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3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GRUNTÓW I SKAŁ 
Monika Bartlewska-Urban 

3.1. Wprowadzenie 

Ocena zachowania się podłoża gruntowego i opracowanie prognozy jego współpracy z obiektem 
budowlanym wymaga określenia liczbowej wartości parametrów możliwie najlepiej charakteryzujących 
właściwości gruntów. Wyznaczenie tych wartości następuje przez realizowanie właściwego zakresu 
badań zarówno polowych jak i laboratoryjnych wzajemnie komplementarnych.  

Podstawowy zakres badań właściwości fizycznych powinien być zrealizowany w etapie 
projektowania założeń techniczno-ekonomicznych, co nie wyklucza jednak ich prowadzenia i w 
dalszych etapach, a przy poważniejszych obiektach zmusza do wykonywania nawet dużej ilości badań 
sprawdzających i kontrolnych w trakcie realizacji projektu.  

Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów geotechnicznych należy mieć na uwadze, że grunt 
stanowi układ wielofazowy. Wyróżniamy w nim stałe cząsteczki mineralne tworzące szkielet gruntu 
oraz puste przestrzenie – pory wypełnione cieczą lub gazem albo cieczą i gazem. Zatem dane o 
zachowaniu się gruntu muszą podlegać prawom układu wielofazowego. Niestety mimo znacznego 
postępu w badaniach układów wielofazowych, w rozwiązaniach praktycznych najczęściej korzystamy 
ze wzorów zajmujących się jedynie jedną fazą. I tak, jeśli rozpatrywać prawo Hooke’a, prawo 
Darcy’ego, kryterium wytrzymałościowe Coulomba Mohra, to dotyczą one tylko jednej fazy i przez to 
stanowią jedynie pierwsze przybliżenie liczbowego opisu zachowania się gruntu, jako układu 
wielofazowego. Jeśli rozpatrywać przepływ wody pod obiektem piętrzącym czy wypieranie gruntu spod 
fundamentu, to istniejące rozwiązania dotyczą przemieszczeń najczęściej tylko jednej fazy. Można by 
rzec, że tylko konsolidacja wiąże się z przemieszczeniami dwu faz, ale niestety również rozpatrywanych 
odrębnie.  

Znajomość parametrów modeli matematycznych ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego 
odwzorowania przebiegu wszystkich rzeczywistych procesów zachodzących w przyrodzie. Dlatego 
parametry te powinny być, w miarę możliwości, dokładnie zdefiniowane, a dobór metody musi być 
odpowiedni do istoty, jaką pełnią one w modelu. Z uwagi na fakt, że matematyczny model procesów 
rzeczywistych stanowią równania różniczkowe z odpowiednimi warunkami brzegowymi i 
początkowymi, zatem sposób określania parametrów modelu powinien odpowiadać znaczeniu, jakie te 
parametry pełnią w tych równaniach [Strzelecki i in., 2008]. 

Wyróżnienie trzech faz wiąże się z tym, że badania właściwości fizycznych gruntów dotyczą 
trzech grup zagadnień. Jedna obejmuje dane dotyczące szkieletu gruntowego, a więc ziaren i cząsteczek 
gruntu, druga związana jest z porami a trzecia dotyczy płynu znajdującego się w tych przestrzeniach. 
Wartości liczbowe parametrów charakteryzujących fazę stałą pory i płyn znajdującą się w próbce gruntu 
stanowią podstawę oceny gruntu, ustalenia właściwego zakresu badań podłoża dla projektowania, 
wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych.  

Podstawowymi właściwościami fizycznymi gruntów i skał są: gęstość objętościowa, wilgotność 
oraz gęstość właściwa. Tak dobrana trójka parametrów definiowana jest, jako cechy podstawowe z 
uwagi na relatywnie proste oznaczenie laboratoryjne oraz możliwość przeliczenia ich na pozostałe cechy 
fizyczne nazywane pochodnymi. Pochodne cechy fizyczne to min. gęstość objętościowa szkieletu 
gruntowego, lepkość przepływającej cieczy i szkieletu ośrodka gruntowego, współczynnik porowatości, 
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wskaźnik porowatości, współczynnik filtracji (współczynnik przepuszczalności), współczynnik 
odsączalności (wodochłonność) czy stopień wilgotności. Zarówno podstawowe i jak i pochodne cechy 
fizyczne mogą być określane:  

� metodami laboratoryjnymi, 

� metodami terenowymi (polowymi), 

� na podstawie znajomości innych parametrów cieczy i skał. 

Metody laboratoryjne polegają na pobraniu próbek gruntów lub/i skał, a następnie wykonaniu 
badań w warunkach laboratoryjnych. Badania mogą być prowadzone na próbkach o nienaruszonej 
(NNS) i naruszonej strukturze skały lub gruntu. Relatywnie najlepsze wyniki przy zachowaniu 
dokładności poboru próbki i jej odpowiednim zabezpieczeniu uzyskuje się na próbkach NNS. Zgodnie 
z obowiązującym Eurokodem 7 i normami z nim powiązanymi badania laboratoryjne powinny być 
przeprowadzone ściśle według ustalonych procedur natomiast ich wyniki powinny być sprawdzalne i 
powtarzalne oraz niezależne od osoby badacza. Zakres i metodyka przeprowadzonych badań powinna 
być ustalana w zależności od potrzeb konkretnego projektu inżynierskiego.  

Badania laboratoryjne stanowią, zatem podstawowy sposób wyznaczania właściwości gruntów, 
natomiast ich wyniki są punktem odniesienia w analizach porównawczych z innymi metodami 
badawczymi. Zaletą badań laboratoryjnych jest możliwość określania właściwości gruntów w ściśle 
kontrolowanych warunkach naprężenia, odkształcenia i przepływu płynu wypełniającego pory ośrodka 
gruntowego. Należy jednak zauważyć, że głównymi wadami badań laboratoryjnych są: mały wymiar 
badanych próbek, lokalny charakter uzyskanej informacji i ewentualna niereprezentatywność w 
odniesieniu do całości obszaru oraz trudności z wyeliminowaniem wpływu naruszenia struktury gruntu 
podczas pobierania próbek. Norma PN-EN 1997-2 [2009] zwraca szczególną uwagę, na jakość 
badanych próbek, sposób ich pobierania i przygotowania (próbki naruszone, nienaruszone, ponownie 
zagęszczone, przerobione i odtworzone) [Sulewska, 2013]. Mimo to jednak należy uznać je za 
relatywnie najdokładniejsze (obok niektórych badań terenowych). 

Jak zaznaczono wcześniej, w geotechnice często wykorzystuje się pośrednie metody określania 
parametrów modeli, tj. na podstawie oznaczeń innych właściwości gruntów i skał (parametrów) i 
wykorzystaniu związków fizycznych wynikających z określonej teorii do ich oznaczania. Związki 
między parametrami mogą mieć charakter czysto empiryczny, ale najczęściej wynikają z przyjętego 
modelu matematycznego opisującego określony proces fizyczny. W literaturze dotyczącej tej tematyki 
znaleźć można bardzo wiele zależności empirycznych. Należy podkreślić, że tego typu związki mają 
jednak ograniczony zakres stosowania i powinien on być ściśle przestrzegany. Przy ich wykorzystaniu 
należy też wziąć pod uwagę ocenę ich przydatności na podstawie doświadczeń innych badaczy. 
Natomiast wyprowadzenie związków fizycznych na drodze teoretycznej tzn. w oparciu o określony 
model matematyczny, poszerza znacznie zakres ich stosowania, a większość ograniczeń determinuje 
wówczas sam model [Strzelecki i inni, 2008]. 

Zasady klasyfikowania gruntów przedstawiają normy (PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010, PN-
EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012). Badania laboratoryjne stanowią podstawowy sposób wyznaczania 
właściwości gruntów, a ich wyniki są często punktem odniesienia w analizach porównawczych z innymi 
metodami badawczymi. Ich zaletą jest możliwość określania właściwości gruntów w ściśle 
kontrolowanych warunkach naprężenia, odkształcenia i przepływu płynu przez próbkę. Głównymi 
wadami badań laboratoryjnych są jednak: mały wymiar badanych próbek, lokalny charakter uzyskanych 
wyników badań, co wpływa na ich niereprezentatywność w odniesieniu do obszaru badań, a także 
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trudności z wyeliminowaniem wpływu naruszenia struktury gruntu na uzyskane rezultaty. Norma PN-
EN 1997-2 [2009] zwraca szczególną uwagę, na jakość badanych próbek, sposób ich pobierania i 
przygotowania (próbki naruszone, nienaruszone, ponownie zagęszczone, przerobione i odtworzone).  

Jak pisze Sulewska [2013] „Rozwój zaawansowanych laboratoryjnych technik badawczych i 
współczesne kierunki w badaniach są tematem wielu konferencji i publikacji [Garbulewski 2009, 
Newson 2009, Pinto 2010, Lipiński 2012, 2013, Lechowicz i in. 2013]. W związku z rozwojem w 
ostatnich latach bazy laboratoryjnej w Polsce największym zainteresowaniem cieszą się badania 
wykonywane za pomocą nowoczesnego sprzętu, takiego jak:  

� Aparaty do badań trójosiowych (cyklicznych, z pomiarem mikroprzemieszczeń [Sawicki i 
2011]; do badań próbek nienasyconych [Skutnik 2013]; z pomiarem prędkości fal sejsmicznych 
[Sas i in. 2013]; z różnymi systemami pomiaru odkształceń [Jastrzębska i Kowalska 2013],  

� Aparat bezpośredniego ścinania z obciążeniem cyklicznym [Jastrzębska 2012], cykliczny aparat 
CBR [Sas i Głuchowski 2012], dynamiczny aparat CBR [Zabielska--Adamska i Sulewska 
2013], 

� Komora Rowe'a [Zabielska-Adamska 2011, Kowalczyk i in. 2013, Malinowska i in. 2013]. 

Wprowadzane są nowe metody analizy wyników badań geotechnicznych, między innymi za 
pomocą: sztucznych sieci neuronowych [Sulewska 2009, Ochmański i Bzówka 2013], algorytmów 
genetycznych [Srokosz 2012], Eraktali [Bzówka i Skrzypczyk 2011], teorii Bayesa [Rabarijoely i 
in.2013], logiki rozmytej [Daniszewska 2012, Tran 2012]. Praktyczne znaczenie mają prace i badania 
porównawcze, których celem jest wdrożenie w Polsce nowych specyfikacji badań laboratoryjnych i 
nowej klasyfikacji gruntów. Dlatego przedstawiona dalej tematyka właściwości fizycznych gruntów i 
skał omówiona została szerzej nie tylko z uwagi na wybrane dodatkowo parametry odnoszące się do 
poszczególnych faz gruntów, ale także z uwagi na obowiązujące przepisy objęte Eurokodem 7 i 
normami powiązanymi.  

