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W celu przygotowania projektu geotechnicznego ciężar 
objętościowy gruntu jest jednym z istotniejszych parametrów 
ośrodka gruntowego. Za podstawową metodę wyznaczania war-
tości ciężaru objętościowego gruntu powszechnie uważa się me-
todę laboratoryjną, w której wykorzystuje się wysokiej jakości 
próbki gruntu pobrane z podłoża. Ogólnie wiadomo, że metoda 
ta ma dwa istotne ograniczenia ze względu na zmienność grun-
tów występujących w podłożu.

Do pierwszego zalicza się wysoki koszt pobrania próbek 
o nienaruszonej strukturze. O jakości próbki decyduje nie tylko 
sprzęt, którym pobiera się próbkę, ale także czynniki związane 
z warunkami hydrogeologicznymi i makrostrukturą gruntów. 
Z kolei jakość próbki ma istotny wpływ na ocenę parametrów 
mechanicznych uzyskanych z badań laboratoryjnych [8, 22].

Do drugiego ograniczenia, które także wiąże się z kosztem 
pozyskania wysokiej jakości próbek, zalicza się losowy i punkto-
wy obraz zmian ciężaru objętościowego w podłożu. Wymienio-
ne ograniczenia przyczyniły się do zainteresowania metodami 
in-situ do wyznaczania ciężaru objętościowego gruntu bezpo-
średnio w podłożu. Problem ten stanowi cel niniejszego artyku-
łu. Do oceny zmian ciężaru objętościowego przyjęto parametry 
z metody statycznego sondowania CPTU. Do analizy wykorzy-
stano 84 sondowania statyczne oraz wyniki z badań laboratoryj-
nych. Sondowania statyczne przeprowadzono na obszarze Polski 
w kilkunastu miejscowościach, gdzie podłoże było zbudowane 
z gruntów o zróżnicowanym uziarnieniu oraz genezie, od grun-
tów normalnie konsolidowanych do prekonsolidowanych.

KRYTERIA OCENY ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY
PARAMETRAMI Z BADANIA CPTU

I CIĘŻAREM OBJĘTOŚCIOWYM GRUNTÓW

Do konstrukcji zależności empirycznej pomiędzy para-
metrami z badania CPTU i ciężarem objętościowym gruntów 
w podłożu wykorzystuje się następujące charakterystyki:

  (1)

  (2)

  (3)
gdzie:
qc – całkowity opór stożka,
qt – skorygowany opór stożka,
fs – tarcie na tulei ciernej powyżej stożka,
Rf – współczynnik tarcia,
sv0 – składowa pionowa naprężenia geostatycznego.

Wykorzystanie tych parametrów sondowania do prognozy 
zmian ciężaru objętościowego gruntów w podłożu uzasadnia 
funkcja cząstkowa (4), z funkcjonału, który opisuje proces sta-
tycznej penetracji [13]:

  (4)
gdzie:
ID – stopień zagęszczenia (grunty niespoiste),
IL – stopień plastyczności (grunty spoiste),
OCR – współczynnik prekonsolidacji,
U – uziarnienie, zdefiniowane poprzez proporcję frakcji gruntów [12].

Gęstość objętościowa lub ciężar objętościowy gruntu wy-
stępuje w równaniu (4) w niejawnej postaci, ale ma wpływ na 
zmienność oporu stożka, bowiem:

  (5)

  (6)

Stopień zagęszczenia w zapisanej formule (4) związany 
jest ze wskaźnikiem porowatości lub ciężarem objętościowym, 
natomiast stan fizyczny gruntu spoistego, opisany przez sto-
pień plastyczności, zależy nie tylko od wilgotności, ale także 
od kompozycji faz gruntu, podobnie jak opór stożka [12, 14]. 
Współczynnik OCR formalnie nie ma wpływu na pomierzone 
wartości ciężaru objętościowego, bowiem identyczne wartości 
tego fizycznego parametru można uzyskać w przypadku osa-
dów normalnie konsolidowanych i prekonsolidowanych. Na-
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tomiast zależność pomiędzy oporem stożka i współczynnikiem 
OCR powszechnie udokumentowano [7]. Fakt ten sugeruje, aby 
w przyjętej koncepcji konstrukcji zależności pomiędzy parame-
trami z badania CPTU i ciężarem objętościowym uwzględnić 
genezę i efekt prekonsolidacji gruntów.

