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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ   
ҐРУНТУ ПІД ПЛОСКИМ ФЛЮТБЕТОМ З УРАХУВАННЯМ  

КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ЗГІДНО ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ  
СТЕФАНА ТА ЇЇ ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 

Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації ґрунту під 

плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву, виходячи з 
припущень однофазної задачі Стефана. Числовий розв’язок відповідної 
двовимірної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних фун-

кцій. Результати числових експериментів порівняно з результатами 

розв’язання двофазної задачі.   
 

Построена математическая модель фильтрационной консолидации поч-

вы под плоским флютбетом с учетом контактного размыва, исходя из 
предположений однофазной задачи Стефана. Числовое решение соответ-

ствующей двумерной краевой задачи найдено методом радиальных ба-

зисных функций. Результаты числовых экспериментов в сравнении с ре-
зультатами решения двухфазной задачи. 
 

Mathematical model of filtration consolidation of soil under plane flyutbet 

taking into account contact erosion based on the assumptions of single-phase 

Stefan problem has been built. Numerical solution of corresponding two-

dimensional boundary value problem has been found by radial basis functions 

method. Results of numerical experiments were compared with the solution of 

the two-phase problem. 
 

Процес фільтраційної консолідації насичених ґрунтів полягає в розсію-

ванні надлишкових напорів, які виникли під впливом власної ваги ґрунту або 

від прикладеного зовнішнього навантаження. При розсіюванні надлишкових 

напорів тверді частинки ґрунту зближаються.  

Класичне рівняння фільтраційної консолідації ґрунту виведене і дослі-
джене в роботах [1, 2]. Подальшого розвитку теорія фільтраційної консоліда-

ції набула в працях [9-11]. В роботах [3, 6] процеси консолідації ґрунтів дос-

ліджені, враховуючи, що поровою рідиною можуть бути розчини солей, 

приймаючи до уваги змінне температурне поле пористого середовища.  
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Надлишкові напори в порах ґрунту, якими характеризується фільтраційна 

консолідація, можуть спричинити фільтраційне руйнування ґрунтових гід-

ротехнічних споруд, а також ґрунтових основ цивільних та промислових 

об’єктів, які знаходяться в процесі консолідації. Одним із видів фільтрацій-

ного руйнування є контактний розмив  ґрунту [12]. 

В роботах [4, 5] побудовано математичну модель контактного розмиву 

ґрунту, що знаходиться в процесі фільтраційної консолідації, в області його 

примикання до непроникної  бетонної основи плоского флютбету. У побудо-

ваній моделі в зоні розмиву рух рідини описується системою рівнянь Нав’є-

Стокса. Це породжує значні труднощі при відшуканні наближеного розв’язку 

відповідної крайової задачі. Задача значно спроститься, якщо її математичну 

модель побудувати, виходячи з припущень так званої однофазної задачі Сте-

фана [7, 8]. В такій математичній моделі межа між областю розмиву та облас-

тю ґрунту стає зовнішньою і зникає необхідність в розв’язанні крайової зада-

чі в області розмиву. 

Тому метою даної роботи, по-перше, є розв’язання крайової задачі, якою 

описується математична модель процесу фільтраційної консолідації ґрунту  

під плоским флютбетом з урахуванням можливості його контактного розми-

ву згідно однофазної задачі Стефана, і, по-друге, порівняння результатів чис-

лових експериментів з результатами роботи [5]. 

Розглянемо задачу фільтраційної консолідації ґрунту  під плоским 

флютбетом з урахуванням можливості його контактного розмиву (рис. 1). 

Нехай в області Ω  міститься ґрунт, який під впливом прикладеного зовніш-

нього навантаження у вигляді плоского флютбету знаходиться в процесі фі-
льтраційної консолідації. Область розмиву  утворюється в результаті контак-

тного розмиву ґрунту вздовж бетонної основи 21EE  флютбету в області Ω  і 

її займає порова рідина.  
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Рис. 1. Фільтраційна консолідація та контактний розмив ґрунту 

 

Математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрун-

ту з урахуванням можливості його контактного розмиву,  виходячи з однофа-

зної задачі Стефана, можна описати наступною крайовою задачею: 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 231

0,),(),(
2

)1)(1(
>Ω∈∇⋅∇

++
=

∂

∂
tyxh

a

e

t

h
k

γ

ξ
,                   (1) 

21
21

, HhHh
DGAE

== ,                                             (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) 0,,,,
11

====
GEBCDCAB

nunununu ,                       (3) 

( )
2,, Htyxh =

Γ
,                                                      (4) 

( ) ( ) ( )( ) Γ∈
∂

Γ∂
−=+ ),(,,,,, yx

t
mtyxc Ts ρdvnv ,                 (5) 

u  Ω∈∇−= ),(, yxhk ,                                         (6) 

( ) Γ∈= ),(,,,, yxtyxF uv ,                                     (7) 

( ) ( ) ( ) Ω∈= yxyxhyxh ,,,0,, 0 .                                      (8) 
 

Рівняння (1) описує процес фільтраційної консолідації масиву ґрунту Ω . 

