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Streszczenie
Zaproponowano metodologię wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych gruntów kamienistych i gruboziarnistych z udziałem frakcji
kamienistej w oparciu o podstawowe terenowe i laboratoryjne badania gruntu, obejmujące analizę uziarnienia, pomiary gęstości objętościowej i wilgotności oraz zastosowanie korelacji lokalnych i zasady „doświadczeń porównywalnych”. W obliczeniach posłużono się trzema gruntami pobranymi z rejonu zlewni Jeziora Czorsztyńskiego. Proponowana metoda pozwala określić niezbędne parametry gruntów
kamienistych w sytuacji, gdy określenie ich metodami opisanymi w normach jest niemożliwe.
Słowa kluczowe: grunt kamienisty, grunt gruboziarnisty, parametry geotechniczne, Jezioro Czorsztyńskie

APPLICATION OF LOCAL CORRELATIONS FOR DETERMINATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS OF
STONE GROUND WITHIN THE PRECINCT OF CZORSZTYN LAKE
A methodology is proposed for determining the strength parameters of stone ground and coarse-grained one, containing stone fractions. The methodology uses basic terraintial and laboratory examinations, including measurements of particle size distribution, volumetric
density and moisture absorption, and applies local correlations together with the rule of “comparable experiments”. Three soils were taken
from a region of the precinct of Czorsztyn Lake and subjected to the methodology. The proposed method allows determining necessary
parameters of the stone ground when the methods described in related standards fail.
Keywords: Stone ground, Coarse-grained ground, Geotechnical parameters, Czorsztyn Lake
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1. Wstęp

2. Charakterystyka badanych gruntów

Występowanie frakcji kamienistej (d > 40 mm
wg PN-86 B-02480 [1]; d > 60 mm wg PN-EN ISO 14688 [2])
uniemożliwia pomiar tradycyjnymi metodami parametrów
wytrzymałościowych gruntów kamienistych i gruboziarnistych z udziałem frakcji kamienistej. Wyznaczenie parametrów geotechnicznych gruntów jest niezbędne dla oznaczenia np. nośności podłoża, wielkości osiadań czy parcia
bocznego gruntu.
Zaproponowana metodologia zakłada wyznaczenie
przedmiotowych parametrów w oparciu o podstawowe terenowe i laboratoryjne badania gruntu, obejmujące analizę
uziarnienia (metodą sitową i areometryczną), gęstość objętościową i wilgotność oraz zastosowanie korelacji lokalnych
i zasady „doświadczeń porównywalnych”.
Zakłada się uprzednie wyznaczenie parametrów gruntów gruboziarnistych niespoistych, a następnie – w oparciu
o uzyskane wyniki – oszacowanie parametrów gruntów spoistych: kamienistych i gruboziarnistych.

Do obliczeń wytypowano trzy próby gruntów z rejonu
zlewni jeziora Czorsztyńskiego:
– Grunt A – Dębno (taras akumulacyjny Dunajca i Białki [3],
– Grunt B – Nowy Targ (taras akumulacyjny Białego Dunajca),
– Grunt C – Zakopane-Ustup (taras zalewowy Zakopianki).
Charakterystyki składu ziarnowego badanych gruntów
podano w Tabeli 1 i na Rys. 1.

3. Metodyka obliczeń i wyniki
3.1. Stopień zagęszczenia gruntów
kamienistych
Przyjmuje się założenie, że grunty kamieniste, o podobnym składzie petrograficznym, sedymentujące w zbliżonych
warunkach cechują się podobnym stopniem zagęszczenia
ID. Wystarczy zatem wyznaczyć ID, aby na podstawie kore-
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Tabela 1. Skład ziarnowy gruntów użytych w badaniach.
Table 1. Grain size distribution of studied soils.
Grunt

Rodzaj gruntu

A

Udział frakcji ziarnowej* [%]

Charakterystyka*

fk

fż

fp

fП

fi

fi'

d60

d10

U

żwir
z otoczakami

21,6

54,4

22,3

1,7

-

-

11,5

0,4

28,8

B

żwir gliniasty
z otoczakami

23,2

33,8

33,3

4,6

5,1

11,9

7,5

0,05

150

C

otoczaki gliniaste

51,2

23,0

16,3

5,7

3,8

15,9

> 40

0,08

> 500

* oznaczenie frakcji i gruntów wg PN-86 B-02480 [1]: fk, fż, fp, fП, fi, fi' – udziały odpowiednio: frakcji kamienistej, żwirowej, piaskowej,
pyłowej, iłowej, zredukowanej iłowej; d50 i d60 – rozmiar ziaren, dla których pozostałość na sicie wynosi odpowiednio 60% mas. i 10% mas.;
U – wskaźnik różnoziarnistości.

