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Zharmonizowanie klasyfikacji gruntów spoistych
wed³ug norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480
Marek Tarnawski1
Harmonizing classifications of cohesive soils according to PN-EN ISO 14688:2006 and PN-86/B-02480 standards. Prz. Geol., 65: 701–706.
A b s t r a c t. This article discusses the differences between the classification of cohesive soils according to
the obsolete PN-86/B-02480 Polish standard and to the applicable PN-EN ISO 14688:2006 standard. Differences
in the ways of recognizing and classifying these soils according to these standards are debated in the scientific and
professional world, and due to the different approach to their nomenclature they seem difficult to overcome.
The author analyzes these Polish research methods, which are closest to the macroscopic analysis required by
PN-EN ISO 14688:2006, and then points to the real possibility of harmonizing both classifications.
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Wprowadzona w 2005 r. i znowelizowana w 2006 r.
norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne; Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów (Czêœæ 1: Oznaczanie
i opis oraz Czêœæ 2: Zasady klasyfikowania) zast¹pi³a normê
PN-86/B-02480 Grunty budowlane; Okreœlenia symbole,
podzia³ i opis gruntów. Ró¿nice w sposobach rozpoznawania i klasyfikacji gruntów wg starej polskiej normy i wg
normy ISO okaza³y siê na tyle powa¿ne, ¿e sta³y siê przedmiotem dyskusji w œrodowisku naukowym i zawodowym
(Go³êbiewska, Wódzka, 2006; Go³êbiewska, 2007, 2008,
2011; Tarnawski i in., 2011; Pieczyrak, 2017). Pojawi³y siê
tak¿e erraty do normy ISO, w tym obszerna poprawka
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P.
Najwiêcej trudnoœci sprawia zharmonizowanie nazewnictwa gruntów spoistych (drobnoziarnistych wg nomenklatury PN-EN ISO 14688). W normie PN-EN ISO 14688
grunty o jednolitym uziarnieniu (sk³adaj¹ce siê z ziaren lub
cz¹stek tylko jednej frakcji) zdefiniowano jako „grunty
podstawowe”, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e wiêkszoœæ
gruntów sk³ada siê z ziaren nale¿¹cych do ró¿nych frakcji.
Przedstawiono te¿ kolejne kroki umo¿liwiaj¹ce zaklasyfikowanie badanej próbki do jednej z trzech podstawowych
grup gruntów, w tym do gruntów drobnoziarnistych,
bêd¹cych przedmiotem dalszych rozwa¿añ.
Podstawowymi gruntami drobnoziarnistymi s¹ wed³ug
PN-EN ISO 14688-1:2006 py³y i i³y. Natomiast grunty
zawieraj¹ce frakcjê g³ówn¹ i frakcje drugorzêdne nazwano
gruntami z³o¿onymi. Frakcja g³ówna okreœla w³aœciwoœci
in¿ynierskie gruntu. Jednak tylko w przypadku gruntów
bardzo gruboziarnistych i gruboziarnistych g³ówn¹ frakcj¹
jest frakcja o przewa¿aj¹cej masie.
Wed³ug PN-EN ISO 14688-1:2006 grunt drobnoziarnisty nale¿y nazwaæ py³em lub i³em w zale¿noœci od plastycznoœci frakcji drobnej (któr¹ okreœla siê makroskopowo),
a nie od uziarnienia. Dlaczego? Dlatego, ¿e w³aœnie plastycznoœæ wskazuje, która frakcja (py³owa czy i³owa) determinuje w³aœciwoœci in¿ynierskie gruntu drobnoziarnistego,
tak¿e w sytuacjach, gdy nie stanowi frakcji o przewa¿aj¹cej masie. Nie ma w tym nic dziwnego, jeœli dla porównania przypomnimy, ¿e wed³ug obu norm gruntem
organicznym jest ten, który zawiera ponad 2% czêœci orga-

