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Wprowadzenie
Norma europejska sk adaj ca si  z dwóch cz ci, jako norma polska: PN--EN 1997-1:2008-05P:2008 Eurokod 7. 

Cz  1 (EC 7-1) oraz  PN-EN 1997--2:2009-04P:2009 Eurokod 7. Cz  2 (EC 7-2), wesz a do praktyki budowlanej w Polsce od 2010 roku, gdy zosta  opu-blikowany za cznik krajowy jako po-prawka do normy PN-EN 1997-1:2008/
/Ap2:2010-09P:2010, a nast pnie osob-no jako PN-EN 1997-1:2008/NA:2011--10P:2011. W 2012 roku Eurokod 7 zo-sta  przywo any jako podstawa prawna w rozporz dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Rozporz dzenie�, 2012; Cichy, 2015). Normami zwi zanymi z EC 7-2 s  nowe normy klasy kacyjne gruntów i ska  oraz 12 specy kacji technicznych PKN-CEN ISO/TS 17892:2009-08P:2009, zawiera-
j cych procedury niektórych bada  la-boratoryjnych. Korzystaj c z norm EC 7 i norm zwi zanych, nale y koniecznie uwzgl dnia  poprawki do nich, spraw-dzaj c ich aktualno  na stronie inter-netowej Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego (www.pkn.pl). Poprawki do norm ze strony PKN mo na pobiera  bezp atnie. Niestety nie wydano jednoli-tych tekstów norm. Zasady nowej klasy kacji gruntów 
s  opisane w nast puj cych normach i poprawkach do norm:PN-EN ISO 14688-1:2006-06P:2006. Badania geotechniczne. Oznacza-1)
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nie i klasy kowanie gruntów. Cz  
1: Oznaczanie i opis. + poprawka PN-EN ISO 14688-1:2006//Ap1:2012-11P:2012.PN-EN ISO 14688-2:2006-06P:2006. Badania geotechniczne. Oznacza-nie i klasy kowanie gruntów. Cz  
2: Zasady klasy kowania (zawiera równie  pierwszy za cznik krajowy NA, który zosta  wycofany w 2012 r.) + poprawka PN-EN ISO 14688--2:2006/Ap1:2010-06P:2010 (wy-
cofana w 2012 r.) + poprawka PN--EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012--11P:2012 (zawiera aktualny, drugi z kolei za cznik krajowy NA).PN-EN ISO 14689-1:2006-06P:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie 
i klasy kowanie ska . Cz  1: Ozna-czanie i opis.Z klasy kacj  gruntów czy si  spe-cy kacja techniczna PKN-CEN ISO/TS 17892:2009-08P:2009. Badania geotech-niczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

Cz  4: Oznaczanie sk adu granulo-metrycznego, która zawiera opis metod oznaczania sk adu granulometrycznego gruntów s u cego mi dzy innymi do klasy kacji gruntów. Poprzednie, �stare� zasady klasy -
kacyjne gruntów by y zawarte w nast -puj cych normach:PN-86/B-02480:1986. Grunty bu-dowlane. Okre lenia, symbole, po-dzia  i opis gruntów,PN-B-02481:1998:1998. Geotechni-

ka. Terminologia podstawowa, sym-bole literowe i jednostki miar.PN-88/B-04481:1988. Grunty bu-dowlane. Badania próbek gruntu.

2)

3)

1)

2)

3)

Zasady nowej klasy kacji gruntów
Celem nowej klasy kacji gruntów jest stworzenie jednolitego europejskiego systemu oznacze  gruntów, umo liwiaj -cego atw  mi dzynarodow  komunika-cj  mi dzy geotechnikami. Klasy kacja 

