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WERYFIKACJA WYZNACZANIA WSPÓàCZYNNIKA
FILTRACJI GRUNTÓW NIESPOISTYCH ZA POMOCĄ
WZORÓW EMPIRYCZNYCH W UJĉCIU ICH
MIKROSTRUKTURY
Krzysztof Parylak, Zo¿a ZiĊba, Alicja Buádys, Kinga Witek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocáawiu
Streszczenie. W pracy przedstawiono znaczenie cech ksztaátu cząstek gruntów niespoistych w procesie ¿ltracji wody oraz ich rolĊ w ujĊciu normy Eurokod 7. Szczególnej
analizie poddano sposób wyznaczania wspóáczynnika ¿ltracji na podstawie wzorów empirycznych, które zgodnie z wymienioną normą mają stanowiü wiarygodne narzĊdzie do
okreĞlania tego parametru dla gruntów niespoistych. Oceny przydatnoĞci tej metody dokonano na podstawie doĞwiadczalnych badaĔ dwóch gruntów niespoistych o jednakowym
drobnym uziarnieniu, ale o skrajnie zróĪnicowanych cechach ksztaátu cząstek. Wery¿kacjĊ
obliczeĔ wspóáczynnika ¿ltracji przeprowadzono dla najczĊĞciej stosowanych w praktyce
wzorów empirycznych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badaĔ laboratoryjnych
wykonanych na próbkach gruntów o takich samych wskaĨnikach porowatoĞci, jakie przyjmowano w metodzie obliczeniowej. W konkluzji wykazano, Īe zalecane przez Eurokod 7
wykorzystywanie wzorów empirycznych do wyznaczania wspóáczynnika ¿ltracji gruntów
niespoistych nie jest wiarygodnym sposobem okreĞlania tego parametru, gáównie z powodu
pomijania lub niedostatecznego uwzglĊdnienia wpáywu ich mikrostruktury.
Sáowa kluczowe: wspóáczynnik ¿ltracji, mikrostruktura gruntów, wzory empiryczne

WSTĉP
Wspóáczynnik ¿ltracji (k) jest parametrem de¿niującym zdolnoĞü oĞrodka gruntowego do przepáywu w nim wody. W duĪym stopniu zaleĪy od takich cech gruntów, jak:
uziarnienie, porowatoĞü, skáad mineralny, stopieĔ wilgotnoĞci, a takĪe od nadal niedocenianego ksztaátu i tekstury powierzchni cząstek [Cadergen 1997, Head i Epps 2011].
Z punktu widzenia praktyki inĪynierskiej szczególnie istotny jest prawidáowy opis
zjawiska przepáywu wody w gruncie i precyzyjne wyznaczenie charakteryzującego go
Adres do korespondencji – Corresponding author: Zo¿a ZiĊba, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocáawiu, Instytut Budownictwa, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocáaw, e-mail: zo¿a.zieba@
up.wroc.pl