nicznych. Wynika to z faktu, ¿e ju¿ kilkuprocentowa domieszka humusu wyraŸnie pogarsza parametry geotechniczne gruntu mineralnego. Podobnie, zgodnie z PN-86/B-02480,
i³em jest grunt zawieraj¹cy nie >50%, ale ju¿ >30% frakcji
i³owej.
Jednak w PN-86/B-02480 klasyfikacja gruntów spoistych jest oparta na uziarnieniu, a nie plastycznoœci, w dodatku nie wszystkie grunty nazwano tam py³em lub i³em,
gdy¿ wiêkszoœæ z nich to gliny. Ponadto w normie
PN-86/B-02480 nazwy gruntów spoistych okreœlono na
podstawie ich sk³adu granulometrycznego, bior¹c pod
uwagê tzw. frakcje zredukowane, tzn. udzia³ frakcji i³owej,
py³owej i piaskowej po odrzuceniu procentowej zawartoœci
w danym gruncie frakcji ¿wirowej i kamienistej oraz
doprowadzeniu sumy pozosta³ych frakcji do 100%. Wartoœci liczbowe „frakcji zredukowanych” s¹ wiêc wiêksze od
rzeczywistych (frakcji zredukowanych u¿yto na ryc. 1 i 2).
Zdaj¹c sobie sprawê z tej trudnoœci, w normie PN-EN
ISO 14688-2:2006 wskazano a¿ dwie metody klasyfikowania gruntów jedynie na podstawie sk³adu granulometrycznego, mianowicie procedurê opisan¹ w za³¹czniku B oraz
tzw. trójk¹t ISO krajowy w za³¹czniku krajowym NA. Oba
pomys³y – w dodatku niestety rozbie¿ne – poddano krytyce
(Go³êbiewska, Wódzka, 2006; Go³êbiewska, 2007, 2008,
2011; Tarnawski i in., 2011; Pieczyrak, 2017). Zapewne
dlatego w poprawce za³¹cznika krajowego NA z 2012 r.:
usuniêto miêdzy innymi trójk¹t ISO krajowy, zmieniono
(zdaniem autora na niekorzyœæ) zalecenia w kwestii nazewnictwa, podano nie do koñca zrozumia³e przyk³ady nazw
gruntów, dodano symbole genezy gruntów i w³¹czono jako
rysunek NA. 1, umo¿liwiaj¹cy definiowanie rodzaju gruntu spoistego jedynie na podstawie sk³adu granulometrycznego oraz rysunek B. 1 z za³¹cznika B normy. Zmiana ta
jednak nie u³atwi³a ani zrozumienia, ani wdra¿ania zaleceñ
normy PN-EN ISO 14688:2006 do codziennej praktyki
badawczej geologii in¿ynierskiej i geotechniki. Coraz czêœciej w dokumentacjach zaczê³y siê pojawiaæ mniej lub
bardziej egzotyczne po³¹czenia polskiego nazewnictwa
z europejsk¹ symbolik¹. W niniejszym artykule przeprowadzono krótk¹ analizê Ÿróde³ tego problemu i podano
propozycjê jego rozwi¹zania.

1
Wydzia³ Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin,
m.tarnawski@geoprojekt.szczecin.pl.
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ANALIZA PROBLEMU
Niepowodzenie pomys³u z krajowym trójk¹tem ISO
oraz niechêæ do stosowania zalecanej w normie PN-EN
ISO 14688:2006 graficznej metody klasyfikowania gruntów
na podstawie ich sk³adu granulometrycznego, a tak¿e
utrzymuj¹ca siê opinia, ¿e wskazane w tej¿e normie makroskopowe metody oceny plastycznoœci frakcji drobnej s¹
zbyt uproszczone, wydawa³y siê uniemo¿liwiaæ racjonaln¹
harmonizacjê klasyfikacji gruntów spoistych tak, aby z
jednej strony nie zaprzepaœciæ osi¹gniêæ na tym polu polskiej geotechniki (Wi³un, 2000), a z drugiej – byæ w zgodzie z zaleceniami normy europejskiej. Zdaniem autora
wyjœcia z tej k³opotliwej sytuacji nale¿y szukaæ w
dok³adniejszej ni¿ to zrobiono dotychczas analizie wycofanych ju¿ polskich norm.

Polski Komitet Normalizacyjny wyda³ ca³¹ seriê norm
o nadtytule „Grunty budowlane”, wraz z najlepiej znan¹
i dyskutowan¹ norm¹ PN-81/B-03020 Posadowienie bezpoœrednie budowli. Normy nowelizowano co kilkanaœcie
lat, a liczba po symbolu PN oznacza³a rok wydania kolejnej wersji. Normami najœciœlej zwi¹zanymi z nomenklatur¹ gruntów by³y normy z serii 03020 i 02480 oraz 04452:
Badania polowe. Nowsz¹ wersj¹ normy PN-86/B-02480
Grunty budowlane; Okreœlenia symbole, podzia³ i opis
gruntów by³a norma PN-B-02481:1998 (to aktualna formu³a numeru referencyjnego polskich norm), jednak zastêpowa³a ona PN-86/B-02480 tylko w zakresie terminologii,
a nie klasyfikacji gruntów. W latach 2004–2006, kiedy
wprowadzano kolejne wersje normy PN-EN ISO 14688,
u¿ywano w Polsce klasyfikacji gruntów z PN-86/B-02480,

