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POLSKA KLASYFIKACJA WEDàUG PN-B-02480:1986
ZGODNA Z WYMAGANIAMI PN-EN ISO 14688:2006
Anna GoáĊbiewska1
Geoteko, Warszawa
Streszczenie. W artykule przedstawiono oryginalną propozycjĊ dostosowania polskiej
klasy¿kacji gruntów wedáug PN-B-02480:1986 do nomenklatury wymaganej przez
PN-EN ISO 14688-1:2006. Uzasadniono w nim, Īe polska klasy¿kacja gruntów na podstawie uziarnienia oraz odpowiadającego mu makroskopowego rozpoznania gruntów speánia wymagania dotyczące zasad i metodyki rozpoznawania gruntów wedáug PN-EN ISO
14688:2006. Polska klasy¿kacja gruntów powinna byü – po wprowadzeniu drobnych zmian
(tutaj prezentowanych) – dopuszczona do stosowania w ramach PN-EN ISO 14688:2006
poprzez umieszczenie w zaáączniku krajowym tej normy. Zaprezentowana propozycja powinna wzbudziü przyjazny odbiór u inĪynierów branĪy budowlanej, daje bowiem szansĊ
wprowadzenia normy PN-EN ISO 14688-1:2006 z równoczesnym zachowaniem pojĊü, do
których są oni w Polsce od kilkudziesiĊciu lat przyzwyczajeni.
Sáowa kluczowe: polska klasy¿kacja gruntów zgodna z ISO

WSTĉP
W latach 80. ubiegáego wieku podjĊto decyzjĊ o ujednoliceniu norm dotyczących
projektowania geotechnicznego i badaĔ gruntów w obszarze krajów zjednoczonych
w Unii Europejskiej. Od 2006 roku obowiązuje w Polsce norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasy¿kowanie gruntów. CzĊĞü 1: Oznaczanie i opis
oraz CzĊĞü 2: Zasady klasy¿kowania.
Celem klasy¿kacji jest stworzenie jednolitego systemu oznaczeĔ gruntów, obowiązującego w danym Ğrodowisku i umoĪliwiającego áatwą komunikacjĊ geotechników. Istniejące dotychczas – w róĪnych krajach – klasy¿kacje gruntów miaáy wiele cech wspólnych,
chociaĪ róĪniáy siĊ w szczegóáach; uwzglĊdniaáy teĪ specy¿kĊ gruntów wystĊpujących na
danym obszarze.
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Podstawowe cechy dobrej klasy¿kacji gruntów to: prostota, czytelne kryteria,
uwzglĊdniające jej cel oraz spójnoĞü rozpoznania makroskopowego gruntu z rozpoznaniem na podstawie badaĔ laboratoryjnych. Polska klasy¿kacja wedáug PN-B-02480:1986
(zwana dalej w skrócie PN) speánia wymienione kryteria dobrej klasy¿kacji. Norma PN-EN ISO 14688:2006 (zwana dalej w skrócie ISO) w wielu przypadkach nie speánia
wymienionych wyĪej kryteriów dobrej klasy¿kacji [GoáĊbiewska i Wudzka 2006, GoáĊbiewska 2007, 2008, 2011, Dąbska i GoáĊbiewska 2012], gdyĪ:
– jest bardzo nieczytelnie zredagowana i niedopracowana (w wielu przypadkach pozostawia oceniającemu decyzjĊ o klasy¿kacji wedáug wáasnych kryteriów),
– klasy¿kacja na podstawie uziarnienia jest skomplikowana i niespójna z rozpoznaniem
makroskopowym wedáug czĊĞci 1,
– zawiera bardzo duĪo báĊdów, na przykáad w poszczególnych krajach róĪne grunty
mają ten sam symbol, co zaprzecza podstawowemu celowi tej klasy¿kacji, Īe bĊdzie
jednakowa dla wszystkich krajów UE.
W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie propozycja klasy¿kacji gruntów na
podstawie uziarnienia, zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 14688-1:2006, a równoczeĞnie bazująca na klasy¿kacji wedáug PN-B-02480:1986.
ZASADY KLASYFIKACJI GRUNTU NA PODSTAWIE UZIARNIENIA
WEDàUG PN-EN ISO 14688-2:2006
Podstawą rozpoznania gruntu wedáug ISO jest analiza makroskopowa opisana w czĊĞci 1 normy. Zasady klasy¿kowania gruntu na podstawie uziarnienia podane są w zaáącznikach informacyjnych czĊĞci 2 normy. W zaáączniku informacyjnym A normy 14688-2
znajduje siĊ tablica A.1 z zasadami klasy¿kowania gruntów, a w zaáączniku informacyjnym B norma proponuje klasy¿kacjĊ gruntu wedáug uziarnienia w postaci jej gra¿cznego
obrazu przedstawionego na záoĪonej konstrukcji, skáadającej siĊ z trójkąta i diagramu
prostokątnego, zwanej dalej w uproszczeniu trójkątem ISO (rys. 1). Dodatkowo w tablicy B.1 normy wyszczególniono orientacyjną zawartoĞü frakcji do podziaáu gruntów
mineralnych. Informacje zawarte w tablicach i na trójkącie ISO nie zawsze są spójne,
a czĊsto są sprzeczne.
Korzystanie z trójkąta ISO (rys. 1) w celu ustalenia nazwy gruntu jest skomplikowane
i pracocháonne. Konstrukcja trójkąta ISO jest trudna do zapamiĊtania. NiemoĪliwy jest
zapis tabelaryczny wyszczególnionych na niej gruntów w postaci przypisanej im zawartoĞci frakcji. Na trójkącie ISO jest wyszczególnionych wiele gruntów, które na obszarze
Polski raczej nie wystĊpują (np. grCl, grSi, sagrCl, sagrSi). Nie moĪna stworzyü klucza
przejĞcia z nazw gruntu wedáug PN na nazwy gruntu wyszczególnione na trójkącie ISO.
Rozpoznanie makroskopowe gruntu jest w wielu przypadkach niespójne z klasy¿kacją na
podstawie badaĔ uziarnienia.
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Przykáad klasy¿kowania gruntu jedynie na podstawie skáadu granulometrycznego wedáug PN-EN ISO 14688-2:2006
Classi¿cation of soils, based on grading alone according to PN-EN ISO 14688-2:2006