Równanie (4) dokumentuje, że zależność pomiędzy oporem 
stożka a ciężarem objętościowym reprezentuje hiperpłaszczy-
zna. Równanie (4) formułuje także stwierdzenie, że nie istnieje 
bezwzględna, prosta zależność pomiędzy oporem stożka i cię-
żarem objętościowym. Korzystanie z takiej zależności może 
doprowadzić do dużych rozbieżności pomiędzy wartością cię-
żaru objętościowego wyznaczonej w laboratorium na próbce 
o wysokiej jakości i wartością wyznaczoną na podstawie oporu 
stożka w terenie. Przedstawiona analiza pozwala sformułować 
dwie koncepcje wyznaczenia ciężaru objętościowego gruntów 
w podłożu na podstawie parametrów z badania CPTU.

Metoda pośrednia

W metodzie tej dokonuje się rozdział gruntów występują-
cych w podłożu na spoiste i niespoiste. Do wyznaczania cięża-

ru objętościowego gruntu γ0 wykorzystuje się funkcje cząstko-
we z równania (4), to jest zależność pomiędzy oporem stożka 
i stopniem zagęszczenia lub stopniem plastyczności. Metoda ta 
bezwzględnie wymaga wartości referencyjnych dla wartości g0, 
które uwzględniają wpływ rodzaju gruntu na wartość g0 (zmien-
na U w równaniu 4).

W przypadku gruntów z obszaru Polski, za w pełni uzasad-
nione, można przyjąć wartości referencyjne podane w normie 
PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Warto-
ści ciężarów objętościowych, które znajdują się w tej normie, 
uwzględniają bowiem zmienność rodzaju gruntu, jego stanu 
i zawilgocenia (grunty niespoiste) (rys. 1 i 2).

Warto zaznaczyć, że wartości ciężaru objętościowego po-
szczególnych grup gruntów podano w tej normie na podstawie 
bardzo dużej liczby obserwacji i są powszechnie wykorzystywa-
ne również obecnie. Parametry wiodące w tej metodzie, to jest 
stopień zagęszczenia i stopień plastyczności, najczęściej wyzna-
cza się z następujących zależności:

 – stopień zagęszczenia ID piasków normalnie konsolido-
wanych NC i prekonsolidowanych OC w stanie suchym:

  (7)

gdzie:
współczynniki C1, C2, C0 [4],

 – pionowa składowa efektywnego naprężenia geostatycznego lub 
 średniego naprężenia geostatycznego.

Wartość ID można także odczytać z nomogramów 
opracowanych w pracy [4].

Dla piasków poniższej zwierciadła wody gruntowej 
lub w strefie nasycenia powyżej zwierciadła wody grun-
towej stopień zagęszczenia należy skorygować za pomo-
cą zależności g:

  (8)

gdzie:
pa – ciśnienie atmosferyczne.

 – stopień plastyczności IL

W przypadku gruntów z obszaru Polski niezbędne 
jest uwzględnienie zależności pomiędzy oporem stożka 
z badania CPTU i stopniem plastyczności rodzaju gruntu 
i jego genezy. Tego rodzaju zależności empiryczne za-
proponowano w [6] w następującej postaci:

 • gliny soliflukcyjne
  (9)

 • gliny ostatniego zlodowacenia
  (10)

 • gliny wcześniejszych zlodowaceń
  (11)

W przypadku, kiedy ocena genezy gruntu może być 
skomplikowana, wówczas zaleca się skorzystanie z ogól-
nej zależności do wyznaczania stopnia plastyczności 
z równania (12) lub (13) [16].

Rys. 1. Zależność pomiędzy ciężarem objętościowym gruntu i stopniem pla-
styczności gruntów spoistych i zwięzło spoistych według PN-81/B-03020

Rys. 2. Zależność pomiędzy ciężarem objętościowym gruntu
i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych według PN-81/B-03020

(m) – grunty mokre, (w) – grunty wilgotne
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 , dla iłów plioceńskich (12)

, dla lodowcowych glin piaszczystych (13)

Za korzystny element w ocenie stopnia plastyczno-
ści, według podanych zależności, należy uznać możli-
wość przeprowadzenia ewentualnej korekty wartości IL 
poprzez wykonanie badania laboratoryjnego na próbce 
pozyskanej z podłoża.