Rys. 1. Krzywe uziarnienia badanych gruntów.
Fig. 1. Grain size distribution curves of studied soils.

lacji lokalnych (PN-81 B-03020 [4]), wyznaczyć kąt tarcia
wewnętrznego Φ.
Na podstawie archiwalnych badań gruntów żwirowo-otoczakowych (Grunt A) [3], uzyskano następujące średnie
wartości parametrów geotechnicznych:
– gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρd –
2,05 t/m3,
– porowatość gruntu e – 22,1%
– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (wyznaczona na wielkowymiarowym aparacie Proctora
[5]) – ρds – 2,23 t/m3.
Ze wzoru:

ρ

IS = ρ d
ds

(1)

wyliczono wskaźnik zagęszczenia gruntu IS = 0,919.
Następnie, przekształcając wzór empiryczny wzięty z [6]:
IS = 0,78 + 0,22ID

(2)

otrzymujemy:

ID =

IS − 0,78
0,22

(3)

skąd po podstawieniu wyliczonej z równania (1) wartości
IS obliczamy ID = 0,641. Badania gruntu B na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu [7] przy pomocy płyty dynamicznej (traktowane jako orientacyjne) dały podobny wynik
(ID = 0,62).
W pracy stosowane były także sondowania SL-10, wykonywane sukcesywnie z głębieniem wykopów badawczych.
Z wyników sondowań do interpretacji wybierano tylko wyniki najmniejszej ilości uderzeń nmin, odrzucając pozostałe
(n > 60). Najczęściej otrzymywano wartości nmin równe od
15 do 21, co odpowiada wartościom ID z przedziału od od
0,60 do 0,66.
Zatem w przypadku gruntów kamienistych i gruboziarnistych zlewni Jeziora Czorsztyńskiego zachodzi nierówność:
ID > 0,6.

(4)

Przyjęto (z zapasem bezpieczeństwa) ID = 0,6.

3.2. Kąt tarcia wewnętrznego gruntów
kamienistych niespoistych
Znając ID gruntów niespoistych, kąt tarcia wewnętrznego
Φ można wyznaczyć dwoma sposobami:
– ze wzoru Hansena – Lundgrena [8],
– z korelacji pomiędzy ID, a kątem tarcia wewnętrznego Φ.
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Tabela 2. Zakresy stosowania kątów korygujących do wzoru Hansena-Lundgrena.
Table 2. Application ranges of correcting angels to the Hansen-Lundgren formula.
Kąt korygujący

Badany parametr gruntu

Symbol

Zakres zmienności
parametru

oznaczenie

zakres zmienności

stopień obtoczenia

-

opisowy

Φ1

+1 ° – -5 °

frakcja

-

opisowy

Φ2

0 ° – +2 °

wskaźnik różnoziarnistości

U

5 < U < 15

Φ3

-3 ° – +3 °

stopień zagęszczenia

ID

0,33 < ID < 0,67

Φ4

-6 ° – +6 °

Tabela 3. Naprężenia dopuszczalne (wg PN-59 B-03020 [4]) i odpowiadające im wartości kąta Φ.
Tabela 3. Acceptable stresses (according to PN-59 B-03020 [4]) and related values of Φ angle.
Rodzaj gruntu niespoistego

ID = 1
qdop [KPa]

Φ [ °]

qdop [kPa]

Φ [ °]

otoczaki

700

43,5

300

37,5

żwiry i pospółki

600

42,0

250

37,0

3.2.1 Wzór Hansena-Lundgrena
Wzór Hansena-Lundgrena ma postać [8]:
Φ = 36 ° + Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4,

