AGH DRILLING OIL GAS  Vol. 29  No. 1  2012

Kazimierz Twardowski*, Ryszard Dro¿d¿ak**

OCENA WP£YWU MINERALIZACJI FILTRUJ¥CEJ WODY
NA MIERZON¥ PRZEPUSZCZALNOÆ
ORODKÓW GRUNTOWYCH
1.

UWAGI WSTÊPNE

Badanie gruntów, w szczególnoci spoistych stwarza powa¿ne trudnoci metodyczne
i techniczne, gdy¿ grunty, jako uk³ady trójfazowe wykazuj¹ bardzo du¿¹ zmiennoæ w³aciwoci fizycznych. Wynika z ich zró¿nicowanego sk³adu mineralnego oraz zwykle du¿ej
wra¿liwoci na zmiany wilgotnoci. Wi¹¿e siê to z ró¿n¹ genez¹ gruntów spoistych, a tak¿e
ich postsedymentacyjnymi przeobra¿eniami, które doprowadzi³y m.in. do obecnoci w nich
wysoce aktywnych minera³ów ilastych z grupy smektytów, cechuj¹cych siê labiln¹ struktur¹ i du¿ymi zdolnociami sorpcyjnymi, tak¿e wzglêdem jonów.
Podstawowym parametrem geotechnicznym i petrofizycznym gruntów wykorzystywanym do ilociowego opisu przep³ywu w nich wody w oparciu o liniowe prawo filtracji
Darcyego jest wodoprzepuszczalnoæ (wspó³czynnik filtracji, przewodnoæ hydrauliczna,
sta³a Darcyego) (Pazdro 1977, Pisarczyk 2001).
Wartoci wspó³czynnika filtracji (wodoprzepuszczalnoci) orodków gruntowych
zale¿¹ zarówno od w³aciwoci fizycznych ich szkieletu mineralnego (fazy sta³ej), jak równie¿ w³aciwoci fizykochemicznych przep³ywaj¹cej cieczy. Wp³yw w³aciwoci szkieletu mineralnego rozpoznany jest w miarê dobrze, o czym wiadcz¹ parametry petrofizyczne gruntów (w szczególnoci porowatoæ i charakterystyki granulometryczne) uwzglêdnione we wzorach empirycznych wykorzystywanych do poredniej oceny ich wspó³czynnika
filtracji.
W odniesieniu do wp³ywu w³aciwoci przep³ywaj¹cej cieczy na parametry filtracyjne
gruntów, standardowo uwzglêdniane s¹ przede wszystkim ich charakterystyki mechaniczne
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 lepkoæ oraz gêstoæ (ciê¿ar w³aciwy). Niewiele natomiast w literaturze fachowej spotkaæ mo¿na prac dotycz¹cych wp³ywu chemizmu filtruj¹cej cieczy, przede wszystkim
wody, na charakterystyki procesu filtracji, w szczególnoci w ujêciu ilociowym.
Szczególnego znaczenia w zwi¹zku z tym zyskuje obroniona w 2011 roku na Wydziale
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie praca doktorska Ryszarda Dro¿d¿aka pt.
Wp³yw chemizmu filtruj¹cej wody na mierzon¹ wartoæ przepuszczalnoci gruntów.
G³ównym celem wykonanych i omawianych w niej badañ by³o ilociowe okrelenie wp³ywu chemizmu filtruj¹cej wody na mierzone w warunkach laboratoryjnych wartoci wspó³czynnika filtracji modelowych naturalnych s³aboprzepuszczalnych gruntów.
Badania nawi¹zywa³y do zjawisk elektrokinetycznych, w szczególnoci do podwójnej
warstwy elektrycznej (PWE), warunkuj¹cej wzrost lub spadek oporów przep³ywu, a co za
tym idzie zmianê parametrów filtracyjnych gruntów, w tym przede wszystkim s³aboprzepuszczalnych.
Wytypowane do badañ naturalne grunty modelowe pochodzi³y z czwartorzêdowych
tarasów akumulacyjnych rzeki Raby. Zosta³y one wszechstronnie scharakteryzowane
w oparciu o badania: granulometryczne, rentgenograficzne, sorpcyjne i elektrokinetyczne.
W³asne badania laboratoryjne wspó³czynnika filtracji (wodoprzepuszczalnoci) modeli gruntowych prowadzone by³y z wykorzystaniem przyrz¹du Kaczyñskiego (Dro¿d¿ak
2007; Kaczyñski 1969) oraz odpowiednio dobranych roboczych wodnych roztworów typowych soli chlorkowych: NaCl i CaCl2 oraz roztworów soli siarczanowych CaSO4
i Al2(SO4)3 (Macioszczyk, Dobrzyñski 2006).

