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3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GRUNTÓW I SKAŁ
Monika Bartlewska

3.1. Wprowadzenie.
Znajomość parametrów modeli matematycznych ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego
odwzorowania przebiegu wszystkich rzeczywistych procesów zachodzących w przyrodzie. Dlatego
parametry te powinny być zawsze ściśle zdefiniowane, a ich sposób określania musi być odpowiedni
do istoty, jaką pełnią one w modelu. Ponieważ matematyczny model rzeczywistych procesów
stanowią najczęściej równania różniczkowe z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi,
więc sposób określania parametrów modelu powinien odpowiadać znaczeniu jakie te parametry pełnią
w tych równaniach.
Podstawowymi właściwościami fizycznymi gruntów i skał są: gęstość i lepkość przepływającej
cieczy i szkieletu ośrodka gruntowego, współczynnik porowatości, współczynnik filtracji (współczynnik
przepuszczalności), współczynnik odsączalności (wodochłonność). Mogą być one określane
- metodami laboratoryjnymi,
- metodami terenowymi (polowymi),
- na podstawie znajomości innych parametrów cieczy i skał.
Metody laboratoryjne polegają na pobraniu próbki skały i ewentualnie cieczy, a następnie
wykonaniu badań. Badania mogą być prowadzone na próbkach o nienaruszonej i naruszonej
strukturze skały. Najlepsze wyniki uzyskuje się na próbkach o nienaruszonej strukturze. Metody
laboratoryjne, obok niektórych badań terenowych, należy uznać za najdokładniejsze.
W metodach terenowych badania wykonuje się w miejscu naturalnego występowania skał. W
terenie realizowany jest przepływ cieczy w taki sposób, aby do jego opisu można było wykorzystać
istniejące rozwiązanie przepływu filtracyjnego stanowiące dokładne, modelowe odwzorowanie
przepływu rzeczywistego. Następnie, na podstawie obserwacji i rejestrowania różnych danych
związanych z przepływem, określa się szukane uśrednione parametry skał.
W geotechnice często wykorzystuje się pośrednie metody określania parametrów modeli, tj. na
podstawie oznaczeń innych właściwości skał (parametrów). Związki między różnymi parametrami
mogą mieć charakter czysto empiryczny, mogą też mieć podbudowę teoretyczną. W literaturze
dotyczącej geoinżynierii występuje bardzo wiele zależności empirycznych. Należy wyraźnie
podkreślić, że tego typu związki mają ograniczony zakres stosowania, który powinien być ściśle
przestrzegany. Przy ich wykorzystaniu należy również kierować się oceną ich przydatności
przekazywaną przez innych badaczy. Jeśli natomiast związki między właściwościami zostały
wyprowadzone na drodze teoretycznej tzn. w oparciu o ten sam model, to zakres ich stosowania jest
zwykle dużo szerszy, a ograniczenia stosowania dotyczą wówczas samego modelu.
Podstawowe parametry występujące bezpośrednio w modelach geotechnicznych są powiązane
związkami fizycznymi z wieloma właściwościami skał, które mogą być znane, są prostsze do
oznaczenia lub na podstawie których parametry te są określane. Dlatego problematyka oznaczania
parametrów modeli geoinżynierskich zostanie potraktowana szerzej i obejmie:
- w odniesieniu do przepływającej cieczy: gęstość, lepkość, współczynnik ściśliwości cieczy,
- w odniesieniu do skały: współczynnik porowatości, współczynnik szczelinowatości, skład
granulometryczny, powierzchnię właściwą, wielkość miarodajną ziarna, średnicę miarodajną kanalika,
współczynnik ściśliwości objętościowej skały,
- w odniesieniu do cieczy i skały: współczynnik filtracji, współczynnik przepuszczalności,
współczynnik odsączalności, wodochłonność (współczynnik niedostatku nasycenia), współczynnik
sprężystości pojemnościowej, kapilarność, współczynnik retencji.

3.2. Parametry fizyczne szkieletu gruntowego.
3.2.1. Gęstość szkieletu gruntowego.
Gęstość szkieletu gruntowego
szkieletu

Vs

:

ρs

jest to stosunek masy szkieletu gruntowego

ms do objętości
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ρs =

ms
.
Vs

(3.1)

Oznacza się ją podobnie jak gęstość cieczy w piknometrach. Dla najczęściej występujących
minerałów gęstość waha się w zakresie 2,4 do 3,2 g·cm-3 (tab. 5.1).
Tab. 5.1. Gęstości szkieletu gruntowego minerałów (wg [Jeske i inni, 1966])
Minerał

Gęstość szkieletu
g·cm-3
2,40
2,65
2,72
2,80 - 2,92
2,70 – 3,20

Kaolin
Kwarc
Wapień
Dolomit
Mika

Minerał
Margiel
Gips
Ortoklaz
Limonit

Gęstość szkieletu
g·cm-3
2,83
2,20
2,55
3,80

Dla skał okruchowych takich jak żwiry, piaski, pyły i iły zmienność gęstości jest stosunkowo
niewielka i generalnie mieści się w zakresie od 2,65 do 2,75 g·cm-3 [Jeske i inni, 1966].
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego zależy od składu mineralnego gruntu i domieszek, które
zawiera. Parametr ten oznaczamy dwiema metodami, przy czym wybór metody zależy od rodzaju
gruntu:
METODA PIKNOMETRU (dla gruntów nie zawierających soli mineralnych rozpuszczalnych w
wodzie),
METODA KOLBY LE CHATELIERA (dla gruntów zawierających sole mineralne rozpuszczalne
w wodzie i gruntów organicznych).
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.