PROPOZYCJA KLASYFIKACJI GRUNTÓW WEDàUG UZIARNIENIA
NA BAZIE KLASYFIKACJI WEDàUG PN-B-02480:1986 (do zaáącznika
krajowego PN-EN ISO 14688-2:2006)
Przesáanki przyjĊcia krajowej klasy¿kacji gruntów wedáug uziarnienia są nastĊpujące:
1. Jak wykazano na przykáadach przedstawionych powyĪej, klasy¿kacja gruntów na
podstawie uziarnienia wedáug trójkąta ISO nie speánia cech dobrej klasy¿kacji i w wielu
przypadkach jest sprzeczna z wymaganiami pierwszej czĊĞci normy 14688-1:2006.
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2. Klasy¿kacja wedáug PN-B-02480:1986 jest spójna z opisem makroskopowym wyszczególnionych w niej gruntów. Ponadto jest prosta i áatwa do zapamiĊtania, równieĪ dla
początkujących geotechników.
3. Klasy¿kacja wedáug PN-B-02480:1986 uwzglĊdnia specy¿kĊ typowych gruntów
wystĊpujących na obszarze Polski.
4. Dla gruntów wyszczególnionych w klasy¿kacji PN norma PN-B-03020:1981 podaje szereg wáaĞciwoĞci ¿zycznych i charakterystyk gruntów, przydatnych w projektowaniu obiektów na podáoĪu kategorii geotechnicznej I (wedáug Eurokodu 7:2008); po
przejĞciu na nową klasy¿kacjĊ te dane utracą swoją wartoĞü.
5. Przestawienie siĊ geotechników na caákowicie nową klasy¿kacjĊ bĊdzie wymagaáo pewnego rodzaju „rewolucji myĞlowej”. Ogromnie utrudni zachowanie ciągáoĞci
pojĊü i tzw. zwyczajnego „wyczucia gruntu”, a ponadto niezwykle utrudni wykorzystywanie archiwalnych dokumentacji geotechnicznych.
6. Trójkąt ISO znajduje siĊ w zaáączniku normy 14688-2. Jest to zaáącznik informacyjny. Dodatkowo zatytuáowano ten zaáącznik „Przykáad klasy¿kowania gruntów jedynie
na podstawie skáadu granulometrycznego”. Zatem nie jest on obligatoryjny. W domyĞle
– moĪna stosowaü inne klasy¿kacje speániające zasady ustalania nazw gruntów podane
w normie 14688-1. Sformuáowanie „jedynie na podstawie skáadu granulometrycznego”
oznacza, Īe ta klasy¿kacja nie musi byü spójna z opisem makroskopowym gruntu. JeĞli
norma dopuszcza odrĊbnoĞü opisu makroskopowego i klasy¿kacji na podstawie uziarnienia, to znaczy, Īe akceptuje sytuacjĊ, Īe opis makroskopowy, który norma uznaje za
podstawowy, nie bĊdzie wery¿kowalny na podstawie badaĔ uziarnienia.
Powstaje zatem zasadnicze pytanie: czy polska klasy¿kacja wedáug PN-B-02480:
1986 speánia wymagania PN-EN ISO 14688-1:2006 i czy mogáaby byü nadal stosowana? OdpowiedĨ jest zdecydowanie twierdząca. Nazwa gruntów w klasy¿kacji wedáug
PN-B-02480:1986 pochodzi od frakcji gáównej, okreĞlającej wáaĞciwoĞci inĪynierskie
gruntu. Frakcja drugorzĊdna i kolejne akcentują swój wpáyw na wáaĞciwoĞci inĪynierskie gruntu. Uznano zatem, Īe uprawnione powinno byü stosowanie klasy¿kacji wedáug
PN-B-02480:1986 po przedstawieniu jej w symbolice zgodnej z wymaganiami PN-EN
ISO 14688-1:2006 i wprowadzeniu nieznacznych korekt.
UZASADNIENIE PRZYJĉTEJ SYMBOLIKI GRUNTÓW WEDàUG ISO
W GRUNTACH WYSZCZEGÓLNIONYCH W KLASYFIKACJI PN
Wedáug normy ISO do gruntów gruboziarnistych naleĪą Īwiry i piaski. Ich frakcją
gáówną, tj. frakcją o przewaĪającej masie, jest Īwir lub piasek bądĨ okreĞlona dokáadniej podfrakcja (np. Īwiru Ğredniego lub piasku drobnego). FrakcjĊ drugorzĊdną ilastą
ujawnia siĊ przy jej zawartoĞci powyĪej 4% (wedáug trójkąta ISO). Wedáug PN do gruntów gruboziarnistych naleĪą Īwiry i pospóáki. W celu uzgodnienia z terminologią i symboliką ISO pospóáki przyjmą nazwĊ piasku Īwirowego – do grupy tej naleĪy doáączyü
wszystkie piaski zajmujące obszar na dole trójkąta klasy¿kacyjnego Fereta (wedáug PN
są to piaski, piaski pylaste i piaski gliniaste). We wszystkich tych gruntach gruboziarnistych frakcjĊ gáówną makroskopowo (wedáug ISO i PN) rozpoznaje siĊ po przewaĪającej
masie. FrakcjĊ drugorzĊdną pylastą lub ilastą ujawnia siĊ, jeĞli masa cząstek drobnych
(< 0,063 mm) speánia kryteria zawarte w tabeli 1.
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5,9