44

K. Parylak i in.

wspóáczynnika ¿ltracji. Zaáącznik S do normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-2] wyróĪnia
cztery metody badaĔ tego parametru, jakimi są: badania polowe, badania laboratoryjne,
szacowanie z badania edometrycznego oraz empiryczne korelacje ze skáadem granulometrycznym.
WartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji uzyskane na podstawie metod opartych na ¿zycznym
przepáywie wody przez grunt (metody polowe i laboratoryjne) w sposób najbardziej dokáadny uwzglĊdniają wpáyw geometrii ziaren na wartoĞü wspóáczynnika k. Problematyczne natomiast staje siĊ wprowadzenie cech ksztaátu cząstek do wzorów empirycznych.
TrudnoĞü ujĊcia mikrostruktury gruntów w formuáach obliczeniowych powoduje, Īe
uzyskane na ich podstawie wyniki nie powinny byü uznawane za wiarygodne. Budzi zatem uzasadnioną wątpliwoĞü fakt, Īe zgodnie z zaáącznikiem S do normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-2] wzory empiryczne pozwalają w „doĞü dokáadny” sposób okreĞliü wspóáczynnik ¿ltracji w przypadku jednorodnych gruntów niespoistych.
Celem podjĊtych w niniejszej pracy analiz jest wery¿kacja wiarygodnoĞci stosowanych w praktyce metod wyznaczania wspóáczynnika ¿ltracji gruntów niespoistych
na podstawie wzorów empirycznych. Mimo Īe sposób ten jest powszechnie uwaĪany
za maáo dokáadny, bardzo czĊsto traktowany jest jako wygodne narzĊdzie, gáównie ze
wzglĊdu na áatwoĞü okreĞlania cech uziarnienia, jak równieĪ metod obliczeĔ [Szymkiewicz i Kryczaááo 2011].
ZNACZENIE KSZTAàTU CZĄSTEK GRUNTÓW W PROCESIE RUCHU
WODY ORAZ W UJĉCIU NORMY EUROKOD 7
ZaleĪnoĞü miĊdzy zdolnoĞciami ¿ltracyjnymi oĞrodka gruntowego a strukturą porową
jest przedmiotem stosunkowo nielicznych badaĔ, a w wiĊkszoĞci analizy te ograniczają
siĊ do okreĞlania wpáywu wielkoĞci porów [Garcia-Bengochea 1978, Sasal i in. 2006].
Na ogóá pomijane są takie cechy, jak geometria i skon¿gurowanie powierzchni cząstek,
które są szczególnie istotne, zwáaszcza w przypadku drobnych gruntów niespoistych. Jak
wykazano we wczeĞniejszej pracy [Parylak i ZiĊba 2012], mikrostruktura gruntów determinuje wielkoĞü i ksztaát przestrzeni porowej, decydując tym samym o zdolnoĞci utrzymywania w nich wód związanych i stykowych. Ich obecnoĞü powoduje zmniejszenie objĊtoĞci porów, przez którą moĪe odbywaü siĊ swobodny przepáyw wody, a wiĊc de¿niuje
wielkoĞü porowatoĞci efektywnej, warunkującej ruch wody w oĞrodku gruntowym.
W ujĊciu normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-2] okreĞlenie ksztaátu cząstek jest elementem
analizy makroskopowej gruntów gruboziarnistych, do których zaliczane są grunty charakteryzujące siĊ wielkoĞcią ziaren od 0,063 do 63 mm, a wiĊc od piasku drobnego do Īwiru
grubego [PN-EN ISO 14688-1]. Zgodnie z tą normą dla wymienionych gruntów powinny
zostaü okreĞlone trzy cechy ksztaátu – ostroĞü krawĊdzi, forma oraz charakter powierzchni.
Szczegóáowy opis poszczególnych charakterystyk przedstawiono w tabeli 1.
Makroskopowe de¿niowanie cech ksztaátu cząstek na podstawie kryteriów podanych
w tabeli 1 jest na poziomie bardzo ogólnym, a ¿zycznie moĪliwe jest jedynie w przypadku Īwirów. Dla pozostaáych gruntów wyszczególnionych w normie jako gruboziarniste,
jak na przykáad piaski drobne, jest to niewykonalne. W tym przypadku jednak znacznie
wiĊkszą nieĞcisáoĞcią od niedokáadnego makroskopowego okreĞlenia geometrii i strukActa Sci. Pol.
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Tabela 1. Terminy okreĞlające ksztaát cząstek wedáug normy PN-EN ISO 14688-1
Table 1. Terms describing the particle shape according to the PN-EN ISO 14688-1
Parametr – Parameter

Ksztaát cząstki – Particle shape
bardzo ostrokrawĊdzisty – very angular
ostrokrawĊdzisty – angular
sáabo ostrokrawĊdzisty – sub-angular
sáabo obtoczony – sub-rounded
obtoczony – rounded
dobrze obtoczony – well-rounded
szeĞcienna – cubic
páaska – Àat
wydáuĪona – elongate

OstroĞü krawĊdzi – stopieĔ obtoczenia
Angularity – roundness

Forma
Form
Charakter powierzchni
Surface characteristics

szorstka – rough
gáadka – smooth

tury powierzchni ziaren jest caákowite pominiĊcie wpáywu cech ksztaátu na wáaĞciwoĞci
gruntów. Jak wykazaáy badania, istnieje Ğcisáy związek miĊdzy ksztaátem cząstek a parametrami wytrzymaáoĞci na Ğcinanie [Parylak 2000, Mamok 2004, Tsomokos i Georgiannu 2010], ĞciĞliwoĞcią [Chmielewski 2006], a takĪe przepuszczalnoĞcią gruntów [Carrier
2003, Parylak i ZiĊba 2012, ZiĊba 2013].
MATERIAà BADAWCZY
Do badaĔ wybrano dwa niespoiste materiaáy gruntowe, które charakteryzowaáy siĊ
jednakowym, równoziarnistym uziarnieniem (tab. 2) oraz skrajnie zróĪnicowanymi cechami ksztaátu i skon¿gurowania powierzchni cząstek (rys. 1).
Tabela 2. Zestawienie cech charakteryzujących uziarnienie analizowanych gruntów [Parylak
2000]
Table 2. Presentation of grain size distribution characteristic of analysed soil [Parylak 2000]
d10

d30

d60

Cu

Cc

[mm]