Metoda bezpośrednia

W metodzie bezpośredniej wykorzystuje się formuły empi-
ryczne skonstruowane pomiędzy oporem stożka qc lub skory-
gowanym oporem stożka qt i ciężarem objętościowym gruntu. 
W celu uwzględnienia wpływu uziarnienia gruntu na ten zwią-
zek wprowadza się do tych formuł tarcie na tulei ciernej fs lub 
współczynnik tarcia Rf.

Omówienie tych zależności przedstawiono w dalszej części. 
W przypadku podłoża zbudowanego z gruntów organicznych, 
co ma często miejsce na obszarze Polski, można zarekomendo-
wać metodę Lengkeeka i innych [5] w celu wyznaczenia zmien-
ności ciężaru objętościowego w podłożu.

PRZEGLĄD METOD WYZNACZANIA
CIĘŻARU OBJĘTOŚCIOWEGO GRUNTU

NA PODSTAWIE PARAMETRÓW Z BADANIA CPTU

Jedną z pierwszych propozycji wyznaczania ciężaru objęto-
ściowego gruntów na podstawie parametrów z badania CPTU 
przedstawili Lunne i inni [7], w której wykorzystano system kla-
syfikacyjny Roberstona i innych [19]. Do określonego rodzaju 
gruntu, niezależnie od jego stanu, przypisana jest wartość cięża-
ru objętościowego gruntu rys. 3, tabl. 1.

Tabl. 1. Zestawienie wartości ciężarów objętościowych poszczególnych 
stref systemu klasyfikacyjnego

Numer
grupy gruntów
na diagramie

Nazwa grupy gruntów
Ciężar

objętościowy
[kN/m3]

1 wrażliwe drobnoziarniste 17,5

2 organiczne 12,5

3 ił 17,5

4 ił pylasty – ił 18,0

5 glina – ił pylasty 18,0

6 pył piaszczysty – glina 18,0

7 piasek pylasty – pył piaszczysty 18,5

8 piasek – piasek pylasty 19,0

9 piasek 19,5

10 pospółka – piasek 20,0

11 półzwarte drobnoziarniste* 20,5

12 piasek – piasek gliniasty* 19,0

*prekonsolidowane lub scementowane

Mayne [9, 10] zaproponował zależność pomiędzy tarciem na 
tulei ciernej fs a ciężarem gs i objętościowym gruntu gt. Zalecane 
przez Mayne formuły (14, 15, 16) wyznaczono z dużej liczby 
badań, zarówno gruntów spoistych, jak i niespoistych (rys. 4)

  (14)

  (15)

  (16)

gdzie:
gs – ciężar właściwy gruntu, γ0 i fs odpowiednio w jednostkach kN/m3 i kPa.

Rys. 3. System klasyfikacyjny Robertsona i innych [19]

Rys. 4. Przykład wykorzystania równań (15) i (16)
do wyznaczenia ciężaru objętościowego gruntów [10]
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Mayne i in. [11] podali także nową zależność do określenia 
ciężaru objętościowego piasków, pyłów, glin, gruntów próch-
niczych i iłów (17), w której uwzględnia się, oprócz tarcia na 
pobocznicy fs, również głębokość z i opór stożka qt:

  (17)

Robertson i Cabal [21] zaktualizowali procedurę do określa-
nia ciężaru objętościowego na podstawie wcześniejszego syste-
mu Robertsona [19]. W systemie wydzielono kontury obszaru 
zmian ciężaru objętościowego gruntu oraz bezwymiarowego 
oporu stożka CPT qt / pa i współczynnika tarcia Rf. Położenie 
wyników badań własnych z jednego z profili gruntowych w tym 
systemie pokazano na rys. 5.

Równolegle z rozwiązaniem graficznym Robertson i Cabal 
[21] zaproponowali zależność, która pozwala obliczyć, w zapi-
sie bezwymiarowym, ciężar objętościowy gruntu na podstawie 
współczynnika tarcia i skorygowanego oporu stożka (18):

  (18)

gdzie:
Rf – współczynnik tarcia,
γw – ciężar objętościowy wody w tych samych jednostkach co γ0,
pa – ciśnienie atmosferyczne w tych samych jednostkach co qt.