Tab 1. Badania makroskopowe plastycznoœci gruntów spoistych wg norm PN-74/B-04452 i PN-EN ISO 14688
Table 1. Macroscopic examination of plasticity of cohesive soils according to PN-74/B-04452 i PN-EN ISO 14688 standards
PN-74/B-04452

PN-EN ISO 14688

Wstêpne ustalenie spoistoœci (6.1.1.1)
Initial determination of cohesiveness (6.1.1.1)

Wytrzyma³oœæ w stanie suchym (5.6)
Dry strength (5.6)

Wysuszony grunt okreœlamy jako spoisty, jeœli tworzy zwarte
grudki.
Suchy grunt niespoisty stanowi niezwi¹zane ze sob¹ cz¹stki
lub grudki, które rozpadaj¹ siê przy lekkim nacisku palcem.
The dried soil is called cohesive if it forms compact clods.
Dry non-cohesive soil is made of unrelated particles or lumps
that break apart under light finger pressure.

Zale¿nie od oporu rozdrabniania wysuszonej próbki miêdzy palcami
wytrzyma³oœæ, a st¹d i plastycznoœæ jest:
– ma³a (rozpad pod lekkim lub œrednim naciskiem),
– œrednia (rozpad pod du¿ym naciskiem na bry³ki nadal wykazuj¹ce spoistoœæ)
– du¿a (nie mo¿na rozdrobniæ palcem, jedynie roz³amaæ).
Depending on the resistance of dried soil sample between the fingers (and
hence its plasticity) is:
– low (soil disintegrates under light to moderate finger pressure),
– medium (disintegration under substantial finger pressure into pieces
which still show cohesion)
– high (soil cannot be disintegrated by finger pressure but can only be broken).

Wa³eczkowanie (6.1.1.2a)
Rolling (6.1.1.2a)

Plastycznoœæ (5.8)
Plasticity (5.8)

1) Formujemy kulkê o œrednicy 7 mm.
2) Kulka mo¿e rozsypaæ siê lub po uformowaniu dawaæ
wzglêdnie nie dawaæ siê wa³eczkowaæ.
3) Wa³eczkowanie odbywa siê na d³oni (2 obroty/sek.) do uzyskania
wa³eczka o œrednicy ok. 3 mm.
4) Formowanie kulki i wa³eczkowanie powtarza siê n-krotnie do
momentu, kiedy wa³eczek pêka.
5) Wa³eczek rozwarstwia siê pod³u¿nie lub pêka poprzecznie.
1) We form a ball with a diameter of 7 mm.
2) The ball may either spill over or, after moulding, allow or
refuse to be rolled.
3) Rolling is done on the hand palm (2 rotations/sec.) to
produce a roll with a diameter of ca 3 mm.
4) Forming a ball and rolling is repeated n-times until the roll
cracks.
5) Tested soil may be shiny. The roll crumbles longitudinally or
breaks transversely.

Przy ma³ej plastycznoœci (du¿a zawartoœæ py³u) grunt wykazuje spoistoœæ,
ale siê nie wa³eczkuje.
Próbkê o du¿ej plastycznoœci (du¿a zawartoœæ i³u) mo¿na wa³eczkowaæ.
Low plasticity (high content of silt): a sample shows cohesion but cannot
be rolled.
High plasticity (high content of clay): a sample can be rolled.

Rozcieranie w wodzie (6.1.1,2b)
Rubbing in water (6.1.1,2b)

Zawartoœæ piasku, py³u i i³u (5.9)
Sand, silt and clay content (5.9)

Oceniamy, czy podczas rozcierania wyczuwa siê du¿o ziaren
piasku (grupa I), pojedyncze ziarna (grupa II),
czy ich nie ma wcale (grupa III).
While rubbing we estimate whether we can feel many sand
grains (group I), single grains (group II) or no grains at all
(group III).