3.2. Parametry fizyczne szkieletu gruntowego. 

3.2.1 Podstawowe cechy fizyczne gruntów  

3.2.1.1 Gęstość właściwa szkieletu gruntowego. 

Definicja: 

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego 
s

ρ  jest to stosunek masy szkieletu gruntowego 
s

m  do 

objętości szkieletu 
s

V  : 

s

s

s
V

m
=ρ .      (0.1) 

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego zależy przede wszystkim od składu mineralnego gruntu 
oraz wszystkich domieszek, które są w nim zawarte. Jako cecha podstawowa niezbędna jest do 
obliczenia wielu istotnych parametrów pochodnych jak np. ściśliwość czy porowatość stąd też należy 
ją oznaczać z dużą dokładnością [Myślińska, 2010]. Gęstość właściwa wynosi od 2,4 do 3,2 �/��� 
[Wiłun, 2010] Dla skał okruchowych takich jak żwiry, piaski, pyły i iły zmienność gęstości jest 
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stosunkowo niewielka i generalnie mieści się w zakresie od 2,65 do 2,75 g·cm-3 [Jeske i inni, 1966]. 
Przykładowe wartości gęstości dla różnych minerałów podano w tabeli 3.1. 

� Najpowszechniejsze jest stosowanie dwóch metod oznaczania gęstości właściwej szkieletu 
gruntowego w zależności od rodzaju gruntu, (który określany jest podczas analizy 
makroskopowej p.3.3). Dla gruntów zawierających sole rozpuszczalne w wodzie należy 
stosować metodę piknometru z zastrzeżeniem, że nie jest to wskazana metodą dla gruntów o 
wysokiej zawartości frakcji iłowej (Cl). 

� Przy badaniu gruntów organicznych lub też zawierających sole mineralne rozpuszczalne w 
wodzie stosuje się kolebę Le Chateliera, z zastosowaniem cieczy niepolarnych (np. ksylenu, 
benzenu, denaturatu) [Myślińska, 2010]. 

Tab. 3.1. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego minerałów wg Jeske i in, [1966] 

Minerał Gęstość szkieletu Minerał Gęstość szkieletu 
g·cm-3 g·cm-3 

Kaolin 2,40 Margiel 2,83 
Kwarc 2,65 Gips 2,20 
Wapień 2,72 Ortoklaz 2,55 
Dolomit 2,80 - 2,92 Limonit 3,80 
Mika 2,70 – 3,20   

W większości przypadków stosuje się metodę piknometru opisaną w normie PN-88/B-04481. 
Metoda ta pozwala uzyskać miarodajne wyniki pod warunkiem bardzo dokładnego ważenia i 
odpowietrzenia próbki (zwłaszcza dla gruntów spoistych). Polska norma PN-88/B-04481 zaleca 
gotowanie próbki w celu odpowietrzenia.  

3.2.1.2. Gęstość objętościowa gruntu. 

Ilościowym wskaźnikiem różnych stosunków trzech faz w gruncie jest poza wilgotnością i 
gęstością właściwą – gęstość objętościowa. [Myślińska, 2010]. 

Definicja 

Gęstością objętościową � gruntu nazywa się stosunek masy próbki gruntu  (w stanie naturalnym) 
do jej objętości. Wyznacza się ją ze wzoru: 

 n
m

V
ρ =       (0.2) 

 gdzie: 

     ρ  – gęstość objętościowa [kg/m3, g/cm3],  

    
n

m  – masa próbki gruntu w stanie naturalnym [kg, g], 

     V  – objętość badanej próbki gruntu [m3, cm3].  
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Gęstość objętościowa jest wartością zmienną zależną od porowatości i gęstości właściwej.  

Charakteryzuje ona strukturalno-teksturalne właściwości gruntów i gleb. Jej wartość zależy od składu 
mineralnego oraz wilgotności i porowatości. Jest, więc wartością zmienną i niezbędną przy obliczaniu 
wielkości osiadań gruntów, dopuszczalnych obciążeń gruntu czy parcia na ścianki oporowe [Myślińska, 
2010]. Jej znajomość niezbędna jest do obliczenia pozostałych (pochodnych) cech fizycznych. 
Orientacyjne wartości przedstawiono w tabeli 3.2. 

 Gęstość objętościową zgodnie z wytycznymi normy oznacza się na próbach NNS – próbach o 
nienaruszonej strukturze, jest to niezbędne np. z uwagi na obliczenia stateczności skarp i zboczy gdzie 
przyjmuje się taką wartość gęstości, jaka odpowiada stanowi naturalnemu. Wyjątkiem jest oznaczanie 
gęstości na potrzeby budowy konstrukcji pracujących w stanie naruszonym (nasypy kolejowe czy 
drogowe), wówczas do badań pobiera się próbki NW (o naturalnej wilgotności) zagęszczając je do 
odpowiedniego uprzednio stwierdzonego zagęszczenia [Myślińska, 2010]. 

Gęstość objętościową gruntów oznacza się najczęściej metodą pierścienia tnącego. W zależności 
od cech gruntu i wielkości dostarczonej próbki, gęstość objętościową można oznaczyć także wg normy 
PN-88/B-04481 jedną z zaproponowanych metod: 

� Ważenie w cieczach organicznych 

� Ważenie w wodzie próbki oparafinowanej 

� Oznaczenie w cylindrze 

� Oznaczenie w rtęci 

Próbkę gruntu pobiera się z bloku NNS za pomocą pierścienia o znanych wymiarach 
D=H=0,04m. 

Najpowszechniej stosowaną metodą określenia gęstości objętościowej jest metoda pierścienia. 
Gwarantuje także najdokładniejsze wyniki pod warunkiem starannego przeprowadzenia badań. Metoda 
opisana jest szczegółowo w normie PN-88/B-04481. 

 

Rys. 3.1 Pierścień do wyznaczania gęstości objętościowej gruntu 
http://geotechnika.zut.edu.pl/labor/gest.htm 
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W gruntach kamienistych i żwirach pobranie próbki cylindrem jest prawie niemożliwe, w tym 

przypadku gęstość obj. można wyznaczyć metodą dołka, ważąc wydobyty grunt i mierząc jego objętość 
jedną z następujących metod: 

� piasku kalibrowanego,   

� aparatu membranowego,   

� folii i wody  

 

 

Rys. 3.2. Objętościomierz piaskowy do pomiaru � gruntów gruboziarnistych sypkich metodą 
piasku kalibrowanego, [www.szkurlat.pl] 

Tabela.3.2.  Orientacyjne wielkości gęstości objętościowej gruntu: 

NAZWA GRUNTU [ g/cm3] 
Grunty gruboziarniste 1,70 – 2,10 

Grunty drobnoziarniste (niespoiste) 1,60 – 2,05 
Grunty drobnoziarniste (spoiste) 1,70 – 2,25 

Grunty próchnicze 1,50 – 2,00 
Namuły organiczne 1,30 – 1,90 

Torfy 1,10 – 1,80 
 

3.2.1.3 Wilgotność naturalna gruntu 

Kolejną fizyczną cechą podstawową gruntów jest wilgotnością naturalna (wn).  

Definicja 

Wilgotnością gruntów nazywamy stosunek masy wody zawartej w danej próbce gruntu w 
warunkach naturalnych do masy szkieletu gruntowego tej próbki:  

 w
n

s

m
w

m
=       (0.3)  
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Gdzie:  
wn - wilgotność naturalna [% lub liczba bezwzględna], 
mw - masa wody zawarta w próbce [g], 
ms - masa szkieletu gruntowego [g].  
 
W warunkach laboratoryjnych wilgotność gruntu określa się metodą suszenia w temp. 383-388K. 

W tej temperaturze z gruntu ustępuje woda wolna. Czas suszenia do stałej masy wynosi od kilku do 
kilkunastu godzin w zależności od spoistości gruntu [Pisarczyk, 2010]. 

Woda w porach gruntu występuje w postaci wolnej, wody kapilarnej i błonkowej a także w postaci 
chemicznie związanej (wewnątrz siatki krystalicznej cząstek iłowych) [Wiłun, 2010]. 

Wilgotność gruntu oprócz metody suszenia można określić metodami przyspieszonymi: 

� Aparatu karbidowego 

� Piknometru wodnego 

� Piknometru powietrznego 

� Aparatury elektronicznej 

� Aparatury radioizotopowej  

W gruntach gruboziarnistych oraz kamienistych, w przypadku braku możliwości użycia suszarki 
do pomiaru wilgotności z uwagi na dużą masę można stosować metodę łączoną laboratoryjno – 
obliczeniową. Przeliczenie polega na uwzględnieniu uzyskanej laboratoryjnie wilgotności frakcji 
drobnej �	 i jej procentowej zawartości 
	 zgodnie ze wzorem [Pisarczyk, 2010]. 

 
(100 )

,%,
100

d d g dw P w P
w

+ −
=   (0.4) 

gdzie 
��- wilgotność frakcji grubej (przyjmuje się równą nasiąkliwości ziaren) 

�	-wilgotność frakcji drobnej określonej laboratoryjnie 
 
Podczas suszenia próbki gruntu w określonej temperaturze grunt osiągnie stałą masę, przy czym 

podwyższenie temperatury spowoduje dalszy jej spadek. Taką tendencję można zaobserwować do 
temperatury +700°. Ogrzanie do 150°�spowoduje odparowanie wody wolnej a także wody kapilarnej 
i wody luźno związanej na powierzchni kryształów. Ogrzewanie do temperatury około 400°� 
spowoduje odparowanie wody związanej przez wolne jony. Natomiast temperatura powyżej +400°� 
rozpocznie proces ustępowania jonów wodorotlenkowych, które znajdują się wewnątrz kryształów 
minerałów iłowych. 