Średni ciężar właściwy gs większości gruntów mieści się 
w przedziale od 2,6 do 2,7 g/cm3. Jednak niektóre rodzaje grun-
tów mogą mieć wartości ciężaru właściwego poza tym przedzia-
łem, co może mieć wpływ na postać równania (16) oraz zakres 
stref pokazanych na rys. 4. Dlatego też Roberston i Cabal [21] 
uwzględnili ten element w zmodyfikowanej postaci równania do 
bardziej ogólnej formy (19):

  (19)

W literaturze można znaleźć zależności podane przez Gha-
nekara [3], które stanowią udoskonaloną formułę Robertsona 

i Cabal [21] (20) oraz Mayne’a i in. [11] (21). Podobnie, na 
podstawie równania Mayne’a [9] Bagińska [1] zaproponowała 
własną formułę (22):

  (20)

  (21)

  (22)

ANALIZA WYNIKÓW I KONCEPCJE WYZNACZANIA 
CIĘŻARU OBJĘTOŚCIOWEGO GRUNTÓW

NA PODSTAWIE PARAMETRÓW Z METODY CPTU

Podstawą do opracowania koncepcji identyfikacji zmian cię-
żaru objętościowego gruntów w podłożu metodą CPTU były, 
jak wspomniano wcześniej, wyniki z 84 sondowań statycznych. 
Do analizy statystycznej wykorzystano 13 926 obserwacji. 
Zróżnicowanie i reprezentatywność danych gruntów z obszaru 
Polski pokazuje położenie gruntów w systemach klasyfikacyj-
nych Robertsona [20] oraz Robertsona i Cabal [21] (rys. 6) Dia-
gramy dobrze dokumentują grupę czynników, które będą miały 
wpływ na ocenę ciężaru objętościowego gruntów i powinny być 
uwzględnione w analizie statystycznej. Problem ten widoczny 
jest w przypadku wykorzystania metody bezpośredniej do wy-
znaczania ciężaru objętościowego na podstawie parametrów 
z badania CPTU.

Efektywność przedstawionych zależności w ocenie zmian 
ciężaru objętościowego, a także zróżnicowany wpływ kilku 
zmiennych na te zależności pokazano na przykładzie jednego 
z badanych profili geotechnicznych, z miejsca badań w rejo-
nie Łodzi (rys. 6 i 7). Podłoże w tym rejonie zbudowane jest 
z gruntów kilku formacji geologicznych, a mianowicie piasków 
wodnolodowcowych, glin morenowych zlodowacenia środko-
wopolskiego (Warty).

Z rys. 7 wynika jednoznacznie, że poszczególne zależno-
ści prowadzą do znacznie zróżnicowanej prognozy zmian cię-
żaru objętościowego gruntu w podłożu. Różnice w tej ocenie 
lokalnie przekraczają 50%. Najbliżej wartości referencyjnych, 
które wyznaczono metodą pośrednią z normy PN 81-B/03020, 
znajdują się wartości ciężaru objętościowego obliczone z za-
leżności (22). Rys. 7 dobrze dokumentuje podstawowy fakt, że 
zmienność ciężaru objętościowego związana jest z rodzajem 
gruntu i stanem konsystencji lub stopniem zagęszczenia, a także 
z efektem prekonsolidacji. Poszczególne zależności empiryczne 
identyfikują wpływ tych zmian na ciężar objętościowy gruntów. 
W tym stwierdzeniu nie można jednak pominąć wpływu jako-
ści wyznaczonych wartości stopnia plastyczności lub stopnia 
zagęszczenia na podstawie wartości oporu stożka (równania 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13),  które wykorzystuje się w metodzie re-
ferencyjnej. W strefie silnie prekonsolidowanych glin moreno-
wych i piasków wodnolodowcowych z zależności empirycz-
nych, poza formułą (22), uzyskuje się znacznie niedoszacowane 
wartości ciężaru objętościowego w porównaniu z wartościami 
normowymi. W strefie przypowierzchniowej, gdzie występują 
normalnie konsolidowane piaski o charakterze zastoiskowym, 
poza zależnością Ghanekara [3], ocena zmiany wartości ciężaru 
objętościowego z głębokością jest bardzo zbliżona.