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

ρ=

mn
V

gdzie:

ρ - gęstość objętościowa [kg/m3, g/cm3],
mn - masa próbki gruntu w stanie naturalnym [kg, g],
V

- objętość badanej próbki gruntu [m3, cm3].

Metoda wyznaczania gęstości objętościowej gruntu (Metoda pierścienia):
Próbkę gruntu pobiera się z bloku NNS za pomocą pierścienia o znanych wymiarach D=H=4cm.
Przebieg oznaczenia:
1) zważyć i zmierzyć pierścień w celu określenia jego masy i objętości,
2) wcisnąć pierścień równomiernie w grunt,
3) pierścień oczyścić z gruntu z zewnątrz,
4) wyrównać górną i dolną powierzchnię gruntu równo z krawędziami
pierścienia,
5) zważyć pierścień wraz z gruntem, określić masę gruntu mn .

(3.2)
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Rys. 3.1 Pierścień do wyznaczania gęstości objętościowej gruntu
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
1. piasku kalibrowanego, 2. aparatu membranowego, 3. folii i wody
Ad.1.
powierzchnię dokładnie wygładzić łopatą a potem szablonem
ustawić szablon i zaznaczyć ślad okręgu zewnętrznego szablonu
w obrębie wewnętrznego okręgu wykonać dołek, pobierając do pojemnika około 1 dm3 gruntu
zważyć grunt wraz z pojemnikiem (M.+T) i odjąć masę pojemnika T
nad dołkiem, który powinien mieć kształt walca lub ściętego stożka o głębokości 1.0-1.5
średnicy, zdejmuje się szablon i umieszcza się objętościomierz z piaskiem kalibrowanym tak,
aby podstawa znajdowała się wewnątrz zaznaczonego śladu okręgu i otwiera się zasuwkę
po wypełnieniu dołka i stożka objętościomierza zamyka się zasuwkę, a objętościomierz z
piaskiem waży
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

3.2.3 Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

ρ0

oznacza stosunek masy szkieletu gruntowego

ms do objętości skały V (łącznej objętości szkieletu gruntowego i por):

ρo =

ms
.
V

(3.3)

3.2.4 Wilgotność naturalna gruntu
Wilgotnością naturalną (wn) nazywamy stosunek masy wody zawartej w danej próbce gruntu w
warunkach naturalnych do masy szkieletu gruntowego tej próbki

wn =

mw
ms

Gdzie:
wn - wilgotność naturalna [% lub liczba bezwzględna],
mw - masa wody zawarta w próbce [g],
ms - masa szkieletu gruntowego [g].

(3.4)
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W warunkach laboratoryjnych wilgotność gruntu określa się metodą suszenia w temp. 105-110 C. W
tej temperaturze z gruntu ustępuje woda wolna. Czas suszenia do stałej masy wynosi od kilku do
kilkunastu godzin w zależności od spoistości gruntu.
Wilgotność gruntu oprócz metody suszenia można określić metodami przyspieszonymi:
aparatu karbidowego
piknometru wodnego

piknometru powietrznego
aparatury elektronicznej
aparatury radioizotopowej
3.2.5 Porowatość (współczynnik porowatości).
Parametrem charakteryzującym zawartość wolnych przestrzeni w skale jest porowatość
najczęściej określana w polskiej literaturze jako współczynnik porowatości n . Używa się wiele pojęć
porowatości np. efektywna, aktywna, otwarta, zamknięta i inne. Niektóre z tych pojęć nie zostały jasno
zdefiniowane, a więc nie wiadomo dokładnie co oznaczają. Używany przez autorów termin
współczynnik porowatości oznacza stosunek objętości przestrzeni między ziarnami i cząstkami skały
V p do całkowitej objętości skały V :

n=

Vp

(3.5)

V

Przestrzenie te tworzą w skale sieć połączonych ze sobą kanalików o zmiennej geometrii. Do
objętości V p nie są zaliczane zamknięte przestrzenie wypełnionych gazem, znajdujące się wewnątrz
ziaren i cząstek, tj. wchodzące w ich strukturę.
Współczynnik porowatości jest wielkością bezwymiarową. Ma on wartość w przedziale (0,1) i
dlatego może być podawany w %. Jest on określany różnymi metodami - 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:

n=

Vp
V

=

V − Vs
=
V

V−

ms

ρs

V

,

(3.6)

gdzie:
Vs – objętość szkieletu mineralnego,

ms – masa szkieletu mineralnego (masa suchej próbki skały),

ρ s – gęstość szkieletu gruntowego,
V – całkowita objętość skały o masie ms (próbki).
Porowatość jest również określana na podstawie innych właściwości skał:

n=

ρs − ρo
ρ ⋅ 100
=
ρs
100 + wn

,

(3.7)

