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GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES TYRIMAS 
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El. paštas: m.zelnys@gmail.com 
Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos filtracinės smėlinių gruntų savybės bei filtracijos koeficiento priklausomybė nuo grun-
to granuliometrinės sudėties. Apžvelgiami filtracijos koeficiento nustatymo būdai, aprašoma, kas tai yra filtracijos koeficien-
tas, hidraulinis gradientas, vandens tekėjimo debitas ir Darsi dėsnis. Pateikiami smėlinio grunto laidumo vandeniui, nustatyto 
pastovaus spūdžio metodu, tyrimų rezultatai. Bandymai buvo atlikti su trijomis suardytos sandaros smėlinio grunto frakcijo-
mis, kurios buvo dedamos į filtracijos aparatą ir skirtinigais nuolydžiais per jas filtruojamas vanduo. Išmatuotas smėlinio 
grunto bandinių fitlracijos koeficientas ir pagal jį įvertintos tiriamo grunto filtracinės savybės. Analizuojami gauti rezultatai, 
pateikiamos išvados. 

Reikšminiai žodžiai: filtracijos koeficientas, hidraulinis gradientas, vandens tekėjimos debitas, temperatūrinis koeficientas, 
granuliometrinė sudėtis. 

 
Įvadas  
Vilnius pastaraisiais metais auga – sparčiai plečia savo 
ribas. Mums, statybininkams, tai yra naujų galimybių bei 
perspektyvų miestas. Nerimstant kalboms apie metropo-
liteno galimybę mūsų mieste, labai svarbu suprasti ir 
įvertinti visas sąlygas, lemiančias teisingus ir savalaikius 
sprendimus, projektuojant bei statant požeminius statini-
us. Viena iš sąlygų, kuri apsunkina darbų vykdymą ir 
kokybę, yra požeminis vanduo. Vanduo veikia tiek met-
alines, tiek medines, tiek ir gelžbetonines konstrukcijas, 
todėl būtina įvetinti numatomą vandens kiekį, jo cheminę 
sudėtį. Vandens poveikį rasti galima atliekant laboratorin-
ius tyrimus, kuriais galima nustatyti filtracijos koefi-
cientą. 

Filtracijos koeficientas priklauso nuo grunto gran-
uliometrinės ir mineralinės sudėties, tankumo, struktūros 
ir tekstūros, taip pat nuo gruntinio vandens cheminės 
sudėties ir temperatūros. Jo kitimo diapazonas platus 
[Šimkus, 1984]. 

 
1 pav. Lietuvos gruntų apytikslės filtracijos koeficiento 

reikšmės (čia r - bet kuris skaičius 1...9) [Šimkus, 1984]. 
Fig. 1. Lithuanian soil approximate filtration coefficient  

(here r – any number from 1 to 9) [Šimkus, 1984]. 

 
Fizinės gruntų savybių charakteristikos 
 
Fizinėmis savybėmis apibūdinama gruntų, kaip pagrindą 
sudarančios medžiagos, sudėtis ir būvis. Jos tiriamos 
laboratorijoje. Ištyrus randami šių savybių rodikliai. Pa-
gal daugumą jų gruntai klasifikuojami, kai kurie iš jų 
vartojami skaičiuojant pagrindus. Jie taip pat reikalingi 
gruntui, kaip pastatų pagrindui, apytiksliai vertinti. Tyri-
mo metodai nesudėtingi, standartiniai. Laboratoriniai 
prietaisai fizinėms savybėms tirti yra paprasti, tyrimai 
atliekami greitai [Šimkus, 1984]. 
 
