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LESSY OKOLIC SANDOMIERZA
W ĝWIETLE BADAē GEOLOGICZNO-INĩYNIERSKICH

1. WstĊp
Powierzchnia wystĊpowania utworów lessowych w Polsce obejmuje obszar okoáo
19,5 tys. km2, co stanowi w przybliĪeniu 6% powierzchni caáego kraju. Obserwowany obecnie gwaátowny rozwój infrastruktury spowodowaá, iĪ niemal na wszystkich obszarach lessowych bardzo intensywnie rozwija siĊ budownictwo.
Lessy, jako utwory charakteryzujące siĊ duĪą wraĪliwoĞcią na zmiany wilgotnoĞci
i skáonnoĞcią do osiadania zapadowego, stanowią istotny problem geologiczno-inĪynierski.
Wysoka porowatoĞü utworów lessowych oraz udziaá wody moĪe prowadziü do powstania
powierzchniowych ruchów masowych, sufozji, krasu lessowego oraz erozji liniowej i powierzchniowej, co pociąga za sobą znaczne szkody budowlane, czĊsto prowadzące do caákowitego zniszczenia obiektów budowlanych. Z tego powodu koniecznym jest prowadzenie
dokáadnych i kompleksowych badaĔ geologiczno-inĪynierskich.
Badania geologiczno-inĪynierskie na obszarze Sandomierza związane są z wystĊpowaniem licznych zapadlisk podáoĪa, uszkodzeĔ budynków, czĊstych awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz powstawania osuwisk. Przyczyny ich pojawienia siĊ táumaczone są
niekorzystnymi warunkami podáoĪa, zbudowanego z utworów lessowych. Związane jest to
ze specyﬁczną wáasnoĞcią lessów, jaką jest skáonnoĞü do zmian strukturalnych pod wpáywem
wody. Ponadto staáe dziaáanie zarówno wód opadowych, jak i wód lądowych powoduje szybką erozjĊ powierzchniową lessów, w wyniku której nastĊpują duĪe i ciągáe zmiany uksztaátowania powierzchni terenu. Najnowsze publikacje dotyczące lessów okolic Sandomierza
pochodzą z roku 1999 [14] i 2007 [2]. Są one związane z zagadnieniami deformacji terenu
i oceną zagroĪeĔ osuwiskowych.
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2. Lokalizacja terenu badaĔ
Badania zostaáy przeprowadzone na utworach lessowych pobranych ze stanowiska badawczego usytuowanego w wąwozie Królowej Jadwigi, który znajduje siĊ w poáudniowozachodniej czĊĞci miasta Sandomierza.
Administracyjnie obszar badaĔ naleĪy do województwa ĞwiĊtokrzyskiego, powiatu sandomierskiego i gminy Sandomierz.
Lessy okolic Sandomierza naleĪą do lessów europejskiej prowincji póánocnej, WyĪyny
Kielecko-Sandomierskiej, a dokáadniej do páata opatowsko–sandomierskiego. Maksymalna
gruboĞü wystĊpującej tu pokrywy lessowej wynosi okoáo 25–30 m. W Sandomierzu stwierdzono miąĪszoĞü równą 26 m [10]. WystĊpuje tu kierunkowa zmiennoĞü miąĪszoĞci lessu
máodszego, tj. stopniowe zmniejszanie miąĪszoĞci ze wschodu w kierunku zachodnim [10].
Badania przeprowadzone na omówionym wyĪej obszarze zostaáy poszerzone o udostĊpnione przez Burmistrza miasta Sandomierza wyniki archiwalne, dotyczące gáównie Starego
Miasta z lat 1964 [4], 1967 [16], 1969 [17–19] oraz 1972 [12], (rys. 1). Wykorzystano równieĪ niektóre dane, dotyczące lessów okolic Sandomierza, opublikowane w czasopismach.
Są to miĊdzy innymi, badania wykonane przez Grabowską–Olszewską w latach 1961 [5],
1963 [6], 1966 [7] oraz Mularza i Rybickiego w 1999 [14] (rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja miejsc poborów próbek opisywanych w:
literaturze, dokumentacji urzĊdowej i niniejszej pracy [9]