gruntów wed ug nowego systemu norm PN-EN ISO 14688:2006 odbywa si  na podstawie bada  makroskopowych. W przeciwie stwie do zasad z PN-86//B-02480:1986, uziarnienie gruntu jest tu jednym ze wska ników de niuj -
cych nazw  gruntu (Jaros i Majer, 2006; Wysoki ski, 2007). Jako drug  metod  rozpoznawania nazwy gruntu PN-EN ISO 14688-2:2006 zaleca klasy kacj  gruntów na podstawie sk adu granulo-
metrycznego (za cznik B normy).  Nor-my �stara� i �nowa�  charakteryzuj  si  odmiennym sposobem tworzenia nazw gruntów: wed ug �starej� normy grun-towi przypisywano konkretn  nazw  s own , wed ug �nowej� normy nazw  
gruntu jest kombinacja symboli litero-wych, obrazuj ca udzia  frakcji g ównej i drugorz dnych w uziarnieniu gruntu. W obu normach przedstawiono system krokowego dochodzenia do okre lenia rodzaju gruntu w formie schematu blo-kowego. Wprowadzenie nowej klasy -
kacji gruntów wzbudzi o liczne dyskusje i w tpliwo ci w rodowisku polskich  geotechników.Tabelaryczne porównanie postano-wie  obu norm sporz dzi y Go biew-ska i Wudzka (2006). Sposób przej cia 
z nazw gruntów wed ug klasy kacji sta-rej na nazwy wed ug klasy kacji nowej zaproponowa a Garwacka-Piórkowska 
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(2010), a tak e Go biewska (2011a), 
przyporz dkowuj c rodzajom gruntów wed ug PN-86/B-02480:1986 ich od-powiedniki wed ug PN-EN ISO 14688--2:2006. Istniej  opinie, e nowa klasy- kacja w wielu przypadkach nie spe nia kryteriów dobrej klasy kacji gruntów, 
zawiera nie cis o ci i usterki, a tak e brak jej jednoznaczno ci (Go biewska i Wudzka, 2006; Go biewska, 2011a, b,  2012; Tarnawski i inni, 2011).Liczne uwagi i zastrze enia by y 
zg aszane odno nie do pierwszego za-cznika krajowego NA zamieszczonego w PN-EN ISO 14688-2:2006, a w szcze-gólno ci do �nowego polskiego� trójk ta pokazanego rysunku NA.1 oraz do tabli-cy NA.1, gdzie zamieszczono zawarto-
ci frakcji i proponowane polskie nazwy gruntów wraz z ich symbolami. Przepro-wadzone analizy wykaza y, e w przy-padku wielu rodzajów gruntów powstaj  ró nice w nazwach gruntów w zale no-ci od sposobu okre lania wed ug zale-

ce  PN-EN ISO 14688-2:2006, tj. czy korzysta si  z trójk ta ISO z za cznika B, czy z �nowego polskiego� trójk ta na rysunku NA.1 z za cznika krajowe-go NA, czy z tablicy NA.1 z za cznika krajowego NA (Jaros i Majer, 2006; Gar-wacka-Piórkowska, 2010; Go biewska, 
2011a; Tarnawski i inni, 2011). W wyniku prac PKN Komitetu Tech-nicznego nr 254, w 2012 roku zosta  wycofany w ca o ci pierwszy za cznik krajowy; wprowadzono drugi za cz-nik krajowy jako poprawk  PN-EN ISO 
14688-2:2006/Ap2:2012.Nowa klasy kacja gruntów we-d ug PN-EN ISO 14688:2006 ró ni si  od dotychczasowej klasy kacji wed ug PN-86/B-02480:1986 w nast puj cych 
aspektach:

w nowej klasy kacji gruntów wy-korzystuje si  inne badania makro-skopowe ni  dotychczasowe opisane w PN-88/B-04481:1988,wprowadzono nowe oznaczenia frakcji, nazywanych te  gruntami 
podstawowymi: LBo (du e g azy), Bo (g azy), Co (kamienie), Gr ( wir), Sa (piasek), Si (py ), Cl (i ), a tak e Or (grunty organiczne) i Mg (grunty antropogeniczne) oraz nowy system konstruowania nazw gruntów,
wprowadzono nowe granice frakcji (czcionk  pogrubion  zaznaczono granice niezmienione): 630; 200; 63; 20; 6,3; 2; 0,63; 0,2; 0,063; 0,02; 0,0063; 0,002 mm,wprowadzono nowy trójk t ISO 
sk adaj cy si  z: trójk ta o bokach: 
1 wir (Gr), 2 piasek (Sa) oraz 3 py  i i  (Si+Cl) oraz prostok tnego no-mogramu o bokach: 4 i  zredukowa-ny (Cl�) oraz 3 py  i i  (Si+Cl),wprowadzono podzia   na grunty: nieplastyczne (bardzo gruboziarni-
ste i gruboziarniste)  oraz plastyczne (spoiste, drobnoziarniste),rozszerzono opis gruntów o nast pu-j ce opisy: frakcji drugorz dnej, wy-miaru ziaren, kszta tu ziaren, struk-
tury, barwy, g sto ci, domieszek i innych oraz genezy gruntu.

