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Abstract: The following article presents research results of the hydraulic conductivity coefficient, which
were obtained with a Universal Column Permeameter UCP-99.
In the process of the laboratory research, the hydraulic conductivity coefficient was measured with both
constant and variable gradient methods, at two filtration directions - upward and downward. The research
was made for 6 variously granulated ground sampIes. Gained results were compared firstly, with the
results of the same kind of grounds assessed on the basis of a granulometrie analysis and empirical
formulas, and secondly, with the results obtained with Kamienski's tube and Wilun's apparatus.
Furthermore, the results were compared with those obtained on an experimental station with Darcy's
columns.
These comparisons enabled to assess the hydraulic conductivity coefficient determined with a Universal
Column Permeameter UCP-99 and the degree ofresult divergence.

1. WSTĘP

Ocena właściwości filtracyjnych ośrodków porowatych, tworzących warstwy
wodonośne, jest bardzo ważna w hydrogeologii. Miarą zdolności skał do przewodzenia
wody jest współczynnik filtracji k. Stanowi on podstawę do obliczeń innych
parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej (np. przewodności hydraulicznej,
dopływu wody do studni). Istnieje szereg metod oznaczania tego współczynnika:
metoda wzorów empirycznych, metody laboratoryjne i terenowe (Pazdro, Kozerski,
1990).

W artykule przedstawiono rezultaty badań współczynnika filtracji, wykonanych w
warunkach laboratoryjnych za pomocą Uniwersalnego Perrneametru Kolumnowego
UPK-99.
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2. METODYKA BADAŃ

Uniwersalny Perrneametr Kolumnowy UPK-99 został skonstruowany na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aparat ten umożliwia badanie
współczynnika filtracji k utworów pylastych, piaszczystych oraz żwirowych w zakresie
od 10-6 do 10-2 m/s. Przygotowanie próbek gruntu do badań poprzez proces saturacji i
konsolidacji odbywa się według jednolitej metodyki (Marciniak, 1999b; Marciniak i in.,
1999). Schemat działania aparatu przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat działania Uniwersalnego Permeametru Kolumnowego UPK-99 przy badaniu
metodą stałogradientową i kierunku filtracji z dołu do góry

1 - próbka gruntu, 2 - kolumna do zasilania wodą: 2a - prawa, 2b - lewa, 3 - kolumna
pomiarowa, 4 - nakładka pomiarowa na próbnik, 5 - przelew nadmiarowy, 6 - przelew

pomiarowy, 7 - zasilanie wodą
Fig. /. Scheme oj a Universal Column Permeameter UCP-99 in the research with a constant

gradient method and upward filtration direction
I - ground sample, 2 - column oj supply: 2a - right, 2b - left, 3 - column of measurment, 4 -

overlay, 5 - excess overjlow, 6 -overflow to measurement, 7 - supply

W trakcie badań laboratoryjnych wykonano pomiary współczynnika filtracji na
perrneametrze kolumnowym metodą stałogradientową i zmiennogradientową, przy

dwóch kierunkach przepływu wody przez próbkę: z dołu do góry oraz z góry na
dół. Badania prowadzono przy użyciu wody wodociągowej dla sześciu próbek gruntów
o zróżnicowanym uziarnieniu (rys. 2). Dwanaście wyników oznaczeń dla każdej próbki
uśredniono i przeliczono dla temperatury wody +10°C.

Otrzymane wartości współczynników filtracji porównano z wynikami badań
uzyskanymi dla tych samych gruntów innymi metodami (Marciniak, 1999a):
* wybranymi wzorami empirycznymi na podstawie analiz granulometrycznych,

metodami laboratoryjnymi: za pomocą rurki Kamieńskiego oraz aparatu Wiłuna,
* na stanowisku doświadczalnym z kolumnami Darcy (wartości współczynnika

filtracji wyznaczono ze wzoru Darcy na podstawie parametrów pomierzonych w
kolumnie o średnicy wewnętrznej 1 m i wysokości 2 m).
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Oznaczenia te zostały wykonane przez M. Marciniaka z Uniwersytetu im.
A.Mickiewicza w Poznaniu, z wyjątkiem badania na aparacie Wiłuna wykonanym przez
W. Ossowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Do celów porównawczych wybrano
podstawowe wzory i metody stosowane w hydrogeologii.
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Rys. 2. Wykresy uziarnienia badanych gruntów
A - żwir, D - piasek gruboziarnisty ze żwirem, B - piasek gruboziarnisty, E - piasek
średnioziarnisty, F - piasek drobnoziarnisty, C - piasek drobnoziarnisty zagliniony