2.

PODSTAWY TEORETYCZNE

W warunkach strefy saturacji (pe³nego nasycenia wod¹) na granicy faz cia³o sta³e
(szkielet mineralny)  ciecz (wody podziemne) mog¹ gromadziæ siê ³adunki elektryczne
w wyniku: przejcia pewnych jonów z powierzchni cia³a sta³ego do roztworu, adsorpcji
wymiennej jonów z powierzchni cia³a sta³ego z jonami roztworu, adsorpcji jonów potencja³otwórczych, orientacji dipoli czy dysocjacji grup powierzchniowych cia³a sta³ego. Wskutek istnienia tego nadmiarowego ³adunku powstaje na powierzchni miêdzyfazowej podwójna warstwa elektryczna (PWE) (Birdi 1997; Grabowska-Olszewska i in. 1980; Osipov i in.
2004; Twardowski 2010) (rys. 1).
Z³o¿on¹ budowê warstwy podwójnej uwzglêdnia teoria Sterna, która ³¹czy pojêcia
warstwy zwartej Helmholtza i warstwy rozmytej Gouya-Chapmana (rys. 1). Teoria warstwy
rozmytej GouyaChapmana opiera siê na równaniach Poissona i rozk³adzie Maxwella
Boltzmanna, ujmuj¹cych ilociowe zale¿noci przestrzennego rozk³adu potencja³u elektrycznego i stê¿enia jonów w podwójnej warstwie elektrycznej. Przyjmuje siê, ¿e wszystkie
parametry podwójnej warstwy s¹ funkcjami odleg³oci od powierzchni fazy sta³ej.
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Pomijaj¹c z³o¿one rozwa¿ania teoretyczne mo¿na do przybli¿onej charakterystyki
geometrycznej podwójnej warstwy elektrycznej wykorzystaæ tzw. odleg³oæ Debyea
Hûckela (d³ugoci Debyea) κ wyra¿on¹ wzorem (Birdi 1997):
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sta³a Boltzmanna,
temperatura bezwzglêdna,
³adunek elementarny,
stê¿enie jonów wewn¹trz roztworu,
sta³a dielektryczna (wzglêdna przenikalnoæ dielektryczna) roztworu,
bezwzglêdna przenikalnoæ dielektryczna pró¿ni.

Rys. 1. Kontakt fazy sta³ej z roztworem wodnym soli z uwzglêdnieniem efektów mechanicznych
i elektrycznych (Birdi 1997; Twardowski 2010)

Wielkoæ 1/κ ma wymiar d³ugoci i mo¿e byæ interpretowana jako przybli¿ona gruboæ warstwy rozmytej, a zatem i ca³ej podwójnej warstwy elektrycznej.
Przybli¿ona gruboæ podwójnej warstwy elektrycznej w zale¿noci od stê¿enia roztworu c oraz wartociowoci przeciwjonów z przedstawia rysunek 2 (Berg 2010).
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Rys. 2. Gruboæ podwójnej warstwy elektrycznej wyra¿ona jako odwrotnoæ odleg³oci Debyea
w funkcji stê¿enia roztworu oraz wartociowoci przeciwjonów (Berg 2010)

Przybli¿on¹ gruboæ PWE mo¿na wyraziæ jako funkcjê si³y jonowej roztworu I 
wzór (2):
I = 0, 5∑ mi zi2

(2)

gdzie (Dobrynin 1991; Macioszczyk, Dobrzyñski 2007):
I  si³a jonowa roztworu [mol/L] lub [mol/kg],
mi  stê¿enie molarne lub molowe i-tego jonu, [mol/L] lub [mol/kg],
zi  ³adunek (wartociowoæ) i-tego jonu.
Dla roztworów wodnych posiadaj¹cych symetryczny elektrolit (np. NaCl) gruboæ
1
PWE κ przy 25 oC mo¿e byæ wyra¿ona:
1 0,304 ⋅10−9
=
κ
I 0,5

