
 

91 

 
 

ŚCIŚLIWO ŚĆ NASYCONEGO POPIOŁU LOTNEGO 
 

Mariola WASIL ∗∗∗∗ 
 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok 
  
 

Streszczenie: Przydatność popiołu lotnego do budowli ziemnych jest oceniana na podstawie jego właściwości 
geotechnicznych, między innymi ściśliwości. Na ściśliwość ma wpływ nasycenie gruntu wodą, które można określać 
za pomocą parametru Skemptona B. W pracy przedstawiono wyniki badań nad ściśliwością zagęszczonego popiołu 
lotnego. Próbki popiołowe zagęszczano przy wilgotnościach wopt ± 5%. Próbki badano w komorze konsolidacji 
hydraulicznej Rowe’a. Nasycenie popiołu lotnego wodą ustalano na podstawie stopnia nasycenia porów wodą Sr 
oraz parametru Skemptona B. 
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1. Wprowadzenie  
 

Ściśliwość gruntu jest jego zdolnością do zmniejszania 
objętości pod wpływem obciążenia zewnętrznego. 
Z pojęciem tym związane jest również odprężenie, czyli 
zwiększenie objętości gruntu przy zmniejszeniu nacisku 
na grunt. Ściśliwość jest jednym z czynników 
powodujących osiadanie gruntu. Zmniejszenie objętości 
gruntu następuje wskutek zmniejszenia odległości między 
ziarnami i cząsteczkami gruntu. Spowodowane jest 
wyciskaniem wody i powietrza z porów, 
przemieszczaniem się ziarn i cząstek stałych względem 
siebie, zgniataniem niektórych ziarn i cząstek oraz 
odkształcaniem sprężystym ziarn i cząstek i wody 
błonkowej. Wyciskanie wody z porów powoduje 
zmniejszenie wilgotności gruntu (Wiłun, 1987; Pisarczyk, 
2001).  

Właściwości sprężyste szkieletu gruntowego i wody 
błonkowej oraz zmniejszenie objętości gazów w porach, 
wywołują odkształcenia sprężyste. Odkształcenia trwałe 
są wynikiem kruszenia ziarn i cząstek gruntu i ich 
przemieszczania się oraz usuwania wody z porów. 
W całkowicie nasyconym gruncie, bezpośrednio po 
obciążeniu, woda przejmuje prawie cały przyrost 
obciążenia, po czym następuje wyciskanie jej z miejsc 
o większym ciśnieniu do miejsc o ciśnieniu niższym 
(Myślińska, 1998). Grunty słabo przepuszczalne (spoiste) 
osiadają wolniej niż grunty niespoiste o dużym 
współczynniku filtracji, ze względu na dłuższy czas 
potrzebny do wyciśnięcia wody z porów gruntu. 

Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 
(w warunkach niemożliwej rozszerzalności bocznej 

gruntu), uzyskuje się w pierwszym procesie obciążania, 
natomiast wartość modułu ściśliwości wtórnej M 
charakteryzuje osiadanie podłoża w zakresie naprężeń 
wtórnych. Wartość edometrycznego modułu ściśliwości 
pierwotnej oblicza się ze wzoru: 
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gdzie: M0i jest edometrycznym modułem ściśliwości 
pierwotnej, ∆σ’ – przyrostem naprężenia efektywnego 
w szkielecie gruntu, a ∆hi / hi – skróceniem jednostkowym 
próbki gruntu, przy czym ∆hi 

jest osiadaniem próbki 
wskutek zwiększenia efektywnego naprężenia o ∆σi’, 
a hi 

jest wysokością próbki przed zwiększeniem 
naprężenia o ∆σi’. 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu nasycenia 
popiołu lotnego wodą, ustalanego za pomocą stopnia 
nasycenia porów wodą Sr oraz parametru Skemptona B, 
na ściśliwość oznaczaną w warunkach laboratoryjnych.  
 
 
2. Nasycenie porów gruntu wodą 

 
Podczas rozróżnienia ośrodków dwu i trójfazowego, 
bardzo ważnym parametrem jest stopień wilgotności Sr, 
który określa stopień wypełnienia porów gruntu wodą, 
oznaczony wzorem: 
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gdzie: Vw jest objętością wody w porach gruntu, a Vp –
objętością porów w próbce. Po przekształceniu, Sr można 
przedstawić następująco: 
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gdzie: w jest wilgotnością badanego gruntu, ρs – gęstością 
właściwą szkieletu gruntowego, ρw – gęstością wody, 
a e to wskaźnik porowatości.  

