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Ocena stopnia plastyczności gruntów na bazie tradycyjnych 
granic Atterberga może, w przypadku trudności metodycznych 
oznaczenia tych granic w niektórych rodzajach gruntów, być za-
stąpiona oznaczeniem wskaźnika konsystencji. Do gruntów ta-
kich kwalifikują się zazwyczaj naturalne grunty mało spoiste oraz 
spora grupa gruntów antropogenicznych, w tym niewątpliwie 
osady poflotacyjne, których uziarnienie jest zdominowane przez 
frakcję pyłową. Praktyka wskazuje jednak, że ocena stanu konsy-
stencji odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsy-
stencji prowadzi zazwyczaj do jakościowo różnej, z reguły mniej 
korzystnej, oceny stopnia plastyczności niż na podstawie granic 
Atterberga. Z drugiej strony, istotne ograniczenie w liczbie pa-
rametrów pośrednich koniecznych do oszacowania stopnia pla-
styczności metodą standardową, uzasadnia wybór metody opartej 
na jednym parametrze odniesienia – wskaźniku konsystencji, im-
plikującej potencjalnie niższe niepewności pomiarowe [6].

Wskaźnik konsystencji ma dwie definicje: fizyczną i wytrzy-
małościową. W sensie metodycznym są to dwa różne oznaczenia 
tego parametru [5]. Formalnie każda metoda powinna prowa-
dzić do wyznaczenia tej samej wartości wskaźnika konsystencji. 
W przypadku odpadów poflotacyjnych niestety tak nie jest, a wy-
jaśnienie powodu różnej oceny wskaźnika konsystencji oraz wska-
zania miarodajnej metody oznaczania warunkuje przydatność tego 
parametru do identyfikacji stopnia plastyczności odpadów.

PROBLEM BADAWCZY

Namyw odpadów poflotacyjnych pochodzących z prze-
róbki rud miedzi na plażę obiektu unieszkodliwiania odpadów 

powoduje naturalną ich segregację, w konsekwencji której naj-
drobniejsze frakcje odpadów sedymentują w centralnej części 
obiektu. Formalnie celem odpadów deponowanych w obrębie 
stawu nadosadowego jest uszczelnienie czaszy składowiska 
i ograniczenie migracji słonych wód technologicznych do pod-
łoża gruntowego [4]. Problem nabiera innego wymiaru wów-
czas, gdy będą podjęte decyzje o zmianie technologii depono-
wania odpadów. Wykorzystanie całej powierzchni składowiska 
do lokowania w nim odpadów wstępnie zagęszczonych wymaga 
przewidywalności reakcji odpadów o najmniej korzystnych wła-
ściwościach fizyko-mechanicznych zdeponowanych w obrębie 
stawu nadosadowego na dodatkowe obciążenie składowanymi 
odpadami. Realistyczny opis tej reakcji wymaga szczegółowego 
rozpoznania przestrzennego uziarnienia odpadów zdeponowa-
nych w obrębie stawu nadosadowego oraz określenia rzeczywi-
stych parametrów wytrzymałościowych, odkształceniowych, fi-
zycznych i cech wskaźnikowych odpadów. Cechą wskaźnikową 
definiującą stan odpadów poflotacyjnych, zakwalifikowanych 
do grupy spoistych, jest stopień plastyczności. Praktyka wska-
zuje, że oszacowanie wartości tego parametru jest silnie zdeter-
minowane metodycznie, prowadząc do jakościowo różnej nawet 
oceny w zależności od zastosowanej metody badania. Wyjaśnie-
nie tej kwestii stanowiło główny cel niniejszej pracy.

MATERIAŁ BADAWCZY

Do oceny parametrów konsystencji odpadów poflotacyjnych 
wytypowano próbę statystyczną o liczebności 37 próbek odpa-
dów, które pod względem uziarnienia i oceny makroskopowej 
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Rys. 1. Obszar zmienności uziarnienia analizowanych odpadów poflotacyjnych

Rys. 2. Obszar zmienności wyników analizy wskaźnika konsystencji
określonego na podstawie badania stożkiem opadowym

Rys. 3. Obszar zmienności wyników analizy wskaźnika konsystencji
określonego na podstawie badania sondą obrotową

można przez analogię do gruntów naturalnych zakwalifikować 
do grupy odpadów spoistych. Zgodnie z klasyfikacją gruntów 
odpady poflotacyjne wpisują się w: pyły piaszczyste, pyły, gliny 
pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Zakres zmienności uziarnienia 
próbek odpadów wytypowanych do badań przedstawiono na 
rys. 1.