(5)

gdzie wartości kątów korygujących (Φ1-Φ4) dobierane są
z Tabeli 2.
Dla gruntu A przyjęto następujące wartości kątów korygujących Φ1 – Φ4:
Φ1 = -3 ° – dla ziaren obtoczonych,
Φ2 = 2 ° – dla żwirów,
Φ3 = 3 ° – dla gruntów bardzo nierównomiernie (U = xx,x)
uziarnionych,
Φ4 = 3 ° – dla gruntów średnio zagęszczonych (ID = 0,6)
Φ4 = 33,3ID – 16,7.
W rezultacie dla gruntu A otrzymujemy Φ = 41 °.
Wg wzoru Hansena-Lundgrena wartości kąta Φ gruntów
niespoistych wynoszą od 22 ° do 48 °. Kąt tarcia wewnętrznego wzrasta proporcjonalnie do wzrostu średnicy miarodajnej gruntu, stopnia różnoziarnistości, stopnia zagęszczenia, stosunku wymiaru największego do najmniejszego
(charakteryzującego kształt ziarna), ten ostatni czynnik nie
jest uwzględniony we wzorze. Natomiast kąt Φ maleje wraz
ze wzrostem stopnia obtoczenia.
Wzór Hansena-Lundgrena nie uwzględnia gruntów kamienistych.

3.2.2. Zależność korelacyjna kąta tarcia
wewnętrznego od stopnia zagęszczenia
Zależność korelacyjna kąta tarcia wewnętrznego Φ od
stopnia zagęszczenia ID, m.in. dla żwirów przedstawiona
została wg normy PN-81 B-03020 na Rys.1 [4]. Odczytując
wartość Φ dla ID = 0,6, otrzymujemy wartość Φ = 39 °, czyli
podobną jak wg wzoru Hansena-Lundgrena.
W korelacji „normowej” nie uwzględniono gruntów kamienistych. Jakkolwiek Pisarczyk [5] zaleca stosować dla tych
gruntów zależności takie jak dla żwirów, to przyznaje, że
wartości Φ są w przypadku gruntów kamienistych (przy porównywalnej wielkości ID) wyższe. Wytrzymałość na ścinanie
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gruntów kamienistych podnosi także „kohezja pozorna” –
opór zazębiania się fragmentów kamienistych.
Wiłun [9], a także wcześniejsza norma PN-59 B-03020
[10], zalecał przyjmować w przypadku gruntów kamienistych (przy tym samym ID), odpowiednio wyższe wartości
obciążeń dopuszczalnych gruntów k2 (qdop), niż dla żwirów.
Stosowny przykład (dla skrajnych wartości ID) przedstawiono
w Tabeli 3.
Dla wyliczenia wartości kąta Φ w przypadku gruntów kamienistych (na podstawie danych z Tabeli 3) należy zauważyć, że jednostkowe obciążenie graniczne podłoża gruntowego qgr (wg Wiłuna [9]), jest równe jednostkowemu oporowi
podłoża, wyliczonemu wzorem Terzaghiego na jednostkach
charakterystycznych [11]. Znając wartości obciążeń dopuszczalnych qdop oraz wartości współczynnika pewności F (określenie wg Wiłuna), można policzyć qgr oraz ustalić dla jakich
wartości kąta Φ ono zachodzi.
W normie PN-59 B-03020 [4] współczynnik pewności
F = 2, stąd:
qdop = qgr/2 lub qgr = 2qdop

(6)

Dla tak obliczonego qgr znaleziono adekwatne wartości
Φ, które zestawiono w Tabeli 3 wraz z odpowiadającymi im
wartościami qdop.
Wyliczone powyższą metodą wartości kąta Φ dla żwirów
są identyczne z wartościami Φ, wynikającymi z Rys. 3 normy
PN-81 B-03020 [4].
W Tabeli 4 zestawiono wartości brzegowe gruntów średnio zagęszczonych i zagęszczonych uzupełnione dane dla
gruntu kamienistego – otoczaki.
Na Rys. 2 uzupełniono „normowe” wykresy korelacji stopnia zagęszczenia ID i kąta tarcia wewnętrznego Φ o korelację
dla otoczaków.
Wykres Φ dla otoczaków jest niemal równoległy do wykresu Φ dla żwirów, a wartości są wyższe o 1°. Rozszerzając
stosowanie wzoru Hansena-Lungrena na grunty kamieniste
proponuje się przyjąć wartość kąta korygującego dla otoczaków Φ2 = 3 ° (podczas gdy dla zwirów Φ2 = 2 °). Wzrost o 1°
kąta korygującego dla otoczaków w stosunku do żwirów jest
uwzględnieniem spójności pozornej.
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Tabela 4. Wartości brzegowe w przypadku gruntów niespoistych.
Table 4. Boundary conditions for non-cohesive ground.
Wartości kąta Φ [ °] dla wartości
skrajnych ID