Frakcje gruntów 
Frakcje gruntów wed ug PN-EN 

ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688--1:2006/Ap1:2012 w porównaniu z frak-cjami wed ug PN-86/B-02480:1986 za-mieszczono na rysunku 1.Grunty sk adaj  si  z frakcji g ów-nej i frakcji drugorz dnych (np.: msaCl, 
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fgrcsaSi, siClsa, Gr/Sa). Za pomoc  zestawu symboli zapisuje si : frakcj  g ówn  � zapisan  w centrum, wielkimi 
literami; frakcje drugorz dne � zapisane po lewej stronie frakcji g ównej, ma ymi literami; przewarstwienia � wpisane po prawej stronie frakcji g ównej, ma ymi, podkre lonymi literami. 

Frakcja g ówna (Gr, Sa, Si, Cl) jest to frakcja, która determinuje w a ciwo-ci in ynierskie gruntu:
w przypadku gruntów bardzo gru-boziarnistych i gruboziarnistych jest to frakcja bardzo gruboziarnista lub gruboziarnista o przewa aj cej ma-sie; drobne frakcje (py  i i ) nie wa-

RYSUNEK 1. Frakcje gruntów (grunty podstawowe) wed ug  PN-EN ISO 14688-1:2006 w porówna-
niu z frakcjami wed ug PN-86/B-02480:1986 (Celmerowski, 2010)
FIGURE 1. Particle size fractions of soils (basic soils) according to  PN-EN ISO 14688-1:2006 compa-
ratively to particle fractions according to PN-86/B-02480:1986 (Celmerowski, 2010)
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runkuj  w a ciwo ci in ynierskich 
takich gruntów; nazw  powinna de-terminowa  frakcja, która dominuje w danym gruncie gruboziarnistym,w przypadku gruntów drobnoziar-nistych frakcje drobne determinuj  w a ciwo ci in ynierskie gruntu, gdy 
grunt wykazuje co najmniej  redni  wytrzyma o  w stanie suchym lub wykazuje co najmniej ma  plastycz-no   wtedy grunt nale y nazwa  i em lub py em w zale no ci od pla-
styczno ci frakcji drobnej, a nie tyl-ko w zale no ci od uziarnienia.Frakcje: drugorz dna i kolejne nie determinuj  w a ciwo ci in ynierskich, ale wp ywaj  na nie. 

Klasy kacja gruntów 
na podstawie uziarnienia

Najpowszechniej stosowany jest po-dzia  gruntów na podstawie uziarnienia i plastyczno ci wed ug zasad klasy -kowania zamieszczonych w tablicy A.1 w PN-EN ISO 14688-2: 2006.W przypadku gruntów bardzo gru-
boziarnistych i gruboziarnistych po-dzia  jest dokonywany na podstawie procentowej zawarto ci frakcji grubo-ziarnistych okre lonych na ca ej próbce. W przypadku gruntów drobnoziarnistych podzia  przeprowadza si  na podstawie 
plastyczno ci frakcji drobnoziarnistych, badanej metod  makroskopow . Jest tak e mo liwe klasy kowanie gruntów jedynie na podstawie sk adu granulome-trycznego wed ug trójk ta ISO, sk adaj -
cego si  z trójk ta i diagramu (rys. 2).      Sposób korzystania z trójk ta ISO jest nast puj cy: nale y zaznaczy  na odpowiednich bokach trójk ta zawar-

to ci procentowe frakcji Sa, Gr, Si+Cl i przez te punkty poprowadzi  proste w kierunkach wskazanych odpowiedni-mi strza kami. Punkt przeci cia prostych wyznaczy obszar z  mo liwymi, prze-wa nie kilkoma, nazwami gruntów. Aby 
wybra  jedn  z nich, nale y skorzysta  
z nomogramu prostok tnego: zaznaczy  na jego odpowiednich bokach zawarto-ci procentowe frakcji Cl� oraz Si+Cl i poprowadzi  proste prostopad e do bo-ków prostok ta, których punkt przeci cia wyznaczy obszerna prostok cie z zazna-
czon  jedn  kombinacj  symboli frak-cji drobnoziarnistych. Po powrocie do trójk ta, na tej podstawie mo na wybra  jedn  z kilku nazw z obszaru uprzednio wyznaczonego na trójk cie. 