Rozmakanie (6.1.1.2c)
Dissolving (6.1.1.2c)
Wysuszon¹ grudkê gruntu umieszczamy na siatce,
zanurzamy w wodzie i mierzymy czas rozmakania
(od rozmakania natychmiast, poprzez minuty, godziny
do ponad doby).
A dried clod of soil is placed on a net and immersed in water.
The time of dissolving (immediately, in minutes, in hours, more
than 24 hours) is measured.
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Na frakcjê piaszczyst¹ wskazuje szorstkoœæ materia³u podczas rozcierania
próbki miêdzy palcami.
Grunt mo¿e przypominaæ myd³o i brudziæ palce (i³)
lub po wysuszeniu ³atwo go usun¹æ (py³).
Naciêta no¿em powierzchnia b³yszczy (i³) lub jest matowa (py³).
The sand fraction is present if the material feels gritty while rubbing
a sample between fingers. Soil may feel soapy and sticks to fingers (clay)
or can be easily blown away when dried (silt).
The cut surface can be shiny (clay) or dull (silt).
Dylatancja (5.7)
Dilatancy (5.7)
Przy wstrz¹saniu próbka mo¿e b³yszczeæ skutkiem pojawienia siê na
powierzchni wody, która znika przy naciskaniu palcem (py³)
albo wstrz¹sanie nie daje efektu (i³).
The sample may become shiny while shaking by the appearance of water
on the surface which, disappears when the sample is pressed with the fingers (silt) or there is no effect of shaking (clay).
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Tab. 2. Definiowanie rodzaju gruntu spoistego na podstawie badañ makroskopowych wed³ug PN-74/B-04452 (uproszczone)
Table 2. Determination of cohesive soil type based on macroscopic examination according to PN-74/B-04452 (simplified)
Zawartoœæ
frakcji i³owej
Clay fraction
content