Wszystkie próbki odpadów pozyskano z OUOW Żelazny 
Most, głównie z rejonu stawu wody nadosadowej, ale rów-
nież z głębszych fragmentów plaży składowiska. Jako miaro-
dajny parametr identyfikujący uziarnienie odpadów [2] przy-
jęto wskaźnik uziarnienia SFR, który wyraża stosunek frakcji 
pozostającej do przenikającej przez sito nr 200 (0,074 mm). 

Analizowane odpady charakteryzował wskaźnik SFR, którego 
wartości zmieniały się w zakresie od 0,01 do 0,60. Oznacze-
nie wskaźnika konsystencji próbek odpadów wykonano dwie-
ma metodami. Pierwszą odnoszącą wskaźnik konsystencji do 
parametru fizycznego oraz drugą wykorzystującą definicję wy-
trzymałościową tego parametru. W metodzie pierwszej, stożka 
opadowego, wskaźnik konsystencji identyfikowany jest przez 
wilgotność pasty, przy której stożek o masie 100 g spenetruje 
pastę na głębokość 14 mm. Oznaczenie wykonuje się jako bada-
nie replikacyjne przy zmieniającej się wilgotności pasty. Obszar 
oznaczenia analizowanego parametru wraz z histogramem roz-
kładu wskaźnika konsystencji przedstawiono na rys. 2. 

W metodzie drugiej wyznacza się opór pasty na ścinanie 
w badaniu laboratoryjną sondą obrotową, przyjmując wskaźnik 
konsystencji jako wilgotność pasty, którą charakteryzuje opór 
na ścinanie równy 5 kPa. Podobnie jak poprzednie, również to 
oznaczenie, jest badaniem replikacyjnym. Obszar oznaczenia 
analizowanego parametru metodą drugą wraz z histogramem 
rozkładu wskaźnika konsystencji przedstawiono na rys. 3.

Z porównania charakterystyk statystyki wskaźników kon-
systencji wynika, że metody dają różne oszacowania. Jako 
parametry referencyjne, oznaczono również granicę płynności 
metodą Casagrande’a i metodą penetrometru stożkowego oraz 
granicę plastyczności.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

W ocenie stanu konsystencji odpadów zakwalifikowanych 
do grupy spoistych zaobserwowano prawidłowość różnej, na-
wet jakościowo, oceny stanu tych osadów na podstawie kon-
wencjonalnej metody opierającej się na granicach Atterberga (1) 
oraz metodę, w której jest szacowany wskaźnik konsystencji, 
równanie (2)

  (1)

  (2)

gdzie:
wn – wilgotność naturalna,
wP – granica plastyczności,
wL – granica płynności,
Ip – wskaźnik plastyczności,
Ic – wskaźnik konsystencji,

A, B współczynniki empiryczne równe odpowiednio:

  (3)

  (4)

W odpadach poflotacyjnych, odwrotnie jak ma to miejsce 
w naturalnych gruntach spoistych, uzyskuje się wyższe wartości 
stopnia plastyczności określonego na odstawie równania (2), niż 
w przypadku oznaczenia tego parametru według równania (1). 
Podejście pragmatyczne uzasadniałoby korzystanie z równania 
(2), w którym dokładność oceny stopnia plastyczności ograni-
czają niepewności pomiarowe związane z oznaczaniem jedne-
go parametru odniesienia, to jest wskaźnika konsystencji – Ic, 
w odróżnieniu do drugiej metody, która wymaga oceny dwóch 
parametrów odniesienia, a mianowicie granicy plastyczności – 
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wP i granicy płynności – wL. Szczególnie dokładność określenia 
pierwszej z granic jest często, w przypadku odpadów poflota-
cyjnych, problematyczna [3]. Na potrzeby wykonania analizy 
statystycznej zbadano istotność związków korelacyjnych po-
między następującymi parametrami konsystencji odpadów po-
flotacyjnych:

