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Nowe spojrzenie na zagadnienie cyklotemu glacjalnego w œwietle pionowych
rozk³adów porowatoœci w obrêbie gliny deformacyjnej zlodowacenia odry
w rejonie Konina
Wojciech W³odarski*
W literaturze sedymentologicznej s¹ znane modelowe
sekwencje osadów glacjalnych, które stanowi¹ zapis pewnej logicznej sukcesji procesów erozji, sedymentacji i
deformacji zmieniaj¹cych siê w czasie na okreœlonym
obszarze. Taka sukcesja jest podyktowana transgresj¹, a
nastêpnie recesj¹ l¹dolodu i wynikaj¹cymi z tego zmianami subœrodowisk sedymentacyjnych glacjalnego systemu
depozycyjnego, i jako taka stanowi podstawê do wydzielania cyklotemu glacjalnego.
Wydaje siê, i¿ najbardziej rozbudowana pod wzglêdem
facjalnym sekwencja spe³niaj¹ca warunki cyklotemu glacjalnego zosta³a zaproponowana przez Brodzikowskiego i Van
Loona (1991). Mo¿e ona stanowiæ dobr¹ podstawê dla stratygrafii sekwencyjnej plejstocenu glacjalnego. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, i¿ najwiêkszy potencja³ zachowawczy cechuje osady glin subglacjalnych i inglacjalnych, zajmuj¹cych doœæ niewielk¹ czêœæ tej sekwencji. Fakt ten znajduje odbicie w wielu
profilach, w których plejstocen zdominowany jest przez
na³o¿one bezpoœrednio na siebie gliny lodowcowe bez osadów je rozdzielaj¹cych. Podobnie jest w przypadku profili, w
których rejestruje siê anormalnej mi¹¿szoœci gliny lodowcowe, traktowane jako zapis jednego cyklu glacjalnego. W
zwi¹zku z tym poszukuje siê u¿ytecznych wskaŸników dla
definiowania cyklotemu glacjalnego w³aœnie w oparciu o
facje glin subglacjalnych i inglacjalnych (Banham, 1976;
Eyels i in., 1983; Hart & Boulton, 1991).
Niniejsze opracowanie przedstawia propozycjê nowego ujêcia cyklotemu glacjalnego. Jego podstawê stanowi
historia odwodnienia i konsolidacji tzw. subglacjalnej warstwy deformacyjnej, która wydaje siê byæ zapisana w obrazie porowatoœci, a poœrednio w mezo- i mikrostrukturach
gliny deformacyjnej zlodowacenia odry w rejonie Konina
(wschodnia Wielkopolska).
Obszar badañ
Badania przeprowadzono w odkrywce „JóŸwin”
Kopalni Wêgla Brunatnego-Konin, zlokalizowanej w
pó³nocnej czêœci elewacji koniñskiej w strefie trzeciorzêdowego rowu tektonicznego Kleczewa. Ods³aniaj¹ca siê
analizowana glina deformacyjna jest najbardziej mi¹¿sz¹
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(do 20 m) jednostk¹ litologiczn¹ czwartorzêdu na tym
obszarze. Nale¿y ona do poziomu litostratygraficznego gliny T2 (Stankowski & Krzyszkowski, 1991), który ostatnio
³¹czy siê ze zlodowaceniem odry (W³odarski, 2002). Glina
T2 stanowi g³ówny element tzw. odrzañskiej jednostki
kinetostratygraficznej K2 (W³odarski, 2002).
Za³o¿enia cyklotemu
Proponowany cyklotem glacjalny wynika z za³o¿eñ
opartych czêœciowo na w³asnych szczegó³owych obserwacjach makro-, mezo- i mikrostrukturalnych gliny deformacyjnej T2 (W³odarski, 2002, 2003) oraz na modelach
fizycznych warstwy deformacyjnej szeroko dyskutowanych
w literaturze. Za³o¿enia te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Warstwa deformacyjna, jako oœrodek z którego
powsta³a badana glina deformacyjna, mog³a stanowiæ
istotny element subglacjalnej strefy œcinania pod l¹dolodem odrzañskim w rejonie Konina. Nale¿y j¹ traktowaæ
jako œwie¿o wytapian¹ mieszaninê dwufazow¹:
a) z³o¿on¹ z fazy rozpraszaj¹cej — wody ablacyjnej i
fazy rozproszonej — oœrodka ziarnowego o sk³adzie piasku
mu³kowo-ilastego z niewielkim udzia³em drobnego ¿wirku
(3–5% wagowych), g³azików i g³azów;
b) o maksymalnej porowatoœci w przedziale od 30 do
40%, a nawet 45% (np. Atre & Bentley, 1993);
c) silnie nasycon¹ wod¹ porow¹, której ciœnienie w
warunkach zamkniêtego subglacjalnego systemu hydraulicznego mog³o dochodziæ do wartoœci ciœnienia litostatycznego. Warstwê deformacyjn¹ mo¿na zatem traktowaæ