Gruntų filtracijos koeficientas nustatymo metodai 
 
Filtracinės gruntų savybės tiriamos įvairiais metodais. 
Smėlių filtracijos koeficientas nustatomas laboratorijoje 
filtruojant vandenį per gruntą, kai hidrauliniai nuolydžiai 
maži, taip pat siurbiant vandenį iš gręžinių. Molinių 
gruntų filtracijos koeficientas nustatomas laboratorijoje 
filtruojant vandenį per gruntą kompresiniuose – filtracin-
iuose aparatuose, kai hidrauliniai nuolydžiai dideli ir 
neleidžiama gruntui brinkti. Galima molinių gruntų fil-
tracijos koeficientą apskaičiuoti pagal grunto deformacijų 
stabilizacijos greitį, naudojant naudojantis konsolidacijos 
teorijos sprendiniais [Amšiejus et. al, 2006]. 
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Teorinės prielaidos ir pagrindinės formulės 
 
Vandeniui tekant pilnai prisotintu gruntu viena kryptimi 
vandens debitas q ir vandens tekėjimo greitis v pagal 
Darsi dėsnį, aprašomas šiomis formulėmis: 

;q A k i= ⋅ ⋅                             
v k i= ⋅ , 

čia: A – grunto skerspjūvio, kuriuo teka vandens plotas; k 
– laidumas (filtracijos koeficientas); i – hidraulinis 
nuolydis [Amšiejus et. al, 2006]. 

Grunto laidumas vandeniui priklauso nuo vidutin-
io gruntų porų dydžio, kuriam turi reikšmės grunto dale-
lių dydis, forma ir skirtingo dydžio dalelių santykis. 
Bendruoju atveju kuo smulkesnės dalelės, tuo mažesnis 
grunto laidumas vandeniui [Amšiejus et. al, 2006]. 

Gruntų laidumas yra savybė tarp kietųjų grunto 
dalelių esančiomis poromis praleisti vandenį. Laidumas 
nustatomas matuojant vandens tekėjimo greitį vandeniu 
prisotinto grunto bandinyje, esant tam tikram hidrau-
liniam gradientui. Grunto laidumas vandeniui (filtracijos 
koeficientas) išreiškiamas kaip vandens tekėjimo greitis 
grunte ir paskaičiuojamas pagal formulę: 

 
 k q

i
R
A

t= 








  

čia: q – vandens debitas; i – hidraulinis gradientas; A – 
bandinio skerspjūvio plotas; Rt – temperatūrinis koefi-
cientas vandens klampumui koreguoti, parenkamas pagal 
grafiką (2 pav.). Vandens klampumas privedamas iki 
standartinio, nustatomo esant 20 oC temperatūrai. Skaiči-
uojant laidumą, esant kitai vandens temperatūrai, įvertin-
ami vandens klampumo pokyčiai [Amšiejus et. al, 2006]. 

 
2 pav. Vandens klampumo korekcijos koeficiento pri-
klausomybė nuo temperatūros [Amšiejus et. al, 2006]. 
Fig. 2. Water viscosity correction factor dependence  

on temperature [Amšiejus et. al, 2006]. 
Vandens tekėjimo debitą qi kiekviename bandymo 

etape, randame pagal formulę: 
                         q Q

ti
i

=    

čia: Qi - vandens kiekis, pribėgęs į matavimo stiklinę per 
laiką t. [Amšiejus et. al, 2006]. 
 
Laboratoriniai tyrimai 
 
Laboratoriniams bandymams atlikti naudojamas grunto 
filtracijos aparatas [Amšiejus et. al, 2006]. 

3 
pav. Pastovaus spūdžio bandymo prietaiso schema 

[Amšiejus et.al, 2006]. 
Fig. 3. A constant compressive test device scheme 

[Amšiejus et.al, 2006]. 
 
Eksperimentinė dalis 
 
Laboratorinių tyrimų tikslas buvo nustatyti suardytos 
struktūros grunto laidumą vandeniui, esant pastoviam 
vandens spūdžiui, kai vanduo bandiniu teka laminarine 
srove. Bandymo metu išmatuojamas vandens kiekis, 
pratekėjęs pro bandinį per tam tikrą laiką. Bandymas 
atliekamas su suardytos struktūros gruntais, kurių filtraci-
jos koeficientas nuo 10-2 iki 10-5 m/s.  