Można wykazać, że współczynnik porowatości nie zależy od wielkości cząstek i ziaren
szkieletu mineralnego. Przykładowo jeśli wszystkie ziarna miałyby kształt kuli o tej samej średnicy i
byłyby ułożone w ten sposób, że linie łączące środki kul tworzyłyby 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 wynosi
25,95%. Współczynnik porowatości jest natomiast uzależniony od jednorodności uziarnienia, kształtu
ziaren i cząstek, wzajemnego ich ułożenia.
Wartości współczynnika porowatości dla różnych skał mogą być mocno zróżnicowane (tab. 5.2).
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Tabela 5.2. Współczynnik porowatości różnych rodzajów skał (wg [Pazdro, 1983]).
Rodzaj skały

Gleba
Torf
Węgiel
Muły świeże
Iły plastyczne
Iły zwarte
Iłołupki
Gliny
Lessy gliniaste
Lessy
Piaski
Piaskowce
Szarogłazy

Współczynnik
porowatości
%
45 – 65
76 – 89
0,1 – 6,0
50 – 90
35 – 70
18 – 35
0,5 – 15
24 – 42
25 – 35
40 – 65
20 – 48
0,9 – 28
0,4 – 1,0

Rodzaj skały

Żwiry
Margle łąkowe
Margle ilaste
Kreda pisząca
Wapienie i dolomity zbite
Martwice wapienne
Fyllity
Marmury
Kwarcyty
Gnejsy
Bazalty
Porfiry
Granity

Współczynnik
porowatości
%
20 – 55
20 – 32
20 – 49
3 – 55
0,2 – 7,0
20 – 32
0,5 – 10
0,1 – 6,0
0,008 – 3,5
0,02 – 2,5
0,2 – 3,0
0,4 – 6,0
0,2 – 2,2

Oprócz współczynnika porowatości, do opisu wolnych przestrzeni między ziarnami i cząstkami
w skale używa się wskaźnika porowatości. Wskaźnik porowatości ε został zdefiniowany jako
stosunek objętości por V p do objętości szkieletu mineralnego Vs :

ε=

Vp

.

Vs

(3.8)

Między wskaźnikiem porowatości a współczynnikiem porowatości zachodzą relacje:

ε=

n
1− n

n=

ε

1+ ε

.

(3.9)

W geotechnice używa się także pojęcia współczynnika porowatości powierzchniowej.
Współczynnik porowatości powierzchniowej nF odnosi się do powierzchni skały. Jest zdefiniowany
jako stosunek pola powierzchni por lub szczelin Fp , występujących w przekroju skały do całkowitej
powierzchni tego przekroju F :

nF =

Fp
F

.

(3.10)

Odpowiednikiem współczynnika porowatości powierzchniowej w skałach, w których występują
szczeliny jest współczynnik szczelinowatości ns . Jest on zdefiniowany jako

ns =

b ∑l
F

=

Fs
,
F

(3.11)

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.
Oznaczanie współczynnika szczelinowatości następuje poprzez pomiar powierzchni szczelin Fs
na całkowitej powierzchni skały F . Przy jego
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oznaczaniu istotny jest dobór wielkości powierzchni F .

3.2.6. Opis makroskopowy gruntu
Poniżej w tabeli przedstawiono opis makroskopowy gruntu:

3.2.7 Wskaźniki konsystencji gruntu
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Nie jest jasne, czy norma PN-EN ISO 14688-1 likwiduje pojęcie stanu, pozostawiając
tylko pojęcie konsystencji gruntu, czy tylko zamienia znaczenia określeń stan i
konsystencja
• Norma ISO wyróżnia sześć konsystencji (stanów według PN). Zmieniają się nazwy
konsystencji półzwartej
zwartą oraz zwartej
bardzo zwartą.
• Do oznaczenia konsystencji gruntu stosuje się wskaźnik konsystencji.
Zmienia się granica pomiędzy konsystencją (stanem) miękkoplastycznym i płynnym.
•

Według nowej normy ISO oceny konsystencji gruntów dokonujemy w oparciu o dwa
wskaźniki:
• Stopień plastyczności IL
• Wskaźnik konsystencji IC

wn − wp
wL − wn
(3.12)
IL =
IP
IP
KONSYSTENCJĘ GRUNTÓW (stan gruntu wg normy PN-86) drobnoziarnistych,
spoistych określa parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego
wzoru:
wn − w p
(3.13)
IL =
wL − w p
w którym:
IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana),
IC =

wn - wilgotność naturalna [% lub liczba niemianowana],
wp - granica plastyczności [% lub liczba niemianowana],
wL - granica płynności [% lub liczba niemianowana].
Spoistość gruntu określa parametr zwany wskaźnikiem plastyczności Ip obliczany
według wzoru:
I P = wL − wP
(3.14)

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.
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Rys. 3.2 Konsystencje i stany konsystencji gruntów
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

A – aktywność koloidalna
Ip – wskaźnik plastyczności
fi – zawartość frakcji iłowej w procentach wg normy
Makroskopowe określenie stopnia plastyczności
zgodnie ze starą normą (badanie
dopuszczone przez nową normę) polega na określeniu liczby wałeczkowań (tabela)

