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PARAMETRY SKURCZU GRUNTÓW
DROBNOZIARNISTYCH Z TERENU DOLNEGO ĝLĄSKA
Andrzej Batog, Maciej Hawrysz
Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw
Streszczenie. W publikacji prezentowane są wyniki badaĔ próbek gruntów spoistych, pochodzących z terenu Dolnego ĝląska, dotyczące rozpoznania ich zdolnoĞci do skurczu pod
wpáywem suszenia do temperatury 110oC. Parametrami okreĞlającymi skurczalnoĞü badanych gruntów byáy: granica skurczalnoĞci, wskaĨnik skurczu objĊtoĞciowego i wspóáczynnik skurczu liniowego.Wykorzystując zbiór ponad 80 wyników przeprowadzonych badaĔ,
przedstawiono próby okreĞlenia zaleĪnoĞci korelacyjnych wymienionych parametrów
skurczu z innymi parametrami identy¿kacyjnymi badanych gruntów. Oceniono takĪe przydatnoĞü podawanych w literaturze wzorów do przybliĪonej oceny parametrów skurczalnoĞci gruntów. Wskazano na silny wpáyw lokalnych uwarunkowaĔ na wartoĞci parametrów
skurczalnoĞci gruntów.
Sáowa kluczowe: skurczalnoĞü gruntu, skurcz liniowy, skurcz objĊtoĞciowy, granica skurczalnoĞci

WSTĉP
W artykule wykorzystano wyniki badaĔ próbek gruntów spoistych, pochodzących
z terenu Dolnego ĝląska, dotyczące rozpoznania ich zdolnoĞci do skurczu pod wpáywem
suszenia do temperatury 110oC.
Skurcz gruntu jest związany ze zmniejszeniem siĊ jego objĊtoĞci wskutek zmniejszania zawartoĞci wody w porach. Usuwaniu wody w podwyĪszonej temperaturze towarzyszą równieĪ procesy ¿zykochemiczne. Na wielkoĞü skurczu gruntów spoistych i organicznych wpáyw ma wiele czynników, wĞród których najistotniejsze to: zawartoĞü frakcji
iáowej, udziaá substancji organicznej, skáad mineralny (rodzaj kationów wymiennych),
struktura gruntu oraz stĊĪenie soli w wodzie znajdującej siĊ w porach gruntu.
Ze skurczem i wysychaniem gruntu wiąĪe siĊ zmniejszenie jego porowatoĞci, skutkujące w wiĊkszoĞci przypadków zwiĊkszeniem wartoĞci parametrów wytrzymaáoĞci na
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Ğcinanie, jak równieĪ parametrów odksztaácalnoĞci [MyĞliĔska 2010]. JednoczeĞnie szybkiemu wysychaniu i skurczowi mogą towarzyszyü równieĪ zjawiska w postaci spĊkaĔ
i kruszenia siĊ masywu gruntowego, co z kolei wpáywa na zmianĊ wodoprzepuszczalnoĞci takiego oĞrodka gruntowego oraz zmienia jego wytrzymaáoĞü.
Dla zbioru 80 próbek gruntów spoistych, pochodzących z Dolnego ĝląska, przeprowadzono badania laboratoryjne w celu wyznaczenia wartoĞci parametrów charakteryzujących ich zdolnoĞü do skurczu w wyniku wysuszenia warstwy gruntu zalegającego
w podáoĪu.
Celem przeprowadzonych analiz byáa próba okreĞlenia lokalnych (regionalnych) zaleĪnoĞci korelacyjnych miĊdzy parametrami skurczu a parametrami identy¿kacyjnymi
gruntów spoistych. ZaáoĪono, iĪ dla badanej serii gruntów wystĊpowaü mogą znaczne
ograniczenia w stosowalnoĞci i przydatnoĞci podawanych w literaturze zaleĪnoĞci dla
przybliĪonej oceny parametrów skurczalnoĞci gruntów drobnoziarnistych (spoistych).