 – granicą plastyczności – wP (metodą wałeczkowa-
nia),

 – granicą płynności – wL (metodą Casagrande’a),
 – granicą płynności –  (metodą stożka opadowego, 

w której określa się parametr pośredni – w18 odpowiada-
jący wilgotności pasty gruntowej, przy której stożek opa-
dowy o masie 80g spenetruje pastę na głębokość 18 mm 
– równanie (5))

  (5)

 – wskaźnikiem plastyczności – Ip (określonym według 
równania (6))

  (6)

 – wskaźnikiem plastyczności –  (określonym według 
równania (7))

  (7)

 – wskaźnikiem konsystencji – Ic (metodą stożka opadowe-
go),

 – wskaźnikiem konsystencji –  (metodą ścięcia za pomo-
cą laboratoryjnej sondy obrotowej).

Ze względu na ograniczoną objętość pracy z jednej strony 
oraz znaczną liczbę badanych związków z drugiej strony w dal-

szej części zaprezentowano tylko te paremetry, dla których wy-
kazano istotną zależność korelacyjną.

W pierwszym etapie analizy statystycznej zbadano związek 
korelacyjny pomiędzy uziarnieniem odpadów a ich parame-
trami konsystencji. Jako wcześniej rekomendowany parametr 
uziarnienia odpadów przyjęto do analizy statystycznej wskaźnik 
uziarnienia SFR. Z analizy powyższych związków wynika, że 
najwyższy poziom zgodności uzyskano dla zależności pomię-
dzy wskaźnikami konsystencji (Ic, ) a wskaźnikiem uziarnienia 
SFR (rys. 4 i 5). Stosunkowo słabym związkiem korelacyjnym 
charakteryzują się zależności pomiędzy pozostałymi parametra-
mi konsystencji a wskaźnikiem uziarnienia SFR, przy zupełnym 
braku istotności związku pomiędzy wskaźnikiem plastyczności 

, do określenia którego wykorzystano granicę płynności ozna-
czoną w badaniu stożkiem opadowym –  i wskaźnikiem SFR. 

Wyniki tej części analizy potwierdzają wcześniej sformuło-
waną opinię o przydatności wskaźnika konsystencji w analizie 
stanu odpadów poflotacyjnych, pozwalając zarazem na reko-
mendację dwóch związków korelacyjnych przedstawionych 
równaniami (8) i (9):

  (8)

  (9)

W drugim etapie analizy podjęto próbę oceny związku ko-
relacyjnego pomiędzy tymi samymi parametrami konsystencji, 
określonymi jednak w odmienny sposób. Zależność pomiędzy 
granicami płynności dobrze przybliża związek liniowy, który 
może być wyrażony równaniem (10) (rys. 6):

  (10)

Rys. 4. Zależność pomiędzy wskaźnikiem konsystencji oznaczonym w badaniu 
stożkiem opadowym i wskaźnikiem uziarnienia SFR

Rys. 5. Zależność pomiędzy wskaźnikiem konsystencji oznaczonym w badaniu 
sondą obrotową i wskaźnikiem uziarnienia SFR

Rys. 6. Zależność pomiędzy granicami płynności
określonymi różnymi metodami

Rys. 7. Zależność pomiędzy wskaźnikami konsystencji
określonymi na podstawie różnych metod



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�3/2015228

Porównanie wskaźników konsystencji odpadów określonych 
raz jako parametr fizyczny, drugi raz jako parametr wytrzymało-
ściowy (rys. 7) prowadzi również do wyznaczenia statystycznie 
istotnego związku korelacyjnego, który wyrażony w postaci ilo-
razu wskaźników charakteryzuje stała o wartości 0,90, równanie 
(11):

  (11)

Porównanie wskaźników plastyczności określonych na 
podstawie różnie wyznaczonych granic płynności prowadzi 
do wniosku, że pod względem oceny statystycznej nie istnieje 
tego rodzaju związek (R2 = 0,11). W kontekście wcześniejszego 
wniosku dotyczącego pierwszej części analizy można domnie-
mywać, że za brak związku korelacyjnego pomiędzy wskaźni-
kami plastyczności odpadów są odpowiedzialne niepewności 
pomiarowe związane z oceną granicy plastyczności [3]. 