Nowe badania makroskopowe 
rodzajów gruntów

Nowe normy klasy kacyjne gruntów umo liwiaj  rozpoznawanie nazwy grun-tu na podstawie bada  makroskopowych, ale tak e i w tym przypadku okre la si  nazw  gruntu na podstawie oszacowa-
nia rednic ziaren. Procedura oznaczania i opisu gruntów jest przedstawiona w postaci schematu w PN-EN ISO 14688//Ap1:2012 pokazuj cego kolejne bada-nia makroskopowe, których wykonanie prowadzi badacza do ostatecznego roz-
poznania frakcji g ównej (gruntu podsta-wowego), a opisy dodatkowe pozwalaj  na skompletowanie ostatecznej nazwy gruntu z uwzgl dnieniem frakcji drugo-rz dnych i domieszek (rys. 3).

Jak wida , nale y wst pnie ustali , czy grunt nale y do grupy gruntów gru-boziarnistych czy drobnoziarnistych. Na-st pnie okre la si  frakcj  g ówn  gruntu: 



RYSUNEK 2. Trójk t ISO i przyk ad klasy kacji gruntu na podstawie uziarnienia wed ug PN-EN ISO 
14688-2:2006/Ap2:2012
FIGURE 2. The triangle ISO and the example of a classi cation of soils, based on grading according 
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012

Obja nienia/Explanations:
1 � zawarto  wiru/gravel content (2�63 mm), 2 � zawarto  piasku/sand content (0,063�2 mm), 
3 � zawarto  frakcji drobnoziarnistych/ nes content (<0,063 mm), 4 � Cl� stosunek masy i u do masy 
frakcji gruboziarnistej i drobnoziarnistej (wymiar ziaren <63 mm), w %/clay content in % of mass of 
coarse and  ne soil (grain size <63 mm):

ClCl� = 100%100 (Co+Bo+LBo)
5 � grunty drobnoziarniste (py  i i )/ ne soils (silt and clay), 6 � grunty o mieszanym uziarnieniu ( wiry 
i piaski z py em lub i em)/mixed-grained soils (silty or clayey gravel and sand), 7 � grunty gruboziarni-
ste ( wiry i piaski)/coarse soils (gravel and sand), S � grunty wielofrakcyjne (w rodku trójk ta)/multi-
fractional soils (in the middle of the triangle)
Przyk ad/The example
Zawarto  frakcji/The content of the fractions: 
Gr = 5%; Sa = 30%; Si = 50% 
Cl = Cl�= 15%; Si + Cl = 65%
Rodzaj gruntu/Soil: sasiCl
i  z py em i piaskiem/silty-sandy clay



Nowa klasy kacja gruntów 339

w przypadku gruntów gruboziarnistych jest to frakcja o przewa aj cej masie, w przypadku gruntów drobnoziarnistych frakcj  g ówn  okre la si  na podstawie 
nowych prób makroskopowych (tab. 1). Na koniec okre la si  frakcje drugorz d-ne i domieszki, które mog  mie  wp yw na w a ciwo ci in ynierskie gruntu. W tablicy NA. 2 poprawki PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 domieszki na-
zwano przewarstwieniami.

Nowe badania makroskopowe 
konsystencji gruntów 
drobnoziarnistych

Wed ug PN-86/B-02480:1986 roz-ró niano nast puj ce konsystencje (i stany) gruntów spoistych na pod-
stawie warto ci stopnia plastyczno ci (IL): zwarta (stany: zwarty, pó zwarty), plastyczna (stany: twardoplastyczny, plastyczny, mi kkoplastyczny), p ynna (stan: p ynny).