3. Geologiczne warunki wystĊpowania lessów okolic Sandomierza
Na analizowanym terenie wystĊpują utwory czwartorzĊdowe wykazujące dwudzielnoĞü. Pierwszą czĊĞü, związaną z dolinnymi utworami Wisáy, stanowią: piaski, Īwiry, mady
rzeczne, torfy i namuáy. Natomiast drugą czĊĞü reprezentują stosunkowo grube pokrywy lessowe (ok. 10–30 m) pochodzące z okresu vistuliaĔskiego. W budowie podáoĪa geologiczne350

go biorą równieĪ udziaá jedne z najstarszych skaá wystĊpujących w Polsce. Są to naleĪące
do kambru iáowce i zlepieĔce, odsáaniające siĊ w dolinie Wisáy koáo Sandomierza w Górach
Pieprzowych [1].
PodáoĪe badanych utworów czwartorzĊdowych (lessów) stanowią utwory kambru dolnego i Ğrodkowego sfaádowanego, wyksztaácone w postaci áupków, kwarcytów (dane z dokumentacji), iáowców, piaskowców, áupków ilastych i muáowców, przykryte fragmentarycznie
serią osadów ﬂuwioglacjalnych, piasków, Īwirów i glin morenowych [1, 11].
Powstanie lessów omawianego obszaru wiąĪe siĊ ze zlodowaceniem Ğrodkowopolskim
(less wstĊgowy) i póánocnopolskim (less dolny, Ğrodkowy i górny). Są one utworami akumulacji eolicznej, czasami uzupeánianej akumulacją wodną i osadzane zarówno w Ğrodowisku
lądowym (na wysoczyznach, zboczach), jak i Ğrodowisku wodnym (w dolinach) [6].
Na powierzchni badanego terenu wystĊpuje pokrywa lessowa zlodowacenia Wisáy (lessy máodsze), naleĪąca do strefy akumulacji eolicznej typu wyĪynnego [13]. WystĊpują tu
najbardziej zwarte i miąĪsze pokrywy pylaste.

4. Geologiczno-inĪynierskie wáaĞciwoĞci lessów okolic Sandomierza
4.1. Metodyka badaĔ
Badania ﬁzycznych i mechanicznych wáaĞciwoĞci lessów zostaáy przeprowadzone na
próbach o nienaruszonej strukturze (NNS). Zostaáy one pobrane w formie bryá o wymiarach:
20–40 cm dáugoĞci, 15–25 cm szerokoĞci oraz gruboĞci równej ok. 10–20 cm (rys. 2), bezpoĞrednio z naturalnych odsáoniĊü skarp wąwozu Królowej Jadwigi (rys. 2).
PrzyjĊta metodyka badaĔ laboratoryjnych byáa zgodna z normą PN-B-04481:1988 [21],
oraz z wskazówkami i uwagami zawartymi w pracy [15].

Rys. 2. Wąwóz Królowej Jadwigi i przykáadowe bryáy lessowe (fot. M. Kolano)
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W celu scharakteryzowania geologiczno–inĪynierskich wáaĞciwoĞci lessów wykonano nastĊpujące badania laboratoryjne: skáadu granulometrycznego, wilgotnoĞci, wilgotnoĞci optymalnej, gĊstoĞci wáaĞciwej, gĊstoĞci objĊtoĞciowej, gĊstoĞci objĊtoĞciowej szkieletu
gruntowego, porowatoĞci, wskaĨnika porowatoĞci, stopnia wilgotnoĞci, stanu konsystencji,
jak równieĪ przeprowadzono badania osiadania zapadowego i moduáu ĞciĞliwoĞci, oraz wytrzymaáoĞci pierwotnej i resztkowej na Ğcinanie.
4.2. Analiza wyników badaĔ
Badanie skáadu granulometrycznego lessów zostaáo wykonane metodą areometryczną
i sitową (PN-B-04481:1988 [21]). W celu sklasyﬁkowania badanych utworów posáuĪono siĊ
dwiema normami tzw. starą normą PN-B-02480:1986 oraz nową normą PN-EN ISO 146882:2006 [22].
Pod wzglĊdem granulometrycznym przebadane grunty, pochodzące z wąwozu Królowej Jadwigi, zaliczono gáównie do pyáów piaszczystych oraz pyáów (rys. 3, 4). Natomiast
wedáug normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [22] zostaáy one zaliczone do pyáów (rys. 5).
Z przeanalizowanych danych, znalezionych zarówno w literaturze, w materiaáach archiwalnych, jak i otrzymanych z badaĔ wáasnych wynika, Īe utwory lessowe okolic Sandomierza są
reprezentowane przez pyáy (48 % populacji), pyáy piaszczyste i gliny pylaste (odpowiednio
26% i 26% populacji, rys. 3, 4). NaleĪy przy tym zaznaczyü, iĪ prawie 9 % stanowią utwory
wystĊpujące na pograniczu pyáów i glin pylastych (rys. 4).