Wówczas
liczymy z wykorzystaniem aktywności koloidalnej
podanymi danymi)
1,25

(przyjmując ją zgodnie z

gdzie:
1,25 – ilość wody którą traci wałeczek przy jednokrotnym wałeczkowaniu, w procentach
X – liczba wałeczkowań
A – aktywność koloidalna
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fi- średnia zawartość frakcji iłowej w procentach (tabela)

Do określenia wskaźnika konsystencji i stopnia plastyczności potrzebne są laboratoryjne
oznaczenia granic: płynności i plastyczności.
Norma ISO dopuszcza stosowanie - do określenia konsystencji gruntu - stopienia
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).
Konsystencje gruntów drobnoziarnistych
IL

IC

(stopień plastyczności)

(wskaźnik konsystencji)

płynna

>0,75

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

bardzo zwarta

<0

>1

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,
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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.
Granicą skurczalności (ws) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu zwartego i bardzo
zwartego, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objętości i
jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy.

V.2.3. Współczynnik ściśliwości objętościowej skały, edometryczny moduł
ściśliwości.
Współczynnik ściśliwości objętościowej skały β jest zdefiniowany jako ujemna wartość ilorazu
względnej zmiany objętości skały
wielkości zmiany naprężeń

β =−

∂V
.
V ∂σ

∂σ :

∂V
wywołanej zmianą naprężeń w szkielecie mineralnym, do
V
(5.12)

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:

β =−

F ∂h
∂V
1
=−
= ,
V ∂σ
F h ∂σ E

(5.13)

gdzie:
F - przekrój próbki w kierunku normalnym do obciążenia σ,
h – wysokość próbki,
E - edometryczny moduł ściśliwości.
Przy oznaczaniu właściwości mechanicznych skał badania edometrycznego modułu ściśliwości
są jednymi z podstawowych badań. Wykonuje się je w różnej konstrukcji edometrach. Wartości
edometrycznych modułów ściśliwości są bardzo zróżnicowane.
Zakres zmienności współczynników ściśliwości objętościowej niektórych skał przedstawiono w
tab. 5.3 i 5.4. W tab. 5.3 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.
Tabela 5.3. Orientacyjny zakres wartości współczynników ściśliwości objętościowej skał
określony na podstawie przedstawionych przez [Jeske i inni, 1966] edometrycznych modułów
ściśliwości.
Rodzaj skały
Żwiry i pospółki
Piaski grube i średnie
zagęszczone
średnio zagęszczone
luźne
Piaski drobne i pylaste
zagęszczone
średnio zagęszczone
lużne
Piaski gliniaste, pyły gliny iły
zwarte
półzwarte

Β
Pa-1
1,25E-08 – 3,33E-09
1,25E-08 – 5,00E-09
2,00E-08 – 6,67E-09
5,00E-08 – 1,25E-08
2,00E-08 – 6,45E-09
5,00E-08 – 1,00E-08
6,67E-08 – 2,00E-08
8,33E-09
3,33E-08 – 8,33E-09
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twardoplastyczne
plastyczne
miękkoplastyczne

8,33E-08 – 1,11E-08
2,50E-07 – 1,67E-08
5,00E-06 – 8,33E-08

W kolejnej tabeli zamieszczono typowe wartości przedstawiane w literaturze.
Tabela 5.4. Współczynniki objętościowe niektórych skał.
Β
Pa-1
10E-06 – 10E-08
10E-07 – 10E-09
10E-08 – 10E-10
10E-08 – 10E-10

Rodzaj skały
Ił
Piasek
Żwir
Skały zwięzłe

3.2.9. Skład granulometryczny.
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 skały 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. 3.3) lub podaje się częstość, z jaką występują ziarna o określonym
przedziale wielkości.
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Rys. 3.3. Typowy wykres uziarnienia skały. Przy dostatecznie gęstym rozbiciu na frakcje
krzywą uziarnienia można przedstawić jako krzywą składającą się z odcinków prostych.

3.2.10. Powierzchnia właściwa.
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Stosuje się różne definicje powierzchni właściwej skał. Jest to stosunek łącznej powierzchni
ziaren i cząstek ΣFz przy czym odnosi się go albo do całkowitej objętości skały, albo do objętości
szkieletu gruntowego, albo masy skały. Używane przez autorów pojęcie powierzchni właściwej s
będzie oznaczać stosunek łącznej powierzchni ziaren i cząstek ΣFz znajdujących się w całkowitej
objętości skały V do tej objętości:

s=

∑F

z

V

.

(3.15)

Powierzchnia właściwa jest istotną właściwością skał. Na jej podstawie można wnioskować o
przepuszczalności skały, parametrach wytrzymałościowych, właściwościach sorpcyjnych, transporcie
zanieczyszczeń w skale.
Powierzchnię właściwą określa się różnymi metodami. Dobre wyniki oznaczeń otrzymuje się
metodami opartymi na pomiarze adsorpcji gazów, par [Kowalski, 2004] oraz metodą ciepła zwilżania i
metodą desorpcji glikolu etylenowego. Ponadto stosuje się metody polegające na wtłaczaniu do
ośrodka porowatego rtęci, lub badaniu wypływu wody z nasyconej próbki, w warunkach wytwarzania
podciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego. Pomiar tą metodą jest zbliżony do pomiaru
kapilarności biernej, która omówiona będzie w dalszej części rozdziału.
W gruntoznawstwie i hydrogeologii najczęściej stosuje się metodę polegającą na adsorpcji błękitu
metylenowego (Myślińska 1998), a przede wszystkim na podstawie składu ziarnowego. Stąd ostatnia
z nich omówiona zostanie bardziej szczegółowo.