Fig. 2. Grain - size distribution curve oj ground sampIes
A - gravel, D - coarse sand with gravel, B - coarse sand, E - medium-coarse sand, F -jine sand,

C -jine clay sand

W celu przeprowadzenia analizy uzyskanych na permeametrze kolumnowym
wyników posłużono się zależnością: ks=ak+b, gdzie kp oznacza wartość współczynnika
filtracji wyznaczoną na Uniwersalnym Permeametrze Kolumnowym UPK-99. Za k
podstawiano kolejno wartości współczynników filtracji otrzymane każdą z pozostałych
metod wyznaczania współczynnika filtracji.

3, PORÓWNANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW
UZYSKANYCH RÓŻNYMI METODAMI

FILTRACJI

Porównanie wartości współczynników filtracji uzyskanych różnymi metodami
napotyka na wiele trudności (Kleczkowski, Szczepański, 1973). Wynika to chociażby z
braku oznaczenia wzorcowego, do którego można by odnieść uzyskane rezultaty badań
(Marciniak, 1997). Przeprowadzone we właściwy sposób badania polowe są najbardziej
wiarygodnymi oznaczeniami współczynnika filtracji. Uwzględniają naturalne
wykształcenie warstwy wodonośnej, sposób jej ułożenia, warstwowanie, ciśnienia
panujące w pOZIOmIe wodonośnym, spadki hydrauliczne itp. (Kleczkowski,
Szczepański, 1973). Dla badanych gruntów wykonanie próbnego pompowania nie było
jednak możliwe z przyczyn technicznych.

Wartości współczynników filtracji oznaczone na Uniwersalnym Permeametrze
Kolumnowym UPK-99 oraz wyznaczone pozostałymi metodami zestawiono w tabeli l.
Natomiast wyniki analizy porównawczej (rys. 3) wartości uzyskanych na permeametrze
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kolumnowym w stosunku do wartości otrzymanych innymi metodami przedstawiono w
tabeli 2 w postaci parametrów regresji liniowej ks=ak+b.

Tab. I. Zestawienie wartości współczynników filtracji uzyskanych różnymi metodami
Tab. l. Comparison oj hydra ulic conductivity coefficients obtained with various methods

Próbka Mnożnik Uniwersalny Wzory empiryczne Badania laboratoryjne Kolumny
Permeametr wzór wzór rurka aparat Darcy
Kolumnowy Hazena amerykański Kamieńskiego Wiłuna

kp kH kA kK kw kD
[-l lm-s"] [rn-s"] [ms"] [ms"] [rns"] [ms"]

A 10'1 1,82 4,19 2,43 0,78 1,48 5, II
D IO'L 2,57 1,67 1,17 0,58 1,42 3,57
B io' 1,56 2,25 1,47 1,94 1,54 1,52
E io 4,22 11,10 7,29 3,73 5,72 1,78
F 10.4 1,30 4,19 2,62 3,18 2,35 1,13
C to 2,12 9,40 4,36 2,89 1,17 4,25

Porównując zgodność wyników oznaczonych na permeametrze kolumnowym z
wynikami obliczonymi wzorami empirycznymi uzyskano współczynnik korelacji R2

. poniżej 0,7. W przypadku wzoru Hazena wynosi on 0,58, natomiast w przypadku wzoru
amerykańskiego R2 = 0,65. Dla tego drugiego wzoru współczynnik kierunkowy a
prostej ks=aku+b wskazuje na uzyskanie wartości bliskich oznaczeniu na permeametrze
kolumnowym (a = 0,93).