5,8

Maáa (próbka wykazuje spoistoĞü, lecz nie moĪna DuĪa (próbka gruntu daje siĊ waáeczkowaü do
wykonaü waáeczka 3 mm)
uzyskania cienkich waáeczków)
Low (a sample having cohesion but cannot be
High (the sample can be rolled to thin threads)
rolled to threads of about 3 mm in diameter)
Przy rozcieraniu palcami gruntu, ewentualnie w wodzie
A small soil sample shall be rubbed between the ¿ngers, if necessary under water
Gáadki lub szorstki, áatwo zmywalny lub zdmuW dotyku przypomina mydáo, przykleja siĊ do
chiwalny
palców, trudno zmyü lub zdmuchnąü z palców
Smooth or gritty to the touch. The dry soil parA clayey soil feels soapy and sticks to the ¿ngers
ticles that stick to the ¿ngers can be easily blown
and cannot be removed without washing, even
away or removed by clapping the hands
when in the dry state
Powierzchnia gruntu przy rozcinaniu wilgotnego gruntu noĪem lub zarysowaniu paznokciem
Wet soil surface when cut by a knife or scored with a ¿ngernail
Matowa – Dull
Báyszcząca – Shiny

Punkt w normie
Pyá
Iá
w ISO (cz.1)
Silt
Clay
Point in stand.
Si
Cl
ISO (part 1)
5,6
Maáa (grudka gruntu rozpada siĊ pod lekkim lub
DuĪa (grudka gruntu nie daje siĊ rozdrobniü pod
Ğrednim naciskiem palców na pojedyncze ziarna) naciskiem palców, moĪe byü jedynie rozáamana)
Low (dried soil disintegrates under light to mode- High (dried soil can no longer be made to disinterate ¿nger pressure)
grate by ¿nger pressure but can only be broken)
5,7
Na powierzchni gruntu
On the sample surface
Pojawia siĊ woda
Nie pojawia siĊ woda
Appearance of water
No appearance of water

Zapis normy ISO (cz. 1, 4.4, s. 9): Dokáadne oznaczenie spoistoĞci moĪe byü wykonane jedynie przez ustalenie granicy páynnoĞci wL i granicy plastycznoĞci wP
w badaniach laboratoryjnych.
a
Acc. to point 4.4 standard ISO part 1: An exact determination can only be made by establishing the liquid limit wL and the plastic limit wP , in laboratory tests.

a

ZawartoĞü piasku, pyáu, iáu
Determination of sand, silt and clay
content soils

Dylatancja (reakcja przy wstrząsaniu
próbki gruntu o wymiarach 10–20 mm
podczas przerzucania go miĊdzy dáoĔmi
lub przy naciskaniu palcami)
Dilatancy (A moistened sample of 10–20
mm size shall be shaken from hand to
hand. The sample becomes shiny by the
appearance of water on the surface of the
sample. When the sample is pressed with
the ¿ngers, the water disappears)
PlastycznoĞü (spoistoĞü)a
Plasticitya

WytrzymaáoĞü w stanie suchym
Dry strength
(cu)

Rodzaj testu
Visual-manual examination

Tabela 1. Kryteria rozpoznania frakcji gáównej w gruntach drobnoziarnistych wedáug PN-EN ISO 14688-1:2006
Table 1. Criteria for identi¿cation of the principal fraction in ¿ne soil according to PN-EN ISO 14688-1:2006
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Pozostaáe grunty wyszczególnione na trójkącie Fereta, tj. wedáug PN gliny, gliny zwiĊzáe,
iáy, naleĪą do grupy gruntów drobnoziarnistych (zgodnie z ISO i PN). W tej grupie gruntów
frakcjĊ gáówną rozpoznaje siĊ makroskopowo wedáug kryteriów zawartych w tabeli 1.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami w pyáach piaszczystych i pyáach frakcją gáówną jest frakcja pyáu (Si), a w glinach, glinach zwiĊzáych i iáach frakcją gáówną jest frakcja
iáu (Cl) – rysunek 2. FrakcjĊ drugorzĊdną (zawartoĞü piasku, pyáu, iáu) rozpoznaje siĊ makroskopowo, równieĪ wedáug kryterium opisanym w tabeli 1. Zgodnie z nim Gp, Gpz, Ip

Rys. 2.
Fig. 2.