Oznaczanie powierzchni właściwej na podstawie składu ziarnowego.
Zgodnie z definicją, powierzchnia właściwa dla materiału złożonego z ziaren o jednakowej
wielkości i jednakowym kształcie wynosi:

Vs
V ⋅ (1 − n )
⋅ Fz
⋅ Fz
Fz N ⋅ Fz Vz
(1 − n ) ⋅ Fz = A ⋅ (1 − n ) ,
Vz
∑
s=
=
=
=
=
V
V
V
V
Vz
a

(3.16)

gdzie: N - ilość ziaren w całkowitej objętości materiału V, Fz - powierzchnia pojedynczego ziarna,
Vs - objętość wszystkich ziaren (szkieletu ziarnowego) w objętości V, Vz - objętość pojedynczego
ziarna, n - współczynnik porowatości, A - współczynnik kształtu ziarna, a - największy wymiar ziarna.
Współczynnik kształtu ziarna A można określić na podstawie powierzchni granicznej ziarna Fz,
jego objętości Vz i największego wymiaru a:

A= a⋅

Fz
.
Vz

(3.17)

Przykładowo, jeśli ziarna mają kształt kuli o średnicy d, to a = d i A = 6. Współczynnik kształtu
ziaren ma również wartość 6, jeśli ziarna mają kształt sześcianu o boku a, lub walca o średnicy
podstawy a i wysokości a. Jeśli natomiast ziarna są wydłużone lub płaskie, to wartość A wyraźnie
wzrasta.
Dla materiału o zróżnicowanym uziarnieniu, składającego się z mieszaniny Nf zbiorów ziaren
(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:
Nf

s=

∑F

z

V

=

∑ (N
i =1

i

V

⋅ Fi )

 msi

⋅ Fi 
Nf
i =1  si ⋅ Vi
 = ρ ⋅ (1 − n ) ⋅  g i ⋅ Ai
=
∑
s

msc
i =1  ρ si ⋅ ai
ρ s ⋅ (1 − n )
Nf

∑  ρ


 ,


gdzie: Ni - ilość ziaren i-tego zbioru, Fi - powierzchnia ziarna i-tego zbioru, ρsi - gęstość szkieletu
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materiałowego i-tego zbioru, msi - masa materiału i-tego zbioru, Vi - objętość ziarna i-tego zbioru, msc –
całkowita masa materiału, ρ s - 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.
W przypadku naturalnych gruntów powierzchnię właściwą można określić 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. 5.2 możemy wyrazić jako:

s=

ΣFz
= ρ s ⋅ (1 − n ) ⋅
V

100

∫
0

 Gi −1 A dG 
A ⋅ dG
,
= ρ s ⋅ (1 − n ) ⋅ ∑  ∫ i ⋅

ρs ⋅ a
a 
i  Gi ρ si

(3.18)

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. 5.2 (G=f(a) oznacza wartość w procentach wyrażającą
stosunek masy ziaren mniejszych od a w odniesieniu do całkowitej masy próbki).

3.3. Parametry filtracyjne ośrodka porowatego.
3.3.1. Wznios kapilarny.
Kanaliki utworzone z porów gruntu można uważać za kapilary. W 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:

hk =

2 σ np cos θ

ρgr

,

(3.19)

gdzie:
σnp – napięcie powierzchniowe między fazą gazową a ciekłą,
θ – kąt zwilżania,
ρ – gęstość cieczy,
g – przyśpieszenia ziemskie,
r – promień kapilary.
Kapilarność czynną i bierną oznacza się w odmienny sposób w różnego rodzaju
kapilarymetrach. Dla potrzeb hydrogeologii i mechaniki gruntów najczęściej kapilarność czynną
oznacza się na próbkach o naruszonej strukturze umieszczanych w rurkach szklanych o niewielkiej
średnicy. Grunt w stanie powietrzno - suchym należy tak rozdrobnić, aby nie było w nim grudek. Do
rurki szklanej, zaopatrzonej u dołu w filtr lub siatkę (rys. 5.5), wsypuje się porcjami badany grunt,
każdorazowo w takiej ilości, aby powstała warstwa grubości 2 cm.
Każdą warstwę zagęszcza się. Po napełnieniu rurki gruntem wstawia się ją do naczynia w
pozycji pionowej tak, aby zanurzenie dolnego końca rurki wynosiło 1cm.
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Rys. 3.4. Schemat stanowiska do oznaczania kapilarności czynnej.
Wysokość kapilarnego podnoszenia się wody obserwuje się po zmianie zabarwienia gruntu.
W ciągu całego procesu badania należy uzupełniać wodę w naczyniu, aby utrzymać 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 uzyskania dwóch jednakowych wyników. Za początek kapilarnego
podnoszenia się wody przyjmuje się czas, w którym poziom wody w gruncie zrówna się z poziomem
wody w naczyniu. Maksymalna, końcowa wysokość hkc, na którą wzniesie się woda w skale stanowi
kapilarność czynną. Wysokość kapilarnego podnoszenia się wody, mierzy się od poziomu wody w
naczyniu do linii zmiany zabarwienia gruntu.
Kapilarność bierną określa się na zasadzie pomiaru wielkości podciśnienia względem ciśnienia
atmosferycznego, mierzonego w centymetrach słupa wody, przy którym przebija się powietrze przez
próbkę gruntu. Oznaczenie przeprowadza się na próbce powietrzno – suchego gruntu, z którego
odsiewa się ziarna większe niż 2 mm. Kapilarność bierną określa się na przyrządzie przedstawionym
na rys. nr 3.5.
200 cm

