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WYBRANE STANDARDY OKREĝLANIA PARAMETRÓW
GEOTECHNICZNYCH NA PODSTAWIE BADAē
LABORATORYJNYCH
Mirosáaw J. LipiĔski, Maágorzata Wdowska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W ostatnim okresie rozwoju geotechniki w Polsce moĪna zauwaĪyü pewne
standardy, jakie obecnie funkcjonują w odniesieniu do sposobów okreĞlania parametrów
geotechnicznych, a takĪe interpretacji wyników badaĔ laboratoryjnych. W artykule pokrótce scharakteryzowano te standardy wraz z próbą racjonalizacji ich istnienia. NastĊpnie
zwrócono uwagĊ na najbardziej istotne elementy badaĔ, wpáywające na koĔcową wartoĞü
parametrów. Posáugując siĊ przykáadami, przedstawiono najbardziej popularną metodĊ wyznaczania jakoĞci próbek uzyskanych do badaĔ oraz najbardziej istotne czynniki wpáywające na ich jakoĞü. Odniesiono siĊ równieĪ do problemu interpretacji badaĔ wytrzymaáoĞciowych, a takĪe przedstawiono podejĞcie okreĞlania sztywnoĞci gruntu, uwzglĊdniające
zakres odksztaáceĔ i stan naprĊĪenia.
Sáowa kluczowe: badania laboratoryjne, procedury, wytrzymaáoĞü, sztywnoĞü gruntu

WSTĉP
Znaczenie terminu „okreĞlanie parametrów geotechnicznych” zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od zawodu, wiedzy i doĞwiadczenia osoby, która sáyszy takie zdanie. Inaczej jest
ono rozumiane przez dziennikarza, architekta, urzĊdnika administracji zatwierdzającej
dokumentacjĊ, geologa, projektanta, osobĊ zajmującą siĊ modelowaniem komputerowym,
a jeszcze inaczej przez osobĊ zajmującą siĊ badaniami geotechnicznymi. DoĞwiadczenie
wskazuje, Īe wystĊpuje tutaj pewna prawidáowoĞü, która polega na tym, Īe im dana osoba ma bardziej mĊtne pojĊcie o badaniach geotechnicznych, tym bardziej jednoznaczne
są jej skojarzenia z tym terminem. I odwrotnie, im wiĊksze ma doĞwiadczenie związane
z badaniami geotechnicznymi, tym wiĊkszą ma skáonnoĞü do niuansowania zagadnienia
i wprowadzania kryteriów okreĞlania tych parametrów w celu osiągniĊcia jednoznacznie identy¿kowalnego standardu badaĔ, prowadzącego do bardziej realistycznego opisu
Adres do korespondencji – Corresponding author: Maágorzata Wdowska, Szkoáa Gáówna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziaá Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska, Katedra GeoinĪynierii,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail:malgorzata_wdowska@sggw.pl

74

M.J. LipiĔski, M. Wdowska

zachowania siĊ oĞrodka gruntowego. O ile w miĊdzynarodowym Ğrodowisku geotechnicznym, którego rdzeniem są Komitety Techniczne ISSMGE, wypracowywane są takie
standardy, to jednak perspektywa krajowa oglądana z jednej strony z pozycji uczestników
realizacji czĊĞci projektowej i wykonawczej inwestycji budowlanej, a z drugiej strony
z pozycji kariery uczelnianej wygląda juĪ nieco inaczej. RóĪnice w sposobie podejĞcia
do wyznaczania parametrów geotechnicznych są tak duĪe, Īe utrudniają, a czasami uniemoĪliwiają wzajemne porozumienie. Te róĪnice w znacznie wiĊkszym stopniu dotyczą
badaĔ laboratoryjnych niĪ badaĔ terenowych, co áatwo wytáumaczyü. Procedury badaĔ
terenowych są daleko bardziej zestandaryzowane i zwykle prostsze niĪ metodyka badaĔ
laboratoryjnych. Wynika to z koniecznoĞci kontroli warunków brzegowych ze wzglĊdu na stan naprĊĪenia, odksztaácenia i warunki odpáywu. Dodatkowo istnieje problem
reprezentatywnoĞci gruntu do badaĔ, który prowadzi do okreĞlenia stopnia naruszenia
struktury gruntu w przypadku gruntów naturalnych lub do okreĞlenia reprezentatywnoĞci struktury w przypadku gruntów rekonstruowanych w laboratorium. Te wymagania
generują koniecznoĞü wprowadzania procedur zapewniających speánienie tych warunków. Stąd znacznie wiĊksza róĪnorodnoĞü standardów wykonywania i okreĞlania badaĔ
laboratoryjnych niĪ terenowych. Standard wykonywania sondowania jest zwykle jeden,
a jeĪeli są dwa, to zwykle ze wzglĊdu na typ sondy (np. mechaniczny i elektryczny stoĪek sondy CPT). Natomiast standardów wykonywania na przykáad badaĔ trójosiowych
jest wiele. Do tego dochodzą róĪne schematy badaĔ i interpretacje wyników. Pomimo
tych ewidentnych róĪnic wiele osób niemających doĞwiadczenia w wykonywaniu badaĔ
nie jest w stanie rozpoznaü róĪnych standardów ich wykonywania i dlatego przyswajają
sobie najprostsze i najbardziej dla nich wygodne schematy myĞlenia, dotyczące zagadnieĔ okreĞlania parametrów. W dalszej czĊĞci artykuáu zostaną krótko scharakteryzowane
najczĊĞciej wystĊpujące podejĞcia do okreĞlania parametrów geotechnicznych w Polsce.
NastĊpnie, na przykáadzie badania trójosiowego, przedstawione zostaną rekomendowane
standardy wykonywania badaĔ i okreĞlania parametrów. W szczególnoĞci dotyczą one
jakoĞci próbek, wybranych aspektów procedury badania, wytrzymaáoĞci i sztywnoĞci.