Trójkąt klasy¿kacyjny Fereta wedáug PN-B-02480:1986 z symboliką nazw gruntów wedáug PN- EN ISO 14688-2:2006
Classi¿cation Feret’s triangle according to PN-B-02480:1986 with names soil in consistency with PN- EN ISO 14688-2:2006
Acta Sci. Pol.
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otrzymują jednakowy symbol saCl, a grunty Gɥ, Gɥz i Iɥ otrzymują jednakowy symbol
siCl. Grupa poĞrednia tych gruntów, czyli G, Gz, I, otrzyma w zapisie ISO symbol Cl.
Powstaá problem, jak zróĪnicowaü trzy grunty o symbolu saCl (Gp, Gpz, I), trzy grunty o symbolu siCl (Gɥ, Gɥz, Iɥ) i trzy grunty o symbolu Cl (G, Gz, I). Poáączenie tych
gruntów w jedną grupĊ wydaje siĊ caákowicie nieuzasadnione, gdyĪ na pewno inne parametry mechaniczne ma glina, a inne iá. Dla zróĪnicowania tych gruntów proponuje siĊ
wykorzystaü dopuszczony przez PN-EN ISO 14688-1:2006 termin „podfrakcji”. Norma
ISO dopuszcza stosowanie przy tworzeniu nazwy gruntu dla dokáadniejszego okreĞlenia
frakcji gáównej terminem jej podfrakcji opisanym przymiotnikiem: gruba (C), Ğrednia
(M), drobna (F). W tym przypadku zastosowano ten termin do „dookreĞlenia” frakcji iáowej: CCl – gruby iá dla glin, MCl – Ğredni iá dla glin zwiĊzáych i FCl – drobny iá dla iáów.
Zapis gruntów w symbolice ISO przedstawiono na rysunku 2 oraz w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Podziaá gruntów gruboziarnistych (Īwirów i piasków) ze wzglĊdu na uziarnienie (por. rys. 2)
Table 2. Classi¿cation of coarse soils (gravels and sands) based on grain-size distribution (see Fig. 2)
Nazwa gruntu
Type of soil
ĩwir
Gravel
ĩwir ilasty
Clayey gravel
Piasek Īwirowy
Gravely sand
Piasek ilasto Īwirowy
Gravely clayey sand
Piasek gruby
Coarse sand
Piasek Ğredni
Medium sand
Piasek drobny
Fine sand
Piasek pylasty
Silty sand
Piasek ilasty
Clayey sand

Symbol
ISOb

Uziarnienie [%]
Grain-size distribution [%]

PNc
ĩ

Cl’  4 a

ĩg

Cl’ > 4

Po

Cl’  4

Pog

Cl’ > 4

Pr

Cl’  4

Gr  10

Ps

Cl’  4

Gr  10

0,63 mm  d50 > 0,2 mm

Pd

Cl’  4

Gr  10

d50  0,2 mm

Pʌ

Cl’  4

Gr  10

Pg

Cl’ = 4–8

Gr

Co + Gr > 50

clGr
grSa

50 > Co + Gr > 10

grclSa
d50 > 0,63 mm

CSa
MSa
FSa
Si = 10–30%

siSa
Sa = 62÷96,

Si = 0–30

clSa

a

Cl’ – zawartoĞü frakcji iáowej w stosunku do frakcji gruntu < 63 mm.
Cl’ – clay content in % of mass of coarse and ¿ne soil (grain size < 63 mm).
d50 – Ğrednica zastĊpcza, poniĪej której w gruncie jest 50% jego masy.
d50 – equivalent grain diameter, below which there is 50% of soil mass.
b
ISO – PN-EN ISO 14688:2006.
c
PN – PN-B-02480:1986 (Polish Standard).

Bardziej adekwatne byáoby uĪycie okreĞlenia dla symboli: CCl – sáaby iá, FCl – mocny iá. Gruby (sáaby) iá (CCl) ma krzywą uziarnienia poáoĪoną najbliĪej frakcji pyáowej,
tzn. znajduje siĊ w stre¿e najgrubszej frakcji iáowej (najmniejsza zawartoĞü frakcji iáowej).
Odpowiednio drobny (mocny) iá (FCl) ma krzywą uziarnienia poáoĪoną najdalej od frakcji
pyáowej, tzn. wchodzi najgáĊbiej we frakcjĊ iáową (najwiĊksza zawartoĞü frakcji iáowej).
Zachowując jednak nazewnictwo ISO, pozostawiono okreĞlenia: gruby, Ğredni, drobny.
Architectura 11 (3) 2012
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Tabela 3. Podziaá gruntów drobnoziarnistych (pyáów i iáów) ze wzglĊdu na uziarnienie (por. rys. 2)
Table 3. Classi¿cation of ¿ne soils (silts and clays) based on grain-size distribution (see ¿g. 2)

ISOc
Pyá piaszczysty
Sandy silt
Pyá ilasto piaszczysty
Sandy clayey silt
Pyá
Silt
Pyá ilasty
Clayey silt
Iá gruby piaszczysty
Sandy coarse clay
Iá gruby
Coarse clay
Iá gruby pylasty
Silty coarse clay
Iá Ğredni piaszczysty
Sandy medium clay
Iá Ğredni
Medium clay
Iá Ğredni pylasty
Silty medium clay
Iá drobny piaszczysty
Sandy ¿ne clay
Iá drobny
Fine clay
Iá drobny pylasty
Silty ¿ne clay

ZawartoĞü frakcji wedáug PN-B-02480:1986
Content fraction according to PN-B-02480:1986b
[%]

Symbol

Nazwa gruntu
Type of soil

PNd

Sa

Si

Cl’ a

ʌp

30–70

30–70

0–4

ʌp

30–66

30–66

4–8

ʌ

0–30

66–96

0–4

ʌ

0–30

62–96

4–8

Gp

50–92

0–30

8–20

G

30–62

30–62

8–20

Gʌ

0–30

50–92

8–20

Gpz

50–80

0–30

20–30

Gz

20–50

20–50

20–30

Gʌz

0–30

50–80

20–30

Ip

50–70

0–20

30–50

I

0–50

0–50

30–100

Iʌ

0–20

50–70

30–50

saSi
saclSi
Si
clSi
saCCl
CCl
siCCl
saMCl
MCl
siMCl
saFCl
FCl
siFCl

a

Cl’ – zawartoĞü frakcji iáowej w stosunku do frakcji gruntu < 63 mm.
Cl’ – clay content in % of mass of coarse and ¿ne soil (grain size < 63 mm).
b
Z drobnymi korektami wedáug PN-EN ISO 14688, dotyczącymi:
With small corrections according to PN-EN ISO 14688, related to:
– zawartoĞci frakcji iáowej w Pg, ʌp, ʌ, Gp, G, Gʌ,
clay content in Pg, ʌp, ʌ, Gp, G, Gʌ,
– wydzielenia w obszarze ʌp (saSi) – dodatkowo pyáu ilasto piaszczystego (saclSi),
identi¿cation with in ʌp (saSi) of additional sandy clayey silt (saclSi),
– wydzielenia w obszarze ʌ (Si) – dodatkowo pyáu ilastego (clSi),
identi¿cation with in ʌp (Si) of additional clayey silt (clSi).
c
ISO – PN-EN ISO 14688:2006.
d
PN – PN-B-02480:1986 (Polish Standard).