Czy grunt wilgotny zachowuje 
form  bry kow ?/Does the soil

stick together when wet?

GRUNT GRUBOZIARNISTY/ 
COARSE SOIL

GRUNT DROBNOZIARNISTY/ 
FINE SOIL

Czy wi kszo  ziaren 
i cz stek jest > 2 mm?/ 

Are most particless
> 2 mm? 

Czy grunt wykazuje 
nisk  plastyczno , 

dylatancj ,jedwabisto
w dotyku, rozpada si  

w wodzie i szybko 
wysycha?/Does soil

display low plasticity, 
dilatancy, silky touch, 
disintegrate in water

and dry quickly?

WIR/
GRAWEL

PIASEK/ 
SAND

I / 
CLAYPY / SILT

TAK/ 
YES

NIE/ 
NO

Dodatkowe opisy w a ciwo ci gruntu/ 
Descriptions of other soil properties

Dodatkowe opisy w a ciwo ci gruntu/ 
Descriptions of other soil properties

TAK/YESNIE/NO

TAK/ 
YES

NIE/ 
NO

RYSUNEK 3. Fragment schematu procedury oznaczania i opisu gruntów gruboziarnistych 
i drobnoziarnistych wed ug PN-EN ISO 14688/Ap1:2012
FIGURE 3. The fragment of the schema of identi cation and description procedure of coarse-grained 
soils and  ne-grained according to PN-EN ISO 14688/Ap1:2012
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Obecnie rozró nia si  konsystencje gruntów drobnoziarnistych na podsta-wie warto ci wska nika konsystencji (Ic). Nazwy w j zyku polskim konsy-
stencji gruntów drobnoziarnistych we-d ug nowej klasy kacji zmienia y si  trzykrotnie (rys. 4). Ostatecznie polskie nazwy konsystencji ustalono w popraw-ce PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012 (rys. 4). Nowe badania makroskopowe 
konsystencji opisano w tabeli 2. 

Uzupe nienie zasad klasy kowania 
gruntów w za czniku krajowym

Aktualny za cznik krajowy za-mieszczony w poprawce PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012-11P:2012 zawiera wiele uzupe nie , mi dzy in-
nymi przyk adowe formularze do ana-lizy makroskopowej gruntów bardzo gruboziarnistych i gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych i organicznych. 

TABELA 1. Badania makroskopowe gruntów drobnoziarnistych wed ug PN-EN ISO 14688-1:2006 
oraz PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
TABLE 1. Visual and manual determinations of  ne-grained soils according to PN-EN ISO 14688-
-1:2006 and PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
Rodzaj testu/Test Py /Silt (Si) Py /I /Silt/Clay 

(Si/Cl) I /Clay (Cl)
Wytrzyma o  gruntu suchego/
/Dry strength 

ma a: 
wysuszony grunt 
rozpada si  pod 
lekkim lub rednim 
naciskiem palców

rednia: 
wysuszony grunt 
rozpada si  pod wy-
ra nym  naciskiem 
palców na bry ki, 
które nadal wykazu-
j  spójno

du a: 
gruntu wysuszonego 
nie mo na rozdrob-
ni  pod naciskiem 
palców, a mo e by  
jedynie roz amana

Dylatancja/Dilatancy: 
reakcja przy wstrz saniu 
i naciskaniu próbki wilgotnego 
gruntu o wymiarach 10�20 mm 

na powierzchni 
gruntu woda poja-
wia si  
i znika szybko

� wstrz sanie i nacisk 
nie daj  efektu, 
woda si  nie poja-
wia

Plastyczno /Plasticity
(Spoisto , zwi z o )

ma a: 
grunt wykazuje 
spójno , ale nie 
mo na wykona  
wa eczka o rednicy 
3 mm

� du a: 
próbk  gruntu mo -
na wa eczkowa  do 
uzyskania cienkich 
wa eczków

Zawarto  
piasku
py u, 
i u/Sand, silt, 
clay content

rozcieranie 
gruntu palcami, 
ewentualnie 
w wodzie

przy rozcieraniu 
grunt szorstki lub 
g adki, grunt atwo 
zmy  lub zdmuch-
n  z palców