(3)

gdzie I  si³a jonowa.
Jak widaæ gruboæ PWE jest silnie zale¿na od si³y jonowej I otaczaj¹cej cieczy. Im
mniej zasolony roztwór, tym wiêksza gruboæ PWE. Analogiczny wp³yw na gruboæ podwójnej warstwy elektrycznej ma wartociowoæ jonu znajduj¹cego siê w roztworze. Jony
o ni¿szej wartociowoci daj¹ efekt grubszej warstwy wody fizycznie zwi¹zanej.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ okreliæ mo¿na istotny wp³yw warstwy wody fizycznie zwi¹zanej, a wiêc i PWE na przepuszczalnoæ porowatych gruntów. Im grubsz¹
stanowi ona warstwê, tym wewn¹trz poru pozostaje mniejsza wolna przestrzeñ, przez któr¹
mog¹ przemieszczaæ siê p³yny.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najwiêksze znaczenie ma po³o¿enie p³aszczyzny cinania, która
oddziela ciecz hydrodynamicznie nieruchom¹ od cieczy swobodnej. Ciecz unieruchomiona
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przez oddzia³ywanie ze ciank¹ poru, to warstwa wody silnie zwi¹zanej, która w podwójnej
warstwie elektrycznej stanowi warstwê Sterna. Natomiast na rysunku 1 obserwujemy na
prawo od granicy cinania warstwê wody s³abo fizycznie zwi¹zanej, stanowi¹cej warstwê
dyfuzyjn¹ PWE, któr¹ mo¿na czêciowo uruchomiæ poprzez zwiêkszanie wartoci gradientu cinienia. Niektórzy badacze nazywaj¹ podwójn¹ warstwê elektryczn¹ warstw¹ ekranuj¹c¹, poniewa¿ chroni ona roztwór swobodny od wp³ywu oddzia³ywania powierzchni cia³a
sta³ego (szkieletu mineralnego).
3.

BADANIA LABORATORYJNE

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badañ odnosi³y siê do warunków spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce podstawowe za³o¿enia:
 przep³ywy stacjonarne,
 grunty w stanie fizycznym pe³nego nasycenia wod¹ (warunki naturalne  strefa saturacji),
 równowaga hydrogeochemiczna, tj. praktycznie bez istotnej roli procesów rozpuszczania lub/i wytr¹cania soli oraz braku wymiany jonowej.
W pracy wykorzystywane s¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce (a stosunkowo niedawno wprowadzone) podzia³y i klasyfikacje oraz informacje o normach dotycz¹cych badañ gruntów.
W szczególnoci stosowane symbole literowe, oznaczenia oraz jednostki miar ujête w:





normie PN-98/B-02481: Geotechnika;
wieloczêciowej normie PN-01/ISO 31: Wielkoci fizyczne i jednostki miar;
s³owniku hydrogeologicznym (2002);
wieloczêciowej normie PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania geotechniczne  Badania
laboratoryjne gruntów (2009).