Rozpoznanie piasków grubych, Ğrednich i drobnych nastĊpuje na podstawie kryteriów zawartych w PN-B-02480:1986, po uwzglĊdnieniu granic frakcji ISO. Wprowadzono dodatkowe zmiany, aby dostosowaü klasy¿kacjĊ wedáug PN do wymagaĔ zawartych
w normie ISO. Są one nastĊpujące:
1. Przeniesiono piasek gliniasty (PN) – piasek ilasty (ISO) do tabeli 2 z gruntami
gruboziarnistymi.
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2. PodwyĪszono kryterium zawartoĞci frakcji iáowej – z przyjĊtego w PN fi  2% do
przyjĊtego w normie ISO (na trójkącie ISO) Cl  4%.
3. ObniĪono kryterium zawartoĞci frakcji iáowej – z przyjĊtego w PN fi > 10% do
przyjĊtego w normie ISO (na trójkącie ISO) Cl > 8%.
4. Wprowadzono w obszarze pyáów piaszczystych (wedáug PN), dwóch gruntów,
które w oznaczeniach ISO mają postaü clSi (pyá ilasty) o zawartoĞci frakcji iáowej
Cl  4% i saSi (pyá piaszczysty) o zawartoĞci Cl < 4%, oraz w obszarze pyáów (wedáug
PN), dwóch gruntów, które w oznaczeniach ISO mają postaü saclSi (pyá ilasto piaszczysty) o zawartoĞci frakcji iáowej Cl  4% i Si (pyá) o zawartoĞci Cl < 4%. To zróĪnicowanie nazw bĊdzie takĪe zgodne z rozpoznaniem makroskopowym (wedáug PN), gdzie
w piaskach gliniastych, pyáach piaszczystych i pyáach wydzielono dwie grupy tych gruntów – mniej spoiste o zawartoĞci frakcji iáowej fi < 5% i bardziej spoiste o fi = 5–10%.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe w klasy¿kacji zarówno wedáug PN, jak i ISO wystĊpuje
frakcja iáowa zredukowana, tj. odniesiona do czĊĞci gruntu, z tym Īe w klasy¿kacji PN
jest ona liczona wzglĊdem masy gruntu bez frakcji Īwirowej i kamienistej, a w klasy¿kacji ISO jest liczona wzglĊdem masy gruntu bez frakcji kamienistej. Po redukcji, wedáug
powyĪszych zasad, zawsze bĊdzie wystĊpowaáa nierównoĞü fi’ > Cl’, a zatem zmiana
kryterium zawartoĞci frakcji iáowej zredukowanej z fi’  2% (wedáug PN), na Cl’  4%
(wedáug ISO) bĊdzie nieistotna po przeliczeniu fi’ na Cl’. W tabelach 2 i 3 przedstawiono
kryteria liczbowe zawartoĞci frakcji w wyszczególnionych gruntach z uwzglĊdnieniem
powyĪszych zmian.
W tabelach 4 i 5 zestawiono kryteria analizy makroskopowej wyszczególnionych
gruntów, są one zgodne z normą PN i normą ISO. W celu wykazania tej zgodnoĞci dodano zapisy rozpoznania wedáug ISO, aby widoczne byáo, Īe kryteria w obu normach
są jednakowe. W normie PN dodatkowym kryterium rozpoznania spoistoĞci jest próba
rozmakania, a w normie ISO są to próby wytrzymaáoĞci i dylatancji.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe zmiana granic podfrakcji wedáug ISO – w piaskach z 0,25 mm
na 0,2 mm i z 0,5 mm na 0,63 mm – powoduje rozszerzenia zakresu frakcji piasku Ğredniego i zmniejszenie zakresu piasków drobnych i grubych.
W tabeli 6 zestawiono nazwy gruntów wyszczególnionych w polskiej klasy¿kacji
PN-B-02480:1986 i ich zapis zgodny z nomenklaturą PN-EN ISO 14688-1:2006
PODSUMOWANIE
Polska klasy¿kacja gruntów na podstawie uziarnienia wedáug PN-B-02480:1986
speánia zasady i wymagania stawiane kryteriom opisu i nazewnictwa gruntów wedáug
PN-EN ISO 14688-1:2006. NaleĪy podkreĞliü, Īe polska norma speánia te wymagania
w duĪo wiĊkszym stopniu niĪ zawarta w czĊĞci drugiej normy PN-EN ISO 14688-2:2006
propozycja klasy¿kacji na podstawie uziarnienia wedáug trójkąta ISO. Wszystkie wyszczególnione w niej rodzaje gruntów mają przypisane czytelne kryteria rozpoznania
makroskopowego. LegalnoĞü stosowania tej propozycji powinna byü potwierdzona przez
umieszczenie jej w zaáączniku krajowym do normy PN-EN ISO 14688-2:2006. W zaáączniku krajowym powinny siĊ teĪ znaleĨü inne kryteria klasy¿kowania gruntów, takie jak
podziaá wedáug wskaĨnika plastycznoĞci i stopnia wilgotnoĞci – przeniesione z normy
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a

Pʌ

siSa

Pg

Pd

FSa

clSa

Ps

MSa

ISO – PN-EN ISO 14688-1:2006.
PN – PN-B-02480:1986.