Rys. 5. Położenie wyników badań własnych w systemie Robertsona i Cabal [21]
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KONCEPCJA WYZNACZANIA
CIĘŻARU OBJĘTOŚCIOWEGO GRUNTÓW

NA PODSTAWIE PARAMETRÓW Z BADANIA CPTU 

Grunty spoiste

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, 
że ocena ciężaru objętościowego gruntu na podstawie pośred-
nich metod in-situ, jak sondowanie statyczne, jest zagadnieniem 
wielowymiarowym. Jednocześnie przedstawione metody oceny 
wartości tego parametru w zdecydowanej mierze uwzględniają 
jedynie wyniki samego badania CPTU. Tym samym pojawia się 

silny efekt małej dokładności lub lokalności stosowanych roz-
wiązań, które mogą charakteryzować się wysokim poziomem 
błędu oceny z uwagi na nieuwzględnienie innych zmiennych 
w wykorzystywanym modelu. Wydaje się, że najważniejszymi 
ze zmiennych niezależnych, jak wcześniej wspomniano, które 
powinny stanowić integralną część rozwiązania umożliwiające-
go ocenę ciężaru objętościowego na podstawie badania CPTU, 
są stan naprężenia, efekt prekonsolidacji i skład granulometrycz-
ny gruntu. Najprostszym zaproponowanym sposobem jest opra-
cowanie odrębnych rozwiązań analitycznych poszczególnych 
grup gruntów z uwzględnieniem ich prekonsolidacji. W celu 
opracowania takich cząstkowych rozwiązań wykorzystano ana-
lizę regresji wielorakiej [2], której zastosowanie pozwala na bu-
dowę liniowych modeli wielozmiennych, o ogólnej postaci:

  (23)

gdzie:
y – zmienna zależna (ciężar objętościowy gruntu),
x1..n – zmienne niezależne (wyniki niezależnych pomiarów),
b1..n – oszacowania parametrów modelu.

W celu uwzględnienia w modelu ewentualnej nieliniowości 
w zależności między zmiennymi można wprowadzić w rozwią-
zaniu nieliniowe „podmodele” niwelujące tę cechę zależności. 
Taki zabieg pozwala również na zminimalizowanie wpływu 
ewentualnych wewnętrznych korelacji między zmiennymi nie-
zależnymi z założenia na regresję wielozmienną [18].

W proponowanym rozwiązaniu jako zmienne niezależne 
przyjęto: głębokość pomiaru z, skorygowany opór stożka qt, 
tarcie na pobocznicy fs. Zdecydowano się na uwzględnienie 
w modelu głębokości pomiaru zamiast teoretycznie bardziej po-
prawnej pionowej składowej naprężenia geostatycznego, której 
wyznaczenie wymagałoby zastosowania procedury iteracyjnej.

Podstawową zmienną, to jest rodzaj gruntów, która ma 
wpływ na parametry przyjęte z metody CPTU i zmienność cię-
żaru objętościowego, uwzględniono w ten sposób, że konstru-
owano modele niezależne dla poszczególnych rodzajów gruntu 

Rys. 6. Wybrany profil geotechniczny oraz wyniki sondowania CPTU w rejonie Łodzi.

Rys. 7. Wartości ciężaru objętościowego gruntu w wybranym profilu geotech-
nicznym wyznaczone na podstawie PN 81/ B - 03020 oraz z badania CPTU 

z wykorzystaniem różnych formuł obliczeniowych
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w kontekście zmienności uziarnienia. Zmienną tą transformo-
wano do przedziału wartości wskaźników plastyczności [7].

Zgromadzone dane analizowano w trzech grupach, bio-
rąc pod uwagę ich wskaźnik plastyczności, w przedziałach IP: 
5 ÷ 10%, 11 ÷ 20% oraz 21 ÷ 30%. Podział ten odpowiada daw-
nej systematyce według PN-81/B-03020 na grunty mało spoiste, 
spoiste i zwięzło spoiste. Każdą z tych grup analizowano w kon-
tekście ich historii obciążenia, przyjmując podział na grunty 
normalnie konsolidowane i prekonsolidowane. Statystyczną 
istotność udziału poszczególnych zmiennych w modelu zba-
dano z wykorzystaniem analizy regresji krokowej, określając 
wartość współczynnika determinacji R2 oraz zmianę jego warto-
ści w poszczególnych krokach analizy, a także wartość p praw-
dopodobieństwa testowego [18]. Za satysfakcjonujący poziom 
istotności wpływu poszczególnej zmiennej przyjęto wartość p 
poniżej 0,05.

