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W laboratoriach geotechnicznych w sposób masowy prze-
prowadza się badania maksymalnej i minimalnej gęstości ob-
jętościowej gruntów niespoistych. W normie [8] jasno zdefi-
niowano sposób przeprowadzenia takiego oznaczenia przez 
podanie kolejnych kroków postępowania oraz precyzyjnych 
wymiarów cylindra i przyrządu do ręcznego, udarowego za-
gęszczania (rys. 1). 

Z kolei sposób formowania próbki w cylindrze jest poda-
ny dość ogólnie. W normie [8] zaleca się jedynie zasypywanie 
cylindra przez lejek, z jego stopniowym podnoszeniem tuż nad 
usypywany poziom gruntu. Brakuje ścisłej informacji o wymia-
rach geometrycznych stosowanego lejka i intensywności stru-
mienia gruntu. Wszystkie te elementy mają wpływ na wartość 
otrzymanego zagęszczenia gruntu [1, 7]. W tej sytuacji na sta-
nowisku badawczym autorskiego pomysłu przepro wadzono ba-
dania minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej trzech 
różnych gruntów nie spoistych, oznaczonych symbolami A, B 
i C. Ich charakterystykę uziarnienia pokazano na rys. 2.

W trakcie eksperymentów przeanalizowano wpływ spo-
sobu dozowania gruntu, parametrów geometrycznych lejków 
oraz metod zagęszczania: mechaniczno-udarowej, symulującej 
zagęsz czanie widełkami lub mechaniczno-wibracyjnej za po-
mocą szlifierki oscylacyjnej, na otrzymane rezultaty. 

Biorąc pod uwagę konieczność częstego suszenia próbek 
gruntu (spoistego i niespoistego) w laboratoryjnych badaniach 
geotechnicznych, porównano na przykładzie badań własnych 
skuteczność tego procesu w kuchence mikrofalowej oraz w kon-
wencjonalnej suszarce.

BADANIA CHARAKTERYSTYK
LEJKÓW DOZUJĄCYCH GRUNTY NIESPOISTE

Na samodzielnie wykonanym stanowisku badawczym 
(rys. 3) przeprowadzono eksperymenty, których podstawowym 
celem było sprawdzenie, jak zachowuje się strumień piasku 
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Rys. 1. Cylinder do badania minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej 
gruntu wraz z widełkami do ręcznego zagęszczania wibracyjnego [8]
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przesypujący się przez konkretny lejek. Do badań porównaw-
czych wytypowano osiem lejków o różnych wzorach użytko-
wych, przedstawionych na rys. 4. Ponieważ nie dysponowano 
wagą wyposażoną w interfejs np. RS-232C, czyli wagi z moż-
liwością podłączenia do komputera, do odczytów zmiany masy 
gruntu w czasie wykorzystano małą kamerę nagrywającą ob-
raz z wyświetlacza wagi elektronicznej bezpośrednio na dysk. 
Oczywiście należy mieć świadomość, że w przypadku zaawan-
sowanych badań naukowych takie rozwiązanie nie jest popraw-
ne. Jednakże na potrzeby omawianego zagadnienia okazało się 
wystarczające.

Każdy z lejków zasypywano piaskami drobno- i średnioziar-
nistymi w taki sposób, że grunt tworzył u góry kopiasty stożek. 
Zauważono, że wszystkie badane grunty wysypywały się w spo-
sób jednostajny (liniowa zmienność w czasie; rys. 5), przy czym 
im większa była średnica lejka, tym wysyp ten w tym samym 
czasie był większy, co wydaje się oczywiste. Dodatkowo zaob-
serwowano wahania strumienia masy w granicach 10 ÷ 80 g/s. 
Wahania te były tym wyraźniejsze, im większą średnicę miał 
lejek (rys. 6).