Piasek ilasty
Clayey sand

Pr

Pog

Po

ĩg

ĩ

PNb

CSa

grclSa

Piasek ilasto
Īwirowy
Clayey gravely
sand

Piasek gruby
Coarse sand
Piasek Ğredni
Medium sand
Piasek drobny
Fine sand
Piasek pylasty
Silty sand

grSa

clGr

Gr

ISOa

Symbol – Symbol

Piasek Īwirowy
Gravely sand

ĩwir ilasty
Clayey gravel

ĩwir
Gravel

Nazwa gruntu
Soil name

W stanie suchym tworzy lekko spojone grudki, które rozsypują siĊ miĊdzy palcami przy ich podnoszeniu.
Dried soil forms slightly jointed lumps that disintegrate in ¿ngers when picked up.
Ponad poáowĊ masy gruntu stanowi frakcja piaskowa. W stanie suchym tworzy grudki nierozpadające siĊ pod lekkim naciskiem palców (siáa ok.1 N). W stanie wilgotnym wykazuje spoistoĞü, lecz nie moĪna wykonaü waáeczka o Ğrednicy 3 mm;
kulka rozpáaszcza siĊ lub rozsypuje.
More than 50% of soil mass consists of sand fraction. Dried soil does not disintegrate under light (1 N) ¿nger pressure. A moistened sample having cohesion cannot be rolled to threads of about 3 mm in diameter.

Ocena zawartoĞci piasku grubego, Ğredniego i drobnego za pomocą lupy z podziaáką lub przez porównanie z próbkami wzorcowych piasków.
The content of coarse, medium and ¿ne sands is evaluated by means of magnifying glass with scale or from comparison with
sand standard samples.

Frakcja Īwirowa stanowi mniej niĪ poáowĊ masy gruntu, ale wiĊcej niĪ 10%. W stanie powietrznosuchym tworzy grudki nierozpadające siĊ pod lekkim naciskiem (siáa ok. 1 N). W stanie wilgotnym wykazuje spoistoĞü, lecz nie moĪna wykonaü waáeczka o Ğrednicy 3 mm; kulka rozpáaszcza siĊ lub rozsypuje.
Less than 50% but more than 10% of soil mass consists of gravel fraction. Dried soil does not disintegrate under light (1 N)
¿nger pressure. A moistened sample having cohesion cannot be rolled to threads of about 3 mm in diameter.

Frakcja Īwirowa stanowi mniej niĪ poáowĊ masy gruntu, ale wiĊcej niĪ 10%. W stanie powietrznosuchym ma strukturĊ sypką
lub tworzy grudki rozpadające siĊ pod lekkim naciskiem palców (siáa ok. 1 N).
Less than 50% but more than 10% of soil mass consists of gravel fraction. Dried soil disintegrates under light (1 N) ¿nger pressure.

Ponad poáowĊ masy gruntu stanowi frakcja Īwirowa. W stanie powietrznosuchym tworzy grudki nierozpadające siĊ pod lekkim
naciskiem (siáa ok. 1 N). W stanie wilgotnym wykazuje spoistoĞü, lecz nie moĪna wykonaü waáeczka o Ğrednicy 3 mm; kulka
rozpáaszcza siĊ lub rozsypuje.
More than 50% of soil mass consists of gravel fraction. Dried soil does not disintegrate under light (1 N) ¿nger pressure.
A moistened sample having cohesion cannot be rolled to threads of about 3 mm in diameter.

Ponad poáowĊ masy gruntu stanowi frakcja Īwirowa. W stanie powietrznosuchym ma strukturĊ sypką lub tworzy grudki rozpadające siĊ pod lekkim naciskiem palców (siáa ok. 1 N).
More than 50% of soil mass consists of gravel fraction. Dried soil disintegrates under light (1 N) ¿nger pressure.

Opis makroskopowy wedáug PN-B-04481:1988
Description based on visual and manual examination – according to PN-B-04481:1988

Tabela 4. Opis makroskopowy gruntów gruboziarnistych (Īwiry, piaski)
Table 4. Description of coarse soils (gravels, sands) based on visual and-manual examination

iá gruby
pylasto
piaszczysty
coarse clay

iá gruby
piaszczysty
sandy coarse clay

pyá
piaszczysty
sandy silt

ss
IP = 8–20%
Cl = 8–20%

piasek
sand,
silty sand

4

piasek
pyá ilasto
ilasty
piaszczysty
clayey sand sandy
clayey silt

ms
IP  4%
Cl  4%

3

II

Pojedyncze
ziarna
Feel single
grains of
sand

I

DuĪo
Feel many
grains of
sand

ms
IP = 4–8%
Cl = 4–8%

2

1

Grupy spoistoĞci:
ms, ss, zs, bs
Plasticity groups:
according to Polish Standard PN-B-02480:1986

iá gruby
pylasty
silty coarse
clay

pyá ilasty
clayey silt

pyá
silt

5

od początku do koĔca
waáeczkowania powierzchnia waáeczka bez poáysku;
waáeczek pĊka poprzecznie
to the end of test soil surface dull, thread cracks
cross-wise

kulka rozpáaszcza siĊ lub
rozsypuje; grunt nie daje
siĊ waáeczkowaü
soil cannot be rolled to
thread
waáeczek rozwarstwia siĊ
podáuĪnie
thread delaminates lengthwise

