunkowo w¹ski przedzia³ obci¹¿eñ, w jakim przeprowadzone zosta³y badania,
w porównaniu z obci¹¿eniami wywo³anymi nadk³adem, nie stwarza³ mo¿liwoœci dok³ad-
niejszej oceny ciœnienia prekonsolidowania; dlatego te¿ (miêdzy innymi) zdecydowano
o poddaniu gruntów badaniu pêcznienia. Tymczasem zachowanie siê materia³u w pierw-
szym i trzecim cyklu badania (Fig. 2) nie ró¿ni³o siê w sposób istotny, mimo ¿e zmiany
wskaŸnika porowatoœci i³ów miêdzywêglowego i powêglowego po nawodnieniu by³y
wiêksze o blisko 100% (Tab. 2), a w przypadku zwietrzeliny wynios³y zaledwie oko³o 30%
wartoœci obserwowanych dla stanu naturalnego.

Wp³yw na reakcjê materia³u na obci¹¿enie mia³ równie¿ fakt, ¿e grunty doœæ istotnie
ró¿ni³y siê stanem plastycznoœci, a mianowicie, próbki zwietrzeliny (IT) by³y na granicy
stanów pó³zwartego i twardoplastycznego, próbki i³u miêdzywêglowego (I1) – w dolnej
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Fig. 4. Wartoœci edometrycznych modu³ów œciœliwoœci w zale¿noœci od naprê¿enia ��z: I1 – i³
miêdzywêglowy, I2 – i³ powêglowy, IT – zwietrzelina tufowa

Fig. 4. Oedometer modulus and stress ��z: I1 – interseam clay, I2 – underlying clay, IT – residua tuff
with mean value



(twardszej) strefie stanu twardoplastycznego, a próbki i³u podwêglowego (I2) znajdowa³y
siê w stanie plastycznym, co mo¿e wydaæ siê zaskakuj¹ce wobec najni¿szej wilgotnoœci
tego gruntu; i³ powêglowy odznacza³ siê te¿ najni¿sz¹ aktywnoœci¹ koloidaln¹ oraz najni¿-
szymi wartoœciami granic konsystencji. Odwrotna sytuacja wyst¹pi³a w przypadku zwie-
trzeliny tufowej – mimo jej du¿ej wilgotnoœci naturalnej (Tab. 1). Tym w³aœnie nale¿y
t³umaczyæ, ¿e pêcznienie próbek zwietrzeliny by³o niewielkie, podobnie jak i œciœliwoœæ,
przy kolejnym wzroœcie obci¹¿enia (trzeci cykl badania). By dok³adniej przeœledziæ zacho-
wanie siê materia³u, po wzroœcie obci¹¿enia wprowadzono dok³adniejsz¹ skalê dla wskaŸ-
nika porowatoœci i sporz¹dzono raz jeszcze wykresy zagêszczenia (Fig. 3). Tym razem
z wykresów udaje siê uzyskaæ znacznie wiêcej informacji. WyraŸniejsze s¹ zmiany krzy-
wizny funkcji, i to bez wzglêdu na rodzaj gruntu. Ekstrapolacja funkcji w strefê wiêkszych
ciœnieñ powoduje i¿ nachylenia tych linii zbli¿aj¹ siê do nachylenia linii zagêszczenia grun-
tu odtwarzanego (na figurze 2 ilustruj¹ to linie przerywane). Oczywiœcie s¹ to wy³¹cznie
relacje hipotetyczne, bowiem wykreœlono je, opieraj¹c siê na prognozie porowatoœci gruntu
o wilgotnoœci odpowiadaj¹cej granicy p³ynnoœci (Tab. 2) i porowatoœci w warunkach natu-
ralnych – na g³êbokoœci zalegania materia³u, niemniej mo¿na je wykorzystaæ – przynajmniej
wstêpnie – do okreœlenia po³o¿enia g³ównej krzywej zagêszczenia (œciœliwoœci) materia³u
odtworzonego.

Tabela (Table) 2

Zmiany wskaŸników porowatoœci w 1. i 3. cyklu obci¹¿ania

Void ratio changes at 1st and 3rd loading cycle

Grunt

Soil

1. cykl / 1st cycle 3. cykl / 3rd cycle wL eL �

�

e

e
3

1

�

�

e

e
1

3e0 �e1 ek1 e03 �e3 ek3 % –

I1 1.120 0.052 1.063 1.181 0.108 1.073
76 2.22 2.08 0.48

pr. 3 1.100 0.059 1.041 1.155 0.105 1.050

I2 0.793 0.027 0.764 0.833 0.050 0.783
42 1.12 1.85 0.54

pr. 4 0.855 0.330 0.822 0.897 0.058 0.839

IT 1.170 0.061 1.104 1.147 0.042 1.105
84 2.28 0.69 1.45

pr. 4 1.220 0.083 1.137 1.184 0.048 1.136

pr. – próbka, specimen.