W związku z tym, że ten sam grunt traci różne ilości wody w zależności od temperatury 
ogrzewania niezbędne jest przy określaniu wilgotności suszenie gruntów w jednakowej temperaturze. 
[Wiłun,2010] . Orientacyjne wartości wilgotności przedstawiono w tabeli 3.3. 
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Tabela.3.3.  Orientacyjne wielkości wilgotności gruntu: 

NAZWA GRUNTU ��[ %] 
Grunty gruboziarniste 3-23 
Grunty drobnoziarniste (niespoiste) 3-28 
Grunty drobnoziarniste (spoiste) 5-50 
Grunty próchnicze 5-40 
Namuły organiczne 20-150 
Torfy 25-1500 

 

3.2.2. Pochodne cechy fizyczne gruntów  

Po oznaczeniu fizycznych cech podstawowych, czyli wilgotności, gęstości objętościowej i 
gęstości właściwej można wyznaczyć fizyczne cechy pochodne gruntu, związane z układem ziaren i 
cząstek.  

Cechy te to przede wszystkim porowatość i wskaźnik porowatości a także gęstość objętościowa 
szkieletu gruntowego. Cechy te są też wskaźnikami odkształceń gruntów, zatem mają duże znaczenie w 
mechanice gruntów [Wiłun, 2010] 

3.2.2.1 Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 

Definicja 

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 0ρ  oznacza stosunek masy szkieletu gruntowego 

s
m   do jej objętości pierwotnej V  (łącznej objętości szkieletu gruntowego i por). Określamy ją 

w kg/m3 na podstawie wzoru:  

V

ms

o =ρ .     (0.5) 

Wyznaczenie gęstości objętościowej służy min. do określenia wskaźnika zagęszczenia nasypów 
ziemnych. Jest też niezbędne dla określenia porowatości i wskaźnika porowatości 

3.2.2.2 Porowatość  

Grunt jest układem trójfazowym a co z tego wynika właściwości gruntu zależą od składu 
poszczególnych faz, ich wzajemnego stosunku ilościowego oraz współdziałania faz między sobą. 
Objętość jest sumą objętości fazy stałej oraz wolnej przestrzeni, czyli porów. W zależności od 
wypełnienia porów wodą i gazem grunt jest: 

� Ciałem trójfazowym – gdy w porach jest woda i gaz 

� Ciałem dwufazowym, jeśli w porach znajduje się tylko woda lub tylko gaz 
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Stąd wniosek, że grunty w strefie aeracji jest układem trójfazowym a strefie saturacji – układem 

dwufazowym. Wskaźnikiem różnych stosunków ilościowych faz jest min. porowatość. 
[Myślińska,2010]. 

 

Rys. 3.3 Rozkład faz w gruncie 

Porowatość to parametr charakteryzujący zawartość wolnych przestrzeni. W literaturze 
najczęściej jest określana, jako współczynnik porowatości n .  

Definicja 

Współczynnik porowatości oznacza stosunek objętości przestrzeni między ziarnami i cząstkami 

skały p
V  do całkowitej objętości skały V  : 

 pV
n

V
=       (0.6) 

Współczynnik porowatości jest wielkością bezwymiarową. Ma on wartość w przedziale (0,1) i 
dlatego może być podawany również w procentach zawartości por w całej objętości. Jest on określany 
za pomocą porozymetrów gazowych, rtęciowych, z użyciem mikroskopu, metodami 
rentgenograficznymi, ultradźwiękowymi i innymi [Kowalski S.J. 2004]. W badaniach geologicznych 
najczęściej określa się go na podstawie gęstości szkieletu gruntowego: 

V

m
V

V

VV

V

V
n s

s

sp ρ
−

=
−

==     (0.7) 

gdzie:  

s
V  – objętość szkieletu mineralnego, m3, 

s
m  – masa szkieletu mineralnego (masa suchej próbki skały), kg, 

s
ρ   – gęstość szkieletu gruntowego, kg/m3, 

V  – całkowita objętość skały o masie ms (próbki),  m3. 
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Porowatość jest również określana na podstawie innych właściwości skał: 

ns

os

w
n

+
⋅=

−
=

100

100ρ
ρ

ρρ
,    (0.8) 

Współczynnik porowatości nie zależy od wielkości cząstek i ziaren szkieletu mineralnego. Jeśli 
przyjmiemy, że wszystkie ziarna mają kształt kuli o tej samej średnicy i są ułożone w taki sposób, że 
linie łączące środki kul tworzących sześciany o boku równym średnicy kuli, to współczynnik 
porowatości wyniósłby 47,64%, niezależnie od wielkości ziaren. Z kolei przy maksymalnym 
zagęszczeniu ziaren w kształcie kul o jednakowej średnicy - współczynnik wyniósłby 25,95%. Zatem 
nie zależy od wielkości ziaren budujących szkielet gruntowy – zależy za to silnie od ich kształtu i 
wzajemnego ułożenia [Strzelecki i inni, 2008]. 

Grunty spoiste mają znacznie większe porowatości od niespoistych. Dzieję się tak gdyż cząstki 
iłowe tworzące strukturę komórkową lub kłaczkową mają dużą porowatość. Ich pory w dużej mierze 
wypełnione są wodą błonkową związana z powierzchnią cząstek [Wiłun,2010].  Wartości 
współczynnika porowatości dla różnych skał poddano w tab. 3.4 

Tabela 3.4. Współczynnik porowatości różnych rodzajów skał wg Pazdro, [1983]. 

Rodzaj skały Współczynnik 
porowatości 

Rodzaj skały Współczynnik 
porowatości 

% % 
Gleba 45 – 65 Żwiry 20 – 55 
Torf 76 – 89 Margle łąkowe 20 – 32 
Węgiel 0,1 – 6,0 Margle ilaste 20 – 49 
Muły świeże 50 – 90 Kreda pisząca 3 – 55 
Iły plastyczne 35 – 70 Wapienie i dolomity zbite 0,2 – 7,0 
Iły zwarte 18 – 35 Martwice wapienne 20 – 32 
Iłołupki 0,5 – 15 Fyllity 0,5 – 10 
Gliny 24 – 42 Marmury 0,1 – 6,0 
Lessy gliniaste 25 – 35 Kwarcyty 0,008 – 3,5 
Lessy 40 – 65 Gnejsy 0,02 – 2,5 
Piaski 20 – 48 Bazalty 0,2 – 3,0 
Piaskowce 0,9 – 28 Porfiry 0,4 – 6,0 
Szarogłazy 0,4 – 1,0 Granity 0,2 – 2,2 

Oprócz współczynnika porowatości, do opisu wolnych przestrzeni między ziarnami i cząstkami 
w skale używa się wskaźnika porowatości.  

Definicja 

Wskaźnik porowatości ε  (liczba niemianowana) to stosunek objętości por p
V  do objętości 

szkieletu mineralnego 
s

V  : 
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s

p

V

V
=ε .      (0.9) 

Między wskaźnikiem porowatości a współczynnikiem porowatości zachodzą relacje: 

ε
εε
+

=
−

=
11

n
n

n
.    (0.10) 

Wskaźniki porowatości piasków i żwirów wahają się w granicach 0,3-1,0. Natomiast w gruntach 
spoistych są znacznie większe. 

Warto nadmienić, że w geotechnice używa się także pojęcia współczynnika porowatości 

powierzchniowej. Współczynnik porowatości powierzchniowej 
F

n    odnosi się do powierzchni skały.  

Definicja 

Współczynnik porowatości powierzchniowej to stosunek pola powierzchni por lub szczelin, 
występujących w przekroju skały do całkowitej powierzchni tego przekroju F : 

F

F
n

p

F = .      (0.11) 

Odpowiednikiem współczynnika porowatości powierzchniowej w skałach, w których występują 

szczeliny jest współczynnik szczelinowatości 
s

n  :  

F

F

F

lb
n s

s == ∑
,     (0.12) 

gdzie: 
b – średnie rozwarcie szczeliny, 
Σl – sumaryczna długość szczelin na powierzchni przekroju F, 
Fs – powierzchnia szczelin. 
 
Jeśli szczeliny skał nie są wypełnione materiałem okruchowym, a skała jest jednorodna, to 

wartości współczynnika porowatości i szczelinowatości muszą być identyczne [Strzelecki i in.,2008]. 

3.3. Opis makroskopowy gruntu 

Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i niektórych jego cech 
fizycznych bez pomocy przyrządów laboratoryjnych. Badania te wykonuje się w terenie i laboratorium. 
Wykonuje się je zawsze, bez względu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej. Próbka do badania 
powinna mieć naturalne uziarnienie i wilgotność. Najczęściej badania makroskopowe obejmują 
określenie rodzaju i nazwy gruntu, stanu (konsystencji) gruntu, jego barwy i wilgotności oraz zawartości 
węglanu wapnia. Dodatkowo rozpoznajemy rodzaj i ilość domieszek (PN-EN ISO14-686: zawartości 
piasku, pyłu i iłu). 
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Badania makroskopowe wykonuje się: 

� W terenie określane, jako badania polowe, mające na celu wstępny opis gruntu, wydzielenie 
zespołów gruntu o jednakowych cechach oraz wstępne wytypowanie próbek do badań 
laboratoryjnych 

� W laboratorium, jako przeglądowe badanie wszystkich dostarczonych próbek w celu podziału 
na grupy o zbliżonych właściwościach i właściwego wyznaczenia reprezentatywnych próbek 
do poszczególnych badań laboratoryjnych 

W roku 2005 Polski Komitet Normalizacyjny przesłał do ankietyzacji projekt dwuczęściowej 
normy, dotyczącej oznaczania i klasyfikowania gruntów. Część 1 normy, obejmująca procedury 
makroskopowego opisu gruntu została przyjęta jako norma międzynarodowa przez CEN (Committee 
European de Normalisation) w 2002 r., a część 2, zawierająca zasady klasyfikacji gruntów, została 
akceptowana w 2004 r. Obie części zostały opracowane przez Komitet Techniczny ISO/TC 182 
"Geotechnika" (Geotechnics) we współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 341 "Badanie i 
Rozpoznanie Geotechniczne" (Geotechnical Investigation and Testing), którego sekretariat jest 
prowadzony przez DIN. Normy opracowano w trzech oficjalnych wersjach językowych: angielskiej, 
francuskiej i niemieckiej. 