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE KURCZLIWOĝû GRUNTÓW
KurczliwoĞü gruntów charakteryzowana jest za pomocą kilku parametrów, z których
za gáówne naleĪy uznaü skurcz liniowy (Ls) i objĊtoĞciowy (VS) oraz granicĊ skurczalnoĞci (ws).
WzglĊdny skurcz objĊtoĞciowy (bV [%]) de¿niuje nastĊpujący wzór [Grabowska-Olszewska i in. 1977]:
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gdzie: V1 – objĊtoĞü początkowa próbki gruntu [mm3],
V2 – objĊtoĞü koĔcowa próbki gruntu po skurczeniu [mm3].
Wedáug literatury [Head 1992] oraz procedury podanej w normie ASTM D 4943-02
wartoĞü skurczu objĊtoĞciowego (Vs [%]) moĪna wyznaczyü ze wzoru:
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gdzie: wn – wilgotnoĞü naturalna gruntu [%],
ws – granica skurczalnoĞci [%],
R – wspóáczynnik skurczu [–]
Wspóáczynnik skurczu (R) dany jest wzorem:
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gdzie: ms – masa próbki wysuszonej [g],
Vd – objĊtoĞü próbki wysuszonej [cm3],
ȡw – gĊstoĞü wody [g·cm–3].
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Z kolei w monogra¿i Grabowskiej-Olszewskiej i innych [1977] zamieszczona zostaáa
inna propozycja wyznaczenia wzglĊdnego skurczu objĊtoĞciowego, na podstawie której
skurcz objĊtoĞciowy (Vs [%]) okreĞlono nastĊpującym wzorem:
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gdzie: n1 – początkowa porowatoĞü gruntu [–],
ȡd1 – początkowa gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu gruntowego [g·cm–3],
n2 – porowatoĞü koĔcowa gruntu po skurczeniu [–].
ȡd2 – koĔcowa gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu gruntowego po skurczeniu [g·cm–3],
równa gĊstoĞci objĊtoĞciowej gruntu po wysuszeniu U2.
WzglĊdny skurcz liniowy (bl [%]) de¿niuje wzór [Grabowska-Olszewska i in.
1977]:
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gdzie: l1 – dáugoĞü początkowa próbki gruntu [mm],
l2 – dáugoĞü koĔcowa próbki gruntu po skurczeniu [mm].
WartoĞü skurczu liniowego (Ls [%]) moĪna okreĞliü równieĪ na podstawie wartoĞci
skurczu objĊtoĞciowego, wedáug wzoru zamieszczonego w normie ASTM D 4943-02:
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lub na podstawie procedury suszenia próbek pasty gruntowej w pojemniku w formie
korytka, opisanej w normie BS 1377 Part 2:1990:
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gdzie: LD – dáugoĞü próbki po wysuszeniu [mm],
L0 – początkowa dáugoĞü próbki (pojemnika) [mm].
Granica skurczalnoĞci (ws [%]) moĪne byü wyznaczona metodą laboratoryjną (np. wedáug normy PN-88/B-04481 lub normy amerykaĔskiej ASTM D 4943-02) bądĨ obliczona
na podstawie laboratoryjnie wyznaczonych granic Atterberga ze wzoru [Kezdi 1974]:
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Z/   Z S