Rodzaj gruntu niespoistego

0,33

Uwagi

1,0

żwiry (Ż)

40,5

46

wg Schmertmanna

otoczaki (KO)

37,5

43,5

wg Autora

żwiry i pospółki (Ż, Po)

36,5

42,0

piaski grube i średnie (Pr, Ps)

31,0

36,0

piaski drobne i pylaste (Pd, Pπ)

29,0

32,0

Rys. 2. Nomogram charakterystycznych wartości Φ gruntów niespoistych [9-11].
Fig. 2. Nomogram of characteristic Φ(n)
u values of non-cohesive
ground [9-11].
(n)
u

3.3. Parametry wytrzymałościowe gruntów
spoistych gruboziarnistych i kamienistych
W rejonach górskich grunty kamieniste (gruboziarniste)
gliniaste powstają w wyniku stopniowego zastępowania
frakcji drobnoziarnistej, frakcjami pyłową i iłową. Niewielkie
ilości frakcji pylasto-ilastej podnoszą wartość kąta Φ poprzez
wzrost wskaźnika różnoziarnistości U. Większe ilości powodują obniżenie wartości Φ oraz pojawienie się kohezji.
Z badań Pisarczyka [5] wynika, że w przypadku mieszanki gruntowej zawierającej okruchy skalne i materiał
ilasty, w przedziale o zawartości (70-100)% materiału skalnego ((0-30)% frakcji pylasto-iłowej) wartość kąta tarcia
wewnętrznego wzrasta wprost proporcjonalnie (zależność
liniowa) do udziału frakcji kamienistej. Przy udziale frakcji
kamienistej mniejszym niż 70%, frakcja ta nie ma wpływu
na wzrost kąta Φ, a grunt zachowuje się jak jego pyłowo-iłowe wypełnienie.
W celu ustalenia wartości kąta Φ i kohezji c w przypadku
gruntu gruboziarnistego, spoistego (fk + fż + fp > 70%) należy:
I. Przyjąć założenia:
1. Grunt gruboziarnisty spoisty jest mieszanką gruntów
niespoistego i spoistego, której parametry wytrzymałościowe, kąta Φ i kohezji c, są średnią ważoną
przedmiotowych parametrów dla wagowego udziału
obydwu składników mieszanki gruntowej.

wg PN-81 B-03020
[4]

Rys. 3 Zależność cu i Φu od zawartości piaskowca i łupku ilastego
w mieszance gruntowej [5].
Fig. 3. Dependence of cu and Φu on content of sandstone and
clayey shale in soil mixtures [5].

2.

Woda w szkielecie gruntowym rozłożona jest równomiernie i jej związek z poszczególnymi frakcjami
gruntu jest wprost proporcjonalny do powierzchni
właściwej tych frakcji. Stąd wynika, że woda występująca w gruncie nienawodnionym jest związana
niemal wyłącznie z frakcją pyłowo-iłową.
3. Obecność frakcji iłowo-pyłowej w gruncie niespoistym obniża jego stopień zagęszczenia (zredukowany stopień zagęszczenia) w stopniu odpowiadającym
udziałowi frakcji pyłowo-iłowej.
II. Wykonać badania:
1. analizę uziarnienia (sitową i areometryczną),
2. pomiar gęstości objętościowej,
3. pomiar wilgotności.
III. Ustalić bądź obliczyć:
1. Kąt tarcia wewnętrznego dla składnika niespoistego Φnsp wyznaczyć ze wzoru Hansena-Lundgrena;
kohezja cnsp = 0.
2. Kąt tarcia wewnętrznego dla składnika niespoistego,
zredukowany Φnsp uwzględniający udział niezagęszczonego składnika niespoistego.
3. Na podstawie stosunku udziału frakcji iłowej do pyłowej fi/fП ustalić (trójkąt Fereta) dla składnika spoistego, rodzaj gruntu pyłowo-iłowego (pył, glina pylasta,
glina pylasta zwięzła, ił pylasty, ił) oraz grupę gruntu
(C lub D).
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Tabela 5. Kolejność wyznaczania parametrów gruntu z przykładami zastosowania dla wybranych prób gruntu (B i C).
Table 5. Sequence of determination of ground parameters with application examples for selected test samples of the B and C soils.
Parametr gruntu

Symbol

Wzór obliczeniowy

Grunt B

Grunt C

Kąt tarcia wew. składnika niespoistego [ °]