Próba rozcierania
Rubbing test
Grupa I
Group I

Wyniki prób
Test results

Grupa II
Group II

Grupa III
Group III

Wa³eczkowanie
Rolling

Rozmakanie
Dissolving

<5%

piasek gliniasty
loamy sand

py³ piaszczysty
sandy silt

py³
silt

grunt nie daje siê wa³eczkowaæ
the soil refuses to be rolled

rozmaka natychmiast
dissolves immediately

5–10%

piasek gliniasty
loamy sand

py³ piaszczysty
sandy silt

py³
silt

wa³eczek rozwarstwia siê
pod³u¿nie
the roll crumbles longitudinally

rozmaka do 5 minut
dissolves to 5 minutes

glina piaszczysta
sandy loam

glina
loam

glina pylasta
silty loam

wa³eczek bez po³ysku pêka
poprzecznie
the roll without shine breaks
transversely

rozmaka 5–60 minut
dissolves in 5–60 minutes

glina piaszczysta
zwiêz³a
clayey sandy loam

glina zwiêz³a
clayey loam

glina pylasta
zwiêz³a
clayey silty loam

wa³eczek pêka poprzecznie
the roll breaks transversely

rozmaka do 24 godzin
dissolves to 24 hours

i³ piaszczysty
sandy clay

i³
clay

i³ pylasty
silty clay

kulka i wa³eczek z po³yskiem
the ball and the roll shines

rozmaka > 24 godzin
dissolves > 24 hours

10–20%

20–30%
>30%

a z serii 04452 obowi¹zywa³a norma PN-B-04452:2002 w³aœciwoœci gruntu dostrzegamy na przyk³ad wtedy, gdy
Geotechnika; Badania polowe.
analizujemy zmiennoœæ wspó³czynnika filtracji (wodoObszerna (78 stron) i do dziœ popularna (choæ ju¿ przepuszczalnoœci) albo modu³u œciœliwoœci czy zwi¹zek
zast¹piona przez PN-EN 1997-2:2009, czyli Eurokod 7) pomiêdzy spójnoœci¹ i k¹tem tarcia wewnêtrznego gruntu.
norma PN-B-04452:2002 zawiera bogactwo informacji na
Tymczasem plastycznoœæ (jak j¹ definiuje norma
temat wykonywania i interpretacji ró¿nego typu sondowañ, PN-EN ISO 14688), a tak¿e rozcieranie i dylatancja (tab. 1)
badañ presjometrycznych, dylatometrycznych i p³yt¹, a tak¿e umo¿liwiaj¹ odró¿nienie py³u od i³u, ale nie informuj¹ o roli
na temat metodyki wykonywania wierceñ, pobierania pró- drugiej drobnej frakcji w gruncie. Rozcieranie mo¿e wskabek i realizacji pomiarów wody gruntowej. Z punktu zywaæ jedynie na zauwa¿aln¹ zawartoœæ piasku.
widzenia tematu niniejszego artyku³u znacznie istotniejsze
Zdefiniowanie nazwy gruntu drobnoziarnistego na podjest jednak to, czego norma PN-B-04452:2002 nie zawiera stawie procedur makroskopowych zalecanych w normie
w stosunku do jej poprzedniej wersji, czyli normy PN-EN ISO 14688 wydaje siê zatem k³opotliwe, a zmiePN-74/B-04452 Grunty budowlane; Badania polowe. Nie rzaj¹ce w tym kierunku mo¿liwoœci interpretacyjne normy
zawiera ona mianowicie w szczególnoœci treœci podroz- PN-74/B-04452 (tab. 2) bez porównania bogatsze. Dotydzia³u 6.1 normy PN-74/B-04452, dotycz¹cego badañ czy to zw³aszcza wykorzystania metod wa³eczkowania
makroskopowych.
i rozcierania, niemal analogicznych do opisanych w norZalecane w normie PN-74/B-04452 badania makro- mie PN-EN ISO 14688.
skopowe gruntów spoistych ró¿ni¹ siê nieco od tych zawarWarto te¿ przypomnieæ, ¿e metoda wa³eczkowania
tych w normie PN-EN ISO 14688 (tab. 1). Wa³eczkowanie zosta³a w normie PN-74/B-04452 powi¹zana nie tylko z roopisane w normie PN-EN ISO 14688-1 sprowadza siê do dzajem, ale równie¿ stanem (stopniem plastycznoœci IL)
rozró¿nienia ma³ej plastycznoœci (grunt po zlepieniu kulki gruntu spoistego (ryc. 1). Z nomogramu mo¿na korzystaæ
nie wa³eczkuje siê) i du¿ej (próbkê mo¿na wa³eczkowaæ). dwojako, zale¿nie od mo¿liwoœci. Znaj¹c rodzaj gruntu,
Ma³a plastycznoœæ wskazuje na du¿¹ zawartoœæ py³u, du¿a mo¿na na podstawie liczby wa³eczkowañ doœæ dok³adnie
odpowiada du¿ej zawartoœci i³u. Jest to niepe³na interpretacja, zw³aszcza gdy zauwa¿ymy,
¿e w PN-EN ISO 14688-2 zaleca siê zaliczanie
gruntu drobnoziarnistego do jednej z czterech
(a nie dwóch) klas plastycznoœci, z zastosowaniem nastêpuj¹cych okreœleñ: nieplastyczny,
ma³o plastyczny, œrednio plastyczny i bardzo
plastyczny. Zapewne ten ostatni termin odpowiada „du¿ej” plastycznoœci.
Niestety, w normie PN-EN ISO 14688 nie
ma odniesienia ani tych dwóch, ani tych czterech klas plastycznoœci do nazw gruntów drobnoziarnistych. A nazwy powinny uwzglêdniaæ
frakcjê g³ówn¹ i te frakcje drugorzêdne, które
nie okreœlaj¹ w³aœciwoœci in¿ynierskich gruntu,
ale maj¹ na nie wp³yw. Dotyczy to niew¹tpliwie
proporcji (jeszcze raz nale¿y podkreœliæ – nie- Ryc. 1. Zwi¹zek stopnia plastycznoœci IL i liczby wa³eczkowañ w zale¿noœci od
koniecznie w sensie stosunku mas) frakcji rodzaju gruntu (wg PN-74/B-04452, uproszczone)
i³owej, py³owej, a tak¿e piaskowej, rzadziej Fig. 1. Relationship between liquidity index IL and number of rolls depending on
¿wirowej. Wp³yw frakcji drugorzêdnych na the type of soil (from PN-74/B-04452 standard, simplified)
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oszacowaæ stopieñ plastycznoœci gruntu b¹dŸ wiedz¹c, i¿
badamy np. grunty o IL » 0,3, a wa³eczkuj¹ siê one 8 razy,
to jest wysoce prawdopodobne, ¿e s¹ to i³y.
PROPOZYCJA ROZWI¥ZANIA

– Gpz – siCl, Ip – siCl, I – Cl oraz Ip – saCl; grunty bardzo plastyczne (frakcj¹ g³ówn¹ jest Cl, pewn¹ rolê
odgrywa tylko jedna frakcja drugorzêdna si lub sa –
uwaga: zdaniem autora nie ma dalszego uzasadnienia rozró¿nianie „dawnych” gruntów Gpz i Ip.)
Na rycinie 2 wpisano te¿ mieszcz¹ce siê na trójk¹cie
Fereta grunty gruboziarniste, tj. piaski Sa i piasek pylasty
siSa. Autorzy poprzedniej wersji za³¹cznika krajowego
okreœlali, jak siê wydaje rozs¹dnie, maksymaln¹ zawartoœæ