[mm]

[mm]

[–]

[–]

Kulki szklane
Glass pellets

0,021

0,034

0,071

3,4

0,78

Popióá lotny
Fly ash

0,019

0,032

0,080

3,2

0,67

Rodzaj gruntu
Soil type

Analizie poddano sztuczne kulki szklane o niemal idealnej kulistoĞci i gáadkoĞci powierzchni (rys. 1a) oraz popióá lotny z wĊgla kamiennego o bardzo rozbudowanej strukturze powierzchni ziaren (rys. 1b) [Parylak 2000].
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a

b

Rys. 1.
Fig. 1.

Cząstki analizowanych materiaáów gruntowych powiĊkszone × 750: a – kulki szklane,
b – popióá lotny
Particles of the analysed soil materials in magni¿cation × 750: a – glass pellets, b – Ày
ash

W celu wyeliminowania pozostaáych czynników mogących mieü wpáyw na parametry
przestrzeni porowej, a tym samym na wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji uzyskane w badaniach laboratoryjnych, grunty te cechowaáy siĊ zbliĪonym skáadem mineralnym, a na
etapie zagĊszczania próbek byáy w stanie powietrznosuchym.
METODYKA BADAē
Badania wzorów empirycznych
Aby dokonaü oceny przydatnoĞci wzorów empirycznych do wyznaczania wspóáczynnika ¿ltracji, przeprowadzono obliczenia tego parametru za pomocą czterech czĊsto stosowanych w praktyce wzorów, z uwzglĊdnieniem ograniczeĔ wynikających z ich
drobnego uziarnienia. Uzyskane wartoĞci porównano z wynikami badaĔ laboratoryjnych
wykonanych przy porowatoĞciach odpowiadających zagĊszczeniu ID = 0,10; 0,30; 0,60;
0,90, jak w przypadku obliczeĔ.
Pierwszym zastosowanym wzorem byáo równanie Kozeny-Carmana wyprowadzone
w 1927 roku, które pod postacią wspóáczynnika, zwanego staáą Kozeny-Carmana (CKC),
uwzglĊdnia geometriĊ porów, przez co uwaĪane jest za bardzo dokáadne (wzór 1) [Lambe
i Whitman 1978, Carrier 2003]. W formule tej wystĊpuje takĪe wskaĨnik porowatoĞci (e)
oraz powierzchnia wáaĞciwa (S), która w duĪym stopniu odzwierciedla skon¿gurowanie
powierzchni cząstek [Head 1980]:
k

J
1
e3


P CKC  S 2 (1  e)

(1)

gdzie: k – wspóáczynnik ¿ltracji [m·s–1],
Ȗ – ciĊĪar wáaĞciwy cieczy [N·m–3],
 – dynamiczny wspóáczynnik lepkoĞci cieczy [N·s·m–2],
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e – wskaĨnik porowatoĞci [–],
S – powierzchnia wáaĞciwa [m2·g–1],
CKC – staáa Kozeny-Carmana [–].
WartoĞü staáej Kozeny-Carmana (CKC) wyraĪa iloczyn empirycznego wskaĨnika zaleĪnego od ksztaátu porów (ț) oraz wspóáczynnika krĊtoĞci porów (Ĳ). Jednak najczĊĞciej
w praktyce przyjmuje siĊ wartoĞü ț = 2,5 i Ĳ = 2, a ich iloczyn przyjmuje siĊ jako staáą
CKC = 5 [Carrier 2003, Szymkiewicz i Kryczaááo 2011].
Kolejną wery¿kowaną formuáą obliczeniową byá wzór Krügera, który uwzglĊdnia
zarówno porowatoĞü (n), jak i powierzchniĊ wáaĞciwą cząstek gruntowych (S):
n