Sączek z bibuły
filtracyjnej

100 cm

Lejek

Próbka gruntu

h
Rurka elastyczna

GEOTECHNIKA
KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Rys. 3.5. Schemat aparatu do oznaczanie kapilarności biernej.
Próbkę skały w ilości ok. 20 g wsypuje się małymi porcjami do lejka każdorazowo ugniatając
lekko jej powierzchnię w celu usunięcia z próbki pęcherzyków powietrza. Napełnianie lejka gruntem
powietrzno - suchym odbywa się przy częściowym zanurzeniu lejka w wodzie. Badanie przeprowadza
się w dwóch etapach. Najpierw wykonuje się badanie wstępne, a następnie badanie właściwe.
Badanie wstępne przeprowadza się w ten sposób, że lejek z próbką gruntu podnosi się
równomiernie (bez drgań) z prędkością około 1 cm/s do chwili, gdy pod próbką utworzy się pęcherzyk
powietrza. Następnie mierzy się różnicę między spodem próbki gruntu a zwierciadłem wody w
naczyniu. Pomierzoną różnicę przyjmuje się za wstępną wielkość kapilarności biernej hw.
Badanie właściwe przeprowadza się równolegle na dwu następnych próbkach w ten sposób, że
lejek podnosi się z prędkością 1 cm/s do wysokości 0,7 Hw. Na tej wysokości pozostawia się go
nieruchomo na okres 5 min. obserwując jednocześnie, czy pod próbką nie tworzy się pęcherzyk
powietrza. Jeśli w ciągu 5 min. nie utworzy się podnosi się lejek z prędkością 1 cm/s do położenia
wyższego o 5 cm. Tę procedurę powtarza się do momentu pojawienia się pęcherzyka powietrza pod
próbką badanego gruntu. W momencie utworzenia się pęcherzyka powietrza mierzy się czas t, jaki
upłynął od chwili zatrzymania lejka na ostatnim poziomie oraz wysokość poziomu h [cm] ponad
zwierciadłem wody w naczyniu.

3.3.2. Współczynnik filtracji.
Istnieje bardzo wiele metod określania współczynnika filtracji. Można go wyznaczać realizując
przepływ różnych cieczy i gazów przez próbki skały, przez skały w miejscu ich występowania, na
podstawie składu granulometrycznego. Najbardziej dokładne wyniki uzyskuje się stosując metody
laboratoryjne i terenowe.

3.3.2.1. Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika filtracji.
Badania współczynnika filtracji w oparciu o przepływ płynów przez próbkę ośrodka porowatego
przeprowadza się na aparatach zwanych permeametrami. W przypadku ściśliwych, bardzo słabo
przepuszczalnych gruntów współczynnik filtracji można oznaczyć wykonując badania konsolidacji.
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 zarówno dla gruntów sypkich
(żwiry, piaski) jak i spoistych (gliny, iły). Przy badaniu gruntów sypkich próbkę umieszcza się
najczęściej w cylindrze lub rurze pomiarowej. Jeśli to możliwe próbka powinna mieć nienaruszoną
strukturę i być w pełni nasycona badaną cieczą (np. wodą, ropą naftową). W przypadku próbek skał, o
naruszonej strukturze, najczęściej najpierw się je suszy a następnie umieszcza w cylindrze
warstwami, poddając każdą warstwę zagęszczeniu. Przed badaniem próbki w permeametrze powinny
być w stanie nasycenia, tzn. takim, w którym wszystkie pory są wypełnione cieczą. W tym celu albo
preparuje się je w odpowiedni sposób, albo wywołuje się próżnię i dopiero później nasyca cieczą albo,
jak to ma miejsce w przypadku prób o większych ziarnach (żwiry, piaski), zalewa się je od dołu
odgazowaną cieczą, powodując bardzo wolny wzrost zwierciadła wody. Filtrowana przez próbkę ciecz
musi być odgazowana, aby w porach z cieczy nie wydzielał się gaz. Odgazowanie może nastąpić
przez wcześniejsze wywołanie podciśnienia nad powierzchnią cieczy lub jej podgrzanie, albo przez
zastosowanie filtrów, przez które ciecz będzie przepływać, zanim będzie użyta w permeametrze.
Następnie wymusza się przepływ ustalony. Polega to zwykle na zainstalowaniu dwóch przelewów –
na dopływie i odpływie wody z permeametru (rys. 3.6).
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Rys. 3.6. Schemat permeametru ITB ZW-K2.
W ten sposób wytwarza się stałą różnicę poziomów wody ∆H wzdłuż określonej drogi filtracji l.
Mierząc średnicę cylindra d, różnicę poziomów ∆H, długość drogi filtracji l oraz wydatek Q,
współczynnik filtracji można obliczyć przekształcając wzór reprezentujący prawo Darcy’ego;

kT =

4 ⋅V ⋅ l
,
π ⋅ d 2 ⋅ t ⋅ ∆H

(3.20)