Mimo wielu uwag krytycznych środowiska geotechników i wielu niespójności a nawet błędów, 
„nowa” norma obowiązuje i mimo, iż w wielu zakresach dopuszcza stosowanie dotychczasowych 
przepisów w zakresie trybu i sposobu badań –bezwarunkowo zmienione zostało nazewnictwo i 
symbolika gruntów oraz sposób ich klasyfikacji. Generalnie w normie ISO nie eksponuje się podziału 
na grunty spoiste i niespoiste jak to było w normie PN. Do gruntów niespoistych w rozumieniu PN, 
według ISO zalicza się grunty gruboziarniste (żwiry i piaski) i grunty bardzo gruboziarniste (kamienie, 
głazy i duże głazy) zaś do gruntów spoistych zalicza się te drobnoziarniste, co obrazuje zaczerpnięty z 
cytowanej normy ISO schemat (rys.3.4) 
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Rys.3.4 Fragment schematu blokowego do oznaczania i opisu gruntów 
(PN-EN ISO 14688-1) 

3.3.1 Klasyfikacja Gruntów gruboziarnistych PN-EN ISO 14688-1:2006 

Generalnie żwiry i piaski dzielą się na grube, średnie i drobne. O nazwie gruntu decyduje frakcja 
główna, tj. frakcja o przeważającej masie. Frakcją główną może być żwir, jeśli w badanym gruncie 
przeważają w nim ziarna w przedziale średnic od 2 mm do 63 mm lub może nią być np. żwir średni, 
jeśli dominują w nim ziarna w przedziale średnic od 6,3 mm do 20 mm. Frakcję drugorzędną i 
ewentualnie kolejne podaje się w nazwie gruntu wówczas, gdy uznajemy, że mogą one mieć wpływ na 
właściwości inżynierskie gruntu. Frakcje drugorzędne są umieszczane w nazwie gruntu w drugiej 
kolejności ze spójnikiem "z" lub wyrazem "domieszka". W oznaczeniach literowych nazwy gruntu - 
odwrotnie, frakcje drugorzędne umieszcza się na początku, stosując małe litery, a frakcję główną 
umieszcza się na końcu używając dużych liter. Poniżej przedstawiono kilka przykładów nazw gruntu:  

� żwir piaszczysty (saGr),  

� żwir drobny z piaskiem grubym (csaFGr),  

� piasek gruby ze żwirem drobnym (fgrCSa),  

� żwir z piaskiem średnim i domieszką pyłu (simsaGr). 
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Jeśli w gruncie występują dwie frakcje w przybliżeniu w równych proporcjach, pomiędzy 

odnośnymi nazwami umieszcza się ukośnik, np. żwir/piasek Gr/Sa lub piasek drobny/piasek średni 
(FSa/MSa). 

Skład granulometryczny gruntów gruboziarnistych oznaczamy poprzez rozłożenie próbki 
reprezentatywnej na płaskiej powierzchni lub dłoni i porównanie ze standardami uziarnienia 
obejmującymi wydzielenia zawierające materiał w różnych przedziałach wymiarów cząstek zgodnie z 
Rys. 3.5 wg PN-EN ISO 14688-1 

 

Rys.3.5 Klasyfikacja frakcji gruboziarnistych na podstawie PN-EN ISO 14688-1 

Kształt ziaren, dla wydzielonych frakcji grubych opisuje się kształt ziarna w odniesieniu do 
stopnia obtoczenia określa się ogólny kształt i charakter powierzchni zgodnie z tabelą 3.5  

Parametr Kształt ziarna 

Stopień obtoczenia Bardzo ostrokrawędzisty 
Ostrokrawędzisty 
Słabo ostrokrawędzisty 

Słabo obtoczony 
Obtoczony 
Dobrze obtoczony 

Forma Sześcienna 
Płaska 
Wydłużona 

Charakterystyka 
powierzchni 

Szorstka 
Gładka 

Tab. 3.5. Opis kształtu frakcji gruboziarnistych na podstawie normy PN-EN ISO 14688:2006 

Ważnym elementem analizy makroskopowej jest także oznaczenie barwy gruntu. Barwa gruntu 
pozwala odróżnić grunt organiczny od mineralnego a także wstępnie rozpoznać skład mineralny i 
stopień rozłożenia części organicznych.   
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Barwę gruntu z uwagi na tendencje do szybkiej jej zmiany w kontakcie z powietrzem oznaczamy 

przy pełnym świetle dziennym na świeżo odsłoniętej powierzchni. Norma ISO zaleca określenie barwy 
zgodnie z Munsell soil color charts podając numer lub nazwę.  

3.3.2 Klasyfikacja Gruntów drobnoziarnistych PN-EN ISO 14688-1:2006 

Do gruntów spoistych w rozumieniu normy PN zalicza się według normy ISO grunty 
drobnoziarniste, to znaczy pyły i iły. Określenie nazwy gruntu drobnoziarnistego, tj. stwierdzenie czy 
w gruncie tym dominuje, czyli stanowi frakcję główną, frakcja pyłowa czy iłowa, następuje w wyniku 
przeprowadzenia czterech prób: oceny wytrzymałości w stanie suchym, oceny reakcji gruntu przy 
wstrząsaniu wilgotnej próbki tzw. próba dylatancji, oceny plastyczności (w rozumieniu PN spoistości) 
i oceny zawartości piasku, pyłu i iłu. Wymienione próby i kryteria oceny zestawiono na rysunkach 
3.6,3.7,3.8 i 3.9. Po wykonaniu wyżej wymienionych prób podejmuje się decyzję czy frakcją 
dominującą (frakcją główną w danym gruncie jest pył -Si czy ił -Cl, ewentualnie w gruncie mogą 
występować równorzędnie dwie frakcje -Si/Cl.  

 

Rys.3.6. Makroskopowe oznaczenie wytrzymałości gruntu (opracowanie M.Hawrysz na 
podstawie PN-EN ISO 14688:2006) 
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Rys.3.7. Makroskopowe oznaczenie dylatancji gruntu (opracowanie M.Hawrysz na podstawie 
PN-EN ISO 14688) 

 

Rys.3.8. Makroskopowe oznaczenie spoistości gruntu (opracowanie M.Hawrysz na podstawie 
PN-EN ISO 14688:2006) 
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Rys.3.9. Makroskopowe oznaczenie zawartości piasku pyłu i iłu gruntu (opracowanie 
M.Hawrysz na podstawie PN-EN ISO 14688:2006) 

 
Poza tym dla gruntów drobnoziarnistych zasadnym jest także przeprowadzenie próby zawartości 

węglanów poprzez obserwację reakcji próbki gruntu na stężony 10% HCl, oraz makroskopowo 
konsystencji. Sklasyfikowanie konsystencji gruntu odbywa się na podstawie tabeli 3.6. 

 

KONSYSTENCJA GRUNTU CHARAKTERYSTYKA PRÓBKI 

Miękkoplastyczny Grunt wydostaje się między palcami  

Plastyczny Grunt można formować przy lekkim nacisku palców 

Twardoplastyczny Grunt nie może być formowany palcami, ale może być 
wałeczkowany do wałeczka o średnicy 3mm bez spękań 

Zwarty Grunt rozpada się i pęka podczas wałeczkowania do 
wałeczka o średnicy 3mm, ale można ponownie 
uformować z niego kulkę, gdyż jest ciągle dostatecznie 
wilgotny 

Bardzo zwarty Grunt jest już tak wysuszony, że nie można z niego 
formować kulki, rozdrabnia się pod naciskiem palców; 
można go zarysować paznokciem 

Tab. 3.6. Makroskopowe oznaczenie konsystencji gruntu wg PN-EN ISO 14688:2006 
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3.4. Wskaźniki konsystencji gruntu, klasyfikacja PN-EN ISO 14688-2:2006 

Granice konsystencji zostały wprowadzone w 1911 roku przez Atterberga. Wyznacza się je 
umownie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 14688: 2006 termin grunty spoiste został zastąpiony terminem 
grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu. Wszystko 
zastępuje jedno pojęcie: konsystencja, — co w tłumaczeniu polskim używane jest przemiennie, jako 
stan gruntu. Wyżej wymieniona norma preferuje stosowanie do określenia konsystencji (stanu) 
wskaźnika konsystencji ��, chociaż dopuszcza równoległe stosowanie stopnia plastyczności 	��,.W 
normie ISO zostało wydzielonych 5 konsystencji gruntu: bardzo zwartą, zwartą, twardoplastyczną, 
plastyczną i miękkoplastyczną. Nie ujęto w tej klasyfikacji konsystencji płynnej. Zgodnie z analizą 
Gołębiewskiej [2011] Z przyjętego w nowej normie podziału wynika, że: pominięto znaczenie granicy 
skurczu przy klasyfikowaniu konsystencji; w normie PN-EN 1997-2:2009 (Eurokod 7, część 2) w 
rozdziale 5.5.7 są wymienione trzy granice konsystencji (Atterberga): granica płynności, plastyczności 
i skurczu, chociaż dalej nie omawia się oznaczania granicy skurczu jak również nie ma tego oznaczenia 
w normie PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 — Badania laboratoryjne gruntów”. Zatem reasumując 
norma ISO wyróżnia pięć konsystencji. Zmieniają się nazwy konsystencji z półzwartej na zwartą oraz 
zwartej na bardzo zwartą. Zmienia się też granica pomiędzy konsystencją (stanem) miękkoplastycznym 
i płynnym. A raczej przesuwa się granica stanu (konsystencji miękkoplastycznej) 

Definicja 

Zgodnie z normą ISO oceny konsystencji gruntów dokonujemy w oparciu o dwa wskaźniki: 
Wskaźnik konsystencji IC, oraz opcjonalnie stopień plastyczności IL 

 
n pL n

C L

P P

w ww w
I I

I I

−−= =   (0.13) 

gdzie: 
wn - wilgotność naturalna gruntu, 
wL - wilgotność gruntu odpowiadająca granicy płynności, 
wP - wilgotność gruntu odpowiadająca granicy plastyczności,  
IP - wskaźnik plastyczności; IP=wL - wP 

 

Definicja 

Konsystencję gruntów (stan gruntu wg normy PN-86) drobnoziarnistych, spoistych określa 
parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego wzoru:  

 
n p

L

L p

w w
I

w w

−
=

−
  (0.14) 

w którym: 
IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana), 
wn - wilgotność naturalna [% lub liczba niemianowana],  
wp - granica plastyczności [% lub liczba niemianowana],  
wL - granica płynności [% lub liczba niemianowana].  
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Definicja 

Spoistość gruntu określa parametr zwany wskaźnikiem plastyczności   Ip  obliczany według 
wzoru:  

 
P L P

I w w= −   (0.15) 

 Wskaźnik plastyczności określa plastyczne właściwości gruntu, wskazując ile wody wchłania 
grunt przy przejściu ze stanu zwartego w stan płynny, a więc podając zakres wilgotności, w których 
grunt ma właściwości plastyczne.  