Nasycenie porów gruntu wodą ocenia się za pomocą 
zmiany ciśnienia porowego ∆u, które występuje pod 
wpływem zmian głównych naprężeń ∆σ1 oraz ∆σ3, co 
określa równanie Skemptona (1954): 
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gdzie: A i B są współczynnikami ciśnienia porowego, 
a ∆σ1 oraz ∆σ3 – zmianami w naprężeniach głównych. 
Współczynniki A i B są mierzone w badaniu trójosiowego 
ściskania (Skempton, 1954; Glazer 1985).  

Nasycenie gruntu badanego w warunkach niemożliwej 
bocznej rozszerzalności ocenia się na podstawie wartości 
parametru B: 
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gdzie: ∆u jest ciśnieniem w porach odpowiadającym 
wzrostowi całkowitego pionowego naprężenia ∆σ. 
W gruntach całkowicie nasyconych B = 1, a w przypadku 
gruntów suchych B = 0. 

Przebieg nasycania gruntów o różnej spoistości 
i stanie jest odmienny, a wielkość ciśnienia 
wyrównawczego, potrzebna do uzyskania wymaganego 
parametru Skemptona B wzrasta wraz ze spoistością 
gruntu (Lipiński i Wdowska, 2004). 

Grunty spoiste zagęszczane przy wilgotności 
optymalnej są nasycane wodą w takim stopniu, że pory 
gruntu są wypełnione wodą w sposób ciągły, a niektóre 
pory powietrzne są zamknięte. Przy takich warunkach 
można założyć, że grunt jest w stanie zwanym stanem 
quasi-nasyconym (Shahu i in., 1999). 

Uznawanie, że nastąpiło pełne nasycenie gruntu przy 
wartości parametru B = 1 jest uważane za nieuzasadnione 
w przypadku niektórych gruntów, dlatego z zależności 
parametru Skemptona B od stopnia wilgotności Sr 
wyznacza się minimalną wartość parametru B (Lipiński 
i Wdowska, 2004). Z wykresu zależności parametru 
Skemptona B od stopnia wilgotności Sr popiołu lotnego 
(Zabielska-Adamska, 2006) wynika, że przy coraz 
wyższych wartościach stopnia wilgotności, parametr 
Skemptona B przyjmował maksymalną wartość około 0,8, 
która została uznana za wartość określającą pełne 
nasycenie.  

Nasycanie próbki wodą można wykonać za pomocą 
ciśnienia wyrównawczego (back pressure), powodującego 
ściśnięcie powietrza w wodzie porowej a następnie jego 
rozpuszczenie w otaczającej wodzie. Ciśnienie 
wyrównawcze, teoretycznie potrzebne do zmiany 
początkowego stopnia nasycenia Sr0 do wymaganego 

stopnia nasycenia Sr, określa wzór Lowe’a i Johnsona 
(Lipiński i Wdowska, 2010): 
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gdzie: ∆u jest zmianą ciśnienia porowego, p0 – ciśnieniem 
atmosferycznym, przyjmowanym jako 101,33 kPa, 
a H jest stałą Henry’ego przyjmowaną jako 0,02cm3 gazu 
na 1cm3 wody w temperaturze 20°C. 

 
 
3. Przegląd literatury dotyczący badań ściśliwości 

odpadów energetycznych 
 

Gray i Lin (1972) badali próbki popiołu częściowo 
i całkowicie nasyconego wodą. Częściowo nasycone 
próbki popiołu lotnego były znacznie mniej ściśliwe, zaś 
w przypadku próbek całkowicie nasyconych wodą, duża 
część zmian objętościowych występowała w początkowej 
fazie konsolidacji. Uznano, że zastosowanie klasycznej 
teorii konsolidacji do ściśliwości edometrycznej jest 
niemiarodajne, ze względu na zawyżone wartości osiadań. 
Rzeczywiste wartości osiadań zaobserwowane w nasypach 
z zagęszczonego popiołu lotnego były często znacznie 
mniejsze niż w standardowych nasypach na tym samym 
terenie. O braku korelacji pomiędzy osiadaniem 
oznaczanym w warunkach laboratoryjnych a rzeczy-
wistym osiadaniem decyduje kilka powodów, między 
innymi właściwości pucolanowe oraz twardnienie 
zagęszczonego popiołu lotnego. Krótkotrwałe badania 
laboratoryjne nie uwzględniają wzrostu sztywności próbki 
występującego w przypadku długotrwałego obciążenia 
w warunkach rzeczywistych.  