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.
Istnieje wiele różnego rodzaju konstrukcji permeametrów przystosowanych do badań gruntów
sypkich i spoistych metodą przepływu ustalonego. Zgodnie z normą branżową w budownictwie
oznaczenia współczynnika filtracji skał okruchowych wykonuje się za pomocą aparatu ITB-ZWK2 (rys.
5.7). Badania są wykonywane w zakresie spadków hydraulicznych od 0,3 do 0,8 przy przepływie wody
w dwóch kierunkach – z dołu do góry i z góry na dół. Dokładność oznaczania współczynnika filtracji
dla gruntów piaszczystych w tym aparacie wynosi 10%.
Badania metodą przepływu ustalonego wykonuje się również w aparacie trójosiowego ściskania
i innych aparatach o zróżnicowanej konstrukcji. Ich nazwy pochodzą zazwyczaj od ich twórców.
Szczególnie znane są permeametry Argunowa, Rowe’a, Olsena. Szerszy Ich opis przedstawiono w
pracy [Ossowskiego, 1985], [Marciniaka i innych, 1999]. Duże znaczenie w metodyce badań
współczynnika filtracji mają rozwiązania przedstawione przez Rowe’a i Olsena. Są to aparaty
przystosowane do oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych. Pierwszy z nich ( rys. 5.8)
umożliwia pomiar współczynnika filtracji skał anizotropowych w kierunku poziomym i pionowym. W
kierunku pionowym współczynnik filtracji określany jest ze wzoru(3.20), natomiast w poziomie
realizowany jest przepływ radialny i współczynnik filtracji określa się z wzoru jak dla studni doskonałej
wykonanej w warstwie o napiętym zwierciadle wody.
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Rys. 3.7. Aparat Rowe’a (wg [Ossowskiego, 1985]).
W aparacie Olsena zastosowano tzw. metodę flow-pump. Polega ona na wymuszeniu
przepływu ze stałym wydatkiem za pomocą pompy tłokowej (rys. 3.8).

Rys. 3.8 Schemat aparatu Olsena (wg [Ossowskiego, 1985]).
Niektóre tego typu aparaty umożliwiają przygotowanie próbek do badań jako ośrodków
dwufazowych (w ośrodkach dwufazowych wszystkie pory wypełnione są cieczą). Usunięcie gazów z
por gruntu polega na cyklicznym wywoływaniu podciśnienia (względem ciśnienia atmosferycznego) i
napełnianiu odgazowaną cieczą.
Badania współczynnika filtracji metodą przepływu ustalonego przeprowadza się zazwyczaj przy
zadawaniu wielu różnic wysokości hydraulicznej ∆H 1 , ∆H 2 ..., ∆H N , tj. wielu wartości spadków
hydraulicznych:

I1 =

∆H 1
,
l

I2 =

∆H 2
,
l

L,

IN =

∆H N
.
l

Dla każdej różnicy ∆H i wielokrotnie mierzony jest wydatek Qi i obliczana wartości prędkości
filtracji:

v1 =

4 Q1

πd

2

, v2 =

4 Q2

πd

2

, ..., v N =

4 QN

π d2
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W ten sposób dla każdej wartości spadku hydraulicznego I przypisuje się odpowiadającą jej
wartość prędkości filtracji v. Jeśli powstałe w ten sposób punkty (I 1 , v1 ), (I 2 , v 2 ), K , (I n , v n ) nanieść
na wykres (I, v), okaże się, że nie leżą one idealnie na prostej. Jest to związane przede wszystkim z
dokładnością wykonywana pomiarów. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie tych punktów do
zależności v = kI powinno się zastosować metody statystyczne - w tym przypadku metodę regresji
liniowej. Najczęściej wykorzystywana jest do tego celu klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.
Polega ona na poprowadzeniu prostej, najlepiej dopasowanej do punktów pomiarowych (rys. 3.9).

v = k ⋅ I metodą regresji liniowej.

Rys. 3.9. Określenie zależności
Dla linii prostej wyrażonej jako

(3.21)
v = kT I
dopasowanie polega na wyznaczeniu stałej, tj. kT. Określona na tej zasadzie wartość
współczynnika filtracji wynosi:
N

∑ I i ⋅ vi
kT =

i =1
N

∑
i =1

.

(3.22)

I i2

Sposób ten umożliwia określenie wartości kT z przedziałem ufności odpowiadającym
założonemu poziomowi ufności.