Wskaźnik plastyczności oznacza ile wody w procentach (w stosunku do masy szkieletu) wchłania 
dany grunt przechodząc ze stanu zwartego w stan płynny. 

� Aktywne bentonity sodowe silnie hydrofilne mają � ≥ 1,5	(�� > 200%) 

� Grunty lodowcowe � ≈ 1 

� Lessy (pyły kwarcowe) i gliny pokrywowe  A = 	0,5 − 0,8 (�� ∈ 	5 − 10%) 

� Grunty o małym wskaźniku plastyczności Ip mogą łatwo się upłynniać już przy nieznacznym 
zawilgoceniu 

p

i

I
A

f
=                                                        (0.16) 

A – aktywność koloidalna 
Ip – wskaźnik plastyczności 
fi – zawartość frakcji iłowej w procentach wg normy  
 
Poniżej przedstawiono granice poszczególnych konsystencji i stanów w ujęciu normy PN-86/B-

02480 oraz normy „ISO” 

Tabela 3.7 Porównanie klasyfikacji stanów gruntów wg PN-86/B-02480 A PN-EN ISO 
14688-1:2006 [A.Gołębiewska, 2011]  

 

Do określenia wskaźnika konsystencji i stopnia plastyczności potrzebne są laboratoryjne 
oznaczenia granic: płynności i plastyczności. 
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� Granica plastyczności (wp) jest to wilgotność, jaką ma grunt na granicy stanu zwartego i 

twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na 
dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada się na części. 

� Granicą płynności (wL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu miękkoplastycznego i 
płynnego. Przyjmuje się, że granicy płynności odpowiada wilgotność gruntu, przy której bruzda 
wykonana w paście gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na 
długości 10 mm i wysokości 1 mm przy 25-tym uderzeniu miseczki o podstawę aparatu, w 
warunkach oznaczania określonych normą PN-88/B-04481. 

Zgodnie z nowymi wytycznymi badanie granicy płynności powinno być wykonane przy użyciu 
penetrometru stożkowego. Metodyka opisana szczegółowo w normie PKN-CN ISO/TS 17-892-12.  

Jak pisano norma ISO dopuszcza stosowanie do określenia konsystencji gruntu stopnia 
plastyczności (IL) zamiast wskaźnika konsystencji (IC) .Przy stosowaniu stopnia plastyczności należy 
zwrócić uwagę, że grunt uzyskuje konsystencję płynną od wartości IL = 0,75  (według PN stan płynny 
grunt osiąga, gdy IL = 1,01). 

Tabela 3.8. Konsystencje gruntów drobnoziarnistych PN-EN ISO 14688-1:2006 

KONSYSTENCJA ��(stopień plastycznośći) �� 	(wskaźnik konsystencji) 
Płynna >1,75  < 0,25  

Miękkoplastyczna 0,5 - 0,75 0,25 – 0,5 
Plastyczna 0,25– 0,5 0,5 – 0,75 

Twardoplastyczna 0,00 – 0,25 0,75 – 1 
Zwarta  <0 > 1,01 

Bardzo zwarta <0 > 1,01 
                  

3.5 OKREŚLENIE RODZAJU GRUNTU NA PODSTAWIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH – SKŁAD GRANULOMETRYCZNY 

Skład granulometryczny odzwierciedla rozkład wielkości oraz co za tym idzie inne właściwości 
ziaren i cząstek tj. kształt stopień obtoczenia i charakter powierzchni ziarna. Celem ustalenia zawartości 
podstawowych frakcji w gruncie stosuje się metody bezpośrednie jak analiza sitowa i metody pośrednie 
jak analiza areometryczna.  

Analiza sitowa polega na przesianiu wysuszonej w temperaturze 105-110°� próbki gruntu 
niespoistego przez odpowiedni komplet sit o różnych wymiarach oczek a następnie obliczeniu w 
procentach masy ziaren, które pozostały na różnych sitach w stosunku do całkowitej masy badanej 
próbki gruntu. [Myślińska, 2010] 

Analiza areometryczna polega na przygotowaniu jednorodnej zawiesiny badanego gruntu i 
wyznaczeniu jej gęstości objętościowej, zmniejszającej się, w miarę opadania cząstek zawiesiny. 
Metoda pośrednia polegająca na zastosowaniu prawa Stokesa mówiącego, że prędkość opadania cząstek 
kulistych w zawiesinie jest wprost proporcjonalna do ich średnicy i gęstości właściwej i zależy ponadto 
od tej gęstości a także lepkości i przyspieszenia ziemskiego.   
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Wynikiem badania laboratoryjnego uziarnienia gruntu (metoda mieszana: analiza sitowo-

areometryczna) jest krzywa uziarnienia (rys.3.11). Na podstawie krzywej uziarnienia określa się 
zawartość frakcji, przyjętych, jako kryterium klasyfikacji gruntów. W normie ISO jak zauważa 
Gołębiewska i in., [2006] „zasada określenia rodzaju gruntu na podstawie zawartości frakcji jest dość 
skomplikowana; konieczne jest korzystanie z graficznej konstrukcji składającej się z trójkąta z 
zaznaczonymi obszarami, w których znajduje się kilka gruntów i diagramu, na podstawie, którego 
wybiera się rodzaj gruntu spośród gruntów występujących w danym obszarze” Konstrukcja graficzna 
składająca się z trójkąta i diagramu jest pokazana na rys. 3.10.  

 

Rys.3.10. Trójkąt do rozpoznawania rodzaju gruntu wg PN-EN ISO 14688-1:2006 [A. 
Gołębiewska, 2011] 

Na bokach trójkąta zaznaczona jest skala zawartości frakcji: piaskowej, żwirowej i frakcji 
drobnoziarnistej, (razem frakcji pyłowej z iłową). Diagram znajdujący się pod trójkątem, posiada 
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zaznaczone obszary gruntów drobnoziarnistych, służące do rozróżnienia gruntów wyszczególnionych 
w dowolnym obszarze na trójkącie. Skala na osi poziomej diagramu i skala pozioma na trójkącie 
pokrywają się. Na osi pionowej diagramu występuje zredukowana zawartość frakcji iłowej, tzn. 
zawartość frakcji iłowej odczytana z krzywej uziarnienia odniesiona do części gruntu bez frakcji bardzo 
gruboziarnistych. Mając określone - z krzywej uziarnienia - zawartości frakcji, nanosi się grunt na 
trójkąt, zgodnie z zaznaczonymi kierunkami.  

Skład granulometryczny charakteryzuje rozkład wielkości ziaren i cząstek skał, tj. procentowy 
udział poszczególnych frakcji skały oraz inne właściwości ziaren i cząstek, np. kształt, obtoczenie, 
gładkość. Frakcję skalne stanowią ziarna lub cząstki, które mieszczą się w zadanych granicach 
wielkości. Aby określić rozkład wielkości ziaren lub cząstek, przeprowadza się analizę 
granulometryczną. Należy ona do podstawowych badań hydrogeologicznych właściwości skał. Analizę 
granulometryczną przeprowadza się różnymi metodami: sitową, areometryczną, pipetową, optyczną - 
za pomocą laserów i innymi. Na podstawie tych badań przedstawia się udział poszczególnych frakcji - 
sporządza się krzywą uziarnienia (rys. 3.11) lub podaje się częstość, z jaką występują ziarna o 
określonym przedziale wielkości [Gołębiewska i in., 2006] 

 

Rys. 3.11. Przykładowa krzywa uziarnienia wykres uziarnienia skały. Odpowiednie rozbicie na 
frakcje pozwala na przedstawienie krzywej uziarnienia, jako krzywej składającą się z odcinków 

prostych [Strzelecki i in.,2008] 

3.5.1 Powierzchnia właściwa. 

Grunty składają się z oddzielnych ziaren i cząstek, które tworzą szkielet gruntowy. Pomiędzy 
ziarnami znajdują się pory gruntowe wypełnione cieczą i gazem (fazą ciekłą i gazową – razem 
tworzących fazę płynną). W każdym przypadku ciecz pokrywa powierzchnię cząstek natomiast gaz 
występuje w postaci pęcherzyków. Stąd pojęcie trójfazowości (lub względnie dwufazowości w strefie 
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saturacji) struktury gruntu. Powierzchnia kontaktu pomiędzy fazą stałą i ciekłą nazywa się powierzchnią 
graniczną. Natomiast wielkość powierzchni granicznej ziaren i cząstek w przeliczeniu na jednostkę 
objętości badanego gruntu to powierzchnia właściwa [Myślińska, 2010] 

Stosuje się także inne definicje powierzchni właściwej skał. Przykładowo Strzelecki w [Strzelecki 
in., 2008] podaje, że jest to stosunek łącznej powierzchni ziaren i cząstek ΣFz, przy czym odnosi się go:  

� do całkowitej objętości skały,  

� do objętości szkieletu gruntowego,  

� do masy skały.  

Używane tu pojęcie powierzchni właściwej s będzie oznaczać:  

      
V

F
s

z∑= .                                 (0.17) 

Gdzie: 
∑)* −  łączna powierzchnia ziaren i cząstek 
+ −    całkowita objętość skały 
 
 Powierzchnia właściwa daje nam informację o przepuszczalności skały, parametrach 

wytrzymałościowych i właściwościach sorpcyjnych a także transporcie zanieczyszczeń w skale. Jest, 
więc istotną właściwością skał i gruntów. 

Określenie powierzchni właściwej odbywa się różnymi metodami. Jak podaje Strzelecki i inni 
(2008) dobre wyniki oznaczeń otrzymuje się metodami opartymi na pomiarze adsorpcji gazów, 
[Kowalski, 2004] oraz metodą ciepła zwilżania i metodą desorpcji glikolu etylenowego. Inne często 
wymieniane metody to metody polegające na wtłaczaniu do ośrodka porowatego rtęci, lub też badaniu 
wypływu wody z nasyconej próbki, w warunkach wytwarzania podciśnienia względem ciśnienia 
atmosferycznego.  

W odniesieniu do gruntoznawstwa i hydrogeologii najczęściej stosuje się metodę polegającą na 
adsorpcji błękitu metylenowego [Myślińska 1998], a przede wszystkim na podstawie składu 
ziarnowego.  