gdzie: wL – granica páynnoĞci [%],
wP – granica plastycznoĞci [%].
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WĞród mniej istotnych, z praktycznego punktu widzenia, parametrów okreĞlających
kurczliwoĞü gruntów moĪna wymieniü: odksztaácenie skurczu (İsh) [Grabowska-Olszewska i KaczyĔski 1994], przedziaá skurczalnoĞci (A) [Head 1992] oraz wskaĨnik skurczalnoĞci (SI) [Head 1992].
METODYKA BADAē
Badania parametrów okreĞlających skurcz gruntów przeprowadzane są za pomocą
metod opisanych w normie brytyjskiej i amerykaĔskiej. Interesującą analizĊ parametrów
skurczalnoĞci gruntów spoistych, przeprowadzonych wedáug róĪnych norm, przedstawiono w artykule Izdebskiej-Muchy i Wójcik [2011].
Na potrzeby niniejszej pracy oznaczenie wilgotnoĞci odpowiadającej granicy skurczalnoĞci (ws) próbek gruntów spoistych (drobnoziarnistych) przeprowadzono zgodnie
z metodą podaną w normie amerykaĔskiej ASTM D 4943-02. Na podstawie uzyskanych
wyników, oprócz granicy skurczalnoĞci, wyznaczono wartoĞci wspóáczynnika skurczu
(R – wzór 3), wartoĞü skurczu objĊtoĞciowego (Vs – wzór 2) i skurczu liniowego
(Ls – wzór 6).
W przeprowadzonych badaniach zmody¿kowano podaną w przywoáanej normie
ASTM metodologiĊ, wykorzystując do badaĔ pastĊ gruntową o wilgotnoĞci bliskiej
granicy páynnoĞci, jaką stosuje siĊ zazwyczaj dla oznaczenia skurczu liniowego wedáug
standardu brytyjskiego [norma BS 1377 Part 2:1990]. Taki sposób badania skurczu liniowego opisano na przykáad w podrĊczniku MyĞliĔskiej [2010]. Ponadto w opisywanym
badaniu wykorzystano sposób oznaczenia objĊtoĞci wysuszonej próbki gruntu za pomocą
pomiaru wyporu próbki w cieczy organicznej, jaką byáa páynna para¿na.
Do badania wykorzystano pastĊ gruntową o wilgotnoĞci, która powinna przekraczaü
wartoĞü granicy páynnoĞci. Pastą gruntową wypeániano w caáoĞci ceramiczną parowniczkĊ, której objĊtoĞü jest znana i odpowiada objĊtoĞci pasty gruntowej przed suszeniem (V).
Próbka wstĊpnie jest podsuszana w powietrzu do zmiany barwy na jaĞniejszą przez okres
2–3 dni, nastĊpnie jest suszona do staáej masy w suszarce w temperaturze 110 ±5°C.
Po wysuszeniu próbki do staáej masy wyznacza siĊ jej masĊ w powietrzu (msp), a nastĊpnie za pomocą specjalistycznego oprzyrządowania wagi laboratoryjnej oznacza siĊ
jej masĊ po zanurzeniu w páynnej para¿nie (mspw).
WartoĞü granicy skurczalnoĞci (ws), wyznaczonej wedáug zastosowanej metody, moĪna obliczyü za pomocą nastĊpującego wzoru:
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gdzie: V – objĊtoĞü próbki gruntu (pasty gruntowej) przed suszeniem [cm3],
Vd – objĊtoĞü próbki wysuszonej [cm3],
ȡw – gĊstoĞü objĊtoĞciowa wody [g·cm–3],
ms – masa próbki gruntu (pasty) po wysuszeniu waĪona w powietrzu [g].
Znając gĊstoĞü objĊtoĞciową oleju w temperaturze, w jakiej odbywaáo siĊ waĪenie,
moĪna okreĞliü objĊtoĞü próbki wysuszonej (Vd) zgodnie ze wzorem:
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gdzie: mspw – masa próbki gruntu (pasty) po wysuszeniu waĪona w oleju para¿nowym [g],
ȡp – gĊstoĞü objĊtoĞciowa páynnej para¿ny okreĞlona dla temperatury badania
T [g·cm–3].
WYNIKI BADAē
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Badaniu poddano áącznie 82 próbki gruntów spoistych z terenu Dolnego ĝląska. Pod
wzglĊdem skáadu granulometrycznego, wedáug dotychczas stosowanej klasy¿kacji gruntów budowlanych [PN-B-02480:1986], do grupy gruntów mineralnych zliczono: 48 próbek iáów oraz iáów pylastych, 8 próbek glin, glin pylastych i glin zwiĊzáych oraz 4 próbki
piasków gliniastych i pyáów. CzĊĞci organiczne zawieraáy pozostaáe 22 próbki, w tym: 10
próbek iáów i iáów pylastych z czĊĞciami organicznymi oraz 12 próbek glin, glin pylastych, piaszczystych i glin zwiĊzáych. W celu sklasy¿kowania badanych próbek gruntów
spoistych na podstawie wyników oznaczeĔ granic Atterberga sporządzono wykres plastycznoĞci (rys. 1). Na jego podstawie do grupy gruntów pylastych (M) zaliczyü moĪna
byáo 10 próbek, a do grupy gruntów ilastych (C) – pozostaáe 72 próbki.
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Rys. 1.
Fig. 1.

Wykres plastycznoĞci badanych próbek gruntu
Plasticity chart of investigated soils

Jak wspomniano wczeĞniej, na kurczliwoĞü gruntów ma wpáyw wiele czynników.
JednakĪe wpáyw ten jest trudny do wyraĪenia za pomocą prostych związków korelacyjnych pomiĊdzy parametrami charakteryzującymi skurcz a wybranymi cechami ¿zycznymi czy wskaĨnikami klasy¿kacyjnymi gruntów. Dla badanej serii gruntów nie znaleziono
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takich zaleĪnoĞci korelacyjnych dla oddzielnie analizowanych parametrów, takich jak:
wilgotnoĞü naturalna, udziaá czĊĞci organicznych, granice plastycznoĞci czy páynnoĞci,
wskaĨnik plastycznoĞci czy stopieĔ plastycznoĞci. Jako przykáad na rysunku 2 pokazano
wykres zaleĪnoĞci skurczu liniowego (LS) od stopnia plastycznoĞci (IL). Wspóáczynnik
determinacji (R2) dla związku miĊdzy tymi parametrami jest bliski zeru. Niemniej jednak
na podstawie tak licznego zbioru wyników wyznaczono zaleĪnoĞü okreĞlającą maksymalną wartoĞü skurczu dla gruntów o wilgotnoĞci mniejszej niĪ granica plastycznoĞci
(linia przerywana na wykresie – rys. 2). Znając wartoĞü stopnia plastycznoĞci, moĪna
stwierdziü, iĪ skurcz liniowy nie bĊdzie wiĊkszy niĪ dany wzorem:
/6 PD[ d  , /   