jako oœrodek ziarnowy wysoko podatny na odkszta³cenia.
Analizowane w glinie wstêgi deformacyjne wskazuj¹ na
wydatny udzia³ wody porowej w odkszta³ceniach, co
pozwala mówiæ o filtracyjnej naturze deformacji subglacjalnych (W³odarski, 2003).
2. W toku generowania odkszta³ceñ warstwy deformacyjnej pod l¹dolodem odrzañskim dominowa³o dyskretne œcinanie, jedynie w koñcowym etapie jej historii
dosz³o do œcinania czystego typu ci¹g³ego, w tym ekstruzywnego p³yniêcia. Deformacje te zachodzi³y pod
wp³ywem obci¹¿enia l¹dolodem odpowiednio dynamicznego i statycznego. Nale¿y s¹dziæ, i¿ obok odkszta³ceñ
postaciowych zarejestrowanych przez wskaŸniki kinema429
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tyczne, znacz¹c¹ rolê mog³y odgrywaæ odkszta³cenia
objêtoœciowe, prowadz¹ce do zmniejszania porowatoœci i
konsolidacji lub te¿ wzrostu porowatoœci i dylatancji warstwy deformacyjnej. Ten ostatni przypadek jest doœæ szeroko dyskutowany w literaturze (np. Menzies, 1989),
szczególnie w odniesieniu do œcinania prostego o ci¹g³ym
charakterze, obejmuj¹cego kilkadziesi¹t centymetrów
czy kilka metrów mi¹¿szoœci warstwy deformacyjnej. Ze
wzglêdu na ca³kowit¹ odwracalnoœæ takiej dylatancji,
przypadek ten nie bêdzie brany pod uwagê w dalszych
rozwa¿aniach, szczególnie ¿e porowatoœæ warstwy deformacyjnej w takich warunkach mo¿e dochodziæ do 45 %
przez co jej konsystencja przybiera charakter gêstej
zawiesiny (Menzies, 1989). Natomiast na uwagê zas³uguje dylatancja w procesie œcinania dyskretnego, która jest
ograniczona do bardzo w¹skiej strefy œciêciowej (uskoku). Zgodnie z przewidywaniami modelu tip line (Brown,
1994) mo¿e ona poci¹gaæ za sob¹ rozwój tzw. przydyslokacyjnej strefy odwodnieniowej i konsolidacji (damage
zone).
Metody badañ
Do analizy porowatoœci wytypowano 10 profili o
wysokoœci zmiennej od 4 do 14 m, w obrêbie których w
odstêpach co 25 cm pobrano próbki do dalszych prac w
laboratorium. £¹cznie przebadano 360 próbek. Wyznaczono gêstoœæ objêtoœciow¹ szkieletu gruntowego — parametr
zale¿ny od porowatoœci oraz gêstoœæ w³aœciw¹ szkieletu
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Ryc. 1. Diagramy pionowego rozk³adu wskaŸnika porowatoœci
e w przyk³adowych profilach (w prawym górnym rogu diagramów podano wartoœci wspó³czynnika korelacji D) wraz z
za³¹czonymi diagramami s³upkowymi rozk³adu wskaŸnika konsolidacji ÄV/V0 (wartoœci: min., maks., mediana, dolny i górny
percentyl)
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W przeanalizowanych 10 profilach pionowych obserwuje siê zró¿nicowane rozk³ady wskaŸnika porowatoœci e
wzglêdem wysokoœci. Wyznaczone trendy liniowe w szeœciu profilach maj¹ charakter ujemny (por. ryc. 1 — profile
J8, J9, J12), w profilu J4 dodatni (ryc. 1), natomiast w
trzech pozosta³ych nie stwierdzono ¿adnego istotnego
trendu — linie trendów s¹ „pionowe”.
Obok linii trendów czytelne s¹ mniej lub bardziej regularne piki w kierunku ni¿szych wartoœci wskaŸnika porowatoœci e (ryc. 1). S¹ to anomalie ujemne porowatoœci o
szerokoœciach od 25 cm do 50 cm i regularnym rozk³adzie
w odstêpach pionowych œrednio co 1,25 m do 2,25 m. W
profilu J8 nie obserwuje siê pików anomalii, lecz krzyw¹
z³o¿on¹ z trzech wyró¿niaj¹cych siê segmentów o trendach
ujemnych. W niektórych profilach anomalie ujemne grupuj¹ siê wokó³ okreœlonej wartoœci e (0,25–0,26). Anomalie ujemne stanowi¹ istotny statystycznie sk³adnik
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gdzie:
)V/V0 — zmiana objêtoœci ca³kowitej warstwy deformacyjnej w stosunku do objêtoœci pierwotnej V0
n0 — pierwotna porowatoœæ warstw deformacyjnej
przed konsolidacj¹,
n — porowatoœæ wtórna po konsolidacji.