RÓĩNE PODEJĝCIA DO OKREĝLANIA PARAMETRÓW
GEOTECHNICZNYCH
W okresie ostatnich czterdziestu lat moĪna zauwaĪyü, jak zmieniają siĊ podejĞcia
do okreĞlania parametrów geotechnicznych. Związane jest to z ewolucją roli geotechniki w Polsce. Przed 1989 rokiem, w sytuacji braku funduszy na rozwój badaĔ, korzystano gáównie z literatury rosyjskojĊzycznej, ze wzorami, które jednakĪe nie posiadaáy
istotnych walorów aplikacyjnych. PodrĊczniki do geotechniki, pochodzące ze strefy anglojĊzycznej, stawiaáy na stronĊ praktyczną i moĪna byáo tam znaleĨü wiele zagadnieĔ
dotyczących badaĔ i ich interpretacji. W sytuacji rachitycznych laboratoriów badawczych
pojawienie siĊ normy dotyczącej posadowienia bezpoĞredniego budowli PN-81/B-03020
wraz z nomogramami do wyznaczania parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych w bardzo duĪej mierze wypeániáo lukĊ związaną z zapotrzebowaniem na parametry
i stanowiáo waĪny punkt odniesienia dla róĪnych parametrów wyznaczanych z badaĔ.
Szczegóáowe omówienie tych parametrów zasáuguje na oddzielne opracowanie. NiewątpliActa Sci. Pol.
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wie parametry wytrzymaáoĞciowe i odksztaáceniowe, jakie moĪna odczytaü z nomogramów
znajdujących siĊ w normie, zasáugują na obszerną krytykĊ, jednakĪe naleĪy pamiĊtaü, Īe od
jej ostatniego wydania minĊáo ponad 30 lat, a od pierwszego, z 1974 roku, prawie 40. W tym
czasie wiedza na temat badaĔ wytrzymaáoĞciowych, a zwáaszcza odksztaáceniowych i wynikających z nich charakterystyk i parametrów znacznie siĊ zmieniáa. DostĊpnoĞü literatury
geotechnicznej i wiĊksza moĪliwoĞü zdobywania funduszy na aparaturĊ wykreowaáa drugi
sposób podejĞcia do okreĞlania parametrów geotechnicznych, który wytworzyá siĊ w jednostkach budĪetowych, w tym gáównie na uczelniach. OkolicznoĞcią sprzyjającą temu staá
siĊ model kariery akademickiej, który nagradza promotorów za wypromowanie doktoranta.
W tej sytuacji stworzenie prostego algorytmu: zakup komercyjnie dostĊpnej aparatury +
+ czáowiek = doktorat, byáo juĪ tylko kwestią krótkiego czasu. Naturalnie im bardziej skomplikowana i droga aparatura, tym znacząco zwiĊksza siĊ prawdopodobieĔstwo powodzenia
caáego przedsiĊwziĊcia. NaleĪy zaznaczyü, Īe podejĞcia tego nie naleĪy oceniaü nagannie
pod warunkiem, Īe w tym algorytmie wystąpi równieĪ gruntownie przyswojona wiedza,
pomysá i rygorystyczne przestrzeganie procedur badania. NaleĪy zaznaczyü, Īe podejĞcie to
w warunkach duĪego nacisku na zdobywanie punktów powoduje powstawanie duĪej liczby
artykuáów, przez co znacząco moĪe ksztaátowaü wyobraĪenie o sposobie okreĞlania badaĔ
osób, które pierwszy raz spotykają siĊ z danym rodzajem badaĔ.
NastĊpnym istotnym punktem odniesienia dla wykonywania badaĔ staáo siĊ wprowadzenie Eurokodu 7, czyli normy PN-EN 1997-2:2009 dotyczącej rozpoznania i badaĔ
podáoĪa gruntowego. W szczególnoĞci istotne są odniesienia do specy¿kacji technicznych
(TC), gdyĪ to one uszczegóáowiają procedury badaĔ. Warto jednakĪe podkreĞliü, Īe Eurokod 7 nie zastĊpuje budowania warsztatu badawczego, który powinien byü wypracowany,
poprawiany zgodnie z postĊpem wynikającym z rozwoju badaĔ opisywanym w literaturze
geotechnicznej. Eurokod 7 opisuje jedynie pewien standard wykonywania i interpretacji
badaĔ, stanowiący punkt odniesienia i platformĊ uáatwiającą porozumienie. Nie naleĪy
Eurokodu 7 traktowaü jako „ksiąĪki kucharskiej” na potrzeby wykonywania badaĔ, poniewaĪ stopieĔ uszczegóáowienia procedur nie jest wystarczający dla caákowicie poprawnego wykonania badania.