Zalety rozwi¹zañ normy PN PN-74/B-04452 s¹ oczywiste. Wyniki zaledwie dwóch badañ makroskopowych,
zalecanych w tej normie: rozcierania i wa³eczkowania (wymaganych tak¿e w normie PN-EN ISO 14688),
tym bardziej wsparte prób¹ rozmakania,
pozwalaj¹ ustaliæ, która frakcja jest frakcj¹
g³ówn¹, a któr¹ frakcjê b¹dŸ które (i w jakiej
kolejnoœci) nale¿y uznaæ za drugorzêdne. Ma³a
plastycznoœæ gruntu (wa³eczki rozwarstwiaj¹ce siê albo bez po³ysku) wskazuje, ¿e w glinie
lub glinie pylastej (stara polska nomenklatura)
dominuj¹c¹ rolê odgrywa py³, a podrzêdn¹ i³, w
pyle piaszczystym zaœ, który zwykle w ogóle
siê nie wa³eczkuje, istotna jest w³aœnie
domieszka piasku. Rola ziaren piaszczystych,
nieznaczna w grupie II (mo¿na rzec – trzeciorzêdna, poza py³em piaszczystym), jest bardzo
widoczna w grupie I, choæ analizuj¹c pozosta³e
wskaŸniki plastycznoœci za frakcjê g³ówn¹
nale¿y uznaæ i³. Z jednym istotnym wyj¹tkiem.
Jest o nim mowa w „Uwadze 2” punktu 4.3.2
normy PN-EN ISO 14688-1: „frakcjê drobn¹
uwa¿a siê za determinuj¹c¹ w³aœciwoœci gruntu
z³o¿onego, jeœli wykazuje co najmniej œredni¹
wytrzyma³oœæ w stanie suchym lub co najmniej
ma³¹ plastycznoœæ”. Warunków tych zazwyczaj nie spe³nia piasek gliniasty, st¹d nale¿y Ryc. 2. Nieaktualne polskie i zgodne z norm¹ PN-EN ISO 14688:2006 nazwy
przyj¹æ, i¿ dominuje w nim frakcja piaskowa. gruntów drobnoziarnistych (spoistych) na tle trójk¹ta Fereta
Oczywiœcie we wszystkich gruntach nazywa- Fig. 2. Obsolete Polish and PN-EN ISO 14688:2006 compliant fine-grained
nych zwiêz³ymi frakcj¹ g³ówn¹ jest frakcja (cohesive) soil names on the background of the Feret’s triangle
i³owa.
Z rozwa¿añ tych wynikaj¹ dwa spostrze¿enia. Po cz¹stek frakcji i³owej fi w gruntach niespoistych (grubopierwsze, polski podzia³ gruntów spoistych – niekoniecz- ziarnistych) na 3%.
Skoro podzia³ gruntów drobnoziarnistych – zgodny
nie w aspekcie nazewnictwa, lecz w kontekœcie zró¿nicowanej plastycznoœci – dobrze spe³nia wymóg normy z PN-EN ISO 14688:2006 – mo¿e odpowiadaæ dawnemu
PN-EN ISO 14688-1 na temat wyznaczania frakcji g³ównej podzia³owi polskiemu, pojawia siê pytanie, czy nie mo¿na
nie na podstawie uziarnienia, lecz makroskopowo, w zale- by alternatywnie pozostawiæ tak¿e polskich nazw. Zda¿noœci od plastycznoœci. Po drugie, nie ma zatem potrzeby niem autora – w wiêkszoœci tak. Zarysowuje siê jednak
odwo³ywania siê do ¿adnej pomocniczej metody ustalania potrzeba jednoznacznego zdefiniowania okreœlenia „glinazw gruntów spoistych na podstawie sk³adu granulome- na”. Taka trafna definicja istnieje. Wed³ug niej glina to:
trycznego, a tym bardziej jedynie na tej podstawie. Na ryci- „ska³a osadowa z³o¿ona z minera³ów i³owych z domieszk¹
nie 2 pokazano skrócone, dawne polskie nazwy gruntów mu³u [czyli py³u – dop. autora], piasku i ¿wiru”
spoistych i odpowiadaj¹ce im symbole nazw wg normy (http://www.ekologia.pl). Jeœli tak, to okreœlenie to mo¿e
ISO. Propozycja ta pozwala ponadto wskazaæ cztery klasy byæ, zdaniem autora, u¿yte wy³¹cznie do gruntów, w któplastycznoœci wg punktu 4.4 normy PN-EN ISO 14688-2 – rych zauwa¿aln¹ rolê odgrywaj¹ co najmniej trzy frakcje:
i³owa, py³owa i piaskowa. Na rycinie 2 widzimy, ¿e s¹ cztemianowicie:
ry rodzaje takich gruntów (Gpz, Gp, Gz i G), jednak nie s¹
– Pg – clSa; grunt nieplastyczny (frakcja g³ówna Sa),
– P – Si, Gp – clSi, Pp – saSi, G – saclSi; grunty ma³o nimi ani glina pylasta zwiêz³a (usuniêcie której z podzia³u
ju¿ sugerowano), ani glina pylasta, której w³aœciw¹ polsk¹
plastyczne (frakcja g³ówna Si),
– Gz – sasiCl, Gp – grsisaCl, Gpz – sisaCl; grunty œred- nazw¹ by³by wiêc py³ ilasty. Konsekwentnie dwufrakcyjny
nio plastyczne (frakcj¹ g³ówn¹ jest Cl, ale zawartoœæ grunt „Pg–clSa” powinno siê nazywaæ piaskiem ilastym,
frakcji drugorzêdnych, tj. si i sa, wp³ywa na zmniej- a nie gliniastym. Dawniej funkcjonowa³o okreœlenie „piaszenie plastycznoœci, a w glinie piaszczystej, najbar- sek zailony”.
Gliny, czyli grunty kilkufrakcyjne, odró¿nia od pydziej „piaszczystym” z tych gruntów, prawie zawsze
odnotowuje siê domieszkê ¿wiru),
³ów, i³ów czy piasków wysoki wskaŸnik ró¿noziarnistoœci
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Ryc. 3. Wyniki analizy granulometrycznej (http://home.agh.edu.pl/~cala/prezentacje/2wyklad_ZG.pdf zmienione i uzupe³nione)
Fig. 3. Results of granulometric analysis (from http://home.agh.edu.pl/~cala/prezentacje/2wyklad_ZG.pdf amended and supplemented)