Rys. 3. Charakterystyka uziarnienia lessów

Analizując procentową zawartoĞü poszczególnych frakcji, zauwaĪono wyraĨną dominacjĊ frakcji pyáowej, która stanowi maksymalnie prawie 80% wszystkich frakcji (wg starej
normy PN-B-02480:1986 [20], nowa norma nie zostaáa uwzglĊdniona przy wszystkich danych, co byáo spowodowane brakiem graﬁcznego zobrazowania zawartoĞci poszczególnych
frakcji) i zawiera siĊ w przedziale 45–78,75%. Natomiast frakcje piaskowa i iáowa stanowią
odpowiednio 41% i 12,5% caáego skáadu ziarnowego i wahają siĊ w przedziaáach: frakcja
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piaskowa — 9–41%, frakcja iáowa — 3–12,5%. Jak widaü z przedstawionych przedziaáów
zawartoĞci poszczególnych frakcji, nie moĪna tu mówiü o jednolitym uziarnieniu lessów.
WartoĞü gĊstoĞci wáaĞciwej waha siĊ w granicach 2,65–2,70 Mg/m3 (2,65–2,67 Mg/m3
— badania wáasne, 2,66–2,70 Mg/m3 — [6], (tabela 1).
Pod wzglĊdem stanu, w jakim znajdują siĊ analizowane grunty, zaliczono je do gruntów
charakteryzujących siĊ gáównie póázwartym, rzadziej zwartym stanem konsystencji oraz sporadycznie plastycznym. WiĊkszoĞü omawianych utworów lessowych zaliczono do gruntów
maáo spoistych, niektóre do gruntów Ğrednio spoistych, natomiast jedną z próbek zaliczono
do gruntów zwiĊzáo spoistych. Dodatkowo posáugując siĊ nomogramem Casagrande’a [8],
lessy okolic Sandomierza w gáównej mierze zaliczono do gruntów o niskiej plastycznoĞci.
Otrzymany przedziaá wilgotnoĞci naturalnej (0,6–27,1%) ma bardzo duĪą rozpiĊtoĞü
wynoszącą 26,5%. RozpiĊtoĞü taka moĪe wynikaü zarówno z gáĊbokoĞci poboru próbek, jak
i z pory roku. Minimalne wartoĞci wilgotnoĞci naturalnej odpowiadają próbkom pobranym
z najmniejszych gáĊbokoĞci oraz naturalnych odsáoniĊü, co jest związane z naraĪeniem ich
na wysychanie. Powodem róĪnic wilgotnoĞci jest równieĪ skáad granulometryczny. NiĪsze
wartoĞci wilgotnoĞci związane są z utworami o wyĪszej zawartoĞci frakcji piaszczystej (pyáy
piaszczyste), natomiast wyĪsze wartoĞci wilgotnoĞci spotyka siĊ w glinach pylastych [6, 14].
RóĪnice w wilgotnoĞci utworów lessowych okolic Sandomierza związane są z sezonowymi
i dáugookresowymi zmianami wilgotnoĞci. W latach 1993–1994 sezonowe zmiany wilgotnoĞci lessu wahaáy siĊ w granicach 2–12% i siĊgaáy gáĊbokoĞci 4 m [14].
ĝrednia wartoĞü porowatoĞci dla badanych próbek wyniosáa 39,62 % (wskaĨnik porowatoĞci 0,65), wahając siĊ od 34,2 % do 45,32%. Taka wysoka porowatoĞü moĪe byü táumaczona subaeralnymi warunkami akumulacji lessów, na skutek których swobodnie opadające
cząsteczki pyáowe tworzyáy maáo zagĊszczony ukáad przestrzenny [6].

