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M E C H A N I K A  G R U N T Ó W – L A B O R A T O R I U M 

ĆWICZENIE 6 

Temat : Cechy mechaniczne gruntów. Podstawowe pojęcia; Ściśliwość gruntów, 

edometryczny moduł ściśliwości; wskaźnik ściśliwości (ISO/TS 17892-5). 

 

1. Terminy i definicje -  stany fizyczne gruntów niespoistych  

Moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntu – E0 – jest to stosunek przyrostu 

efektywnego naprężenia normalnego (Δσ’n) do przyrostu całkowitego odkształcenia 

względnego (Δε) mierzonego w kierunku działania Δσ’n (jednoosiowy stan naprężenia). 

 

Wzór:  

 

Moduł wtórnego (sprężystego) odkształcenia gruntu E –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej) M0  – 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej (sprężystej) M –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Wskaźnik ściśliwości Cc –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



 

Wskaźnik odprężenia Cs –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Współczynnik ściśliwości wtórnej cα –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Współczynnik konsolidacji cv –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Współczynnik ściśliwości objętościowej mv –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Wskaźnik osiadania zapadowego imp  –  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Wskaźnik pęcznienia εp – 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Ciśnienie pęcznienia Pc – 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 



 

Ściśliwość – jest to zdolność gruntu do zmniejszania objętości pod wpływem przyłożonego 

obciążenia. Jest ona wynikiem takich zjawisk jak: 

a) usuwanie z gruntu wody wolnej i kapilarnej, 

b) przesuwanie się ziaren i cząstek gruntu względem siebie i zajmowanie przez nie bardziej 

statecznego położenia, 

c) usuwanie z gruntu pęcherzyków powietrza, 

d) zgniatanie niektórych ziaren gruntu, 

e) sprężyste odkształcenie powłoki wody błonkowej, 

f) sprężyste odkształcenie ziaren i cząstek gruntu, 

g) zmniejszenie objętości powietrza zamkniętego w porach gruntu. 

Odkształcenia gruntu powstałe pod wpływem obciążenia można podzielić na: 

- odkształcenie trwałe, nieodwracalne (plastyczne), 

- odkształcenie sprężyste (odwracalne). 

 

Miarą ściśliwości jest między innymi moduł ściśliwości (w badaniach edometrycznych, 

moduł ściśliwości pierwotnej M0 i wtórnej M, w badaniach terenowych najczęściej moduł 

podatności gruntu – moduł ściśliwości właściwej Ms).  

Polowe metody wyznaczania ściśliwości gruntu – 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Konsolidacja – 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 