U = d60/d10 (gdzie „d” to procentowa zawartoœæ w gruncie
ziaren lub cz¹stek o mniejszej œrednicy), rzêdu U > 5
(nawet U > 15), co wyraŸnie widaæ na wykresie analizy
granulometrycznej (ryc. 3).
Pojêcie „glina” wydaje siê bardziej zrozumia³e i porêczniejsze od okreœleñ typu „i³ z py³em i piaskiem” (lub
piaskiem i py³em) albo „py³ z i³em i piaskiem” (czy piaskiem
i py³em). Ponadto wstêpnie informuje o genezie gruntu,
jako ¿e gliny powstaj¹ w œrodowiskach utrudniaj¹cych segre-

gacjê materia³u (deluwia, zwietrzeliny, utwory zwa³owe),
a równoziarniste i³y, py³y czy piaski to zwykle utwory osadzone w œrodowisku wodnym.
Autor krytycznie oceni³ zalecenia w kwestii nazewnictwa ISO, wprowadzone w poprawce z 2012 r. (PN-EN ISO
14688-2:2006/Ap2:2012P). Zmiana ta polega przede
wszystkim na usuniêciu zwi¹zanych z frakcj¹ drugorzêdn¹
form przymiotnikowych, wobec czego siCl to nie bêdzie i³
pylasty, a i³ z py³em, a np. (punkt NA. 7 dodatku) grsasiCl

Tab. 3. Harmonizacja nazewnictwa gruntów spoistych wed³ug norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480
Table 3. Harmonization of terminology of cohesive soils according to PN-EN ISO 14688:2006 and PN-86/B-02480 standards
Symbol wed³ug
The symbol
according to
PN-EN ISO 14688

Nazwa zgodna z
The name consistent with
PN-EN ISO 14688 – 2:2006/Ap2:2012P

Alternatywna polska nazwa
(propozycja autora)
Alternative Polish name
(the author’s proposition)