wskaŸnik porowatoœci e

J9

0,229

DV (n 0 – n)
=
V0
(1– n)

0
0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36

wskaŸnik porowatoœci e

4

0,219
0,215

6

2

0
0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36

8

0,233

8

4

2

14

0,243

10

0,239

wysokoœæ w profilu (m)

wysokoœæ w profilu (m)

10

gruntowego — parametr zale¿ny od uziarnienia. Na podstawie obydwu parametrów wyliczono wskaŸnik porowatoœci e oraz porowatoœæ n. Wielkoœci wskaŸnika
porowatoœci zestawiono na diagramach wzglêdem wysokoœci w poszczególnych profilach. Dodatkowo przeprowadzono analizê korelacji oraz analizê widmow¹. Ta ostatnia
mia³a na celu wychwycenie istotnej statystycznie sezonowoœci w rozk³adzie tego parametru. Zak³adaj¹c pierwotn¹
porowatoœæ rzêdu 40% (e = 0,66) dla oœrodka warstwy
deformacyjnej œwie¿o po wytopieniu z lodu lodowcowego,
obliczono wskaŸnik wielkoœci konsolidacji (volume loss)
poszczególnych próbek gliny. Wykorzystano tutaj formu³ê
zaproponowan¹ przez Speeda (1990):