Rys. 2. Krzywe uziarnienia badanych gruntów [5]

Rys. 3. Stanowisko do badania charakterystyk lejków [5]

Rys. 4. Wzory użytkowe badanych lejków [5]
Rys. 5. Masa gruntów A, B i C wypływających przez lejek o symbolu L1

o różnych średnicach wylotu w zależności od czasu (na podstawie [5])
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AUTORSKIE STANOWISKO DO BADANIA GĘSTOŚCI 
OBJĘTOŚCIOWEJ GRUNTÓW NIESPOISTYCH

Poniżej przestawiono wpływ sposobu dozowania gruntu na 
minimalną gęstość objętościową gruntów niespoistych (A, B 
i C). Do badania wykorzystano normowy metalowy cylinder 
pomiarowy, który zasypywano na różne sposoby (warianty W1 
– W11; tabl. 1). Następnie, po ostrożnym zdjęciu górnej war-
stwy naddatku gruntu, cylinder ważono i wyznaczano odpo-
wiadającą mu minimalną gęstość objętościową. Taka procedura 

Rys. 6. Zmiana chwilowego strumienia masy podczas wysypywania się gruntu 
przez lejek o symbolu L1 o różnych średnicach wylotu (na podstawie [5]):

a) grunt A, b) grunt C, c) grunt B

a)

b)

c)

Rys. 7. Stanowisko do mechanicznego udarowego zagęszczania gruntu
w cylindrze [5]

postępowania nie wymagała dużej ilości czasu i była przy tym 
precyzyjna.

W ramach analizy porównawczej zastosowano różne śred-
nice lejków (warianty W5 – W7) lub ich całkowity brak (wa-
rianty W10 – W11), różne wysokości usypywania (warianty W1 
– W4), spiralne lub pionowe podnoszenie dozownika (warianty 
W5 – W7) oraz własną metodę zasypywania przez kilka małych 
otworów jednocześnie (warianty W8 – W9). Ta ostatnia meto-
da nawiązuje do metody suchej depozycji zwanej „piaskowym 
deszczem” [1]. Ustalono optymalną liczbę pomiarów w jednej 
serii wynoszącą 15 odczytów (5 pomiarów okazało się niewy-
starczające). Ostatecznie wykonano 11 prób, których opis wraz 
z wynikami zestawiono w tabl. 1.

W efekcie otrzymano różne wartości minimalnej gęstości 
objętościowej, które wyraźnie wskazują na wpływ sposobu za-
sypywania cylindra na otrzymane wyniki. Na podstawie prób 
w wariantach W1 – W4 widać, że po przekroczeniu wysokości 
650 mm wartości gęstości objętościo wej gruntów po początko-
wym wzroście maleją. Jest to wyraźna przesłanka do przepro-
wadzenia dalszych badań z większymi wysokościami. Z kolei 
zmniejszenie średnicy wylotowej dozownika (W5 i W7) oraz 
zamiana sposobu podnoszenia lejka, z ruchu pionowego na spi-
ralny podczas usypywania gruntu (W6 i W7), powoduje zmniej-
szenie gęstości objętościowej. Natomiast wzrost liczby otworów 
dozujących (W8 i W9) oraz szybki zasyp bezpośrednio z więk-
szego naczynia bez otworów (W10 i W11) powoduje niewielki 
wzrost minimalnej gęstości objętościowej gruntu.