Zabielska-Adamska (2006) przeprowadziła badania 
nad mieszaniną popiołowo-żużlową, zagęszczaną przy 
różnych wilgotnościach, w klasycznym edometrze 
– na próbkach nienasyconych oraz w komorze Rowe’a – 
na próbkach nasyconych wodą. Próbki popiołowe były 
zagęszczane dwiema metodami Proctora (standardową 
i zmodyfikowaną) przy wilgotnościach wopt ± 5%. 
Stwierdzono, że o wielkości osiadań decyduje przede 
wszystkim energia zagęszczenia. Wyraźny wpływ 
na ściśliwość nienasyconych próbek ma wilgotność przy 
zagęszczaniu - i tak największe osiadanie próbka 
wykazała przy wilgotności w = wopt + 5%, a najmniejsze 
przy w = wopt – 5%. Wyniki badań wskazały, 
że wilgotność przy zagęszczaniu quasi-nasyconych próbek 
popiołowych ma także wpływ na ich ściśliwość, która 
maleje wraz ze wzrostem wilgotności przy ich 
zagęszczaniu. Osiadania próbek są najmniejsze przy 
wilgotności w = wopt + 5%, a największe przy 
w = wopt – 5%, a więc odwrotnie niż w przypadku próbek 
nienasycanych. 

Kim i in. (2005) badali ściśliwość mieszanin 
popiołowo-żużlowych o różnych zawartościach popiołu 
(50%, 75%, 100%), pochodzących z dwóch źródeł 
spalania. Generalnie zaobserwowano, że mieszaniny 
zawierające więcej żużla, a mniej popiołu, są bardziej 
ściśliwe, co można tłumaczyć kanciastą i porowatą 



Mariola WASIL 

93 

teksturą powierzchni cząstki żużlowej oraz częściowym 
rozkruszeniem ziaren. Puste cząstki popiołu lotnego, 
szczególnie te z pęknięciami i otworami, są bardziej 
łamliwe niż pełne cząstki popiołu. Zniszczenie ziaren 
popiołu następuje dopiero przy naprężeniach kilku 
megapaskali. Próbki mieszanin popiołowo-żużlowych 
poddano pionowemu obciążeniu o wartości od 0 do 
200 kP, co odpowiada poziomowi naprężeń w nasypach 
dróg szybkiego ruchu. Kim i in. (2005) poddali również 
badaniom ściśliwości typowy piasek, w celu porównania 
do wyników uzyskanych w przypadku mieszanin 
popiołowo-żużlowych. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
okazały się być nieco bardziej ściśliwe niż piasek przy 
takim samym poziomie zagęszczenia. 

Zawisza i in. (2006) badali wpływ zagęszczenia, 
wilgotności i nawodnienia na ściśliwość popiołu lotnego. 
Wyniki badań wykazały, że przy większym zagęszczeniu 
(Is = 0,90 i 0,95) próbki wykazywały mniejsze wartości 
odkształcenia niż próbki o mniejszym wskaźniku 
zagęszczenia (Is = 0,85). Moduły ściśliwości pierwotnej 
wzrastały przy zwiększaniu wskaźnika zagęszczenia. 
Zaobserwowano wpływ wilgotności oraz nawodnienia 
na ściśliwość popiołu. Moduły ściśliwości pierwotnej przy 
zwiększonej wilgotności początkowej były mniejsze niż 
przy wilgotności zbliżonej do optymalnej. Podobnie było 
w przypadku wartości modułów ściśliwości popiołów 
nawodnionych, które były mniejsze niż popiołów 
nienawodnionych przy obciążeniu pierwotnym. Wartości 
modułów ściśliwości wtórnej wykazywały małe 
zróżnicowanie w zależności od zagęszczenia, jak i brak 
wpływu wilgotności początkowej. Popioły nawodnione 
wykazywały większe wartości modułów ściśliwości przy 

obciążeniu wtórnym (o około 10–50%) niż popioły 
nienawodnione.   
 
 
4. Badania ściśliwości popiołu lotnego w komorze 

Rowe’a 
 

4.1. Możliwości pomiarowe komory Rowe’a 
 

Komora Rowe’a jest rodzajem konsolidometru 
zaprojektowanym w latach sześćdziesiątych XX wieku 
przez profesora P. W. Rowe’a. Jego celem było 
wyeliminowanie wad, jakie ma edometr przy badaniu 
konsolidacji gruntu o niskiej przepuszczalności. 
Głównymi udogodnieniami są: system hydraulicznego 
obciążania próbek, możliwość pomiaru ciśnienia wody 
w porach, drenaż w różnych kierunkach oraz możliwość 
badań próbek o dużych średnicach. Hydrauliczny system 
obciążania próbek powoduje, że próbka nie jest narażona 
na efekt wibracji; łatwo można zadać ciśnienie o wartości 
do 1000 kPa nawet dla próbek o dużych średnicach 
(Head, 1986). 