Podzia³ gleb i utworów mineralnych na frakcje i grupy granulometryczne przedstawiony w normie gleboznawczej PN-98/R-04033 powinien byæ wed³ug niej stosowany w in¿ynierii rodowiska, w szczególnoci w kszta³towaniu i ochronie rodowiska. Mo¿na go wiêc
w zwi¹zku z tym odnosiæ do wyodrêbnionego przez normê geotechniczn¹ PN-98/B-02481
dzia³u geotechniki nazwanego geotechnik¹ rodowiskow¹.
Do badañ laboratoryjnych jako grunty modelowe zdecydowano siê wykorzystaæ po
licznych testach materia³y produkowane przez Zak³ady Kruszywa w Nieznanowicach
k/Krakowa.
Do badañ wspó³czynnika filtracji wykorzystano dwa rodzaje gruntów: grunt modelowy G8, który wg normy gleboznawczej PN-98/R-04033 scharakteryzowano jako py³, oraz
grunt modelowy G30/70/8, który jest mieszanin¹ 30% obj. gruntu G8 oraz 70% obj. piasku
drobnoziarnistego; wg normy gleboznawczej PN-98/R-04033 mo¿na scharakteryzowaæ go
jako piasek drobnoziarnisty gliniasty. Grunt ten cechuje siê wiêksz¹ wodoprzepuszczalnoci¹ w stosunku do gruntu G8, a jednoczenie reprezentuje pod wzglêdem granulometrycznym i mineralogicznym w³aciwoci gruntu s³aboprzepuszczalnego (Marciniak i in. 1998).
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Jednoczenie dla zapewnienia zró¿nicowania eksperymentu pod wzglêdem petrofizycznym przeprowadzono badania wskanikowe wspó³czynnika filtracji dla kolejnych
7 gruntów modelowych, bêd¹cych mieszaninami gruntu G8 oraz piasku drobnoziarnistego
w odpowiednich proporcjach. Reprezentowa³y one zarówno grunty o bardzo dobrych w³aciwociach filtracyjnych, jakim by³ piasek drobnoziarnisty, jak równie¿ grunty pó³przepuszczalne reprezentowane prze gliny i py³y (Marciniak i in. 1998; PN-98/R-04033).
Badane grunty modelowe zosta³y scharakteryzowane w oparciu o badania: porowatoci, granulometryczne, rentgenograficzne, sorpcyjne i elektrokinetyczne.
Charakterystyka petrofizyczna w odniesieniu do sk³adu granulometrycznego wykorzy-stywanych gruntów zosta³a wykonana z wykorzystaniem Laserowego Analizatora
Cz¹stek ANALYSETTE 22, badania sk³adu mineralogicznego zosta³y wykonane przy
pomocy dyfraktometru rentgenowskiego Philips XPert PW 2030. Badania sorpcyjne powierzchni w³aciwej gruntów wykonano metod¹ BET, natomiast do badañ w celu oznaczenia potencja³u elektrokinetycznego zeta (ζ) wykorzystano uniwersalny zetametr firmy
MICROMERITICS, bêd¹cy na wyposa¿eniu Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
Podstawowa charakterystyka petrofizyczna (porowatociowa i granulometryczna) badanych gruntów modelowych przedstawiona jest w tabeli 1.
Tabela 1
Petrofizyczna charakterystyka badanych gruntów modelowych

Rodzaj
gruntu

Udzia³ frakcji
[%]

Porowatoæ
otwarta

Wspó³czynnik
niejednorodnoci

rednica
efektywna

Nazwa
Nazwa
wg
wg
PN-EN ISO
PN-98/R-04033
14688-2

G8

G100/0/8*

no [1]

U [1]

de [mm]

G8

100

0

0,425

4,29

0,00793

py³

py³ ilasty

G90/10/8

90

10

0,419

24,25

0,00879

py³

py³ ilasty

G80/20/8

80

20

0,407

18,39

0,00987

py³ piaszczysty

glina
pylasta

G70/30/8

70

30

0,393

17,15

0,0112

py³ piaszczysty

glina
pylasta

G60/40/8

60

40

0,378

32,01

0,0131

glina

glina
pylasta

G50/50/8

50

50

0,343

29,86

0,0155

glina

glina
pylasta

G40/60/8

40

60

0,325

34,29

0,0192

glina
piaszczysta

piasek
zailony

G30/70/8

30

70

0,318

51,98

0,0261

piasek
s³abo-gliniasty

piasek
zailony

G0/100/8

0

100

0,301

2,00

0,3764

piasek

piasek

*nazwa gruntu dotyczy piasku drobnoziarnistego
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W³asne badania laboratoryjne wykonywane by³y w oparciu o metodê i przyrz¹d Kaczyñskiego (Dro¿d¿ak 2007; Kaczyñski 1969). Uzasadnione to by³o przyjêtymi ze wzglêdów praktyczno-ekonomicznych przes³ankami wyboru metody laboratoryjnej:





pomiar wspó³czynnika filtracji gruntów k < 106 m/s,
mo¿liwoæ samodzielnego wykonania przyrz¹du pomiarowego,
niezbyt wysokie koszty przeprowadzania pomiaru,
porównywalnoæ wyników uzyskanych innymi metodami.