3.5.1.1 Oznaczanie powierzchni właściwej na podstawie składu ziarnowego. 

Idąc za definicją podaną przez Strzelecki [Strzelecki i in., 2008], powierzchnia właściwa dla 
materiału złożonego z ziaren o jednakowej wielkości i jednakowym kształcie wynosi: 
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,  (0.18) 

gdzie:  
N - ilość ziaren w całkowitej objętości materiału V,  
Fz - powierzchnia pojedynczego ziarna,  
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Vs - objętość wszystkich ziaren (szkieletu ziarnowego) w objętości V, Vz - objętość pojedynczego 
ziarna,  
n - współczynnik porowatości,  
A - współczynnik kształtu ziarna,  
a - największy wymiar ziarna. 

Definicja 

 Współczynnik kształtu ziarna A można określić zależnością: 

      
z

z

V

F
aA ⋅= .     (0.19)

 Zatem posługując się przykładem jeśli ziarna mają kształt kuli o średnicy d, to a = d  i A = 6. 
Należy zauważyć, że współczynnik kształtu ziaren ma również wartość 6, jeśli ziarna mają kształt 
sześcianu o boku a, lub walca o średnicy podstawy a i wysokości a. Natomiast dla ziaren o kształcie 
wydłużonym lub płaskim obserwuje się wzrost wartości A. 

W przypadku materiału o zróżnicowanym uziarnieniu, składającego się z mieszaniny Nf frakcji, 
z których każdy zbiór charakteryzuje się ziarnami o jednakowej wielkości, o takim samym kształcie i 
takiej samej gęstości, powierzchnię właściwą można obliczyć z wzoru: 
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gdzie:  
Ni  – ilość ziaren i-tego zbioru,  
Fi – powierzchnia ziarna i-tego zbioru,  
ρsi – gęstość szkieletu materiałowego i-tego zbioru,  
msi – masa materiału i-tego zbioru, Vi - objętość ziarna i-tego zbioru,  
msc – całkowita masa materiału, 

sρ – gęstość szkieletu materiałowego całej próbki (masa wszystkich ziaren do ich łącznej 

objętości),  
Ai – współczynnik kształtu ziarna i-tego zbioru,  
ai – największy wymiar ziarna i-tego zbioru,  
gi = msi/msc – udział masowy i-tego zbioru. 

Dla gruntów naturalnych z kolei powierzchnię właściwą można określić [Strzelecki i in., 2008] 
na podstawie wyników analizy sitowej lub areometrycznej oraz kształtu typowego ziarna danej frakcji 
i gęstości poszczególnych frakcji. Powierzchnię właściwą skały rzeczywistej, dla której przyjmiemy 
rozkład wielkości ziaren zgodnie z rys. 3.11 możemy wyrazić, jako: 

( ) ( ) ∑ ∫∫ 
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gdzie: 

 A – współczynnik kształtu ziaren jako funkcja zależna od wielkości ziarna a,  

ρs – gęstość szkieletu gruntowego jako funkcja zależna od a,  
G – funkcja zależna od wielkości uziarnienia stanowiąca krzywą kumulacyjną na rys. 3.11 G=f(a)  
oznacza wartość w procentach wyrażającą stosunek masy ziaren mniejszych od a w odniesieniu 
do całkowitej masy próbki). 

3.6 Cechy mechaniczne gruntów  

3.6.1 Parametry ściśliwości 

Ściśliwością gruntu nazywamy zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości pod wpływem 
obciążenia. W przypadku rozdrobnionych gruntów mineralnych zmniejszanie się objętości gruntu pod 
wpływem obciążenia jest wynikiem zmniejszania się objętości porów wskutek wzajemnego 
przesuwania się ziaren i cząstek gruntu. W procesie tym następuje wyciskanie wody i powietrza 
wypełniających pory gruntowe [Wiłun, 2010]. Wielkościami charakteryzującymi ściśliwość gruntu są 

moduły ściśliwości pierwotnej	,- i wtórnej	, oraz moduły pierwotnego 	.-  i wtórnego . 

	odkształcenia gruntu. Pozostałe parametry zostały scharakteryzowane poniżej. 

Moduł ściśliwości jest w pewnym sensie odpowiednikiem modułu sprężystości ciał sprężystych. 
Grunt nie jest jednak ciałem w pełni sprężystym i odkształcenia zachodzące w nim pod wpływem 
przyłożonych obciążeń są sumą odkształceń sprężystych i trwałych, dlatego wykres ściśliwości nie 
pokrywa się z wykresem odprężenia.  

Definicja 

Moduł ściśliwości pierwotnej jest to stosunek przyrostu efektywnego naprężenia normalnego do 
przyrostu całkowitego odkształcenia względnego na krzywej ściśliwości pierwotnej: 
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Gdzie: 
' ' '

1i i iσ σ σ −∆ = −  – przyrost obciążenia 

' ' '
1i i ih h h−∆ = − – zmniejszenie wysokości próbki po zwiększeniu naprężenia o '

iσ∆  

1

i
i

i

h

h
ε

−

∆=  – względne odkształcenie 

1i
h −  – wysokość próbki w edometrze przed zwiększeniem naprężenia z '

1iσ −  do '
iσ  

 
Jest wiele możliwości badania ściśliwości gruntu zarówno w terenie jak i w laboratorium. Badanie 

ściśliwości w laboratorium wykonuje się w aparacie zwanym edometrem, dlatego też parametr 
uzyskany w wyniku tego badania nazywa się edometrycznym modułem ściśliwości. Zależność między 
obciążeniem a odkształceniem jest funkcją wyższego rzędu, ilustracją, której jest krzywa ściśliwości.  
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Rys.3.12. Krzywe ściśliwości a) podziałka liniowa b) podziałka półlogarytmiczna 

Wartość modułu ściśliwości pierwotnej określamy z krzywej ściśliwości pierwotnej z wzoru, 
który przyjmuje się według prawa Hooke'a z zastrzeżeniem, że stosuje się go dla niedużych zakresów 
obciążeń. 

   Moduł ściśliwości wtórnej oblicza się w analogiczny sposób przyjmując wartości odkształceń 
z krzywej ściśliwości wtórnej. 

Wielkościami charakteryzującymi odprężenia gruntu są odpowiednio moduły odprężenia ,/	0	.1 

                                                                           
'

M
σ
ε

∆=                                                      (0.23) 

Moduł odprężenia gruntu  2/ jest to stosunek zmniejszania  efektywnego naprężenia normalnego 

345 do przyrostu względnego wydłużenia sprężystego próbki 3̅7 

'd
E

d

σ
ε

=       (0.24) 

W drogownictwie i przy budowie lotnisk odkształcenia podłoża przeważnie określa się na 
podstawie współczynników podatności podłoża 89.  

Współczynnikiem podatności podłoża	89 nazywa się współczynnik proporcjonalności między 
obciążeniem 4 i osiadaniem : podłoża gruntowego wg hipotezy Winklera: 

pC
s

σ=                  (0.25) 

Zróżnicowanie tych wielkości wynika z przyjmowania innych schematów teoretycznych — 
ujmujących stan naprężenia i odkształcenia — odpowiadających różnym warunkom pracy podłoża 
gruntowego.  
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Do celów oceny przebiegu odkształcenia gruntu w czasie wykorzystuje się: współczynnik 

ściśliwości ; lub współczynnik ściśliwości objętościowej <= 

Definicja 

Współczynnik ściśliwości ; wyraża się wzorem: 

'

de
a

dσ
=      (0.26) 

Gdzie 3> to zmiana porowatości > przy zmianie naprężenia efektywnego o 34′ 

Definicja 

Współczynnik ściśliwości objętościowej <@ (współczynnik zmiany objętości) określa się z 
zależności:  

 
'(1 ) 1 'v

de a
m

d e eσ
= =

+ +
  (0.27) 

Gdzie > to wskaźnik porowatości przed zmianą naprężenia. 

Współczynnik ściśliwości objętościowej skały β to, jako ujemna wartość ilorazu względnej 

zmiany objętości skały 
V

V∂
wywołanej zmianą naprężeń w szkielecie mineralnym, do wielkości zmiany 

naprężeń σ∂ : 

    
σ

β
∂

∂−=
V

V
      (0.28) 

Zgodnie ze Strzeleckim i in. [2008], „Jeżeli boczne ograniczenia warstwy wodonośnej 
uniemożliwiają odkształcenia w płaszczyźnie poziomej, współczynnik ściśliwości objętościowej skały 
może być wyrażony poprzez edometryczny moduł ściśliwości”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy 
następuje wielokrotna zmiana ciśnienia wody w warstwie wodonośnej. Korzystając wówczas 
bezpośrednio z definicji β dostajemy jego związek z edometrycznym modułem ściśliwości: 

EhF

hF

V

V 1=
∂
∂−=

∂
∂−=

σσ
β      (0.29) 

gdzie: 
F – przekrój próbki w kierunku normalnym do obciążenia σ, 
h – wysokość próbki, 
E – edometryczny moduł ściśliwości. 
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Przy oznaczaniu właściwości mechanicznych skał badania edometrycznego modułu ściśliwości 

są jednymi z podstawowych badań. Wykonuje się je w edometrach różnej konstrukcji. Wartości 
edometrycznych modułów ściśliwości są bardzo zróżnicowane. 

Zakres zmienności współczynników ściśliwości objętościowej niektórych skał przedstawiono w 
tab. 3.9 i 3.10. W tab. 3.9 zakres wartości β określono na podstawie edometrycznych modułów 
ściśliwości skał. Niższe wartości współczynników występujące w tej tabeli będą się odnosić do skał 
występujących głębiej pod powierzchnią terenu. W tabeli 3.10 znajdują typowe wartości przedstawiane 
w literaturze: 

Tabela 3.9. Orientacyjny zakres wartości współczynników ściśliwości objętościowej skał 
określony na podstawie przedstawionych przez [Jeske i inni,  1966] edometrycznych modułów 

ściśliwości [Strzelecki i inni., 2008] 

Rodzaj skały β 

Pa-1 
Żwiry i pospółki 1,25E-08 ÷ 3,33E-09 
Piaski grube i średnie 
    zagęszczone 1,25E-08 ÷  5,00E-09 
    średnio zagęszczone 2,00E-08 ÷  6,67E-09 
    luźne 5,00E-08 ÷  1,25E-08 
Piaski drobne i pylaste 
    zagęszczone 2,00E-08 ÷  6,45E-09 
    średnio zagęszczone 5,00E-08 ÷  1,00E-08 
    lużne 6,67E-08 ÷  2,00E-08 
Piaski gliniaste, pyły gliny iły 
    zwarte 8,33E-09 
    półzwarte 3,33E-08 ÷  8,33E-09 
    twardoplastyczne 8,33E-08 ÷  1,11E-08 
    plastyczne 2,50E-07 ÷  1,67E-08 
    miękkoplastyczne 5,00E-06 ÷  8,33E-08 

Tabela 3.10. Współczynniki objętościowe niektórych skał [Strzelecki in.,2008] 

Rodzaj skały β 

Pa-1 

Ił 10E-06 ÷ 10E-08 
Piasek 10E-07 ÷ 10E-09 
Żwir 10E-08 ÷ 10E-10 

Skały zwięzłe 10E-08 ÷ 10E-10 

 

3.6.2 Parametry wytrzymałości na ścinanie 

Wytrzymałość gruntu jest to graniczna wartość naprężenia, przy którym następuje jego 
zniszczenie lub pojawiają się nieograniczone odkształcenia, to maksymalny opór stawiany przez grunt 
naprężeniom stycznym w danym jego punkcie w określonych warunkach obciążenia [Wiłun, 2010] 

Graniczna wytrzymałość gruntu na ścinanie AB określona jest warunkiem Coulomba- Mohra:  
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� w gruntach spoistych   4 = C�D + � ,  kPa,  

� w gruntach niespoistych  4 = C�D , kPa,  

gdzie:  
4 – naprężenia normalne do płaszczyzny ścinania w momencie ścięcia, kPa,  
D – kąt tarcia wewnętrznego gruntu,  °,  
c – spójność gruntu, kPa. 
 