Nieaktualny symbol
wg
The outdated symbol
acc. to
PN-86/B-02480

i³ / clay

–

I

saCl

i³ z piaskiem / clay with sand

i³ piaszczysty / sandy clay

Ip

siCl

i³ z py³em / clay with silt

i³ pylasty / silty clay

sisaCl

i³ z piaskiem i py³em / clay with sand and silt

glina piaszczysta zwiêz³a / sandy clayey loam

Gpz

sasiCl

i³ z py³em i piaskiem / clay with silt and sand

glina zwiêz³a / clayey loam

Gz

i³ z piaskiem, py³em i domieszk¹ ¿wiru
clay with sand, silt and gravel

glina piaszczysta / sandy loam

py³ z i³em i piaskiem / silt with clay and sand

glina / loam

G

Cl

grsisaCl
saclSi

Ip, Gpz

Gp

clSi

py³ z i³em / silt with clay

py³ ilasty / clayey silt

Gp

clSa

piasek z i³em / sand with clay

piasek ilasty / clayey sand

Pg

saSi

py³ z piaskiem / silt with sand

py³ piaszczysty / sandy silt

Pp

py³ / silt

–

P

Si

705

Przegl¹d Geologiczny, vol. 65, nr 10/2, 2017

to: „plastyczny, br¹zowy i³ z piaskiem, py³em i ma³¹ iloœci¹
¿wiru (GLM)”. Skrót GLM to nowoœæ: oznaczenie genezy
(grunty lodowcowe morenowe, czyli w tym przypadku glina zwa³owa). Mo¿na siê domyœleæ, ¿e okreœlenia dotycz¹ce
stanu i barwy s¹ wziête sk¹din¹d, nie z symbolu gruntu.
Natomiast kolejnoœæ opisywania frakcji drugorzêdnych
(najpierw druga co do wa¿noœci, bo bardziej oddalona w
opisie od frakcji g³ównej, czyli piasek, potem najwa¿niejsza – py³ i na koniec najmniej wa¿na, wystêpuj¹ca w ma³ej
iloœci – ¿wir) jest niezrozumia³a. Wydaje siê, ¿e powinno
byæ: „i³ z py³em, piaskiem i ma³¹ iloœci¹ (lub – byæ mo¿e
lepiej, norma to dopuszcza – z domieszk¹) ¿wiru”. Likwidacja popularnych i wydaje siê, ¿e bardziej sk³adniowo
poprawnych form przymiotnikowych jest tym bardziej
dziwna, ¿e zalecenie dotycz¹ce sposobu t³umaczenia na
jêzyk angielski wskazuje na zasadnoœæ u¿ywania w³aœnie
przymiotników (silty, clayey itd.). Kwestie jêzykowe mo¿na
jednak pozostawiæ do dyskusji. Podsumowanie propozycji
autora harmonizuj¹cych nomenklaturê gruntów spoistych
wed³ug norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480
zawiera tabela 3.
WNIOSKI
Ostatni¹ – ju¿ nieaktualn¹, bo zast¹pion¹ przez Eurokod 7 – wersjê polskiej normy „Badania polowe”:
PN-B-04452:2002 poœwiêcono wy³¹cznie wierceniom, i badaniom in situ. Zrezygnowano z rozdzia³u dotycz¹cego
makroskopowych badañ gruntów, który zawiera³a jej
poprzednia wersja z 1974 r., norma PN-74/B-04452.
Wprowadzone ograniczenie wynika³o zapewne z faktu, ¿e
inna norma: PN-86/B-02480 (Grunty budowlane; Okreœlenia symbole, podzia³ i opis gruntów) definiowa³a rodzaje
gruntów, w tym spoistych, na podstawie ich sk³adu granulometrycznego, co powszechnie uznano za kryterium bardziej obiektywne od wyników zale¿nych od percepcji
badacza badañ makroskopowych. Nic wiêc dziwnego, ¿e
oparte na obserwacjach makroskopowych kryteria definiowania gruntów spoistych, zalecane norm¹ europejsk¹
PN-EN ISO 14688, spotka³y siê – jako krok wstecz – z krytyk¹ polskich autorów, a wynikaj¹ce z tych ró¿nych podejœæ
rozbie¿noœci by³y trudne do przezwyciê¿enia.
Autor uwa¿a, ¿e skoro dziêki dobrze sprecyzowanym
w normie PN-74/B-04452 procedurom badañ makroskopowych powi¹zano rodzaje makroskopowo zdefiniowanych gruntów spoistych z ich sk³adem granulometrycznym,
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a zachowanie siê danego gruntu podczas badañ makroskopowych definiuje ich frakcjê g³ówn¹ i frakcje drugorzêdne
(tab. 2), nie ma przeszkód, aby na sta³e zast¹piæ nieaktualne, polskie symbole rodzajów gruntów spoistych symbolami wymaganymi w normie PN-EN ISO 14688 (tab. 3).
W ten sposób mo¿na zakoñczyæ dyskusjê na temat sposobu harmonizacji popularnej w naszym kraju polskiej
klasyfikacji gruntów spoistych z klasyfikacj¹ wprowadzon¹ norm¹ ISO. Autor proponuje ponadto stosowanie
„europejskich” nazw gruntów spoistych tylko dla gruntów
jedno- lub dwufrakcyjnych (nie wszystkie z nich s¹
nowe), natomiast utrzymanie tradycyjnego (i dobrze zdefiniowanego) okreœlenia „glina” dla gruntów wielofrakcyjnych, których nazwy „europejskie” s¹ z³o¿one, a przez
to niejasne. Ta propozycja wymaga³aby rewizji polskiej
poprawki do normy ISO o symbolu PN-EN ISO
14688-2:2006/Ap2:2012P.
Autor chcia³by podziêkowaæ recenzentom, profesorom
Paw³owi Dobakowi i Jêdrzejowi Wierzbickemu, za cenne uwagi,
które pozwoli³y lepiej zredagowaæ ostateczn¹ wersjê artyku³u.
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