/ V>@

(11)





/V ,/








Rys. 2.
Fig. 2.
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Wykres zaleĪnoĞci skurczu liniowego (Ls) od stopnia plastycznoĞci (IL): linia przerywana
– maksymalny skurcz (Ls max) gruntów w konsystencji zwartej
Dependence the linear shrinkage (Ls) on liquidity index (IL): the dotted line – the maximum shrinkage (Ls max) of solid soils

JeĞli uwzglĊdniü w prowadzonej analizie wyników kolejny wskaĨnik klasy¿kacyjny
gruntów – wskaĨnik plastycznoĞci (Ip), to prezentowany na rysunku 3 wykres warstwicowy wartoĞci skurczu liniowego (Ls) wyraĨnie wskazuje na silną zmiennoĞü wartoĞci
tego parametru. Bardzo nieregularne uáoĪenie warstwic pozwala jedynie stwierdziü, iĪ
skurcz liniowy roĞnie wraz ze zwiĊkszaniem siĊ wartoĞci stopnia plastycznoĞci (IL) oraz
wskaĨnika plastycznoĞci (Ip).
Z kolei do interesujących wniosków prowadzi porównanie wyników oceny wartoĞci
skurczu objĊtoĞciowego (Vs) okreĞlonego zgodnie z procedurą podaną w normie amerykaĔskiej ASTM D 4943-02, z propozycją opisaną wzorem (4), zamieszczoną w monogra¿i Grabowskiej-Olszewskiej i innych [1977]. Obliczenia skurczu objĊtoĞciowego,
zgodnie ze wzorem (4), przeprowadzono dla 61 próbek gruntu i porównano na wykresie
(rys. 4). Jak moĪna zauwaĪyü, dla 53 próbek gruntów na podstawie wzoru (4) uzyskano
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Rys. 3.
Fig. 3.

Wykres zaleĪnoĞci skurczu liniowego (Ls) od stopnia plastycznoĞci (IL) i wskaĨnika plastycznoĞci (Ip)
Dependence the linear shrinkage (Ls) on liquidity index (IL) and plasticity index (Ip)

wartoĞci skurczu objĊtoĞciowego mniejsze od wyznaczonych bezpoĞrednio na podstawie badaĔ. WartoĞci wyznaczone wedáug propozycji Grabowskiej-Olszewskiej i innych
[1977] są mniejsze Ğrednio o 56% od wartoĞci okreĞlonej metodą laboratoryjną.
Ostatnim analizowanym w niniejszym artykule zagadnieniem jest wery¿kacja podanego w literaturze wzoru Kezdiego [Kezdi 1974], sáuĪącego do oszacowania wartoĞci granicy skurczalnoĞci (ws). WartoĞci ws obliczone na podstawie wzoru (8) róĪnią siĊ
znacząco od wartoĞci wyznaczonych laboratoryjnie od –80,4% do +466,8%, Ğrednio
są wiĊksze o 88,5%. Przyczyny tak duĪych róĪnic moĪna doszukiwaü siĊ w lokalnych
specy¿cznych wáaĞciwoĞciach badanych serii gruntów, ale równieĪ zaznacza siĊ wpáyw
bardzo uproszczonej postaci wzoru (8), w którym zaáoĪono w zasadzie proporcjonalny
związek miĊdzy granicami ws a wL. Analiza badanej serii gruntów dostarcza odmiennych
spostrzeĪeĔ. W celu prezentacji relacji miĊdzy granicami ws a wL naáoĪono na wykres
plastycznoĞci warstwicowy wykres wartoĞci granicy skurczalnoĞci ws (rys. 5). Jak moĪna zauwaĪyü, maksymalne wartoĞci granicy skurczalnoĞci wystąpiáy dla pyáów o duĪej
plastycznoĞci MH – dla wiĊkszych wartoĞci granicy páynnoĞci (wL) wartoĞü granicy skurczalnoĞci maleje. Z kolei dla iáów granica skurczalnoĞci generalnie przyjmuje wartoĞü
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Rys. 4.