W kolejnym kroku przeprowadzono badania wpływu energii 
zagęszczenia, określanej przez częstotliwość uderzeń, na otrzy-
mywane wartości maksymalnej gęstości objętościowej gruntów 
niespoistych (A, B i C). Próby ręcznego zagęszczania cylindra 
według wytycznych normy [8] (rys. 1) okazały się bardzo mę-
czące fizycznie. Wykonano zatem autorskie stanowisko do me-
chanicznego, udarowego zagęszczania gruntu (rys. 7), w skład 
którego weszły: znormalizowany cylinder według [8], szlifierka 
kątowa wraz z mechanizmem z szuflady (układ zapewniający 
zamianę ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny), widełki wi-
bracyjne, regulator obrotów oraz elektroniczny sekundnik. Tak 
skonstruowane stanowisko badawcze symulowało ręczne ude-
rzanie widełkami o cylinder z możliwością regulowania często-
tliwości tych uderzeń, co bezpośrednio przekłada się na wartość 
energii zagęszczania.
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Do momentu pierwszej stabilizacji położenia nasady cylin-
dra grunt zagęszczano z energią mniejszą (tzn. z mniejszą czę-
stotliwością, to jest około 2 uderzeń na sekundę) niż w kolejnym 
etapie. Czas trwania tej fazy badania wyniósł kilkadziesiąt mi-
nut (tabl. 2). Tak długie ręczne uderzanie, zamiast mechanicz-
nego, byłoby fizycznie bardzo trudne do wykonania. W dalszej 
kolejności zwiększono energię około trzykrotnie poprzez zwięk-
szenie częstotliwości uderzeń metalowych wąsów wibracyjnych 
o cylinder. W efekcie nastąpiło dalsze przemieszczanie się na-
sady cylindra. Świadczy to o tym, że otrzymane wyniki mak-
symalnej gęstości objętościowej zależą od przyłożonej energii 
uderzenia i brak jest wytycznych mówiących o tym, jaka to ma 

być dokładnie wartość. Jak wykazano, ręczne zagęszczanie, 
w porównaniu do mechanicznego, może dać zaniżoną wartość 
maksymalnej gęstości objętościowej (rys. 8).

Ze względu na skomplikowaną budowę autorskiego stano-
wiska postanowiono je nieco uprościć. Wykonano zagęszczarkę 
wibracyjną ze zmodyfikowanej szlifierki oscylacyjnej, którą po-
kazano na rys. 9. Ponownie zrealizowano cykl badań analogicz-
ny co do sposobu usypywania próbki w metalowym cylindrze, 
tak jak dla udarowego zagęszczania. Przykładowe wyniki obu 
metod zagęszczania zestawiono w tabl. 2.

Zaobserwowano, że wibracyjny sposób zagęszczania daje 
wyniki porównywalne do tych otrzymanych wskutek udarowe-

Tabl. 1. Wyniki badania minimalnej gęstości objętościowej w zależności od sposobu dozowania gruntu

Próba
(numer wariantu) Opis próby

Minimalna gęstość objętościowa gruntu
[g/cm3]

grunt A grunt B grunt C

W1 zasypywanie z wysokości 850 mm;
średnica wysypu z lejka 8 mm 1,822 1,749 1,648

W2 zasypywanie z wysokości 650 mm;
średnica wysypu z lejka - 8 mm 1,835 1,788 1,681

W3 zasypywanie z wysokości 450 mm;
średnica wysypu z lejka - 8 mm 1,809 1,749 1,657

W4 zasypywanie z wysokości 235 mm;
średnica wysypu z lejka - 8 mm 1,676 1,595 1,511

W5 jednostajny pionowy ruch lejka z dołu do góry; 
średnica wysypu z lejka - 13 mm 1,588 1,572 1,488

W6 jednostajny spiralny ruch lejka z dołu do góry; 
średnica wysypu z lejka - 8 mm 1,628 1,61 1,5

W7 jednostajny pionowy ruch lejka z dołu do góry; 
średnica wysypu z lejka 8 mm 1,587 1,547 1,482

W8 piaskowy deszcz – wysyp z dozownika; 
4 otwory o średnicy 7,5 mm 1,579 1,560 1,488

W9 piaskowy deszcz – wysyp z dozownika; 
13 otworów o średnicy 5 mm 1,59 1,569 1,491

W10 powolne zasypywanie bez dozownika (lejka)
czas trwania 5 – 6 sekund 1,611 1,596 1,504

W11 szybkie zasypywanie bez dozownika (lejka);
czas trwania 2 – 3 sekundy 1,616 1,610 1,515

Tabl. 2. Wyniki badania maksymalnej gęstości objętościowej w zależności 
od sposobu zagęszczania gruntu

Grunt

Zagęszczanie udarowe Zagęszczanie wibracyjne

Czas Gęstość
objętościowa Czas Gęstość

objętościowa

[min] [g/cm3] [min] [g/cm3]