Zestawienie porównawcze na rysunku 3 obejmuje wyniki dotycz¹ce 11 ró¿nego typu
gruntów  od piasków poczynaj¹c poprzez py³y i gliny na ile koñcz¹c. Generalnie wynika
z niego doæ dobra porównywalnoæ wyników oznaczeñ metod¹ Kaczyñskiego oraz klasycznymi metodami sta³ego i zmiennego cinienia wody. Nie uda³o siê niestety okreliæ
przedzia³owych ocen niepewnoci wyników ze wzglêdu na brak w ród³owym artykule koniecznych ilociowych danych. Tym niemniej szczegó³owa analiza rysunku 3 pozwala sformu³owaæ okrelone istotne wnioski metodyczne.

Rys. 3. Zestawienie wartoci wspó³czynników filtracji dla ró¿nych rodzajów gruntów
uzyskanych ró¿nymi metodami (Kaczyñski 1969, ze zmianami)
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W szczególnoci mo¿na stwierdziæ, ¿e:
 bardzo zbli¿one wyniki do metod sta³ego i zmiennego cinienia wody uzyskuje siê
w przypadku py³ów piaszczystych, py³ów oraz glin,
 dla piasków drobnoziarnistych i pylastych obserwuje siê bardzo zbli¿one wyniki
w odniesieniu do metody sta³ego cinienia wody, a tak¿e do poredniej metody opartej
na wzorze Kozeny-Carmana,
 wyranie odbiegaj¹ce i zani¿one wyniki uzyskuje siê w przypadku bardzo s³aboprzepuszczalnych gruntów ilastych (gliny pylastej ciê¿kiej oraz i³u) o zawartoci frakcji
i³owej (<0,002 mm = 2 µm) powy¿ej 20% (odpowiednio 23% oraz a¿ 46,5%) przy
wartociach wspó³czynnika filtracji odpowiednio oko³o 2,108 m/s oraz oko³o 6,10
10 m/s.
Dla celów porównawczych wykonano weryfikacyjne badania w odniesieniu do gruntów modelowych za pomoc¹ metody FLOW-PUMP na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie oraz dodatkowe badania z wykorzystaniem uniwersalnego
przepuszczalnociomierza Temco w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.
Do badañ zmian wspó³czynnika filtracji pod wp³ywem zró¿nicowania chemizmu
wody u¿yte zosta³y najczêciej wystêpuj¹ce w wodach podziemnych sole chlorkowe oraz
siarczanowe (Macioszczyk i in. 2006; Macioszczyk, Dobrzyñski 2007). Do przeprowadzenia eksperymentu zosta³y u¿yte roztwory chlorku sodu NaCl, potocznie zwanego sol¹ kuchenn¹, chlorku wapnia CaCl2 oraz siarczanu glinu Al2(SO4)3. Równoczenie do badañ
wskanikowych zosta³ u¿yty dodatkowo roztwór wodny siarczanu wapnia CaSO4 (Marciniak i in. 1998).
Pomiary przeprowadzono dla zró¿nicowanych stê¿eñ roztworów, tak aby dobór stê¿eñ
w przybli¿eniu odzwierciedla³ podzia³ wód podziemnych ze wzglêdu na mineralizacjê, od
wód s³odkich a¿ po wody s³one i solanki (Alekin 1970; Macioszczyk i in. 2006): dla czterech stê¿eñ roztworów: 3 mol/L, 1 mol/L, 0,1 mol/L oraz 0,01 mol/L.
4.