I.E-OI

I I i

l. E-02 - ---t - l ,--~~~
, I i

I I i, ~
I.E-03 - --+---1'-----+--ł

i o A lICL i
l.E-04 ,~-~. . J

~ AD 1 i I
l.E-05 +---r----+---+--~

l.E-05 l.E-04 l.E-03 l.E-02 l.E-OI

Q wzór Hazena
c wzór amerykański
A rurka Kamieńskiego
:I( aparat Wiluna

o Kolumny Darcy

Rys. 3. Porównanie wartości współczynników filtracji oznaczonych na permeametrze
kolumnowym z wynikami uzyskanymi wybranymi metodami

Fig. 3. Comparison oj hydraulic conductivity coefficients determined with a column
permeameter to results obtained with other selected methods

Najlepszą zgodność pomiarów współczynnika filtracji wykonanych na
Uniwersalnym Permeametrze Kolumnowym UPK-99 uzyskano z wartościami
pomierzonymi innymi metodami laboratoryjnymi oraz z rezultatami otrzymanymi na
stanowisku z kolumnami Darcy.
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Analizując grupę wymienionych wyżej metod, można zauwazyc nieco większą
rozbieżność z wynikami otrzymanymi rurką Kamieńskiego (współczynnik korelacji R2

= 0,82). Wyniki uzyskane na permeametrze kolumnowym są 3-krotnie wyższe (a =

3,12) niż wartości współczynnika filtracji otrzymane tą metodą.
Z kolei współczynniki korelacji wyników otrzymanych na permeametrze kolumnowym
z wynikami badań na aparacie Wiłuna oraz na stanowisku z kolumnami Darcy wynoszą
odpowiednio R2 = 0,94 i R2 = 0,83. Również analiza współczynników kierunkowych a
wskazuje na zbliżone wyniki oznaczeń. Przy odniesieniu wyników uzyskanych na
permeametrze kolumnowym do obu metod zanotowano rozbieżności rzędu 50 % (a
wynosi 1,53 dla aparatu Wiłuna i 0,45 dla kolumn Darcy).

Tab. 2. Parametry regresji liniowej ks=ak+b
t. b 2 L' t k k+ba . znear regressum parame ers p=a

Wzory empiryczne Badania laboratoryjne Kolumny
wzór wzór rurka aparat Darcy

Hazena amerykański Kamieńskiego Wiłuna
współczynnik 0,52 0,93 3,12 1,53 0,45kierunkowy a
przesunięcie b 0,0023 0,0017 -0,0008 -0,0003 0,0010
współczynnik 0.58 0.65 0.82 0.94 0.83korelacji R2

4. PODSUMOWANIE

Brak odniesienia do badań polowych utrudnia porównanie metod badawczych i
wskazanie metody, dzięki której otrzymywane będą wiarygodne wyniki.

W przypadku wzorów empirycznych badana jest wybrana losowo próbka złoża, a
wynik zależy w zasadzie tylko od uziarnienia gruntu. Metody laboratoryjne (w tym
badania wykonywane na permeametrze kolumnowym) dają prawie zawsze wartości
współczynników filtracji niższe od wartości uzyskiwanych wzorami empirycznymi. W
tym względzie przeprowadzone badania potwierdzają spostrzeżenia poczynione przez
Kleczkowskiego i Szczepańskiego (1973). W badaniach laboratoryjnych nie zawsze
udaje się wiernie zamodelować warunki panujące w warstwie wodonośnej. Przy
badaniu współczynników filtracji na Uniwersalnym Permeametrze Kolumnowym UPK-
99 uzyskano warunki eksperymentu bliższe rzeczywistym poprzez proces saturacji i
skonsolidowanie próbki gruntu. Otrzymane na tym aparacie wyniki są porównywalne z
rezultatami oznaczonymi na innych stosowanych w hydrogeologii permeametrach
(skala laboratoryjna), ale jednocześnie są zbliżone do wartości uzyskanych na
stanowisku z kolumnami Darcy. Oznaczenie k na stanowisku z kolumnami Darcy
zostało przyjęte przez Marciniaka (1997, 1999a) za metodę wzorcową. Ze względu na
rozmiary kolumn można uznać, że badanie to, mimo braku naturalnego warstwowania,
w dużym stopniu odzwierciedla warunki istniejące w warstwie wodonośnej.

Wykonane zestawienie wyników pomiarów współczynnika filtracji pozwoliło
odnieść wartości uzyskane za pomocą permeametru UPK-99 do wartości oznaczonych
innymi metodami i dokonać oceny rozbieżności wyników.
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