[ms 1 ]
(2)
s2
Równanie to jest powszechnie uĪywane w praktyce, a zakres jego stosowania okreĞla norma branĪowa dotycząca obliczania wspóáczynnika ¿ltracji gruntów niespoistych
na podstawie uziarnienia i porowatoĞci [BN-76 8950-03]. Mimo Īe w normie wyraĨnie
stwierdzono, Īe uzyskiwane w ten sposób wyniki są orientacyjne, to w praktyce czĊsto
stanowią jedyne wartoĞci, jakie są wyznaczane.
Zastosowane w obliczeniach wartoĞci powierzchni wáaĞciwej (S) analizowanych
gruntów zostaáy przyjĊte na podstawie badaĔ Parylaka [2000] (tab. 3).
k10

13,5 

Tabela 3. Powierzchnia wáaĞciwa analizowanych gruntów [Parylak 2000]
Table 3. Speci¿c surface area of the analysed soil [Parylak 2000]
Powierzchnia wáaĞciwa
Speci¿c surface area
[m2·g–1]

Rodzaj gruntu
Soil type
Kulki szklane
Glass pellets
Popióá lotny
Fly ash

0,268
1,340

W ramach tych badaĔ okreĞlone zostaáy takĪe wartoĞci maksymalnych i minimalnych porowatoĞci (n) i wskaĨników porowatoĞci (e) – tabela 4, które byáy wyjĞciowymi
cechami do okreĞlenia parametrów przyjĊtych do obliczeĔ wzorami, odpowiadających
zagĊszczeniu ID = 0,10; 0,30; 0,60; 0,90.
Tabela 4. Zestawienie maksymalnych i minimalnych porowatoĞci i wskaĨników porowatoĞci analizowanych gruntów [Parylak 2000]
Table 4. Presentation of maximum and minimum value of void ratio and porosity of analysed soil
[Parylak 2000]
Rodzaj gruntu
Soil type

nmax
[–]

nmin
[–]

emax
[–]

emin
[–]

Kulki szklane
Glass pellets
Popióá lotny
Fly ash

0,396

0,254

0,654

0,340

0,520

0,391

1,085

0,643
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Ocenie poddano takĪe równanie Slichtera, które ujmuje porowatoĞü ogólną (n) oraz
ĞrednicĊ d10.
k10

0,078  n

3,287

1

2

 d10 [ms ]

(3)

W Ğwietle literatury [Pazdro i Kozerski 1990] uzyskiwane na tej podstawie wyniki
odzwierciedlają rzeczywisty charakter przepáywu wody dla piasków i Īwirów, których
Ğrednica miarodajna d10 mieĞci siĊ w przedziale 0,01–5,0 mm.
Czwartym wery¿kowanym wzorem byáo równanie USBR, na podstawie którego powstaáo wiele powszechnie stosowanych równaĔ pokrewnych [Szymkiewicz i Kryczaááo
2011]:
k10

2/3

1

0,0036  d 20 [ms ]

(4)