MODELOWANIE STATYSTYCZNE

W praktyce badañ z zakresu nauk o ziemi, w szczególnoci geologii in¿ynierskiej, istniej¹ ró¿ne podejcia do rozwi¹zywania zadañ modelowania i prognozowania, do najczêciej wykorzystywanych zaliczyæ mo¿emy (Twardowski red. 1997):
 podejcie arbitralne  opieraj¹ce siê na wykorzystaniu zasady analogii i dowiadczenia
interpretatora,
 podejcie deterministyczne  oparte na za³o¿eniu o mo¿liwoci jednoznacznego i cis³ego opisu systemu za pomoc¹ zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, maj¹cych charakter praw fizycznych,
 podejcie statystyczne  opieraj¹ce siê na za³o¿eniu o z³o¿onoci systemu oraz
praktycznej niemo¿noci jego opisu za pomoc¹ cis³ych funkcjonalnych zwi¹zków
i w efekcie na stochastycznym charakterze przejawiania siê ustalonych prawid³owoci,
przy uznaniu ich przyczynowych uwarunkowañ.
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Za uzasadnieniem podejcia statystycznego przemawiaj¹ nastêpuj¹ce ogólnie znane fakty:
 badane systemy przyrodnicze w wiêkszoci przypadków zale¿¹ od du¿ej liczby przyczyn-czynników i wymagaj¹ dla ich opisu wielu ilociowych i jakociowych wskaników, odzwierciedlaj¹cych te przyczynowo-skutkowe zwi¹zki,
 wartoci okrelonych ilociowych wskaników w wiêkszoci przypadków wynikaj¹
z dzia³ania nie jednego, ale szeregu czynników, bêd¹cych z sob¹ w ró¿nych czasowych
i przestrzennych zwi¹zkach,
 dla z³o¿onych dynamicznych procesów geologiczno-przyrodniczych jednoznaczny
opis deterministyczny z regu³y jest praktycznie niemo¿liwy, co wynika z niedostatecznej znajomoci charakteru i mechanizmu poszczególnych warunkuj¹cych go zjawisk,
 mierzone w procesie badania systemu jego ilociowe parametry, w szczególnoci
geologiczne i geofizyczne, cechuj¹ siê w praktyce zawsze mniejszym lub wiêkszym
stopniem nieokrelonoci, zwi¹zanym z niepewnociami i b³êdami wyników pomiarów i koñcowych ocen ilociowych.
W koñcowym etapie prac badawczych zasadniczym ich celem by³a konstrukcja (identyfikacja) wielowymiarowego modelu statystycznego umo¿liwiaj¹cego poprawne prognozowanie (predykcjê) oryginalnego parametru kstw, nazwanego wzglêdnym standaryzowanym
wspó³czynnikiem filtracji. Traktowany formalnie jako zmienna prognozowana (objaniana
Y), w analizie regresji zdefiniowany zosta³ wg wzoru:

kstw =

k
k st

(4)

gdzie:

k  wspó³czynnik filtracji wyznaczony dla dowolnego wodnego roztworu soli,
kst  standardowy wspó³czynnik filtracji wyznaczony dla wodnego roztworu soli
0,01 nCaSO4.

Wodny roztwór 0,01n CaSO4 zosta³ przyjêty jako standardowy do ilociowych ocen
porównawczych ze wzglêdów praktycznych, wynika to z badañ literaturowych, które rekomenduj¹ stosowanie w badaniach laboratoryjnych 0,01n CaSO4 jako standardowego medium, zamiast wody destylowanej. T³umaczy to fakt, ¿e zwi¹zek ten nie powoduje wymywania sk³adników rozpuszczonych z badanej próbki, a tak¿e ogranicza procesy wymiany
jonowej (Marciniak i in. 1998; U.S. EPA 1980).
Jak widaæ z powy¿szego wzoru mo¿na siê doszukiwaæ pewnych analogii do wzglêdnego wspó³czynnika przepuszczalnoci ska³, podstawowego parametru filtracyjnego orodków porowatych, wykorzystywanego w in¿ynierii naftowej i gazowniczej.
Jako zmienne prognozuj¹ce (objaniaj¹ce Xi) w analizie regresji wykorzystywano:
 stê¿enie molarne lub molowe i-tego jonu w wodnym roztworze soli mi, [mol/L] lub
[mol/kg],
 ³adunek (wartociowoæ) i-tego jonu zi, [1],
 porowatoæ otwart¹ orodka gruntowego no, [1],
 rednicê efektywn¹ ziarn tego¿ orodka de, [mm].
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W celu wyra¿enia chemizmu wodnego roztworu jedn¹ zmienn¹ wykorzystano parametr si³y jonowej roztworu I, zdefiniowany wczeniej wzorem (2). Z punktu widzenia fizykochemii si³ê jonow¹ roztworu I mo¿na traktowaæ jako miarê si³y pola elektrostatycznego
wywo³anego przez wszystkie jony znajduj¹ce siê w danym roztworze.
Za koñcowy poprawny i najbardziej efektywny statystyczny model regresyjny do prognozowania wzglêdnego parametru kstw uznano model opisany wielorak¹ regresj¹ wielomianow¹, wyra¿ony równaniem (Dro¿d¿ak 2011):
kstw = 1,9828 + 0,0020 * I2  0,0224 * I  20,9696 * no2 + 16,6112 * no 
 0,0763(logde)2 (0,2957) (0,0001) (0,0018)) (1,9887) (1,6360) (0,0196)