Istotnym elementem w poszukiwaniu rozwiązania równania 
(23) jest przygotowanie danych. Z badań przeprowadzonych 
przez Młynarka i innych [15] wynika, że w hierarchii istotno-
ści wpływu zmiennych niezależnych, które wybrano do analizy, 
na zmienność oporu stożka, najistotniejszą zmienną jest piono-
wa składowa naprężenia geostatycznego. Z tego powodu dane 
przygotowano na rejestrowanych w procesie penetracji głębo-
kościach z – przyporządkowując na tej głębokości wyznaczone 
wartości oporu stożka qt, fs, Rf lub ich logarytmy. Grupowanie 
przeprowadzono oddzielnie dla wydzielonych grup gruntów 
identyfikowanych przez wskaźnik plastyczności.

Grunty zwięzło spoiste normalnie konsolidowane

Dla gruntów tych, którym przyporządkowany jest przedział 
wskaźnika plastyczności IP (21 ÷ 30%), uzyskano następujące 
równanie regresji:

  

 (n = 171, R2 = 0,32) (24)
gdzie:
n – liczba obserwacji.

Równanie nie jest zapisane w formule wymiarowo jednorod-
nej, stąd dla poszczególnych zmiennych przyjęto miary jednostek 
g0 – [kN/m3], fs – [kPa], Rf – [%]. Wartość współczynnika deter-
minacji regresji wielokrotnej R2 = 0,32 sugeruje niezbyt wysoką 
ocenę zgodności między wartościami ciężaru objętościowego 
wyznaczonego na podstawie parametrów przyjętych z badania 
CPTU i wartościami normowymi. Na rys. 8 pokazano położenie 
poszczególnych obserwacji względem prostej kalibracyjnej 1:1 
oraz obszar z 90% przedziałem predykcji. Wartość współczyn-
nika R2 wyznaczono dla n = 171 obserwacji, przy czym na rys. 8 
pokazano położenie tylko charakterystycznych punktów. Rys. 8 
potwierdza ogólnie znany fakt w interpretacji charakterystyk 
penetracji z badania CPTU, że w przypadku gruntów zwięzło 
spoistych bardzo istotny wpływ na opór stożka ma makrostruk-
tura tych osadów, lokalne laminacje i duża zmienność uziarnie-
nia [15]. Stąd przy stałej wartości ciężaru objętościowego gruntu 
w podłożu mogą być rejestrowane zróżnicowane wartości oporu 
stożka. Z drugiej strony rys. 8 dowodzi, że dominująca część 
wyników usytuowana jest w obszarze 90% predykcji.

Grunty zwięzło spoiste prekonsolidowane

Dla gruntów tych, którym przyporządkowano przedział 
wskaźnika plastyczności Ip (21 ÷ 30%) uzyskano równanie re-
gresji (25), gdzie n jest liczbą obserwacji. Porównanie wyników 
przedstawiono na rys. 9.
 

 (n = 1116, R2 = 0,61) (25)

Rys. 8. Porównanie wartości ciężaru objętościowego gruntów zwięzło spoistych 
normalnie konsolidowanych wyznaczonego na podstawie wzoru (24)
oraz PN-81/B-03020 wraz z zaznaczonym 90% przedziałem predykcji

Rys. 9. Porównanie wartości ciężaru objętościowego gruntów
zwięzło spoistych prekonsolidowanych wyznaczonego na podstawie wzoru (25)

oraz PN-81/B-03020 wraz z zaznaczonym 90% przedziałem predykcji
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Grunty spoiste normalnie konsolidowane

Równanie regresji ma postać:

  

 (n = 5649, R2 = 0,86) (26)

Porównanie wyników przedstawiono na rys. 10.

Grunty spoiste prekonsolidowane

Dla przedziału wskaźnika plastyczności IP (11 ÷ 20%) rów-
nanie regresji przyjmuje postać:

  

 (n = 6518, R2 = 0,59) (27)

Porównanie wyników przedstawiono na rys. 11.

Grunty mało spoiste normalnie konsolidowane
i prekonsolidowane

Dla przedziału wskaźnika plastyczności IP (5 ÷ 10%) równa-
nie regresji ma postać:

  

 (n = 472, R2 = 0,52) (28)

Porównanie wyników przedstawiono na rys. 12.
Zróżnicowanie wartości współczynnika determinacji R2 do-

wodzi, że w poszczególnych grupach gruntów także w zróżni-
cowany sposób poszczególne zmienne wpływają na zmienność 
oporu stożka. Fakt ten jest, jak wcześniej wyjaśniono, dobrze 
udokumentowany literaturowo. Z drugiej strony przeprowadzo-
na analiza pozwala przyjąć, że opracowane modele umożliwia-
ją z 90% pewnością prognozować ciężar objętościowy gruntu 
w podłożu, który nie będzie różnił się więcej niż 0,4 kN/m3 od 
wartości podanych w normie PN-81/B-03020.