Rys. 4. Klasyﬁkacja granulometryczna lessów
wg PN-B-02480:1986 [20]

Rys. 5. Klasyﬁkacja granulometryczna lessów
wg PN-EN ISO 14688-2:2006 [22]
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TABELA 1
Zestawienie parametrów ﬁzycznych lessów okolic Sandomierza
Parametry

Sandomierz
Wąwóz
Królowej
Jadwigi

Okolice
Sandomierza
[6]

Wzgórze
sandomierskie
Less górny
[14]

Wzgórze
sandomierskie
Less dolny
[14]

Sandomierz
dokumentacje
archiwalne
[4, 12, 16–19]

WilgotnoĞü naturalna
wn [%wag.]

0, 6 ' 1, 88
1, 28

0,85–18,92

6, 0 ' 25, 2
11, 9

6, 3 ' 24, 5
15, 6

6,4–27,1

GĊstoĞü objĊtoĞciowa
t [Mg/m3]

1, 55 ' 1, 70
1, 65

1,64–1,96

1, 51 ' 2, 26
1, 88

1, 4 ' 2, 23
1, 94

1,63–2,09

GĊstoĞü objĊtoĞciowa
szkieletu gruntowego
td [Mg/m3]

1, 53 ' 1, 73
1, 63

1, 46 ' 1, 68
1, 61

—

—

—

39

40

—

—

—

0,64

0,67

—

—

—

2, 65 ' 2, 67
2, 66

2,66–2,70

—

—

—

StopieĔ wilgotnoĞci Sr
[—]

0,05

—

—

—

—

Granica plastycznoĞci
wp [%wag.]

23,17

17,9–23,3

—

—

15,4–22,63

Granica páynnoĞci
wL [%wag.]

31,1

24,6–30,0

—

—

26,50–42,3

WskaĨnik plastycznoĞci
Ip [% wag.]

7,93

2,9–9,9

—

—

8,9–22,9

StopieĔ plastycznoĞci
IL [-]

–2,73

—

—

—

0,038

PorowatoĞü
n [%]
WskaĨnik porowatoĞci
e [—]
GĊstoĞü wáaĞciwa szkieletu gruntowego
ts [Mg/m3]

W kompleksowych badaniach terenowych i laboratoryjnych lessów Polski Borowczyk
i Frankowski [3] wykazali, Īe osiadaniem zapadowym charakteryzują siĊ grunty o porowatoĞci > 42% (wskaĨnik porowatoĞci > 0,72). Wynika z tego, Īe okoáo 11% przeanalizowanych
utworów lessowych okolic Sandomierza charakteryzuje siĊ nietrwaáą strukturą.
WskaĨnik osiadania zapadowego wyznaczony dla lessów okolic Sandomierza naleĪy
do przedziaáu 0,0002–0,053 (tabela 2). PoniewaĪ grunty o wskaĨniku osiadania zapadowego
> 0,02 są gruntami zapadowymi, toteĪ omawiane utwory zaliczono do gruntów o czĊĞciowo
nietrwaáej strukturze.
Na podstawie stwierdzenia przez Grabowskią-Olszewską [7] istnienia empirycznej zaleĪnoĞci miĊdzy wilgotnoĞcią naturalną a wskaĨnikiem osiadania zapadowego oraz wykazania, Īe lessy o wilgotnoĞciach naturalnych powyĪej 19% charakteryzują siĊ strukturą trwaáą, poniĪej 6% strukturą nietrwaáą, a pomiĊdzy 6-19% charakteryzują siĊ zarówno strukturą
trwaáą, jak i nietrwaáą, wykonano wáasne badania, które miaáy na celu wyznaczenia zaleĪnoĞci miĊdzy wilgotnoĞcią naturalną a wskaĨnikiem osiadania zapadowego (rys. 6).
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TABELA 2
Zestawienie wskaĨnika osiadania zapadowego lessów okolic Sandomierza
Parametry