Metoda przepływu nieustalonego
Bardzo uniwersalną metodą oznaczania współczynnika filtracji jest metoda przepływu
nieustalonego. Stosowana jest zarówno do gruntów spoistych, jak i do gruntów sypkich.
Zasada pomiaru objaśniona zostanie na uproszczonym schemacie (rys. 3.10).
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Rys. 3.10. Schemat permeametru do badania współczynnika filtracji metodą przepływu
nieustalonego.
W cylindrze o średnicy D znajduje się badana skała. Cylinder ma połączenie z przeźroczystą
rurką o stałej średnicy d. W chwili początkowej t = 0 różnica wysokości hydraulicznych między
powierzchnią wpływu wody do próbki (górną) a powierzchnią wypływu (dolną) wynosi h1. Po czasie t k
różnica wysokości hydraulicznych zmniejsza się do wartości h2.
Aby rozwiązać przepływ w permeametrze, przyjmijmy, że w dowolnie wybranej chwili 0 < t < t k
różnica wysokości hydraulicznych na długości próbki l wynosi ∆H = h. Zgodnie z prawem Darcy’ego
wydatek wody przepływający w tym momencie przez skałę wynosi:

Q = kT ⋅

π ⋅ D2 h

⋅ .
l

4

(3.23)

W tej samej chwili t przez dowolny przekrój rurki o średnicy d przepływa wydatek:

Q=−

π ⋅ d 2 dh
⋅

4

dt

.

(3.24)

Wynika to z faktu, że prędkość przepływu w tej rurce jest taka sama jak prędkość opadania w
niej zwierciadła wody, a prędkość opadania można wyrazić jako „ −

dh
”
dt

Zgodnie z zasadą ciągłości przepływu obydwa wydatki (3.23) i (3.24) powinny być takie same:

kT ⋅

π ⋅ D2 h
4

⋅

l

=−

π ⋅ d 2 dh
4

⋅

dt

.

(3.25)

Otrzymane równanie (3.25) jest równaniem różniczkowym pierwszego rzędu. Po rozdzieleniu
zmiennych dostajemy:

k T ⋅ dt = −

l ⋅ d 2 dh
⋅ .
D2 h

(3.26)

Całkując obustronnie równanie (3.26) po h i t w przedziale czasowym od 0 do t k i przedziale
różnicy wysokości hydraulicznych od h1 do h2, dostajemy:
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l ⋅ d 2 2 dh
⋅
=
−
⋅
,
k
dt
∫0 T
D 2 h∫1 h

(3.27)

h
d 2 ⋅l
⋅ ln 1 .
2
h2
D ⋅ tk

(3.28)

tk

h

stąd

kT =

Jak widać ze wzoru (3.28), 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 t k , po jakim nastąpi obniżenie zwierciadła wody w rurce od wartości h1 do h2.
W metodzie przepływu nieustalonego współczynnik filtracji może być określony przy różnych
wartościach h1 i h2. Jako wynik oznaczenia można wówczas wziąć średnią. Przy większej ilości badań
rozkład wartości współczynnika filtracji powinien być normalny i można zastosować metody
statystyczne.
Przedstawiona metoda ma istotne zalety:
1) wszystkie wielkości, oprócz czasu tk, można określić przed właściwym pomiarem, a podczas
badania skupić się wyłącznie na pomiarze czasu opadania zwierciadła wody w rurce,
2) można z dużą dokładnością określić kT przy bardzo niewielkich wydatkach, a więc dla skał
bardzo słabo przepuszczalnych. Jest to tylko kwestia odpowiedniego doboru średnic d i D,
3) konstrukcja permeametru umożliwia wyeliminowanie wpływu parowania cieczy, co dla skał o
bardzo małej wodoprzepuszczalności jest istotnym problemem w metodzie przepływu
ustalonego.
Przy badaniu wodoprzepuszczalności gruntów piaszczystych średnica d może być równa
średnicy próbki D. Permeametr stanowi wówczas jedna przeźroczysta rurka. Nosi ona nazwę rurki
Kamieńskiego.
W badaniach przepuszczalności gruntów spoistych (gliny, iły) istotnym czynnikiem wpływającym
na wodoprzepuszczalność jest konsolidacja. Współczynnik filtracji określa się wówczas w
przystosowanych do tego celu edometrach. Oznaczone wartości współczynnika filtracji powinno się
podawać łącznie z wartościami naprężeń konsolidujących. Szczególną uwagę należy też zwracać na
stan próby. Próba powinna być w stanie nasycenia (wszystkie pory wypełnione przepływającą cieczą).
Przykład rozwiązania permeametru do badań gruntów spoistych metodą przepływu
nieustalonego przy zastosowaniu dwóch rurek (rys. 3.11) przedstawili [Ossowski, Żak, 1975]. W
aparacie tym można preparować próby jako dwufazowe, zadawać naprężenia konsolidujące i mierzyć
wielkość osiadań próby.
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Rys. 3.11. Schemat aparatu do badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych.
Jeśli w rurkach o tej samej średnicy wysokość obniżenia zwierciadła w jednej z nich jest taka
sama jak wzniosu w drugiej rurce, można uznać, że próba była dwufazowa i współczynnik filtracji
zostanie określony poprawnie. Współczynnik filtracji dla takiego schematu przepływu oblicza się z
wzoru:

kT =

h
d 2 ⋅l
⋅ ln 1 .
2
h2
2 D ⋅ tk

Oznaczenia symboli w powyższym wzorze są takie same jak we wzorze (3.28).

(3.29)