Pagal granuliometrinę sudėtį nustatyta, kad tai 
smėlis [LST EN ISO 14688-2:2004]. Smėlinis gruntas yra 
sudalinamas į tris grupes pagal dalelių dydį, t.y. frakcija 
nuo 2,00 – 0,425 mm. – pirma grupė, frakcija nuo 0,425 – 
0,0063 mm. – antra grupė bei mišri frakcija nuo 2,00 – 
0,0063 mm. – trečia grupė. Bandymas atliekamas su 
suardytos struktūros gruntais. 

 
Fizinės grunto savybės 
 
Laboratoriniams bandymams atlikti naudoto grunto fizi-
nės savybės: 

− Grunto tankis 1,76 g/cm3; 
− Drėgnis 6 %; 
− Poringumo koeficientas 0,589. 
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Bandymo eiga 
 
Bandomasis gruntas neturi būti išdžiovinamas. Paruošto 
bandymui atlikti grunto tūris turi būti maždaug du kartus 
didesnis nei cilindro tūris. Atliekma du ar daugiau ban-
dymų su to paties grunto bandiniais, kiekviename 
bandyme nustatant paruošto bandinio drėgnį W ir tankį 
ρ . Paruošto bandymui grunto masė m1 išmatuojama 1g 
tikslumu [Amšiejus et.al, 2006]. Bandymo etapuose mat-
uojamas tam tikras vandens kiekis (pvz.: 500 ml.), kuris 
išbėga per laiko vienetą (s).  
 
Rezultatai  
 
Pagal laidumo vandeniui tyrimų duomenis apskaičiuotos 
ir grafiškai pateiktos sutankinto grunto filtracijos koefi-
ciento reikšmės (m/s) (4 pav.)  bei m/parą (5 pav.). Iš 
pateikiamų grafikų matome, kaip filtracijos koeficiento 
reikšmės priklauso nuo granuliometrinės sudėties (frakci-
jų, į kurias yra sudalintas gruntas, dalelių dydžio). 

 

 
4 pav. Vandens laidumo koeficientas išreikštas m/s  

Fig. 4. Water permeability coefficient in m/s  
 

 
5 pav. Vandens laidumo koeficientas išreikštas m/parą 

Fig. 5. Water permeability coefficient in m/day 

Išvados 
 

Atlikus šiuos grunto laidumo vandeniui nustatymo 
bandymus buvo gauta, kad didėjant grunto dalelėms filt-
racijos koeficiento skaitinės reikšmės irgi didėja. Smėli-
nio grunto laidumo vandeniui koeficientas labai priklauso 
nuo granuliometrinės sudėties, kuo dalelės didesnės, tuo 
filtracijos koeficientas didesnis (4 ir 5 pav.), tuo didesnį 
vandens debitą gauname skaičiuojant, tuo tarpu, kuo dale-
lės mažesnės, tuo koeficientas yra mažesnis, o taip pat ir 
debitas mažesnis. Taip pat didelę įtaką filtracijos koefi-
cientui turi hidraulinis vandens tiekėjimo nuolydis, čia 
analogiškai kaip ir su granuliometrine sudėtimi, kuo nuo-
lydis didesnis, tuo filtracijos koeficientas yra didesnis. 
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THE SURVEY OF FILTRATION COEFICIENT 
INFLUENCE ON SOIL TEXTURE   M. Želnys  Abstract  
This article analyzes the filtration internals of sand soils and 
filtration coefficient influence on soil texture.  Filtra-
tion coefficient determination methods are overviewed, filtra-
tion coefficient, hydraulic gradient, flow rate of water and Darsi 
principle are defined. Test results of the sand soil permeability 
to water, using constant compressive method, is shown. The 
tests were done using three devastated structure sandy soil frac-
tions, which were placed in filtration apparatus, and using dif-
ferent hydraulic gradients the water was filtered through them. 
The sample filtration coefficient of sand soil was measured. 
According to this coefficient the tested soil filtration internals 
were evaluated. The received results are analyzed and the con-
clusions are given.     
 Key words: filtration coefficient, hydraulic gradient, 
flow rate of water, temperature coefficient, soil texture. 