� w dotyku przypomi-
na myd o, przykleja 
si  do palców, grunt 
trudno zmy  lub 
zdmuchn  
z palców

rozcinanie 
wilgotnego 
gruntu no em 
lub zarysowanie 
paznokciem

powierzchnia 
przeci cia matowa

� powierzchnia
przeci cia b ysz-
cz ca
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W formularzach zamieszczono rubryki na opis genezy gruntu oraz nazw  lokal-n  gruntu; informacje te umo liwi  ko-rzystanie z archiwalnych, geologicznych 
i geotechnicznych opisów i wyników ba-da  gruntów polskich.Zde niowano tak e ziarna (frak-cje d 0,063 mm) oraz cz stki (frakcje d 0,063 mm). Do czono nowy opis ma-kroskopowej oceny wilgotno ci gruntów 
gruboziarnistych i drobnoziarnistych. Bardzo przydatny jest tabelaryczny schemat tworzenia polskich nazw grun-tów, który eliminuje dowolno  tworze-nia i czytania nazw gruntów, zapisanych ci giem symboli literowych, na przyk ad 

siFSamgr czyta si  jako piasek drobny z py em przewarstwiony wirem red-nim, a fsaCl/Si jako i /py  z piaskiem drobnym. Ponadto do czono przejrzy-
cie opracowane zestawienie symboli ge-nezy gruntów wraz z opisami i nazwami w j zyku angielskim. Zamieszczono tak-e przyk ad mo liwej klasy kacji grun-tu opartej na uziarnieniu (pokazany na rys. 2), wykres plastyczno ci Casagran-

de�a (niedopracowany, powinien by  po-prawiony), charakterystyk  uziarnienia na podstawie wska ników uziarnienia. Bardzo wa na jest kolejna zmiana nazewnictwa konsystencji w celu zacho-wania zgodno ci z badaniami makro-

zwarty 
plastyczny mi kkoplastyczny p ynny 

twardo-
plastyczny

pó zwarty 

wpws wL

0 1,0 0,5 0,25 stan IL
wilgotno

PN-86/B-02480 (1986)

bardzo zwarta i 
zwarta 

plastyczna 
mi kko- 

p ynna 
twardo-

plastyczna
1 0 0,5 0,75             konsystencja IC  

PN-EN ISO 14688-2 (2006)

0,25 

bardzo zwarta  
twardo-

plastyczna

plastyczna 
mi kko-

plastyczna

zwarta 1 0 0,5 0,75  konsystencja  IC  

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1 (2010)

0,25 

bardzo-
mi kko-

plastyczna

 zwarta  plastyczna 
twardo-
plastycz

-na

1 0 0,5 0,75  konsystencja  IC  

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2 (2012)

0,25 
mi kko-

plastyczna

 very stiff  firm very 
soft

stiff 1 0 0,5 0,75  consistency  IC  

PN-EN ISO 14688-2:2004

0,25 soft 

RYSUNEK 4. Konsystencje gruntów drobnoziarnistych � kolejne zmiany nazw konsystencji w nor-
mach polskich (ostateczna wersja polska � wykres przedostatni, wersja oryginalna � wykres ostatni)
FIGURE 4. Consistencies of  ne-grained soils �  alternations of names of the consistency in Polish 
standards (the  nal Polish version � the penultimate graph, the original version � the last graph) 
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skopowymi konsystencji (jak pokazano na rys. 4 i w tab. 2). Poprawiono tablic  zawieraj c  zasady klasy kowania grun-tów oraz tablic  zawieraj c  orientacyj-ne zawarto ci poszczególnych frakcji do 
podzia u gruntów mineralnych. 