W ostatnim etapie analizy podjęto próbę oceny związku 
korelacyjnego pomiędzy wskaźnikiem plastyczności i wskaź-
nikiem konsystencji, obydwoma parametrami określonymi na 
podstawie różnych metodycznie oznaczeń. Wyniki przeprowa-
dzonej analizy wskazują, że związki takie mogą być rekomen-
dowane do zależności pomiędzy wskaźnikiem plastyczności 
opartym na standardowych granicach Atterberga a wskaźnikiem 
konsystencji odnoszącym się do fizycznej (12) oraz wytrzyma-
łościowej (13) definicji tego parametru:

  (12)

  (13)

Pierwszy ze związków przybliża zależność liniowa (rys. 8), 
natomiast drugi zależność o charakterze wykładniczym (rys. 9). 
Związki w innych konfiguracjach analizowanych parametrów 
można uznać za statystycznie nieistotne. 

W uzupełnieniu przeprowadzonej analizy statystycznej zba-
dano istotność związku korelacyjnego pomiędzy parametrami 
konsystencji, które określa się na podstawie badania stożkiem 
opadowym (rys. 10). Wyniki analizy wskazują na istnienie sil-
nego liniowego związku korelacyjnego, którego istotność wy-
znacza wysoka wartość współczynnika determinacji R2 = 0,87, 
równanie (14):

  (14)

Oszacowane związki korelacyjne mogą być wykorzystane 
do procedury oceny standardowego stopnia plastyczności od-
padów poflotacyjnych (1) wyłącznie na podstawie wskaźnika 
konsystencji, bez konieczności oznaczania granic Atterberga. 
Powyższa procedura opiera się na trzech liniowych związkach 
korelacyjnych (10), (12), (14) charakteryzujących się wysokim 
stopniem istotności (R2 > 0,80). Procedura ta może być uogól-
niona związkiem empirycznym, którego postać wyraża równa-
nie (15):

  (15)

WNIOSKI

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała duże zróżni-
cowanie w ocenie istotności związków korelacyjnych pomiędzy 
wskaźnikiem uziarnienia SFR a parametrami konsystencji od-
padów poflotacyjnych, które pod względem uziarnienia kwali-
fikują się do grupy spoistych. Wyniki analizy nie potwierdzają 
istotności związków korelacyjnych pomiędzy wskaźnikiem pla-
styczności i granicami konsystencji a parametrami uziarnienia 
odpadów, natomiast pozwalają na rekomendację związku po-
między wskaźnikiem konsystencji a wskaźnikiem uziarnienia 
SFR. Wniosek ten znajduje uzasadnienie w kontekście dużych 
niepewności pomiarowych związanych z oznaczeniem w od-
padach standardowych granic Atterberga. Na podstawie wy-
znaczonych związków empirycznych pomiędzy parametrami 
konsystencji zaproponowano wstępną procedurę oceny stopnia 
plastyczności odpadów poflotacyjnych, która eliminuje potrze-
bę oznaczenia granicy plastyczności, parametru generującego 
znaczne niepewności pomiarowe w ocenie stanu konsystencji 

Rys. 8. Zależność pomiędzy wskaźnikiem plastyczności i wskaźnikiem konsy-
stencji odnoszącym się do fizycznej definicji tego parametru

Rys. 9. Zależność pomiędzy wskaźnikiem plastyczności i wskaźnikiem konsy-
stencji odnoszącym się do wytrzymałościowej definicji tego parametru

Rys. 10. Zależność pomiędzy granicą płynności i wskaźnikiem konsystencji, pa-
rametrami wyznaczonymi na podstawie badania stożkiem opadowym
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odpadów. Do oznaczenia stopnia plastyczności odpadów poflo-
tacyjnych można wykorzystać związek empiryczny wyrażony 
równaniem (15).
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