A
30 1,815

2 1,870
52,5 1,872

B
45 1,804

2 1,854
77,5 1,857

C
40 1,711

2 1,775
95 1,781

Rys. 8. Przemieszczenie nasady cylindra w zależności od czasu zagęszczania 
i częstotliwości uderzeń (na podstawie [5])
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go mechanicznego zagęszczania, ale w znacznie krótszym cza-
sie (nie kilkadziesiąt, tylko kilka minut; tabl. 2). Tak więc zde-
cydowanie szybszym sposobem badania maksymalnej gęstości 
objętościowej jest zagęszczanie wibracyjne, a nie udarowe, przy 
czym jako źródło wibracji można stosować również stoły wibra-
cyjne lub stanowiska do analizy sitowej. Problemem oczywiście 
staje się wówczas określenie stosowanej energii zagęszczenia. 
Odnosząc zagadnienie do omawianych badań doświadczalnych, 
autorzy niestety nie dysponują dokładnymi danymi ilościowymi 
opisującymi energię dostarczoną w obu przypadkach zagęszcza-
nia gruntu. Miarą tej energii jest jedynie odpowiednia częstotli-
wość wzbudzanych uderzeń lub drgań.

SUSZENIE GRUNTÓW
W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Specyficzny wpływ mikrofal na otoczenie dostrzeżono już 
w czasie II wojny światowej, kiedy to kubki z kawą stojące 
w pobliżu radaru mikrofalowego stawały się gorące [3]. Jednak 
badania nad ich użyciem do suszenia gruntu rozpoczęto dopiero 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W wyniku prowa-
dzonych doświadczeń w wielu krajach (nie w Polsce) opraco-
wano szczegółowe wytyczne dotyczące procedury suszenia 
gruntów w kuchenkach mikrofalowych, które są bezsprzecznie 
tańsze od tradycyjnych suszarek laboratoryjnych i korzystniej-
sze na wielu płaszczyznach [9, 10]. Jak wspomniano, w Polsce 
jak dotąd nie pojawiły się żadne oficjalne wytyczne dotyczące 
postępowania w przypadku suszenia gruntów w kuchence mi-
krofalowej, i w związku z tym autorzy, jako nieliczni w kraju, 
postanowili ponownie podjąć ten temat.

Wszystkie prezentowane eksperymenty wymagały określe-
nia wilgotności badanych gruntów. Do celów porównawczych 
oznaczenie to wykonano w kuchence mikrofalowej o mocy 
800 W oraz w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105°C, 
potwierdzając wzajemną zgodność obu metod. Dodatkowo, 
poza badanymi piaskami A, B i C, analizie poddano wybrane 
grunty spoiste sklasyfikowane makroskopowo jako pył, glina 
i ił [5]. Jak należało przypuszczać suszenie tradycyjne próbek 
12,5 g trwało kilkadziesiąt minut (norma [8] wymaga suszenia 
minimum przez 24 godziny), gdy tymczasem w kuchence mi-

krofalowej tylko 2 ÷ 3 minuty (po tym czasie nie obserwowano 
już spadku masy suszonych gruntów). Zwiększenie masy pró-
bek wydłużało czas ich wysuszenia, i tak np. w przypadku stoso-
wania mikrofal do próbek o masie 12,5 g czas ten wynosił około 
2,5 min, natomiast dla próbek o masie 31,5 g – około 4 min, 
a o masie 1816 g – około 40 min i to zarówno dla gruntów nie-
spoistych, jak i spoistych. Ponadto w trakcie badań zauważono, 
że przy suszeniu drobnego, mokrego piasku występują znaczne 
drgania ziaren, co powoduje ich wysypywanie się ze zbyt ma-
łych parowniczek (rys. 10). Należy zatem pamiętać o stosowa-
niu naczyń odpowiednio większych. 

