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Identyfikacja lokalnych gruntów organicznych 

Politechnika Rzeszowska, e–mail: gstraz@prz.edu.pl

Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki prób identyfikacji gruntów organicz-
in situ

sondy statycznej CPT. Przeanalizowano wyniki wybranych 439 r-

c s) oraz obliczony na ich podsta-
f). Do identyfikacji gruntów organicznych wykorzystano wybra-

a-
aspekcie 

grunty organiczne, torf, sonda statyczna CPT

1. Wprowadzenie 
y-

orga-

gruntowej 

pod-
in situ

a-

ego, co jest szczególnie istotne 
in situ

i
w-

ków 
lsze. 

a-
a-

gruntu organicznego. Zainteresowanie tym 
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w l-

propozycjami 
danego kryterium 

rupy genetycznej [15]. Na wielu dia-

a-
ków polskich, gdzie brakuje 

t-
zentowano umiejscowienie 

klasyfikacyjnych.

2. Rozpoznanie geotechniczne 

na terenie, gdzie obecnie zlokalizowany jest budynek dydaktyczny Uniwersytetu Teolo-
giczno-Pastoralnego. Rozpoznanie wykonano w warunkach in situ poprzez sondowania 

geograficznie zlokaliz e-

geologicznie, umiejscowion
o-
n-
a-

.
W ramach niniejszego opracowani

,
z-

m (qc) i opór na pobocznicy (fs) oraz 
f):

100%s
f

c

f
R

q
= (1)

przedstawiono w postaci wykresu na rysunku 2.
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Rys. 1. Mapa dokumentacyjna rozpatrywanego 
a [16] (qc) sond

-inzynierski IV- z-
ne [16]
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3. Identyfikacja rodzaju gruntów organicznych  

k-
y-

olowych PN-B-04452:2002 [3], 

y-
kacji gruntów na 

a-
gram zaproponowany przez Marra [2,3,4], a rezultaty przedstawiono na rysunku nr 5.

Rys. 5. Identyfikacja rozpatrywanych gruntów organicznych wg kryterium Marra
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Kolejne przedstawione w pracy kryterium identyfikacyjne (rys.6) zawiera wytyczne 
przestawione na nomogra a-
rek i inni) [4,5] i zaprezentowanym w normie [3] w odniesieniu do gruntów grupy gene-
tycznej A, B i D.

Rys. 6. Identyfikacja gruntów wg nomogramu Robertson’a zaadaptowanego dla warunków polskich

R y-

Rys. 7. Lokalizacja badanych gruntów organicznych na nomogramie zaproponowanym przez Bergmanna

Ostatni z przedstawiony a-
metrów badanych gruntów organicznych naniesione na schemat opracowany przez 
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na i Campanelli

Rys. 9. Nomogram Schmertmanna uwz

4. Wyniki przeprowadzonych analiz 

a-

jednego rodzaju: gruntów organicznych (6- nicznych), to umiej-
na 
e-

w obszarach przypisa-

i normalnie skonsolidowanych (Cl, Si a nawet clSa, siSa). Kryterium Marra (rys.5) definiuje 
badane grunty jako grunty ilaste (saCl-Cl-siCl). Na wykresie (rys.6) normowym (adoptowa-

dków wykra-
je w

nna (rys.7) 
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glin (Loam) i mieszanych 
(Clay-Loam, Loam, Silt-Clay-Loam). Klasyfikacja gruntów

(Cl) i w niewielkim stopniu gruntami mieszanymi pylasto-

o-

identyfi-

przekracza-
a-

anie nowych 

n-

wykorzystanie do celów naukowo-badawczych, za co 
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Identification of local organic soils
based on cone penetration test results

Department of Geodesy and Geotechnics, Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineer-
ing, Rzeszów University of Technology, e–mail: gstraz@prz.edu.pl

Abstract: This paper presents the results of attempts to identify organic soils on the 
basis of test results performed under in situ conditions by cone penetration testing (CPT). 
The results of 439 selected tests were analysed which reflected the behaviour of local 
organic soils of organic matter ranging from 6,3 to 17,4%. Crucial to soil investigation were 
values measured of cone resistance (qc) and sleeve friction (fs) and the friction ratio (Rf)
estimated according to those values. To identify organic soils, selected criteria were used, 
proposed among others by: Mayne, Marr, Bergmann, Schmertmann, Capanella and Robert-
son [2,5]. An analysis showed that an identification of organic soil types in terms of the 
present classification of standards, in view of the criteria used, is ambiguous and does not 
allow to identify them precisely by CPT.
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