Dyskusja
Wed ug nowej klasy kacji gruntów 

(oraz aktualnego za cznika krajowego) jedn  z dwóch metod okre lania nazw gruntów jest analiza makroskopowa, 

sk adaj ca si  z prób s u cych do roz-poznawania uziarnienia oraz z bada  plastyczno ci gruntu. Drug  metod  jest klasy kacja na podstawie krzywej uziar-
nienia przy wykorzystaniu trójk ta ISO. Wyra aj c uwagi krytyczne do kla-sy kacji gruntów wed ug nowej normy, Go biewska (2011a) zauwa a, e �ana-liza makroskopowa powinna umo liwi  rozpoznanie ka dego gruntu wyró nio-
nego w trójk cie ISO, a z [�] przyk a-dów wida , e nie b dzie to w wielu przypadkach mo liwe [�],� i podaje przyk ady gruntów, które mog  by  b d-

TABELA 2. Nowe badania makroskopowe konsystencji gruntów drobnoziarnistych wed ug PN-EN 
ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
TABLE 2. New macroscopic determinations of the consistency of  ne-grained soils according to 
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012

Konsystencja/
/Consistency

Wska nik konsystencji 
wed ug/Consistency index 

according 
PN- EN ISO 14688-2:2006/

Ap2:2012
Ic = (wL � wn)/Ip

Badania makroskopowe wed ug/
/Macroscopic determination according
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012

Ic = 1�IL IL opis badania i gruntu/test and soil description 
Zwarta
(very stiff) >1,00 IL<0 

grunt wysuszony ma jasn  barw ; nie mo na 
z niego uformowa  kulki; rozdrabnia si  pod 
naciskiem; mo na go zarysowa  paznokciem 

Twardo-plastyczna
(stiff) 0,75�1,0 0,00�0,25

grunt rozpada i p ka podczas wa eczkowania 
do wa eczka o rednicy 3 mm, lecz jest ci gle 
dostatecznie wilgotny, aby ponownie uformo-

wa  z niego kulk
Plastyczna
( rm) 0,50�0,75 0,25�0,50

grunt nie mo e by  formowany przy lekkim 
nacisku palców, lecz mo e by  wa eczkowaty 
w r ku do wa eczka o rednicy 3 mm bez sp -

ka  i rozdrabniania si
Mi kko-plastyczny
(soft) 0,25�0,50 0,50�0,75 grunt mo na formowa  przy lekkim nacisku 

palców
Bardzo mi kko-
-plastyczna
(very soft)

<0,25 >0,75 grunt przy ciskaniu wydostaje si  mi dzy 
palcami

Uwaga: Nie ma w normie opisu konsystencji p ynnej. Obja nienia: wL � granica p ynno ci, wn � wil-
gotno  naturalna. 



Nowa klasy kacja gruntów 343

nie nazwane, na przyk ad: grunt (1) o za-
warto ci frakcji: Gr = 18%, Sa = 67%, Si = 5%, Cl = 10% mo e by  na pod-stawie trójk ta ISO rozpoznany jako Sa. Nale y zauwa y , e w tym przypadku mo na z trójk ta ISO wybra  tak e na-zw  clSa. Mo e si  zdarzy , e nazwa 
tego samego gruntu zostanie rozpoznana jako znacz co inna w zale no ci od me-tody klasy kacji. Wydaje si , e w sytuacjach w t-pliwych dla gruntów mieszcz cych si  
w obszarach granicznych mi dzy rodza-jami gruntów, nale y zachowa  ostro -no  i zastosowa  kompleksow  ocen  na podstawie uziarnienia i przy uwzgl d-nieniu równie  wyników bada  makro-skopowych. Grunt (1) podany jako przy-
k ad, le cy na linii granicznej pomi dzy grupami gruntów, o wymienionym sk a-dzie granulometrycznym, na pewno wykazuje cechy gruntu plastycznego, a wi c na podstawie analizy makrosko-powej niemo liwe by oby nazwanie go piaskiem Sa.

Wydaje si , e norma dopuszcza pewn  niezgodno  klasy kacji gruntu na podstawie bada  makroskopowych z klasy kacj  na podstawie uziarnienia, a sformu owanie w PN-EN ISO 14688--2:2006 w tytule za cznika B �Przy-
k ad klasy kowania gruntów jedynie na podstawie sk adu granulometrycznego� wiadczy  mo e o przekonaniu, e zna-jomo  tylko uziarnienia nie daje pe nej informacji o gruncie.   