6

grudka rozmaka
w ciągu 0,5–5
min
becomes soaked
in 0,5–5 min
grudka rozmaka
w ciągu 5–60 min
becomes soaked
in 5–60 min

grudka rozmaka
natychmiast
immediately
becomes soaked

maáa
low

maáa
low

10

PlastycznoĞü
Determination of plasticity

nie pojawia
duĪa
siĊ woda
high
no apperance
of water

pojawia siĊ
woda
apperance of
water

Ğrednia
medium

duĪa
high

pojawia siĊ
woda
apperance of
water

9

Próba dylatancji
Determination of dilatancy

maáa
low

8

Próba wytrzymaáoĞci
Determination of dry
strength

wedáug – according
PN-EN ISO 14688-1:2006

Wyniki badania gruntów
Results of soil tests

Próba rozmakania
suchej próbki poáoĪonej na siatce
w wodzie
Soaking test of
dry sample
of diameter
15–20 mm placed
on net M= 5 mm
under water
7

wedáug – according
PN-B-04481:1988

Wcale
Feel smooth
when rubPróba waáeczkowania
bed
Rolling test

III

Grupy gruntów w zaleĪnoĞci od oceny
iloĞci piasku przy rozcieraniu gruntu
w wodzie. Ile wyczuwa siĊ piasku?
Groups of soils based on sand fraction
content. A small soil sample shall be
rubbed between the ¿ngers under water.

Tabela 5. Opis makroskopowy gruntów drobnoziarnistych (pyáy i iáy)
Table 5. Description of ¿ne soils (silts, clays) based on visual and manual examination

Rodzaje i nazwy gruntów w zaleĪnoĞci od wyników próby waáeczkowania lub rozmakania
Types and names of soils depending on results of
rolling and soaking tests

matowa
lub
báyszcząca
dull or shiny

matowa
dull

matowa
dull

11

Wygląd
powierzchni
Soil surface
look

5

szorstki
gritty

szorstki lub
gáadki
gritty or
smooth

gáadki
smooth

Ocena zawartoĞci piasku6) wedáug ISO
Determination of sand content6) according to PN-EN ISO 14688-1:2006

iá drobny
pylasty
silty
¿ne clay

iá Ğredni
pylasty
silty medium clay

6

7
duĪa
high

grudka rozmaka
duĪa
w czasie > 1 doby high
becomes soaked
in leng than 24
hours

grudka rozmaka
w ciągu 1–24 h
becomes soaked
in 1–24 h

8

9

nie pojawia
duĪa
siĊ woda
high
no apperance
of water

nie pojawia
duĪa
siĊ woda
high
no apperance
of water

10

11

báyszcząca
shiny

matowa
lub
báyszcząca
shiny

Piasek ilasty naleĪy wedáug ISO do gruntów gruboziarnistych (por. tab. 2 i tab. 4).
Sand and clayey sand are – acc. to ISO8) – coarse soils (see Table 2 and Table 4).
2)
Maáa wytrzymaáoĞü – wysuszony grunt rozpada siĊ pod lekkim lub Ğrednim naciskiem palców, Ğrednia wytrzymaáoĞü – wysuszony grunt rozpada siĊ pod wyraĨnym naciskiem palców, duĪa wytrzymaáoĞü – nie moĪna
rozdrobniü wysuszonego gruntu palcami, moĪe byü rozáamany.
Low dry strength: dried soil disintegrates under light to moderate ¿nger pressure, medium dry strength: dried
soil disintegrates only under substantial ¿nger pressure into pieces which still show cohesion, high dry strength:
dried soil can no longer be made to disintegrate by ¿nger pressure but can only be broken.
3)
Na wilgotnej próbce, przerzucanej pomiĊdzy dáoĔmi, pojawia siĊ lub nie pojawia woda.
3)
A moistened sample of 10–20 mm size shall be shaken from hand to hand. The sample becomes shiny by
the appearance of water on the surface of the sample. When the sample is pressed with the ¿nger, the water
disappears.
4)
Maáa próbka wykazuje spoistoĞü, lecz nie moĪna wykonaü waáeczka o Ğrednicy 3 mm, duĪą próbkĊ moĪna
waáeczkowaü do uzyskania cienkich waáeczków.
Low plasticity: a sample having cohesion but cannot be rolled to threads of about 3 mm, in diameter, high plasticity: the sample can be rolled to thin threads.
5)
NaciĊta powierzchnia gruntu lub wygáadzona paznokciem jest matowa lub báyszcząca.
Soil surface cut by a knife or scored with a ¿ngernail is dull or shiny.
6)
Ocena stopnia szorstkoĞci (zawartoĞci piasku) podczas rozcierania gruntu pomiĊdzy palcami, ewentualnie
w wodzie
Determination of degree to which the soil feels gritty (sand content) when rubbed between the ¿ngers.

1)

waáeczek początkowo bez
poáysku, przy koĔcu waáeczkowania z poáyskiem;
waáeczek pĊka poprzecznie
at ¿rst soil surface dull,
at the end – shiny, thread
cracks cross-wise
kulka i waáeczek od początku z poáyskiem; waáeczek
pĊka poprzecznie
to the end of test soil surface – shiny, thread cracks
cross-wise

Czcionką prostą oznaczono wymagania wedáug PN (PN-04481:1988), a czcionką pochyáą – wymagania wedáug ISO (PN-EN ISO 14688-1:2006).

IP – wskaĨnik plastycznoĞci – plasticity index
Cl – zawartoĞü frakcji
iáowej – clay content
ms – maáo spoiste – low
plasticity
ss – Ğrednio spoiste – medium plasticity
zs – zwiĊzáo spoiste – medium – high plasticity
bs – bardzo spoiste – high
plasticity

iá drobny
piaszczysty
sandy
¿ne clay

bs
IP > 30%
Cl > 30%

iá drobny
pylasto
piaszczysty
¿ne clay

4

iá Ğredni
pylasto
piaszczysty
medium
clay

3

iá Ğredni
piaszczysty
sandy medium clay

2

zs
IP = 20–30%
Cl = 20–30%

1

Tabela 5, cd.
Table 5, cont.