W ka¿dym z omawianych przypadków dostrzega siê ró¿nice w zachowaniu siê gruntu.
I³ miêdzywêglowy, o porowatoœci pocz¹tkowej zbli¿onej do porowatoœci zwietrzeliny tufo-
wej (ni¿ej zalegaj¹cej), znacznie bardziej pêcznieje, a jego odkszta³calnoœæ przy ponownym
wzroœcie obci¹¿enia roœnie; z kolei odkszta³calnoœæ zwietrzeliny tufowej po odprê¿eniu
z dostêpem wody okazuje siê mniejsza ni¿ w stanie naturalnym. Najni¿ej po³o¿ony z grun-
tów – i³ powêglowy – równie¿ pêcznieje, i to do porowatoœci wy¿szej od pocz¹tkowej, nie-
mniej jego œciœliwoœæ, niezale¿nie od cyklu badania, jest wyraŸnie mniejsza od œciœliwoœci
pozosta³ych gruntów. Fakt ten, jak te¿ wyraŸniejsze zmiany krzywizny funkcji zagêszcze-
nia i³u miêdzywêglowego i zwietrzeliny w porównaniu z i³em powêglowym, mo¿na wi¹zaæ
z innym sposobem odprê¿enia gruntu w górotworze. Dwa pierwsze grunty (I1 i IT) zalegaj¹ce
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w rejonie zbocza odkrywki w trakcie jej powstawania odprê¿a³y siê g³ównie w kierunku
wykopu. Co wiêcej, przed pobraniem próbek przemieszczenia w tym kierunku nasili³y siê,
stwarzaj¹c nawet zagro¿enie dla statecznoœci zbocza. Bez w¹tpienia musia³o to mieæ wp³yw
na wzrost odkszta³calnoœci materia³u, czego potwierdzeniem mog¹ byæ stosunkowo ma³e,
jak na grunt prekonsolidowany, wartoœci modu³ów œciœliwoœci (Fig. 4). I³ powêglowy zale-
gaj¹cy pod dnem wykopu podlega³ g³ównie odprê¿eniu wertykalnemu.

Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e pod koniec badania, po ca³kowitym odci¹¿eniu, nie poddano grun-
tów ponownemu pêcznieniu. Pozwoli³oby to na dok³adniejsze oszacowanie wskaŸnika poro-
watoœci w tych warunkach i uzyskanie krzywej œciœliwoœci gruntu po spêcznieniu. Wydaje
siê, ¿e wówczas zakrzywienie tych linii (szczególnie w przypadku i³u miêdzy- i powêglo-
wego), przy obci¹¿eniu równym 14.5 kPa, mog³oby okazaæ siê znacznie mniejsze. Interesu-
j¹ce by³oby te¿ porównanie nachylenia tych funkcji z nachyleniem linii w gruntach normal-
nie skonsolidowanych.

Porównuj¹c wykresy z figur 2 i 3, mo¿na zauwa¿yæ, jak du¿¹ rolê przy analizowaniu
wyników badañ odgrywa odpowiednie podejœcie do zagadnienia – w tym przypadku dobra-
nie odpowiedniej skali wykresu. Na podstawie figury 2 mo¿na by s¹dziæ, ¿e wartoœci ciœ-
nienia prekonsolidowania w przypadku badanych gruntów s¹ znacznie wy¿sze od ciœnieñ
stosowanych w badaniu. Tymczasem z kszta³tu funkcji na figurze 3 mo¿na wnosiæ, ¿e jest
ono znacznie mniejsze – i to nie tylko dla próbek poddanych pêcznieniu, co wskazywa³oby
na wp³yw na odkszta³calnoœæ gruntu nie tylko wielkoœci odprê¿enia, ale i sposobu jego rea-
lizacji (historii obci¹¿enia).

Wydaje siê, ¿e sprawdzi³a siê – równie¿ w odniesieniu do tak g³êboko zalegaj¹cych
gruntów – metoda badania. By zatem uchroniæ siê od zbyt ostro¿nych oszacowañ wartoœci
modu³ów œciœliwoœci, co miêdzy innymi by³o powodem poszukiwañ innych metod ich
ustalania, nale¿a³oby: z jednej strony oceny te przeprowadzaæ dla odpowiednio w¹skich
przedzia³ów naprê¿eñ, z drugiej natomiast – pomijaæ deformacje, do których dochodzi przy
obci¹¿eniach mniejszych od naprê¿enia pierwotnego. Co wiêcej, nale¿a³oby nawet roz-
wa¿yæ skutki nieuwzglêdnienia (odrzucenia) deformacji, które s¹ wywo³ane naprê¿eniami
mniejszymi od okreœlonej – zale¿nej od rodzaju pod³o¿a oraz budowli – wartoœci przewidy-
wanych obci¹¿eñ. Pozwoli³oby to nie tylko na wyeliminowanie b³êdów wynikaj¹cych
z drobniejszych naruszeñ struktury, ale równie¿ i odprê¿enia, które przy bardzo ma³ych war-
toœciach obci¹¿enia niekiedy wyraŸnie wzrasta. Mog³oby to istotnie wp³yn¹æ na zwiêksze-
nie dok³adnoœci prognoz osiadania projektowanych budowli.