Fig. 4.

Rys. 5.
Fig. 5.
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Porównanie wartoĞci skurczu objĊtoĞciowego wyznaczonego laboratoryjnie [ASTM D
4943-02] – seria 2, z wartoĞciami okreĞlonymi na podstawie koncepcji Grabowskiej-Olszewskiej i innych [1977] – seria 1
Comparison of laboratory determined values of volumetric shrinkage – Series 2 with
values based on the concept of Grabowska-Olszewska i in. [1977] – Series 1

Rozkáad wartoĞci granicy skurczalnoĞci (ws) naniesiony na wykres plastycznoĞci
Distribution of the shrinkage limit values plotted on the plasticity chart
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12–15%, z lokalnym minimum dla iáów o Ğredniej plastycznoĞci CI. Zatem zmiennoĞü
granicy skurczalnoĞci dla analizowanej serii gruntów spoistych z Dolnego ĝląska ma
inny charakter niĪ opisany wzorem Kezdiego (8).
NaleĪy tu dodaü, Īe prowadzone są obecnie badania na kolejnych seriach próbek
gruntów, które zwiĊkszą liczbĊ wyników, co pozwoli na przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem metod statystycznych (por. Izdebska-Mucha i Wójcik [2012]).
PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono analizĊ i interpretacjĊ wyników badaĔ parametrów skurczalnoĞci serii gruntów drobnoziarnistych (spoistych) mineralnych i zawierających substancjĊ organiczną, pochodzących z Dolnego ĝląska. Badania przeprowadzono na podstawie
metodologii zawartej w normie amerykaĔskiej ASTM.
Dla badanej serii gruntów nie znaleziono zaleĪnoĞci korelacyjnych miĊdzy parametrami skurczalnoĞci a kolejno analizowanymi cechami ¿zycznymi i wskaĨnikami klasy¿kacyjnymi: wilgotnoĞcią naturalna, udziaáem substancji organicznej, granicami Atterberga, wskaĨnikiem plastycznoĞci czy stopniem plastycznoĞci.
W pracy oceniono równieĪ moĪliwoĞü wykorzystania wzorów umoĪliwiających okreĞlenie parametrów charakteryzujących skurcz objĊtoĞciowy [Grabowska-Olszewska i in.
1977] oraz granicĊ skurczalnoĞci [Kezdi 1974].
WartoĞci skurczu objĊtoĞciowego, obliczone wedáug propozycji Grabowskiej-Olszewskiej i innych [1977], są mniejsze Ğrednio aĪ o 56% od wartoĞci okreĞlonej metodą laboratoryjną.
Jeszcze wiĊksze róĪnice wystĊpują w przypadku zastosowania wzoru Kezdiego dla
oceny wartoĞci granicy skurczalnoĞci (ws). RóĪnią siĊ one od –80,4% do +466,8% w stosunku do wielkoĞci wyznaczonej laboratoryjnie – Ğrednio są wiĊksze o 88,5%.
Zatem zmiennoĞü granicy skurczalnoĞci dla analizowanej serii gruntów spoistych
z Dolnego ĝląska ma inny charakter niĪ opisany wzorem Kezdiego. Nie moĪna wykluczyü,
Īe wniosek ten moĪna rozszerzyü równieĪ na inne grunty drobnoziarniste (spoiste).
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ESTIMATION OF THE SHRINKAGE PARAMETERS FOR THE COHESIVE
SOILS FROM LOWER SILESIA
Abstract. The paper presents the results of tests on samples of cohesive soils from Lower
Silesia, concerning recognition of their ability to shrinkage under the drying to 110°C. The
parameters de¿ning the shrinkage of soil were: shrinkage limit, shrinkage rate and coef¿cient of linear and volumetric shrinkage. Using set of more than 80 tests results, presents
an attempt to determine the correlation mentioned parameters according to shrinkage with
other identi¿cation parameters investigated soil. Also estimated the usefulness of formulas
given in the literature to approximate soil shrinkage parameter estimation calculated on
the basis of other physical characteristics of the soils. Pointed the strong inÀuence of local
conditions on the values of the soil shrinkage.
Key words: soil shrinkage, linear shrinkage, volumetric shrinkage, shrinkage limit
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