Najbardziej powszechnym badaniem przeprowa-
dzanym w komorze Rowe’a jest konsolidacja 
jednokierunkowa z pionowym drenażem, który umożliwia 
przepływ do górnej powierzchni próbki i pomiar ciśnienia 
wody w porach w centrum podstawy pod elastyczną 
powierzchnią obciążającą, co zapewnia równomierną 
dystrybucję ciśnienia. Zagęszczenie badanej próbki może 
odbyć się w komorze lub poza nią poprzez zastosowanie 
statycznego ściskania lub też dynamicznego zagęszczania. 
Schemat komory Rowe’a przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
Rys. 1. Schemat komory Rowe’a na podstawie Heada (1986) 
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4.2. Wyniki badań własnych 
 

Badania przeprowadzono na mieszaninie popiołowo-
żużlowej z Elektrociepłowni Białystok, składowanej 
na suchej hałdzie w Sowlanach. Mieszanina popiołowo-
żużlowa odpowiada uziarnieniem pyłowi piaszczystemu. 
Przykładową krzywą uziarnienia mieszaniny popiołowo-
żużlowej przedstawiono na rysunku 2, natomiast wartości 
wybranych parametrów fizycznych – w tabeli 1. 

Wilgotność optymalną odczytano z wykresu 
zależności gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
od wilgotności (rys. 3). Na wykresie zostały naniesione 

linie odpowiadające określonym wartościom stopnia 
nasycenia Sr. 

 
Tab. 1. Parametry geotechniczne mieszaniny popiołowo-
żużlowej 

Zagęszczenie – metoda 
standardowa Proctora 

d50 

[mm] 
Cu 

[-] 
Cc 

[-] 
ρs 

[g/cm3] 

wopt 
[%] 

ρd max 

[g/cm3] 

0,045 3,2 1,3 2,12 44,00 0,996 

 

 
Rys. 2. Krzywa uziarnienia mieszaniny popiołowo-żużlowej 

 

 
Rys. 3. Wykresy zagęszczalności popiołu lotnego 
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Badanie właściwe przeprowadzono w komorze 
konsolidacji hydraulicznej typu Rowe’a na próbkach 
o średnicy 15 cm i wysokości 5 cm, nasycanych wodą 
za pomocą ciśnienia wyrównawczego (back pressure), 
do momentu uzyskania wymaganej wartości parametru 
Skemptona B. Próbki nasycano do wartości parametru 
Skemptona B = 0,27 i 0,57 oraz do stanu quasi-
nasyconego B = 0,82 (Zabielska-Adamska, 2006). 
Zagęszczenie mieszaniny popiołowo-żużlowej odbywało 
się przy wilgotnościach: wopt – 5%, wopt i  wopt + 5%; próbki 
miały wartość Sr równą odpowiednio: 0,70; 0,83; 0,87, 
co wyliczono ze wzoru (3). 

Po uzyskaniu założonego parametru B przystępowano 
do badania konsolidacji przy obciążeniach 25, 50, 100 
i 200 kPa. Wyniki pomiarów: ciśnienie komorowe, 
ciśnienie wody w porach, przemieszczenia i zmiany 
objętości były rejestrowane przez system elektroniczny. 
Z otrzymanych danych obliczono odpowiednie wartości 
potrzebne do sporządzenia wykresów.  

Na rysunku 4 zaprezentowano wyniki badań 
ściśliwości dla trzech wybranych próbek o wilgotności 
optymalnej wopt oraz o współczynniku Skempotna B 
równym: 0,82; 0,57 i 0,27. Natomiast na rysunku 5 
przedstawiono zależność zmiany wysokości próbki 
od naprężenia efektywnego dla próbek o różnym stopniu 
nasycenia Sr. 
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Rys. 4. Krzywe osiadania popiołu lotnego zagęszczanego 
przy wilgotności optymalnej metodą standardową Proctora 
o różnym stopniu nasycenia wodą: a) zależność zmiany 
wysokości próbki od naprężenia efektywnego, b) zależność 
względnego odkształcenia pionowego próbki od naprężenia 
efektywnego 
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Rys. 5. Krzywe osiadania popiołu lotnego zagęszczanego 
przy różnych stopniach nasycenia wodą Sr metodą 
standardową Proctora – zależność zmiany wysokości 
próbki od naprężenia efektywnego 

 
 

5. Wnioski 
  
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że: 
1. Na ściśliwość zagęszczonego popiołu lotnego ma 

wpływ nasycenie wodą, określane za pomocą 
parametru Skemptona B oraz wilgotność przy 
zagęszczaniu. Próbki częściowo nasycone wykazują 
mniejsze osiadania niż próbki w stanie quasi-
nasyconym.  