Функція ),,,( uFv tyx=  пов'язує вектор швидкості фільтрації );( 21 uu=u  

та вектор швидкості руху твердих частинок ґрунту v  на рухомій межі Γ . 

Тут використані наступні позначення: ),,( tyxh  – напір; e  – коефіцієнт по-

ристості ґрунту; Tρ  – густина твердих частинок ґрунту; m  – відносний 

об’єм твердих частинок в одиниці об’єму ґрунту; γ  – питома вага порової 

рідини; a  – коефіцієнт стискуваності ґрунту; ξ  – коефіцієнт бічного тиску 

ґрунту; ),,( tyxcs  – концентрація твердих частинок ґрунту; k  – тензор кое-

фіцієнтів фільтрації; n  – вектор напрямних косинусів зовнішньої нормалі;   

d  – вектор напрямних косинусів дотичної. Вектор дотичної вважається дода-

тньо направленим, якщо його поворот до вектора зовнішньої нормалі здійс-

нюється проти руху годинникової стрілки. Умова (5) задає кінематичну гра-

ничну умову на межі Γ  можливого контактного розмиву [4, 5].   

Введемо позначення ),( yxX = . Покриємо замикання Ω  області Ω  ву-

зловими точками ),( iii yxX = , Ni ,1= . Нехай ω  – множина номерів вуз-

лів, які належать області Ω . Замикання ω  буде містити рівно N  вузол і 

складатися із самої множини ω  та наступних множин: 1AEω  – множина но-

мерів вузлів, які належать межі 1AE ; 
sω  – множина номерів вузлів, які на-

лежать межі Γ∪DG2 ;  
uω  – множина номерів вузлів, які належать межі 
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BCDCABGE ∪∪∪11  . 

Наближений розв’язок задачі (1)-(8) згідно методу радіальних базис-
них функцій шукаємо у вигляді: 

( ),,)(),(
1

∑
=

≈
N

j

jjj rtatXh εϕ  Ω∈X , Nj ,1= ,  (9) 

де Njta j ,1),( =  – невідомі коефіцієнти; ),( εϕ jj r  – відомі РБФ, причому 

22

2
)()( jjjj yyxxXXr −+−=−= ; 0>ε  – параметр форми. 

Тоді підставляючи наближений розв’язок (9) в рівняння (1), граничні та 

початкові умови (2)-(4), (8) і покладаючи змінну точку X  рівною кожній ву-

зловій точці NiX i ,1, = , отримаємо наступну задачу Коші відносно векто-
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Спеціального визначення потребують елементи матриці L  та вектор-

стовпця F . Так, )),((
2

)1)(1(
εϕ

γ

ξ
jijij r

a

e
l ∇⋅∇

++
−= k  при ω∈i , ω∈j . 

Якщо 
sAEi ωω ∪∈ 1

1 , то ),( εϕ ijjij rl = , ω∈j . У випадку 
ui ω∈  маємо 

)),,(( nεϕ jijij rl ∇−= k , ω∈j . Для елементів вектор-стовпця F  маємо 

наступні значення: 

1Hf i = , 1

1

AEi ω∈ ; 2Hf i = , 
DGi 2

1ω∈ ; ω∈i . 

Якщо при деякому наборі індексів коефіцієнт однієї із матриць або век-

тор-стовпця задачі Коші (10), (11) згідно вищенаведених формул не визначе-

ний, то він приймається рівним нулю. 

Для знаходження числового розв’язку задачі Коші (10), (11) поділимо 

часовий відрізок ];0[ 0t  на M  однакових частин з кроком 
M

t0=τ . Набли-

жений розв’язок системи звичайних диференціальних рівнянь (10) можна 

знайти за допомогою чисто неявної різницевої схеми або схеми Кранка –
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Ніколсона [13].  
Кінематична гранична умова (5) використовується для апроксимації по-

ложення межі розмиву ),,( tyxΓ  [5]. Якщо на часовому шарі під номером 

)(s  крайова задача (1)-(8) розв’язана, то, наприклад, у випадку розмиву ма-

сиву ґрунту Ts mtyxc ρ=),,(  і положення 
)1( +Γ s
 межі ),,( tyxΓ  на часово-

му шарі )1( +s  визначається з рівняння 

),(),(
),(),(

)()(

)()1(

dvnv
ss

ss yxyx
+=

Γ−Γ
−

+

τ
, 1,0 −= Ms . 