W tabl. 3 przedstawiono wyniki suszenia gruntów niespo-
istych (A, B i C; próbki różnej wielkości) w kuchence mikrofa-
lowej i tradycyjnej suszarce laboratoryjnej. Uzyskane rezultaty 
potwierdzają znacznie krótszy czas suszenia w kuchence mikro-
falowej w stosunku do suszenia w konwencjonalnej suszarce la-
boratoryjnej. Z kolei w tabl. 4 zaprezentowano wyniki suszenia 
dużej próbki z gruntu niespoistego A oraz wybranych gruntów 
spoistych (pyłu, gliny i iłu) w kuchence mikrofalowej. W tym 
przypadku otrzymane rezultaty również potwierdzają szybki 
proces suszenia za pomocą mikrofal.

Autorskie spostrzeżenia dotyczące czasu suszenia potwier-
dzają wcześniejsze badania przeprowadzone przez Routledga 
i Sabey’a [6], którzy między innymi zalecili, aby czas suszenia 
20 próbek, każda o masie 5 g, wynosił maksymalnie 30 min. 
W Polsce istnieje niewiele prac poświęconych temu zagadnie-
niu. Stosunkowo najobszerniejsza jest ta z 2003 roku autorstwa 
Gołębiewskiej i innych [4], która na przykładzie mineralnych 
gruntów spoistych i niespoistych potwierdza krótki czas ozna-
czenia metodą mikrofalową wynoszący od 2 do 5 minut, prosto-
tę całej procedury i doskonałą korelację z wynikami uzyskiwa-
nymi metodą normową w piecu konwekcyjnym. Należy również 
pamiętać, że jest to metoda w pełni bezpieczna. W trakcie jej 
stosowania nie zaobserwowano żadnych wybuchów, ognia czy 
ulatniania się substancji organicznych [3]. W najnowszych wy-
tycznych dotyczących suszenia gruntów w suszarce mikrofalo-
wej przedstawionych w 2012 roku przez Daoda [2] mówi się 
o odpowiedniej masie początkowej do oznaczania wilgotności: 
150 ÷ 200 g i do oznaczenia granicy płynności: 50 ÷ 60 g oraz 
o zalecanej mocy wyjściowej kuchenki mikrofalowej wynoszą-
cej 900 W i stosowaniu naczyń ceramicznych. Trudno w sposób 

Rys. 9. Zagęszczarka wibracyjna ze szlifierki oscylacyjnej [5] Rys. 10. Wysypywanie się ziaren piasku suszonego
w kuchence mikrofalowej [5]
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jednoznaczny ustosunkować się do tych wskazań, zwłaszcza że 
w stosunkowo nielicznej literaturze na ten temat wytyczne te 
różnią się od siebie. W zaleceniach różnice te nie są znaczne 
i wynikają raczej z tego, jaki aspekt w badaniach brany był pod 
uwagę (np. rodzaj gruntu, wielkość próbki, rodzaj naczynia: 
jego kształt bądź tworzywo, z jakiego zostało wykonane). Naj-
więcej „sprzecznych zaleceń” pojawia się przy określaniu mocy 
mikrofal. W literaturze można odnaleźć rekomendacje w bardzo 
szerokim zakresie, bo od 500 ÷ 2000 W, z dość częstym wskaza-
niem na 700 W i uwagą, aby nie przekraczać 1700 W. W związ-
ku z tym wybrana przez autorów moc kuchenki mikrofalowej 
(800 W) nie odbiega od tej zalecanej.

Tabl. 3. Zestawienie wyników suszenia gruntów niespoistych
(piaski A, B i C; próbki o masie 12,5 g oraz 31,25 g)

w konwencjonalnej suszarce laboratoryjnej i w kuchence mikrofalowej

Grunt A B C A B C

Masa całej
próbki [g] 12,5 12,5 12,5 31,25 31,25 31,25

Masa gruntu
suchego [g] 10 10 10 25 25 25

Masa wody [g] 2,5 2,5 2,5 6,25 6,25 6,25

Suszarka laboratoryjna

Czas [min] Masa całej próbki [g]