2. Popiół lotny zagęszczany przy wilgotności optymalnej 
najkorzystniej zachowuje się w stanie najmniejszego 
nasycenia wodą, dlatego też należy wbudowane 
popioły lotne chronić przed dodatkowym 
zawilgoceniem. Powietrze w porach próbki 
popiołowej blokuje wypływ wody zmniejszając jej 
osiadanie (konsolidację). 

3. Stopień nasycenia wodą Sr podczas zagęszczania 
popiołu, czyli wilgotność przy zagęszczaniu, ma 
wpływ na jego ściśliwość. Największe osiadanie 
wykazała próbka o Sr = 0,83, czyli o wilgotności 
optymalnej, natomiast próbki o w = wopt + 5% 
i w = wopt – 5% – osiadania mniejsze i porównywalne, 
co nie jest zgodne z zależnościami prezentowanymi 
w literaturze (Zabielska-Adamska, 2006). Może mieć 
na to wpływ różny czas składowania badanego 
popiołu, co należałoby wyjaśnić w przyszłych 
badaniach. 

 
 

Literatura 
 

Glazer Z. (1985). Mechanika Gruntów. Wydawnictwa 
Geologiczne, Warszawa.  

Gray D. H., Lin Y. K. (1972). Engineering properties of 
compacted fly ash. Journal of the Soil Mechanics & 
Foundations Division, Proceedings of the American Society 
of Civil Engineers, Vol. 98, 361-380. 

Head K. H. (1986). Manual of Soil Laboratory Testing. Vol. 3: 
Effective Stress Tests. Pentech Press Ltd, London. 

Kim B., Perezzi M., Salado R. (2005). Geotechnical properties 
of fly and bottom ash mixtures for use in highway 



Civil and Environmental Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska   2 (2011) 91-96 

96 

embankments. Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering, Vol. 131, 914-924.  

Lipiński M. J., Wdowska M. K. (2004). Kryteria nasączania 
gruntów prekonsolidowanych metodą ciśnienia 
wyrównawczego. W: Materiały II Problemowej Konferencji 
Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”, 
Białystok-Białowieża 2004, 71-81. 

Lipiński M. J., Wdowska M. K. (2010). Saturation criteria for 
heavy overconsolidated cohesive soils. Annals of Warsaw 
University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation, 
Vol. 42, 295-302. 

Myślińska E. (1998). Laboratoryjne Badania Gruntów. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

Pisarczyk S. (2001). Gruntoznawstwo Inżynierskie. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Skempton A. W. (1954). The pore-pressure coefficients A and 
B. Geotechnique, Vol. 4, 143-147. 

Shahu J. T., Yudhbir, Kameswara Rao N. S. V. (1999) Effective 
stress behavior of quasi-saturated compacted cohesive soils. 
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 
Engineering, Vol. 125, 322-329. 

Wiłun Z. (1987). Zarys Geotechniki. WKŁ, Warszawa. 

Zabielska-Adamska K. (2006). Popiół Lotny jako Materiał do 
Budowy Warstw Uszczelniających, Politechnika 
Białostocka, Białystok. 

Zawisza E., Zydroń T., Chlipała A. (2006). Badanie ściśliwości 
wybranych odpadów elektrownianych, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Białostockiej. Budownictwo, nr 28, Białystok, 
345-353. 

 
  

COMPRESSIBILITY OF SATURATED FLY ASH 
 

Abstract:  The usefulness of fly ash for earth structure 
is determined on the basis of its geotechnical properties, inter 
alia, the compressibility. The compressibility depend on fly ash 
water-saturation. The results of compressibility, tested on 
compacted fly ash, are shown in the paper. Fly ash samples were 
compacted at moisture contents wopt ± 5%. Research was carried 
out in Rowe’s consolidation cell. Saturation of fly ash was 
established both on the basis of degree of saturation Sr and 
Skempton’s parameter B. 
 
 
 

 
 
 