(5)

Wskaniki statystyczne dotycz¹ce tego¿ równania to:





liczebnoæ wykorzystanej próby n = 283,
wspó³czynnik korelacji wielokrotnej nieliniowej R = 0,796,
wspó³czynnik determinacji R2 = 0,634,
b³¹d standardowy resztowy estymacji Sy = 0,0325.

Koñcowe wyniki regresji w celu predykcji wzglêdnego standaryzowanego wspó³czynnika filtracji kstw wskazuj¹, ¿e parametr odpowiadaj¹cy za chemizm roztworu  si³a jonowa I
wyjania a¿ oko³o 44% zmiennoci, nastêpnie porowatoæ no oko³o 17%, za parametr logde
wyjania tylko oko³o 2% zmiennoci.
5.

WNIOSKI

1) Ilociow¹ analizê wyników badañ prowadzono z wykorzystaniem w szerokim zakresie
metod statystycznych, w szczególnoci metod analizy korelacji i regresji, w tym klasycznej liniowej parzystej i wielorakiej, jak równie¿ krokowej segmentowej oraz wielomianowej. Analizy wykonano w oparciu o ogólnie dostêpny pakiet komputerowy
STATISTICA PL 8.
2) W celu wyznaczenia poprawki uwzglêdniaj¹cej wp³yw chemizmu filtruj¹cej wody
mierzone wartoci wspó³czynnika filtracji badanych gruntów wprowadzono tzw.
wzglêdny standaryzowany wspó³czynnik filtracji kstw, zdefiniowany jako stosunek wartoci wspó³czynnika filtracji uzyskanej dla danego roztworu do wartoci zmierzonej
z wykorzystaniem standardowego wodnego roztworu 0,01n CaSO4.
3) W ramach analizy korelacyjno-regresyjnej jako zmienn¹ prognozowan¹ (objanian¹)
przyjmowano powy¿ej zdefiniowany wzglêdny standaryzowany wspó³czynnik filtracji kstw. Jako zmienne prognozuj¹ce (objaniaj¹ce) wykorzystywano zarówno charakterystyki petrofizyczne gruntów (rednicê efektywn¹ de i porowatoæ odkryt¹ no), jak
równie¿ parametry opisuj¹ce chemizm wykorzystywanych w badaniach roboczych
roztworów wodnych, wyra¿one w szczególnoci w formie ich si³y jonowej I.
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4)

5)

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e generalnie uda³o siê uzyskaæ pozytywne wyniki
dotycz¹ce za³o¿onych celów prowadzonych badañ oraz potwierdzaj¹cych ich teoretyczne podstawy. Mo¿na to uznaæ za sukces bior¹c pod uwagê fakt, ¿e badania wspó³czynnika filtracji s³aboprzepuszczalnych gruntów cechuj¹ siê znacznymi trudnociami
metodycznymi.
Jako najwa¿niejszy i zasadniczy wynik pracy o charakterze utylitarnym nale¿y uznaæ
modelowe równanie, opisuj¹ce zale¿noæ zmiany wzglêdnego standaryzowanego
wspó³czynnika filtracji gruntu kstw od w³aciwoci petrofizycznych badanych gruntów oraz chemizmu wykorzystywanych do badañ roboczych roztworów wodnych soli.
Wykorzystuj¹c powy¿sze równanie mo¿na w doæ prosty i szybki sposób okreliæ poprawkê dotycz¹c¹ wartoci mierzonego wspó³czynnika filtracji gruntów w zale¿noci
od chemizmu wykorzystywanej do badañ cieczy roboczej. Pozwoli to na oszczêdnoæ
czasu i finansów zwi¹zanych z badaniami laboratoryjnymi wspó³czynnika filtracji
gruntów s³aboprzepuszczalnych, gdy¿ jak wiemy tego typu badania s¹ kosztowne
i pracoch³onne.
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