0 12,50 12,50 12,50 31,25 31,25 31,25

10 11,93 12,06 12,00 30,93 30,78 30,87

20 11,39 11,53 11,49 30,39 30,31 30,45

30 10,32 10,89 10,88 29,51 29,50 29,77

40 10,11 10,02 10,03 28,57 28,36 28,69

55 10,01 10,00 9,94 27,48 27,25 27,54

70 9,99 9,99 9,94 26,52 26,09 26,43

85 9,97 9,99 9,93 25,61 25,18 24,85

100 25,21 24,99 24,98

115 25,09 24,94 24,93

130 25,02 24,97 24,95

Kuchenka mikrofalowa

Czas [min] Masa całej próbki [g]

0 12,50 12,50 12,50 31,25 31,25 31,25

1 11,60 11,58 11,64 30,66 30,54 30,75

2 10,55 10,79 10,97 29,18 28,75 29,32

3 9,96 10,15 10,39 27,57 27,01 27,91

4 9,98 10,01 10,03 26,08 25,79 26,86

5 9,74 9,99 10,01 25,23 25,08 26,06

6
– – –

24,92 24,84 25,39

7 24,87 24,83 25,06

10 9,74 9,99 10,00 – – –

13 – – – 24,86 24,82 24,92

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych 
poczyniono kilka interesujących spostrzeżeń:

 – lejki o typowych wzorach użytkowych, wykorzystywane 
do przygotowywania próbek z gruntu niespoistego, za-
pewniają liniowy wysyp dozowanego gruntu;

 – sposób dozowania gruntu niespoistego (rodzaj lejka, wy-
sokość zasypywania, średnica otworu wylotowego, licz-
ba otworów) ma wpływ na wartość minimalnej gęstości 
objętościowej gruntu niespoistego badanej w normowym 
cylindrze;

 – maksymalna gęstość objętościowa gruntu niespoistego 
może być badana w sposób udarowy lub wibracyjny, 
ręczny lub mechaniczny; ręczne zagęszczanie gruntu 
za pomocą widełek (zgodnie z normą [8]) daje inne re-
zultaty niż zagęszczanie w sposób mechaniczny, co wy-
nika z mniejszej energii dostarczonej podczas badania; 
w Normie [8] nie przewiduje się mechanicznego sposobu 
zagęszczania;

 – stosowanie mechanicznego: wibracyjnego i udarowego 
zagęszczania za pomocą widełek daje podobne rezulta-
ty. Sposób wibracyjny jest jednak zdecydowanie szyb-
szy;

Tabl. 4. Zestawienie wyników suszenia piasku A (próbka duża o masie 
1815,8 g) oraz wybranych gruntów spoistych (pył, glina i ił) w kuchence 

mikrofalowej

Grunt A Pył Glina Ił

Masa całej próbki [g] 1815,8 11,83 16,1 8,14

Masa gruntu suchego [g] 1451,9 – – –

Masa wody [g] 363,9 – – –

Kuchenka mikrofalowa

Czas [min] Masa całej próbki [g]

0 1815,80 11,83 16,1 8,14

1

–

8,7 12,59 5,2

2 8,65 12,52 4,89

3 8,64 12,41 4,89

4 12,4

5 1808,20

10 1775,60

15 1720,80

20 1657,00

25 1597,50

30 1537,90

35 1477,70

40 1450,30

45 1449,50

50 1449,50
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 – w przypadku wszystkich rodzajów gruntów zastosowa-
nie zwykłej kuchenki mikrofalowej jest dużo lepszym 
sposobem suszenia niż tradycyjne w suszarce laborato-
ryjnej; przede wszystkim proces suszenia zachodzi dużo 
szybciej, przez co oszczędza się np. energię; ponadto 
stosowanie takiej metody w trakcie zajęć dydaktycznych 
pozwoliłoby na zrealizowanie pełnego cyklu badawcze-
go w ciągu jednych zajęć, bez konieczności przycho-
dzenia do laboratorium po 24 godz.; w Polsce nie ujęto 
metody suszenia gruntu za pomocą mikrofal w żadnej 
normie czy instrukcji; ze względu na niewątpliwe walory 
przedstawionej metody należy zarekomendować opraco-
wanie odpowiedniej procedury badawczej.
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