WskaĨnik osiadania
zapadowego imp [—]

Sandomierz
Wąwóz
Królowej
Jadwigi

0,027–0,0451)

Okolice
Sandomierza
[6]

Wzgórze
sandomierskie
Less górny
[14]

Wzgórze
sandomierskie
Less dolny
[14]

Sandomierz
dokumentacje
archiwalne
[4, 12, 16–19]

0,0031-0,0312) 0, 011 ' 0, 053 1) 0, 0002 ' 0, 0008 1) 0,0003-0,0512)
0, 025

0, 0005

1) WskaĨnik osiadania zapadowego przy obciąĪeniu 200 kPa
2) WskaĨnik osiadania zapadowego przy obciąĪeniu 300 kPa

Rys. 6. ZaleĪnoĞü wskaĨnika osiadania zapadowego (imp)
od wilgotnoĞci naturalnej lessów okolic Sandomierza

ZauwaĪono, Īe utwory lessowe o wilgotnoĞci z przedziaáu 4–19%, naleĪą do obu struktur, przy czym wiĊkszoĞü z nich wykazuje imp > 0,02. Natomiast próbki o wilgotnoĞci naturalnej poniĪej 4% charakteryzują siĊ strukturą nietrwaáą. Dodatkowo moĪna przypuszczaü,
Īe próbki o wilgotnoĞci naturalnej powyĪej 19 % to lessy o trwaáej strukturze.
Badania wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w aparacie skrzynkowym objĊáy 16 próbek, z których kaĪda byáa Ğcinana czterokrotnie, w celu wyznaczenia wytrzymaáoĞci pierwotnej oraz
wytrzymaáoĞci resztkowej. WartoĞci wytrzymaáoĞci pierwotnej i resztkowej zostaáy przedstawione w tabeli 3.
Parametry wytrzymaáoĞciowe omawianych lessów, okreĞlone na podstawie dokumentacji archiwalnych, danych literaturowych i badaĔ wáasnych, cechują siĊ doĞü duĪymi róĪni355

TABELA 3
Zestawienie parametrów wytrzymaáoĞci pierwotnej i resztkowej
dla lessów pobranych z Wąwozu Królowej Jadwigi
Nr
próbki

I

II

III

IV

NatĊĪenie
normalne
vn [kPa]

SpójnoĞü
WytrzymaáoĞü WytrzymaáoĞü
wartoĞü
pierwotna
resztkowa
pierwotna
resztkowa
x [kPa]
xr [kPa]
c [kPa]
cr [kPa]

400

290

285

200

213

166

100

98

75

50

83

63

400

300

296

200

183

173

100

115

107

50

61

52

400

336

299

200

205

165

100

134

95

50

97

60

400

348

317

200

176

159

100

159

105

50

113

71

Kąt tarcia wewnĊtrznego

wartoĞü
pierwotna
{ [°]

resztkowa
{r [°]

55,43

19,26

31,65

34,80

40,61

30,35

33,50

34,03

65,43

26,83

34,18

34,30

77,17

33,48

33,05

35,00

cami miĊdzy najmniejszymi a najwiĊkszymi wartoĞciami granicznymi. RóĪnice te mogą byü
táumaczone zróĪnicowaniem stratygraﬁcznym, litologią, róĪnymi zawartoĞciami wĊglanów,
wystĊpowaniem smug, wyĪszą wilgotnoĞcią oraz odmienną metodyką badaĔ. Graniczne
wartoĞci spójnoĞci i kątów tarcia wewnĊtrznego przedstawia tabela 4.
TABELA 4
Graniczne wartoĞci spójnoĞci i kątów tarcia wewnĊtrznego
Graniczne wartoĞci:
ħródáo pochodzenia danych
Badania wáasne