Formuáa ta ujmuje jedynie uziarnienie gruntów, a konkretnie ĞrednicĊ miarodajną
(d20). Równanie to znajduje zastosowanie dla gruntów, których Ğrednica d20 mieĞci siĊ
w przedziale 0,01–2,0 mm. Wedáug niektórych Ĩródeá literatury stosowanie wzoru USBR
pozwala na uzyskanie wyników wspóáczynnika ¿ltracji porównywalnych z wynikami
uzyskiwanymi z badaĔ laboratoryjnych [Hudak 2009] oraz polowych [Pazdro i Kozerski
1990].
Badania laboratoryjne
Na potrzeby analizy wyników uzyskanych na podstawie wzorów empirycznych przeprowadzono laboratoryjne badania wspóáczynnika ¿ltracji, które wyraĨnie odzwierciedlają rzeczywiste zdolnoĞci ¿ltracyjne gruntów. Badania wykonano przy zagĊszczeniu
próbek: ID = 0,1; 0,30; 0,60; 0,90, odpowiadającym wartoĞciom porowatoĞci i wskaĨników porowatoĞci uwzglĊdnionych we wczeĞniejszych obliczeniach wzorami empirycznymi.
Badania przeprowadzono w aparacie ITB-ZW K2 oraz w konsolidometrze GDS przy
dopáywie wody od doáu oraz takich samych spadkach hydraulicznych (i) równych odpowiednio: 0,30; 0,50; 0,80. RóĪnice miĊdzy wartoĞciami k uzyskane w tych aparatach
przy tym samym spadku (i) nie przekraczaáy 5%. Wyniki te zostaáy uĞrednione i uznane
za reprezentatywne.
WYNIKI BADAē I DYSKUSJA
Wyniki badaĔ laboratoryjnych wykazaáy, Īe mimo jednakowego uziarnienia i takich
samych warunków, w jakich byáy wykonywane badania, uzyskano duĪe róĪnice miĊdzy
wspóáczynnikami ¿ltracji kulek szklanych i popioáu lotnego. Wyeliminowanie wpáywu
innych czynników pozwoliáo na stwierdzenie, Īe wyraĨne róĪnice przepuszczalnoĞci wynikają jedynie ze zróĪnicowania cech ksztaátu cząstek. Wykazano, Īe charakteryzujący
siĊ bardziej rozbudowanym ksztaátem i strukturą powierzchni popióá lotny ma znacznie
mniejsze wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji niĪ kulki szklane. Wynika to z faktu, iĪ bardziej
nieksztaátne cząstki popioáu lotnego o skon¿gurowanej powierzchni utrzymują wiĊkszą
Acta Sci. Pol.
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iloĞü wody związanej w mikrozagáĊbieniach, niĪ ma to miejsce w przypadku kulek szklanych.
Porównanie tych wyników z wartoĞciami wspóáczynnika ¿ltracji uzyskanego na podstawie wzorów empirycznych przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Porównanie wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji na podstawie wzorów empirycznych z wartoĞciami uzyskanymi na podstawie badaĔ laboratoryjnych
Table 5. Comparison of the permeability coef¿cient value obtained based on empirical formulas
and laboratory tests

ID

równanie Kozeny-Carmana
Kozeny-Carman formula

równanie
Krügera
Krüger
formula

[–]

[m·s–1]

[m·s–1]

[m·s–1]

[m·s–1]

[m·s–1]

0,10

3,14E-06

7,20E-07

1,47E-06

3,24E-04

1,577E-05

0,30

2,38E-06

6,74E-07

1,18E-06

3,24E-04

1,387E-05

0,60

1,46E-06

5,97E-07

7,93E-07

3,24E-04

1,178E-05

0,90

7,98E-07

5,10E-07

4,71E-07

3,24E-04

9,962E-06

0,10

4,69E-07

3,83E-08

3,07E-06

3,24E-04

3,655E-06

0,30

3,74E-07

3,66E-08

2,65E-06

3,24E-04

3,352E-06

0,60

2,54E-07

3,38E-08

2,03E-06

3,24E-04

2,528E-06

0,90

1,60E-07

3,05E-08

1,44E-06

3,24E-04

2,295E-06

Rodziaj gruntu
Soil type

Kulki szklane
Glass pellets

Popióá lotny
Fly ash

Wspóáczynnik ¿ltracji
Permeability coef¿cient
k10
badania laborarównanie
równanie
toryjne
Slichtera
USBR
laboratory
Slichter
USBR formula
testing
formula