Parametrami wytrzymałościowymi gruntu są:  

� D kąt tarcia wewnętrznego - w gruntach spoistych i niespoistych,  

� c spójność gruntu c - w gruntach spoistych.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.3.13. Kryterium Coulomba-Mohra interpretacja graficzna 

Kąt tarcia wewnętrznego gruntu E - wielkość charakteryzująca łączne opory składowe: tarcia 
posuwistego i potoczystego, zazębiania się ziaren i opór materiału ziaren. Wartość kąta tarcia 
wewnętrznego zależy od: 

� składu mineralnego gruntu,  

� wielkości ziaren i ich kształtu,  

� stopnia zagęszczenia gruntu,	�F 

� stopnia nasycenia wodą,  GH  

� rodzaju powierzchni ziaren (zaokrąglone, czy ostrokrawędziste).  

Spójność gruntu, c - wielkość charakteryzująca powiązania wewnątrz strukturalne, wynikające z 
sił wzajemnego przyciągania się cząstek gruntowych. Kohezja w przeciwieństwie do adhezji to siła 
wiązań wewnętrznych. Spójność spowodowana jest ścisłym, wzajemnym przyleganiem ziaren i cząstek 
gruntu, częściowym ich zlepieniem przez cząstki koloidalne oraz napięciem błonek wody, które je 
otaczają. Spójność występuje w gruntach spoistych, takich jak: iły, gliny, pyły i piaski gliniaste. Wraz 
ze wzrostem średnicy ziaren spójność maleje i całkowicie zanika w otoczakach, żwirach i piaskach.  
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Parametry wytrzymałościowe c i φ danego gruntu nie mogą być uważane za parametry stałe; 

zależą one min. od: sposobu obciążenia, warunków konsolidacji, historii obciążenia, przestrzennego układu 
cząstek, wytrzymałości strukturalnej. 

3.6.2.1. Wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego 
ścinania ABS 

Jedną z metod określenia parametrów wytrzymałościowych na ścinanie jest badanie w Aparacie 
bezpośredniego ścinania. Niewątpliwym plusem tego badania jest jego dobra efektywność przy 
relatywnie mało skomplikowanym badaniu. Minusem wymuszona powierzchnia ścięcia. Badanie w 
ABS polega na pomiarze wartości siły ścinającej J	[LM]	(AB = J/))	przy różnych wartościach 

naprężenia normalnego 4�.  

Zasadniczą częścią aparatu jest dwudzielna skrzynka, której części górna i dolna mogą się 
wzajemnie przemieszczać. W celu zabezpieczenia próbki przed ślizganiem się po powierzchniach 
kontaktowych i przenoszenia siły ścinającej zaopatrzona jest ona od dołu i od góry w płytki oporowe.  

 

1. Skrzynka dolna,  
2. Skrzynka górna  
3. Pokrywa 
4. Filtry o ząbkowanej powierzchni  

            (płytki oporowe) 
5. Wymuszona płaszczyzna ścięcia 

 
 
Rys.3.14. Schemat skrzynki aparatu 

bezpośredniego ścinania  

Badanie polega na eksperymentalnym określeniu siły T, przy pomocy, której staramy się 
przesunąć górną część skrzynki po dolnej. Ruchowi temu przeciwstawia się mobilizujący się, w 
wymuszonej płaszczyźnie ścinania, opór gruntu na ścinanie AB. Siła T nie może wzrosnąć ponad wartość 

ogólnej wytrzymałości na ścinanie badanego gruntu. Maksymalna siła zarejestrowana na dynamometrze 
jest wielkością poszukiwaną. 

Efektem badań w ABS jest wykres prostej Coulomba: zadanym wartościom 4�  odpowiadają 
pomierzone wartości AB. Przez punkty odpowiadające poszczególnym badaniom prowadzi się prostą 

stanowiącą obwiednię wytrzymałości na ścinanie jak na rys. 5. Bezpośrednio z wykresu można odczytać 
wartości szukanych parametrów wytrzymałościowych oraz �. 
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Rys.3.15. Prosta Coulomba [źródło: http://wilsig.tu.koszalin.pl] 

3.7. Parametry filtracyjne ośrodka porowatego. 

3.7.1. Wznios kapilarny. 

 Grunt niespoisty jest ośrodkiem ziarnistym, w którym wolne przestrzenie między ziarnami, 
czyli pory można uważać za kapilary. Tak jak rurkach kapilarnych, jeśli kąt zwilżania Θ jest mniejszy 
niż 90º, ciecz podnosi się do pewnego poziomu ponad jej swobodne zwierciadło. Wysokość wzniosu 
kapilarnego hk w danej temperaturze zależy od średnicy rurki i wynosi: 

rg
h

np

k ρ
θσ cos2

= ,     (0.30)  

gdzie: 

σnp – napięcie powierzchniowe między fazą gazową a ciekłą, 
θ – kąt zwilżania, 
ρ – gęstość cieczy, 
g – przyśpieszenia ziemskie, 
r – promień kapilary. 
 
Woda w kapilarach gruntowych także wznosi się ponad poziom swobodnego zwierciadła Wartość 

wznoszenia (podciągania) kapilarnego ponad poziom ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej 
nazywamy kapilarnością czynną [Wiłun, 2003]. Różna średnica kanalików w gruncie powoduje różne 
prędkości wznoszenia, co powoduje unieruchomienie pęcherzyków powietrza w niektórych kanalikach 
[Strzelecki i in., 2008] . Strefa podciągania kapilarnego nie jest więc strefą pełnej saturacji. W górnych 
poziomach strefy podciągania kapilarnego stopień wilgotności jest niższy niż w strefach dolnych 
[Kezdi, 1980; Strzelecki i in., 2008].  

Kapilarność czynna gruntu zależy głównie od składu granulometrycznego gruntu (rodzaju 
gruntu), porowatości, mineralogii, temperatury i zmienia się w przedziałach od kilku centymetrów dla 
żwirów do kilkunastu (kilkudziesięciu) metrów dla glin i iłów [Smoltczyk, 2003]. 



 MECHANIKA OŚRODKÓW POROWATYCH 

 
Kapilarność czynną i bierną oznacza się w odmienny sposób w różnego rodzaju kapilarymetrach. 

Najczęściej kapilarność czynną oznacza się na próbkach o naruszonej strukturze umieszczanych w 
rurkach szklanych o niewielkiej średnicy. Strzelecki i inni [2008] podaje: 

� grunt w stanie powietrzno - suchym należy rozdrobnić, tak, aby nie było w nim grudek.  

� do rurki szklanej, zaopatrzonej u dołu w filtr lub siatkę (rys. 3.16), wsypać porcjami grunt, w 
takiej ilości, aby powstała warstwa grubości 2 cm. 

� Każdą warstwę należy zagęścić. 

� Po napełnieniu rurki gruntem należy wstawić ją do naczynia w pozycji pionowej tak, aby 
zanurzenie dolnego końca rurki wynosiło 1cm. 

� Wysokość kapilarnego podnoszenia się wody obserwuje się po tym jak grunt zmieni zabarwienie. 

 

Rys. 3.16. Schemat stanowiska pomiarowego do oznaczania kapilarności czynnej [Wysocka i 
in., 2013] 

Należy uzupełniać wodę w naczyniu, utrzymując stały jej poziom. Pomiar wzniosu kapilarnego 
wykonuje się po upływie: 1, 2, 5, 10, 15 i 30 min. oraz po 1, 2, 3, 4, 6 i 24 h, a następnie, co 24 h, aż do 
momentu uzyskania dwóch jednakowych wyników.  

Czas, w którym poziom wody w gruncie zrówna się z poziomem wody w naczyniu to początek 
kapilarnego podnoszenia się wody. Końcowa, maksymalna wysokość hkc, na którą wzniesie się woda w 
skale stanowi kapilarność czynną. Pomiaru wysokości kapilarnego podnoszenia się wody, dokonuje się 
mierząc odległość od poziomu wody w naczyniu do linii zmiany zabarwienia gruntu. 

Kapilarność bierną określa się mierząc wielkości podciśnienia względem ciśnienia 
atmosferycznego, w centymetrach słupa wody, przy którym powietrze przebija się przez próbkę gruntu. 
Oznaczenie i tym razem przeprowadza się na próbce powietrzno – suchej, oczyszczonej z ziaren większe 
> 2 mm. Kapilarność bierną określa się na przyrządzie przedstawionym na rys. 3.17. [Strzelecki i in., 
2008] 
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Rys. 3.17. Schemat aparatu do oznaczanie kapilarności biernej [Strzelecki i in.2008]. 

Próbkę skały  (ok. 20 g) wsypuje się małymi porcjami do lejka usuwając z próbki pęcherzyki 
powietrza poprzez lekkie ugniatanie jej powierzchni. Badanie przeprowadza się dwuetapowo:  

� Badanie wstępne: 

lejek z próbką gruntu podnosi się bez zakłóceń typu drganie, z prędkością około 1 cm/s do 
momentu, gdy pod próbką utworzy się pęcherzyk powietrza. Pomierzoną różnicę między spodem próbki 
gruntu a zwierciadłem wody w naczyniu przyjmuje się za wstępną wielkość kapilarności biernej hw. 