Grabowska-Olszewska [6]

spójnoĞci c [kPa]

kąta tarcia wewnĊtrznego { [°]

40,61–77,17

31,65–34,18

30–60

22,60–29,93

Mularz i Rybicki [14]

0–80

6–36

Dane archiwalne [12, 16–19]

11–46

13–29

Na podstawie badaĔ wáasnych, danych archiwalnych i literaturowych sporządzono wykresy zaleĪnoĞci spójnoĞci i kąta tarcia od wilgotnoĞci (rys. 7 i 8).
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Rys. 7. Zmiany spójnoĞci (c) utworów lessowych
okolic Sandomierza wraz
ze zmianami wilgotnoĞci

Rys. 8. Zmiany kąta tarcia wewnĊtrznego (ĳ)
utworów lessowych okolic Sandomierza
wraz ze zmianami wilgotnoĞci

Zaobserwowano, Īe wraz ze spadkiem wilgotnoĞci nastĊpuje wzrost spójnoĞci oraz kąta
tarcia wewnĊtrznego. Wpáyw wilgotnoĞci jest tu doĞü wyraĨny, gdyĪ np. zmiana wilgotnoĞci
z 10% na 26,54% powoduje ponad dwukrotny spadek kąta tarcia wewnĊtrznego {, z 20,770
do 9,230 oraz prawie trzykrotny spadek spójnoĞci c, z 26 kPa do 10 kPa. Ma to duĪy wpáyw
na pogorszenie wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych lessów okolic Sandomierza.
Do liczbowej oceny zmniejszenia wytrzymaáoĞci na Ğcinanie przy przejĞciu od maksymalnej do resztkowej wartoĞci wykorzystano wskaĨnik Bishopa, którego wartoĞci dla przebadanych gruntów wahają siĊ w granicach 7–24% (Ğrednio 18%).

5. Podsumowanie
Utwory lessowe okolic Sandomierza to w przewaĪającej mierze grunty wyksztaácone
w postaci pyáów, pyáów piaszczystych i glin pylastych.
Są to gáównie grunty maáo spoiste, rzadziej Ğrednio spoiste, sporadycznie zwiĊzáo spoiste, charakteryzujące siĊ póázwartym, zwartym, niekiedy plastycznym stanem konsystencji
i wilgotnoĞcią rzĊdu 0,6–27,1%, Ğrednio 20%. Ich niska wilgotnoĞü jest charakterystyczna
dla lessów o nietrwaáej strukturze, wraĪliwych na dziaáanie wody, w których jej obecnoĞü powoduje gwaátowną erozjĊ o duĪej dynamice rozwojowej, a co za tym idzie wywoáuje procesy
sufozji sprzyjające deformacjom objĊtoĞciowym. RóĪnice w wilgotnoĞci utworów lessowych
okolic Sandomierza związane są z sezonowymi i dáugookresowymi zmianami zawilgocenia,
które pociągają za sobą zarówno zmiany cech wytrzymaáoĞciowo– deformacyjnych gruntu
jak i zmiany obciąĪenia nasyconego wodą masywu.
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WstĊpna ocena wraĪliwoĞci lessów, na podstawie zaleĪnoĞci wskaĨnika osiadania zapadowego od wilgotnoĞci naturalnej wykazaáa, Īe badane utwory o wilgotnoĞci naturalnej
naleĪącej do przedziaáu 4–19% charakteryzują siĊ zarówno strukturą trwaáą jak i nietrwaáą,
natomiast poniĪej 4% wystĊpują lessy zapadowe.
Badane lessy, jako grunty charakteryzujące siĊ wraĪliwoĞcią na zmiany zawilgocenia,
czĊĞciowo nietrwaáą strukturą oraz podatnoĞcią na procesy sufozyjne, tworzą podáoĪe o niekorzystnych warunkach geologiczno–inĪynierskich.
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