Φnsp

Hansena-Lundgrena

41

42

Kąt tarcia wew. składnika niespoistego,
zredukowany [ °]

Φ'nsp

0,01Φnsp (fk + fż + fp)

38

39

Udział frakcji niespoistej [%]

-

fk + fż + fp

90,3

90,5

Udział frakcji spoistej [%]

-

fП + fi

9,7

9,5

Udział frakcji iłowej we frakcji spoistej [-]

-

fi/(fП + fi)

0,53

0,4

Rodzaj i grupa gruntu składnika spoistego [-]

-

trójkąt Fereta

ił D

ił pylasty D

Wilgotność gruntu [%]

wn

pomiar
wn/(0,01(fП + fi))

4,9

4,4

Wilgotność składnika spoistego [%]

wsp

50,5

46,3

Stopień plastyczności składnika spoistego [-]

ILsp

korelacja (PN-81 B-03020 – Tab. 2)

0,75

0,5

Kohezja składnika spoistego [kPa]

csp

korelacja (PN-81 B-03020 – Rys. 5)

25

35

Kąt tarcia wew. składnika spoistego [ °]

Φsp

korelacja (PN-81 B-03020 – Tab. 4)

3,0

6,5

Kąt tarcia wew. gruntu [ °]

Φ

34,6

35,9

Kohezja gruntu [kPa]

c

0,01[Φsp (fП + fi) + Φnsp (fk + fż + fp)]
0,01csp(fП + fi)

2,4

3,3

4.

Znając wilgotność mieszanki gruntowej wn, całą ilość
wody przypisać do frakcji pyłowo-iłowej, ustalając wilgotność teoretyczną składnika pyłowo-iłowego wnsp:
wnsp = wn /0,01(fП + fi)

5.

6.

7.

Znając rodzaj gruntu pyłowo-iłowego (p. 2) oraz jego
wilgotność teoretyczną wnsp (p. 3) można z korelacji
lokalnej (PN-81 B-03020 – Tablica 2) wyznaczyć dla
niego stopień plastyczności ILsp.
Znając stopień plastyczności ILsp należy na podstawie korelacji lokalnej (PN-81 B-03020 – Rys. 4 i 5)
wyznaczyć dla składnika spoistego wartości kąta Φsp
i kohezji csp.
Wartość końcowa kąta Φ mieszanki gruntowej jest
średnią ważoną Φnsp i Φsp, gdzie wagą jest procentowy udział każdego ze składników.
Φ = 0,01[Φsp (fП + fi) + Φnsp (fk + fż + fp)]

8.

(7)

(8)

Wartość końcowa kohezji c mieszanki gruntowej
jest ilorazem csp oraz udziału procentowego frakcji
pylasto-iłowej:
c = 0,01csp (fП + fi)

(9)

Przykłady stosownych obliczeń dla gruntów B i C zestawiono w Tabeli 5.
Zastosowanie opisanej wyżej a usystematyzowanej
w Tabeli 5 procedury, pozwala w sposób numeryczny opisać zmienności zachodzące pomiędzy parametrami Φ oraz
c, wynikające ze zmian zawartości frakcji iłowej i pyłowej
w masie gruntu. Jest to rozwiązanie nowatorskie, jako że
norma PN-81 B-03020 [4] traktuje te zmiany jako skokowe, a Eurokod-7 [12] nie przewiduje stosowania tego typu
korelacji.

4. Wnioski
Badanie parametrów wytrzymałościowych gruntów kamienistych było dotychczas pomijane z dwóch powodów:

1.

faktu, że grunty te charakteryzują się wysoką nośnością podłoża, a więc zastosowanie szacowanych
wartości parametrów było działaniem „po bezpiecznej stronie”;
2. braku praktycznej możliwości wyznaczenia tychże
parametrów.
Z chwilą, gdy dochodzi do wykonywania głębokich wykopów w gruntach kamienistych, dla wyznaczenia parcia
bocznego na obudowę tych wykopów, potrzebne są (w przeciwieństwie do potrzeb posadawiania budowli) bardzo dokładne wartości Φ oraz c. W przeciwnym razie stosowanie
szacowanych, „ostrożnych” wartości przekłada się od razu
na ogromne koszty obudowy wykopów.
Proponowana metoda pozwala pragmatycznie zapełnić
tę lukę w metodyce badań gruntów i uzyskać wiarygodne
wyniki.
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