Rodzaje i nazwy gruntów w zaleĪnoĞci od wyników próby waáeczkowania lub rozmakania
Types and names of soils depending on results
of rolling and soaking tests
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Tabela 6. Nazwy gruntów wyszczególnionych w polskiej normie PN-B-02480:1986 zapisane
zgodnie z nomenklaturą PN-EN ISO 14688-1:2006
Table 6. Names of soils speci¿ed in the Polish Standard PN-B-02480:1986 according to the nomenclature of PN-EN ISO 14688:2006.

Symbol Nazwa gruntu – Names of soils

ĩwir – Gravel

ĩ

ĩwir – Gravel

ĩwir gliniasty – Clayey gravel

ĩg

ĩwir ilasty – Clayey gravel

Symbol
Gr
clGr

Pospóáka gliniasta – Gravely sand

Po

Piasek Īwirowy – Gravely sand

grSa

Pospóáka gliniasta – Gravely clayey
sand
Piasek gruby – Coarse sand

Pog

grclSa

Pr

Piasek ilasto Īwirowy – Gravely
clayey sand
Piasek gruby – Coarse sand

Ps

Piasek Ğredni – Medium sand

Piasek Ğredni – Medium sand

CSa
MSa

Piasek drobny – Fine sand

Pd

Piasek drobny – Fine sand

FSa

Piasek pylasty – Silty sand

Pʌ

Piasek pylasty – Silty sand

siSa

Piasek gliniasty – Clayey sand

Pg

Piasek ilasty – Clayey sand

clSa

Pyá piaszczysty – Sandy silt

saSi

Pyá piaszczystya – Sandy silt

ʌp

Pyáb – Silt

ʌ

Glina piaszczysta – Sandy coarse clay

Gp

Glina – Coarse clay

G

Pyá ilasto piaszczysty – Sandy clayey
silt
Pyá – Silt
Pyá ilasty – Clayey silt

saclSi
Si
clSi

Iá gruby piaszczysty – Sandy coarse
clay
Iá gruby – Coarse clay

saCCl

siCCl

CCl

Glina pylasta – Silty coarse clay

Gʌ

Iá gruby pylasty – Silty coarse clay

Glina piaszczysta zwiĊzáa – Sandy
medium clay
Glina zwiĊzáa – Medium clay

Gpz
Gz

Iá Ğredni piaszczysty – Sandy medium saMCl
clay
Iá Ğredni – Medium clay
MCl

Glina pylasta zwiĊzáa – Silty medium
clay
Iá piaszczysty – Sandy ¿ne clay

Gʌz

Iá Ğredni pylasty – Silty medium clay

siMCl
saFCl

siFCl

Iá – Fine clay

I

Iá drobny piaszczysty – Sandy ¿ne
clay
Iá drobny – Fine clay

Iá pylasty – Silty ¿ne clay

Iʌ

Iá drobny pylasty – Silty ¿ne clay

a

Ip

Grunty gruboziarniste
Coarse soils

Nazwa gruntu – Names of soils

Grupy
gruntów
Soils
group

Wedáug PN-EN ISO 14688:2006
According to ISO standard
PN-EN ISO 14688:2006

Grunty drobnoziarniste
Fine soils

Wedáug PN-B-02480:1986
According to Polish Standard
PN-B-02480:1986

FCl

W obszarze pyáu piaszczystego wyodrĊbniono dodatkowo, zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006, pyá ilasto
piaszczysty.
Additionelly within sandy silt, sandy clayey silt was identi¿ed according to PN-EN ISO14688-1:2006.
b
W obszarze pyáu wyodrĊbniono dodatkowo, zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006, pyá ilasty.
Additionelly within silt, clayey silt was identi¿ed according to PN-EN ISO 14688-1:2006.
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A. GoáĊbiewska

PN-B-02480:1986. Propozycja klasy¿kacji przedstawiona w artykule powinna wzbudziü
przyjazny odbiór u wszystkich geotechników, daje bowiem szansĊ wprowadzenia normy
PN-EN ISO 14688-1:2006 z równoczesnym zachowaniem podziaáów i pojĊü, do których
są oni w Polsce przyzwyczajeni od kilkudziesiĊciu lat.
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Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OkreĞlenia, symbole, podziaá i opis gruntów.
PN-B-02480 zaáącznik 1 normy PN-86/B-02480 – zaktualizowany w 1998 roku.
PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasy¿kowanie gruntów. CzĊĞü 1:
Oznaczanie i opis.
PN- EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasy¿kowanie gruntów. CzĊĞü 2:
Zasady klasy¿kowania.
PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞü 1: Zasady ogólne.

POLISH CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH PN-B-02480:1986
CONSISTENT WITH THE REQUIREMENTS OF PN-EN ISO 14688:2006
Abstract. The Paper presents a new proposal of adjusting Polish soil classi¿cation in accordance with Polish Standard PN-B-02480:1986 to the nomenclature of Polish Standard
PN-EN ISO 14688-1:2006. It has been demonstrated that Polish soil classi¿cation based
on grain-size distribution and related to it visual and manual soil examination meets the
requirements on rules and methods of soil identi¿cation in consistency with PN-EN ISO
14688:2006. It has been recommended that Polish soil classi¿cation should be used (after
small changes, presented below) in PN-EN ISO 14688:2006 as a local Polish Enclosure to
the said Standard. The proposal should be met with a favorable reception by civil engineers
as it allows for implementation of PN-EN ISO 14688-1:2006, and in the same time it follows the concept that the engineers have been used to for many years.
Key words: Polish soil classi¿cation consistent with ISO
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