UWAGI KOÑCOWE

Poni¿ej wymieniono g³ówne spostrze¿enia, wynikaj¹ce z przeprowadzonej w pracy
analizy zagadnienia.

– Uwa¿a siê, ¿e przy starannym wykonaniu badania wp³yw odkszta³ceñ w³asnych apara-
tu (o charakterze losowym) nie jest decyduj¹cy (Fig. 3 – I1); wartoœci modu³ów œciœli-
woœci po wprowadzeniu poprawek, w stosunku do nieuwzglêdniaj¹cych tych poprawek,
wzrasta³y o oko³o 20%. Oczywiœcie, w miarê mo¿noœci nale¿y ten czynnik eliminowaæ
przez skalowanie przyrz¹du.
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– Zaobserwowano zwi¹zek odkszta³calnoœci gruntu ze sposobem odprê¿enia górotworu;
wydaje siê, ¿e znacznie mniejsza porowatoœæ i³u podwêglowego, jak te¿ jej zmiany
przy odprê¿eniu i powtórnym obci¹¿eniu, nie wynikaj¹ wy³¹cznie z wiêkszego pre-
konsolidowania gruntu, ale te¿ z faktu, ¿e odci¹¿enie zwi¹zane by³o g³ównie z defor-
macjami pionowym – zwykle mniejszymi od deformacji horyzontalnych w obszarach
przyskarpowych.

– Stwierdzono bardzo du¿¹ zmiennoœæ cech fizycznych, dotycz¹c¹ nie tylko ca³ego wy-
dzielenia, ale i pojedynczego odcinka rdzenia gruntowego. W takiej sytuacji, tj. przy
ma³o licznych zbiorach próbek, konieczne jest eliminowanie z nich próbek zbyt od-
biegaj¹cych od pozosta³ych stanem fizycznym, w celu przeprowadzenia niezbêdnych
uogólnieñ. Oczywiœcie, zwi¹zane jest to te¿ ze znaczn¹ zmiennoœci¹ wartoœci parame-
trów mechanicznych – szczególnie du¿¹ w przypadku ma³o odkszta³calnych gruntów.
Z punktu widzenia praktyki nie ma to zwykle du¿ego znaczenia, bowiem skutki po-
wodowane zmianami obci¹¿enia, które w obiektach geotechnicznych nie s¹ wielkie,
przy bardzo du¿ych wartoœciach modu³ów œciœliwoœci czêsto s¹ niezauwa¿alne. Reali-
zowane wówczas odkszta³cenia s¹ rzêdu 10–3 i mniejsze.

– Jak wa¿nym zagadnieniem jest interpretacja wyników, dowodzi fakt odpowiedniego
doboru ska³ przy ich prezentacji. Okaza³o siê, ¿e niewielkie zmiany porowatoœci, które
wydawaæ by siê mog³y pomijalne, w rzeczywistoœci mog¹ wnosiæ wiele informacji
o materiale; szczególnie wa¿ne jest, gdy dotyczy to zagadnieñ praktycznych.

– Nie mo¿na pomin¹æ, i¿ zyskano nowe informacje o wartoœciach modu³ów œciœliwoœci
gruntów z konkretnego obszaru, o konkretnej historii (zarówno pod wzglêdem odci¹-
¿enia, jak i stanu wilgotnoœci).
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Summary

The aim of the tests was to analyse the compressibility of three cohesive clays
precompressed upon unloading due to excavations for the construction of a deep opencast.
Relevant measurements were performed using oedometers of standard dimensions, the
loading range being 0–450 kPa. The experiments involved three cycles: (1) compressibility
tests for specimens of a natural moisture content, (2) unloading, as well as examination for
swelling (not reported in the paper), and (3) another compressibility test for wetted speci-
mens. Soil properties and testing parameters are summarised in table 1. The results of com-
pressibility tests are plotted in figures 1 to 4. Figure 1 shows consolidation curves with two
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states of loading: 116 kPa and 464 kPa, for interseam clay (I1), underlying clay (I2) and
residua tuff (IT) of natural moisture content and upon swelling. Relevant compression
(compressibility) curves are included in figures 2 and 3; the fine line (I1) in figure 3 refers
to the assessment of void ratio changes, with no correction for the deformation of the appa-
ratus. The plots make it clear how important a correct choice of the scale for the drawing is
to the analysis of the results obtained. Variations in the void ratios during loading cycles (1)
and (3) are listed in table 2. The values of the oedometer moduli (related to stress �z) and
the mean values for the entire range of loading are shown in figure 4. The tests have re-
vealed that the deformability of the clays examined depends on the unloading method ap-
plied, which influences the value of the preconsolidation pressure as well.
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