„bierna” agradacja
warstwy deformacyjnej

Ryc. 2. Model odwodnienia i konsolidacji warstwy deformacyjnej. Strza³ki niebieskie wskazuj¹ na mo¿liwe kierunki odp³ywu
nadwy¿ek wód porowych generowanych w czasie deformacji
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sezonowy w pionowych rozk³adach wskaŸnika porowatoœci. W niektórych przypadkach ich amplituda jest proporcjonalna do wartoœci trendu na danej wysokoœci w profilu,
co pozwala mówiæ o multiplikatywnym charakterze
sk³adnika sezonowego. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na
brak sk³adnika sezonowego po drugiej stronie linii trendu
w postaci anomalii dodatniej.
Zmiany objêtoœci spowodowane procesami odwodniania i konsolidacji w obrêbie warstwy deformacyjnej od
momentu jej wytopienia a¿ po stan obecny, wyznaczone na
podstawie wskaŸnika wielkoœci konsolidacji V/V0, wahaj¹
siê w zakresie od 20% do 25% (anomalie ujemne) — por.
diagramy s³upkowe na ryc. 1.
Dyskusja
Multiplikatywny charakter anomalii ujemnych porowatoœci o amplitudach proporcjonalnych do liniowych
trendów mo¿e przemawiaæ za dwuetapowoœci¹ odwadniania i konsolidacji warstwy deformacyjnej pod l¹dolodem
odrzañskim (ryc. 2).
W etapie I powsta³y anomalie ujemne jako zapis lokalnego odwadniania i konsolidacji w obrêbie warstwy deformacyjnej, wzd³u¿ bli¿ej nieokreœlonych nadrzêdnych stref
œcinania. Poniewa¿ w obrêbie gliny T2 nie zaobserwowano
¿adnych strukturalnych œladów takich stref, wydaje siê
wielce prawdopodobne, i¿ ich funkcjê mog³a spe³niaæ
migruj¹ca w trakcie agradacji strefa kontaktu l¹dolód-warstwa deformacyjna. Generowane w wyniku odwodnienia i
konsolidacji nadwy¿ki wód porowych mog³y byæ odprowadzane na zewn¹trz wzd³u¿ strefy œciêciowej, tak wiêc
subglacjalny system hydrauliczny musia³ byæ w niewielkim stopniu otwarty. Odstêpy pionowe miêdzy anomaliami
wskazuj¹, i¿ procesy deformacji nie zachodzi³y w sposób
ci¹g³y. Mog³y one byæ przerywane okresami „biernej”
agradacji warstwy deformacyjnej, w czasie których nie
by³a ona poddawana jakimkolwiek odkszta³ceniom objêtoœciowym, a byæ mo¿e i postaciowym. Wtedy te¿ wszelkie
naprê¿enia œcinaj¹ce l¹dolód musia³ wy³adowywaæ wzd³u¿
szeregu dyskretnych powierzchni œciêciowych w samej
warstwie deformacyjnej albo w obrêbie tzw. warstewki
Weertmana — cienkiego filmu wodnego na kontakcie
l¹dolód-warstwa deformacyjna. Wolno sugerowaæ dla tego
okresu zamkniêcie subglacjalnego systemu hydraulicznego, a tym samym wzrost ciœnienia porowego w warstwie
deformacyjnej do wartoœci ciœnienia litostatycznego.
O ile w etapie I ogólny rozk³ad porowatoœci, a tym
samym trendy liniowe, mog³y byæ „pionowe” lub lekko
dodatnie, o tyle trendy ujemne wydaj¹ siê byæ wtórne (ryc.
2). Mog³y one powstaæ w etapie II w wyniku odwodnienia i
konsolidacji znacznych objêtoœci warstwy deformacyjnej,
wskazuj¹c tym samym na ostateczne otwarcie subglacjalnego systemu hydraulicznego. Otwarcie to mog³o istotnie
przyczyniæ siê do znacznie bardziej swobodnego drena¿u
wód porowych w warstwie deformacyjnej a w nastêpstwie
do jej odwodnienia. Wiêksze odwodnienie w czêœciach stropowych ani¿eli w sp¹gowych warstwy deformacyjnej nale¿a³oby
t³umaczyæ
wp³ywem
silnego
gradientu
hydraulicznego wywi¹zuj¹cego siê w bezpoœredniej strefie

czo³a l¹dolodu. Nie mo¿na wykluczyæ roli kana³ów subglacjalnych w drenowaniu warstwy, czytelnych w zapisie
kopalnym w przystropowej partii badanej gliny. Zmiana
charakteru trendu z „pionowego” na ujemny wydaje siê
wp³ywaæ na czytelnoœæ anomalii ujemnych, powoduj¹c
zmniejszanie siê ich amplitud a w skrajnych przypadkach
prowadz¹c nawet do ich zatarcia.
Wnioski
Z przedstawionego powy¿ej modelu wynika, i¿ istnieje
mo¿liwoœæ odczytania w obrazie porowatoœci sukcesji
dwóch charakterystycznych etapów w historii warstwy
deformacyjnej:
1) cyklicznej agradacji oraz deformacji warstwy pod
aktywnym l¹dolodem,
2) wielkoskalowego odwodnienia warstwy w strefie
czo³owej ustêpuj¹cego z obszaru badañ l¹dolodu. W œwietle tak prezentuj¹cej siê sukcesji rodz¹ siê dwa pytania.
1. W jakim stopniu badania porowatoœci mog¹ stanowiæ podstawê do wyró¿niania cyklotemów glacjalnych?
2. Czy w przysz³oœci bêdzie mo¿na wykorzystaæ tak
zdefiniowane cyklotemy w stratygrafii sekwencyjnej kompleksów glacjalnych, szczególnie w przypadkach bezpoœredniego na³o¿enia na siebie glin lodowcowych?
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