Z rys. 10 i 11 wynika, że grunty o uziarnieniu glin pylastych, 
które kwalifikują się do osadów zastoiskowych, położone są 
poza obszarami 90% predykcji. Wyznaczenie ciężaru objętościo-

Rys. 10. Porównanie wartości ciężaru objętościowego gruntów spoistych
normalnie konsolidowanych wyznaczonego na podstawie wzoru (26)
oraz PN-81/B-03020 wraz z zaznaczonym 90% przedziałem predykcji

Rys. 11. Porównanie wartości ciężaru objętościowego gruntów spoistych
prekonsolidowanych wyznaczonego na podstawie wzoru (27)

oraz PN-81/B-03020 wraz z zaznaczonym 90% przedziałem predykcji

Rys. 12. Porównanie wartości ciężaru objętościowego gruntów mało spoistych 
wyznaczonego na podstawie wzoru 28

oraz PN-81/B-03020 wraz z zaznaczonym 90% przedziałem predykcji
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wego tych gruntów wymaga odrębnej procedury, podobnie jak 
określenie modułu ściśliwości i wytrzymałości na ścinanie [17].

Należy również zaznaczyć, że identyfikację efektu prekon-
solidacji poszczególnych grup gruntów można prowadzić z wy-
korzystaniem jedynie wyników CPTU, zgodnie z procedurą za-
proponowaną przez Wierzbickiego [23].

Grunty niespoiste

Na podstawie przeprowadzonej analizy, której przykładowe 
wyniki pokazano na rys. 2 można stwierdzić, że w przypadku 
występowania w podłożu piasków średnich i drobnych zadowa-
lającym sposobem wyznaczania wartości ciężaru objętościowe-
go jest wykorzystanie metody pośredniej.

W metodzie tej stopień zagęszczenia ID można obliczyć 
z równań (7) i (8), które wyznaczono dla piasków równoziar-
nistych na podstawie badań w komorze kalibracyjnej. Jeśli 
w podłożu będą występowały grunty niespoiste o uziarnieniu 
żwirów lub pospółek, wówczas szacunkowe wartości ciężaru 
objętościowego można określić z nomogramu Robertsona i Ca-
bala, względnie z wzoru Mayne (21). Grunty o tym uziarnieniu, 
w zależności od stopnia prekonsolidacji, lokują się w górnych 
strefach tego systemu. Podane dla tej strefy wartości ciężaru ob-
jętościowego znajdują się przedziałach wartości, które dla tych 
gruntów podano w normie PN-81/B-03020.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Różnorodność budowy geologicznej podłoża na obszarze 
Polski w kontekście rodzaju i genezy gruntów powoduje ko-
nieczność, aby zmiany ciężaru objętościowego gruntów w pod-
łożu były identyfikowane w sposób ciągły. Taką możliwość 
daje metoda statycznego sondowania. Wyznaczone równania, 
które definiuje związek między parametrami tej metody, to jest 
oporem stożka oraz współczynnikiem tarcia a ciężarem objęto-
ściowym gruntu, uzyskały dobrą ocenę statystyczną. W dobo-
rze równania należy uwzględnić efekt prekonsolidacji gruntów, 
a w przypadku gruntów spoistych kwalifikacje do grupy grun-
tów na podstawie wskaźnika plastyczności. Zaletą ustalonych 
zależności jest to, że obliczone wartości ciężaru objętościowe-
go odnoszą się do wartości referencyjnych podanych w normie 
PN-81/B-03020 oraz do wartości uzyskanych z badań labora-
toryjnych. W przypadku gruntów niespoistych za zadowalającą 
metodę określenia ciężaru objętościowego gruntu można także 
przyjąć metodę pośrednią. Problem dokładnego oznaczenia cię-
żaru objętościowego gruntów niespoistych o silnie zróżnicowa-
nym uziarnieniu należy jednak uznać za otwarty i wymagający 
dalszych badań. Podstawą do takiej analizy będzie dostępność 
do wartości ciężaru objętościowego różnych grup gruntów na-
sypowych, które wyznaczono dla próbek o wysokiej jakości 
z miejsc, gdzie wykonano sondowanie statyczne.
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