Wydaje si , e makroskopowe rozpo-znanie nazwy gruntu wed ug nowej nor-my klasy kacyjnej dostarcza wielu in-formacji  i jest wygodne z praktycznego punktu widzenia, bior c dodatkowo pod uwag , e w opisie mo na zamie ci  tak-

e nazw  lokaln  i genez , czyli nazw  i opis gruntu wed ug starej klasy kacji.   Wobec sygnalizowanych wielu b dów i w tpliwo ci odno nie do no-wej klasy kacji gruntów, Go biewska (2012) przedstawi a propozycj  kla-sy kacji gruntów wed ug uziarnienia, 
zgodn  z wymaganiami normy PN-EN ISO 14688-1:2006, a równocze nie ba-zuj c  na klasy kacji wed ug PN-86//B-02480:1986. Proponowany trójk t Fereta wed ug PN-B-02480:1986 z sym-bolik  nazw gruntów wed ug PN-EN 
ISO 14688-2:2006 zamieszczono na ry-sunku 5. W ramach dyskusji pragn  wyrazi  swoje zdanie, e propozycja Go biew-skiej (2012) idzie w kierunku zgodnym 
z pragnieniami rodowiska geotechni-ków, aby wprowadzi  now  klasy kacj  gruntów, ale eby zmiany by y jak naj-mniejsze. Omawiana propozycja jednak idzie chyba zbyt daleko: zaleca wprowa-dzenie nast pnego �nowego polskiego� 
trójk ta wraz z nowymi nazwami i sym-bolami gruntów oraz nowym podzia em i u na grupy: FCl, MCl, CCl. Wpro-wadzenie tak daleko id cych zmian w klasy kacji gruntów uniemo liwi oby porozumienie geotechników polskich 
i europejskich, a taki przecie  cel ma uni kacja norm.  W ród geotechników potrzebna jest szersza dyskusja nad trudno ciami i w t-pliwo ciami dotycz cymi nowej klasy -kacji gruntów, która by doprowadzi a do wypracowania wspólnych ustale .  

Na razie ba agan w klasy kacji i na-zewnictwie gruntów wprowadza przede wszystkim korzystanie z ró nych wer-sji poprawek do norm klasy kacyjnych albo nieuwzgl dnianie poprawek wcale. Wydaje si , e dla ujednolicenia i upo-
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rz dkowania klasy kacji gruntów na-le a oby przede wszystkim opracowa  
tekst jednolity obu cz ci normy PN-EN ISO 14688:2006 z uwzgl dnieniem ju  wprowadzonych poprawek, przy okazji poprawiaj c zauwa one b dy, ewentu-alnie wprowadzaj c nast pne poprawki i uzgodnione w rodowisku uzupe nie-
nia. Na podstawie zapisu w PN-EN ISO 14688-2:2006 mo liwe jest rozszerzenie lub uzupe nienie zasad klasy kowa-nia gruntów w zaleceniach krajowych (NA). 
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Streszczenie
Nowa klasy kacja gruntów. Celem 

pracy jest porównanie polskiej, dotychczas 
u ywanej klasy kacji gruntów wed ug PN-
-88/B-2480:1986 z przyj t  now , europej-
sk  klasy kacj  gruntów wed ug norm PN-
EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-
-2:2006 zwi zanych z Eurokodem 7. Opisano 
zmiany w badaniach i klasy kacji gruntów, 
bior c pod uwag  nast puj ce zagadnienia: 
uziarnienie gruntów, frakcje, podzia  grun-
tów niespoistych, podzia  gruntów spoistych, 
zasady nowej procedury bada  makroskopo-
wych, badania makroskopowe gruntów spo-
istych, postanowienia za cznika krajowego. 
Artyku  zako czono wypowiedzi  w dys-
kusji na temat wdra ania nowej klasy kacji 
gruntów.  
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Summary
New classi cation of soil. The aim of the paper was to compare Polish, previously used soil classi cation according to PN-88/B-2480:1986 with new European classi cation of soil according to PN-EN ISO 14688-1:2006 and PN-EN ISO 14688-2:2006 related to the Eurocode 7. In the paper are discussed the changes in testing methods and classi cation of soils, taking into account the following issues: soil grading, fractions, division of non-cohesive soils and cohesive soils, rules of 

the new macroscopic procedures and their application for cohesive soils, the provisions of the National Annex. Concluding remarks referring to the implementation of the new classi cation of soils are presented.
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