При 0=t  межа ),,( tyxΓ  складається з одного вузла, який розміщений в 

точці 2E .  

Вияснення можливості та ступеня контактного розмиву ґрунту у випадку 

його фільтраційної консолідації під плоским флютбетом проведено на осно-
ві ряду числових експериментів. В зв’язку з цим розглянуто задачу, де ме-

жа BC  (рис.1) є прямою і паралельною до осі ox . При цьому координати 

точок області Ω  наступні: )0;10(−A , )10;10(−B , )0;5(1 −E , )0;5(2E , 

)0;10(D , )10;10(C . Розмірність визначається у метрах.  

Для конкретизації співвідношення (7) між швидкістю фільтрації та швид-

кістю руху твердих частинок приймалась лінійна залежність uv
m−

=
+

1

α
, де 





<

≥
=+

.,0

;,

kr

kr

uu

uuα
α  Причому покладалось 1=α  і припускалося, що частин-

ка, яка відірвалась від масиву ґрунту миттєво виноситься фільтраційним по-

током. Тут kru  – критичне (або розмиваюче) значення швидкості фільтрації 

[12]. 

Ґрунт вважався ізотропним за своїми характеристиками і коефіцієнт філь-

трації для чистої води в ізотермічному режимі покладався рівним 

с
м005,021 == kk . Значення інших числових характеристик приймались 

наступні: 70.0=e , 75.0=ξ , 
c

cм10
2

2−=ν , 2
c

м10=g , м321 =H , 

м22 =H , Нм1012.5
26−⋅=a , 

34 мH10=γ . 

Початковий розподіл напорів ),(0 yxh  визначався як розв'язок наступної 

крайової задачі: 

0)),(( 0 =∇⋅∇ yxhk , Ω∈),( yx , 
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де q  – величина напору на межі ґрунту, яка еквівалентна величині прикладе-

ного зовнішнього навантаження. 

Числові експерименти проводились при початковій кількості вузлів 861 

(рис. 2). Для дискретизації в часі використовувалась чисто неявна різницева 

схема з кроком c10=τ . Для проведення числових експериментів викорис-

товувалась мультиквадратична РБФ.  

 
Рис. 2. Вузлова сітка методу РБФ 

Якщо критична швидкість фільтрації покладалась рівною 
с

м1,0=kru , 

то область розмиву через 60=t  секунд  являла собою лише тріщину на вер-

хній межі AD , з кінцями в точках з координатами )0;42,1(  та )0;15,6( . 

Дана тріщина являє собою зосереджений шлях фільтрації, який утворився в 

процесі розмиву. Однак, визначити товщину тріщини, виходячи з даної ма-

тематичної моделі, неможливо. 

Якщо критична швидкість фільтрації покладалась рівною 

с
м05,0=kru , то процеси розмиву набували катастрофічного характеру. 

На рис.3 зображено область розмиву лише через хвилину від початку проце-

су розмиву. Координати точок межі розмиву наступні: )0;47,1(1 −G , 

)0;48,9(2G , )3,4;55,4(S . В роботі [5] розглянута модель розмиву на ос-

нові двофазної задачі Стефана, де  при таких же вхідних даних отримано 

)0;30,1(1 −G , )0;80,8(2G , )55,3;20,3(S . Отже, область розмиву, яка 

отримана в моделі згідно однофазної задачі отримується більшою, аніж згід-

но двофазної задачі Стефана. Так, наприклад, глибина області розмиву отри-

мується на 21% більшою, а ширина на 8%. Отже, для отримання попередніх 

прогнозів про можливість контактного розмиву можна скористатись даною 

математичною моделлю, адже результати будуть отримані з певним запасом. 

Якщо не враховувати надлишкові напори від прикладеного навантаження 

і досліджувати можливість розмиву ґрунту, лише враховуючи фільтрацію із 
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верхнього б'єфа у нижній, то зона розмиву взагалі не утворюється. Це вказує 

на те, що, як логічно випливає із фізичних передумов постановки задачі, не-

безпека утворення розмиву набагато вища, якщо ґрунт знаходиться в стані 
фільтраційної консолідації. 

Отже, в даній роботі побудовано математичну модель фільтраційної 
консолідації ґрунту з урахуванням можливості його контактного розмиву на 

основі однофазної задачі Стефана. Згідно числових експериментів показано, 

що область розмиву у  даному випадку отримується більшою, аніж у випадку 

моделі контактного розмиву на основі двофазної задачі [5]. 
 

 
Рис. 3. Зона розмиву 
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