� Badanie właściwe:  

przeprowadza się równocześnie na dwu następnych próbkach:  

Lejek podnosi się równomiernie z prędkością 1 cm/s na wysokość 0,7 Hw. Na tej wysokości 
pozostawia się go nieruchomo na okres 5 min. jednocześnie prowadząc obserwacje, czy pod próbką nie 
tworzy się pęcherzyk powietrza. Jeśli w ciągu 5 min. nie utworzy się pęcherzyk wówczas lejek podnosi 
się z prędkością 1 cm/s do położenia wyższego o 5 cm.  

Tę procedurę powtarza się aż do chwili pojawienia się pęcherzyka powietrza pod próbką 
badanego gruntu. W momencie zaobserwowania pęcherzyka powietrza należy zmierzyć czas t, jaki 
upłynął od chwili zatrzymania lejka na ostatnim poziomie oraz wysokość poziomu h [cm] ponad 
zwierciadłem wody w naczyniu [Strzelecki i in.,2008] 

3.7.2. Współczynnik filtracji. 

Przepływ wody przez grunt określany jest w języku polskim nazwą filtracja. Podstawowym 
prawem przepływu jest prawo Darcy’ego, co szczegółowo zostanie omówione w następnych 
rozdziałach. Prawo to można przedstawić w postaci równania: 

200 
 

h 
Rurka 

 

Próbka 
 

Sączek z 
bibuły 

filtracyjnej 
Lejek 100 cm 
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 v k grad H= −� ɶ   (0.31) 

Gdzie  

H oznacza wysokość hydrauliczną wyrażającą się wzorem 
w

p
z

gρ
+   

kɶ  oznacza tensor przepuszczalności, który w przypadku przyjęcia modelu izotropowego dla 
przepuszczalności gruntu sprowadza się do współczynnika filtracji k. 

 

Istnieje wiele metod określania współczynnika filtracji. Można go wyznaczać: 

� wg wzorów empirycznych na podstawie danych dotyczących uziarnienia oraz porowatości 
gruntu. 

� na podstawie badań polowych na przykład próbnego pompowania 

� wreszcie na podstawie badań laboratoryjnych.  

Najbardziej dokładne wyniki uzyskuje się stosując metody laboratoryjne i terenowe. 

3.7.2.1. Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika filtracji. 

Badania współczynnika filtracji w oparciu o przepływ płynów przez próbkę ośrodka porowatego 
przeprowadza się na aparatach zwanych permeametrami [Strzelecki i in.,2008] Są dwie podstawowe 
metody badań współczynnika filtracji w permeametrach: 

a) metoda przepływu ustalonego, 

b) metoda przepływu nieustalonego. 

• Metoda przepływu ustalonego 

Metodą przepływu ustalonego oznacza się współczynnik filtracji dla drobnoziarnistych gruntów 
sypkich, niespoistych (żwiry, piaski) jak i spoistych (gliny, iły). Przy czym przy badaniu gruntów 
sypkich próbkę umieszcza się najczęściej w cylindrze lub rurze pomiarowej. Metodyka szczegółowo 
podana została w normie branżowej PN-55/B-05592. Przed badaniem próbki w permeametrze powinny 
być w stanie nasycenia. W tym celu jak podaje Strzelecki i in. [2008] preparuje się je w odpowiedni 
sposób, albo wywołuje próżnię i dopiero później nasyca cieczą lub jak w przypadku prób o większych 
ziarnach (żwiry, piaski), zalewa się je od dołu odgazowaną cieczą, powodując powolny wzrost 
zwierciadła wody. Aby w porach z cieczy nie wydzielał się gaz filtrowana przez próbkę ciecz musi być 
odgazowana. Próbkę odgazowuje się poprzez wcześniejsze wywołanie podciśnienia nad powierzchnią 
cieczy lub jej podgrzanie. Następnie wymusza się przepływ ustalony. Wymuszenie przepływu 
ustalonego polega na zainstalowaniu dwóch przelewów – na dopływie i odpływie wody z permeametru 
(rys. 3.18). 
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Rys. 3.18. Schemat permeametru ITB ZW-K2 [Strzelecki i in.2008]. 

W powyższy sposób uzyskuje się stałą różnicę poziomów wody ∆H wzdłuż określonej drogi 
filtracji l.  

Uzyskując z pomiaru średnicę cylindra d, różnicę poziomów ∆H, długość drogi filtracji l oraz 
wydatek Q, współczynnik filtracji można obliczyć przekształcając wzór Darcy’ego; 

Htd

lV
kT ∆⋅⋅⋅

⋅⋅=
2

4

π
,      (0.32) 

gdzie:  
kT – współczynnik filtracji odniesiony do temperatury w czasie pomiaru, 
F – pole powierzchni przekroju cylindra, 
V - objętość wody jaka przepłynęła przez próbkę w czasie t. 
 
Należy zauważyć, że jest wiele rodzajów konstrukcji permeametrów przystosowanych do badań 

gruntów sypkich i spoistych metodą przepływu ustalonego. Natomiast zgodnie z wymienioną normą 
branżową w budownictwie oznaczenia współczynnika filtracji skał okruchowych wykonuje się właśnie 
za pomocą aparatu ITB-ZWK2 przedstawionego na rysunku  3.18. Należy zauważyć, że dokładność 
oznaczania współczynnika filtracji dla gruntów gruboziarnistych (piaszczystych) w tym aparacie 
wynosi 10%.  

Badania metodą przepływu ustalonego wykonuje się również w aparacie trójosiowego 
ściskania(ATS)  i innych aparatach o różnej konstrukcji. Ich nazwy pochodzą zazwyczaj od ich 
twórców. jak zauważa Strzelecki i inni (2008) szczególnie znane są permeametry Argunowa, Rowe’a, 
Olsena. Dokładniejszy ich opis przedstawiono w pracach Ossowskiego, [1985], Marciniaka i innych, 
[1999].  

• Metoda przepływu nieustalonego 

Jedną z najbardziej uniwersalnych metod oznaczania współczynnika filtracji jest metoda 
przepływu nieustalonego. Można ją stosować podobnie jak poprzednią zarówno w gruntach spoistych, 
jak i w gruntach sypkich. 
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Zasadę pomiaru objaśnioną przez Strzeleckiego i innych [2008] przedstawiono na uproszczonym 

schemacie (rys. 3.19). 

 

Rys. 3.19. Schemat permeametru do badania współczynnika filtracji metodą przepływu 
nieustalonego [Strzelecki i in.,2008] 

Badana skała znajduje się w cylindrze o średnicy D. Cylinder ten jest połączony z rurką o średnicy 
d. Na początku eksperymentu (w chwili t=0) różnica wysokości między powierzchnią wpływu wody do 

próbki (górną) a powierzchnią wypływu (dolną) wynosi h1, natomiast po czasie 
kt  różnica wysokości 

hydraulicznych zmniejsza się do wartości h2. Idąc za Strzeleckim i innymi [2008] rozwiązanie 

przepływu jest możliwe przy założeniu, że w dowolnie wyznaczonej chwili 
ktt <<0 różnica pomiędzy 

wysokościami hydraulicznymi na długości próbki l wynosi ∆H = h. Zatem zgodnie z prawem Darcy’ego 
wydatek wody, która w tym czasie przepłynęła przez próbkę skały jest równy: 

l

hD
kQ T ⋅⋅⋅=

4

2π
.     (0.33) 

W tej samej chwili t przez rurkę o średnicy d przepływa wydatek:               

dt

dhd
Q ⋅⋅−=

4

2π
.     (0.34) 

Jest to efekt tego, że prędkość przepływu w tej rurce jest taka sama jak prędkość opadania w niej 

zwierciadła wody, a prędkość opadania można wyrazić, jako „
dt

dh− ”  

Jak podaje Strzelecki i inni (2008) „Zgodnie z zasadą ciągłości przepływu obydwa wydatki (0.33) 
i (0.34) powinny być takie same: 

dt

dhd

l

hD
kT ⋅⋅−=⋅⋅⋅

44

22 ππ
.    (0.35) 
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Po rozdzieleniu zmiennych w równaniu (0.35) dostajemy: 

h

dh

D

dl
dtkT ⋅⋅−=⋅

2

2

.     (0.36) 

Całkując obustronnie równanie (0.36) względem h i t w przedziale czasowym od 0 do 
kt  i 

przedziale różnicy wysokości hydraulicznych od h1 do h2, dostajemy: 

∫∫ ⋅⋅−=⋅
2

10
2

2 h

h

t

T
h

dh

D

dl
dtk

k

,    (0.37) 

stąd 

2

1
2

2

ln
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Jak widać ze wzoru (0.38), aby otrzymać wartość kT, należy pomierzyć średnice cylindra D, 
średnicę d, długość drogi przepływu l, początkową i końcową różnicę wysokości hydraulicznych h1 i h2 

oraz czas 
kt , po jakim nastąpi obniżenie zwierciadła wody w rurce od wartości h1 do h2.” 

Istotne zalety metody [Strzelecki i inni 2008]: 

� wszystkie wielkości, (poza czasem tk,) można określić przed głównym pomiarem, co pozwala 
na większą uwagę podczas badania na pomiarze czasu opadania zwierciadła wody w rurce, 

� przy bardzo niewielkich wydatkach z dużą dokładnością można określić kT , jest to istotne dla 
skał bardzo słabo przepuszczalnych i opiera się na kwestii odpowiedniego doboru średnic d i D, 

� sama konstrukcja permeametru eliminuje wpływ parowania cieczy, co jest istotne dla skał o 
bardzo małej wodoprzepuszczalności w metodzie przepływu ustalonego. 

Dla gruntów piaszczystych przy badaniu wodoprzepuszczalności średnica d może być równa 
średnicy próbki D. Wówczas permeametr stanowi jedna przeźroczysta rurka i ma ona nazwę rurki 
Kamieńskiego.  

W badaniach przepuszczalności dla gruntów spoistych (gliny, iły) bardzo istotnym czynnikiem 
wpływającym na wodoprzepuszczalność jest konsolidacja. Wówczas współczynnik filtracji wyznacza 
się w specjalnie spreparowanych do tego celu edometrach a sam oznaczony wynik współczynnika 
filtracji winno się podawać włącznie z wartościami naprężeń konsolidujących (Strzelecki i in., 2008) . 
W badaniu tym istotnym szczegółem jest wymóg stosowania prób w stanie nasycenia.  
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