W przypadku równania Kozeny-Carmana uzyskane wspóáczynniki ¿ltracji są o rząd
wielkoĞci niĪsze w porównaniu z wynikami badaĔ laboratoryjnych. Z uwagi na zastosowanie dla obydwóch gruntów staáej Kozeny-Carmana CKC = 5 (zgodnie z zaleceniami
literatury) pominiĊty zostaá wpáyw geometrii porów poszczególnych gruntów. ZaniĪone
wyniki uzyskano takĪe w przypadku formuáy Krügera i to o dwa rzĊdy wielkoĞci. Interesująca okazaáa siĊ natomiast ogólna tendencja zmian wielkoĞci wspóáczynnika ¿ltracji
otrzymanych na podstawie wzorów empirycznych uwzglĊdniających powierzchniĊ wáaĞciwą. Tendencja ta jest zbliĪona do rzeczywistych zdolnoĞci ¿ltracyjnych analizowanych gruntów. Wynika to z tego, Īe parametr S w duĪym stopniu odzwierciedla strukturĊ
powierzchni cząstek, która wpáywa na wielkoĞü porowatoĞci efektywnej.
Wspóáczynniki ¿ltracji uzyskane na podstawie równania Slichtera w porównaniu
z wynikami badaĔ laboratoryjnych byáy zaniĪone w przypadku kulek szklanych, ale porównywalne co do rzĊdu wielkoĞci dla popioáu lotnego. JednakĪe zastosowanie w tym
wzorze porowatoĞci ogólnej spowodowaáo, Īe wiĊkszymi wartoĞciami k10 charakteryzowaá siĊ popióá lotny niĪ kulki szklane. Uzyskano zatem tendencjĊ odwrotną niĪ jest to
w rzeczywistoĞci. Zastosowana we wzorze porowatoĞü ogólna (n) nie uwzglĊdnia roli
wód związanych, zmniejszających przekrój porów wynikających z geometrii oraz stopnia
skon¿gurowania powierzchni cząstek.
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Natomiast rozbieĪnoĞci wyników badaĔ laboratoryjnych z wynikami na podstawie
równania USBR dowodzą, Īe báĊdne jest opieranie siĊ jedynie na cechach uziarnienia,
gdyĪ dla obydwu badanych gruntów, niezaleĪnie od stopnia zagĊszczenia, uzyskano taką
samą wartoĞü wspóáczynnika ¿ltracji.
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ i analiz wyciągniĊto nastĊpujące wnioski:
1. Grunty niespoiste o rozbudowanej geometrii i strukturze powierzchni cząstek wykazują znaczne mniejsze wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji aniĪeli grunty o regularnych
ksztaátach i gáadkiej powierzchni. Wynika to z faktu, Īe cechy ksztaátu ziaren wpáywają na
wartoĞü porowatoĞci efektywnej, decydując o przepuszczalnoĞci, co wiąĪe siĊ ze zmianą
zdolnoĞci utrzymywania w gruntach niespoistych okreĞlonej iloĞci wód związanych.
2. Wyniki obliczeĔ wspóáczynnika ¿ltracji uzyskiwane na podstawie wzorów empirycznych są niedokáadne i wykazują duĪe zróĪnicowanie, co podwaĪa ich wiarygodnoĞü
i wyklucza moĪliwoĞü stosowania tej metody w dobrze pojĊtej praktyce inĪynierskiej.
3. Za najbardziej wiarygodne spoĞród przedstawionych równaĔ, mimo Īe równieĪ
niedokáadne, naleĪy uznaü uwzglĊdniające powierzchniĊ wáaĞciwą (S) równania Kozeny-Carmana i Krügera. Obliczone na tej podstawie wyniki dla poszczególnych gruntów
wykazują taką samą tendencjĊ zmiennoĞci wartoĞci k10 jak wyniki badaĔ laboratoryjnych. JednoczeĞnie sytuacja taka wskazuje kierunek dalszych badaĔ, które pozwoliáyby
powiązaü powierzchniĊ wáaĞciwą z cechami ksztaátu ziaren.
4. Przeprowadzone badania i dokonana analiza podwaĪają zawarte w literaturze [Pazdro i Kozerski 1990, Hudak 2009], normie branĪowej [BN-76 8950-03], a przede wszystkim w normie Eurokod 7 [PN-EN 1997-2] zaáoĪenia, Īe wzory empiryczne pozwalają
uzyskaü wiarygodne wartoĞci wspóáczynnika ¿ltracji.
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THE VERIFICATION OF DETERMINING A PERMEABILITY COEFFICIENT
OF NON-COHESIVE SOIL BASED ON EMPIRICAL FORMULAS INCLUDING
ITS MICROSTRUCTURE
Abstract. The paper presents the importance of particles shape of ¿ne-grained non-cohesive soils in water permeability process and its role according to the Eurocode 7. Methods of
determining the permeability coef¿cient based on empirical formulas recommended by the
above norm as reliable tools were particularly analysed. In order to the methods evaluation,
laboratory test of two ¿ne-grained non-cohesive soil materials were conducted. Tested grounds were characterised by the same grain size distribution and extremely diverse particle
shape characteristic. Permeability coef¿cient calculations verifying this approach based on
the formulas most often used in practice were performed. The obtained results were compared with laboratory tests conducted on soil samples which had the same value of void
ratio, as used in calculations. The results have shown that using empirical formulas as the
methods of permeability coef¿cient calculation of non-cohesive soil, which is recommended by Eurocode 7, is not a reliable way to determine this parameter, due to insuf¿cient
approach or ignoring the soil microstructure factor.
Key words: permeability coef¿cient, soil microstructure, empirical formulas
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