OKREĝLENIE JAKOĝCI PRÓBEK Z GRUNTU SPOISTEGO
Rozwój technik badania gruntu w laboratorium sprawiá, Īe krytycznym elementem
prawidáowego wyznaczenia parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych staáo siĊ naruszenie struktury gruntu podczas pobierania go z podáoĪa. StopieĔ naruszenia
struktury zaleĪy przede wszystkim od nastĊpujących czynników [BaraĔski i in. 1990]:
– rodzaju gruntu,
– mechanicznego naruszenia wynikającego z niedoskonaáoĞci techniki pobierania gruntu (decydującą rolĊ odgrywa tutaj ksztaát, wymiary oraz jakoĞü uĪytego próbnika),
– zmiany istniejącego w próbce stanu naprĊĪenia podczas wykonania otworu, wprowadzenia i wyprowadzania próbnika,
– warunków transportu i przechowywania próbek.
W związku z powyĪszym w przypadku wykonywania specjalistycznych badaĔ laboratoryjnych, które powinny byü prowadzone na próbkach reprezentatywnych, konieczne
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jest przeprowadzenie oceny jakoĞci pobranego gruntu, co uzyskuje siĊ przez ocenĊ naruszenia jego struktury. Niestety ten element rzadko wystĊpuje nie tylko w badaniach
komercyjnych, ale takĪe w pracach wykonywanych dla celów badawczych. CzĊĞciowo
wynika to z faktu, Īe brakuje uniwersalnych procedur okreĞlania stopnia naruszenia
struktury gruntu podczas pobierania.
Najprostszym sposobem jest procedura od dawna stosowana w Norweskim Instytucie
Geotechnicznym [Andresen i Kolstad 1979], a polegająca na pomiarze zmian wskaĨnika
porowatoĞci podczas rekonsolidacji gruntu. Podobne w swej istocie kryterium, lecz odnoszące siĊ do odksztaácenia objĊtoĞciowego i nazwane wskaĨnikiem jakoĞci próbki SQD
(specimen quality designation), moĪna znaleĨü w publikacji sygnowanej przez Terzaghiego i innych [1996]. Obydwa kryteria zebrane przez DeGroota i Landona [2007] zostaáy
przedstawione w tabeli 1. NaleĪy zauwaĪyü, Īe prezentowane kryteria jakoĞci próbek
dotyczą gruntów sáabych. Pierwotnie kryterium NGI zostaáo opracowane dla gruntów
normalnie skonsolidowanych i o wskaĨniku prekonsolidacji nie wiĊkszym niĪ 2. NastĊpnie zostaáo rozszerzone dla gruntów o nieznacznie wiĊkszym wskaĨniku prekonsolidacji
– w zakresie 2–4 [Lunne i in. 1997], co jednakĪe istotnie zmieniaáo zakresy wskaĨników
porowatoĞci. Powstaje w związku z tym pytanie, jak w praktyce sprawdza siĊ kryterium
wzglĊdnej zmiany wskaĨnika porowatoĞci w zastosowaniu do gruntów naturalnych.
Tabela 1. Ocena naruszenia próbki na podstawie zmiany objĊtoĞci podczas rekonsolidacji
Table 1. Quanti¿cation of sample disturbance based on specimen volume change during laboratory preconsolidation to ı’v0 [DeGroot i Landon 2007]
WskaĨnik jakoĞci próbki
Kryterium ¨e/e0
Specimen quality designation SQD
¨e/e0 criteria
[Terzaghi i in. 1996]
[Lunne i in. 1997]
Ocenaa
Ratinga
Odksztaácenia objĊtoĞciowe
OCR = 1–2
OCR = 2–4
Volumetric strain
SQD
¨e/e0
¨e/e0
[%]
bardzo dobra
<1
A
< 0,04
< 0,03
very good to
excellent
wystarczająca
1–2
B
0,04–0,07
0,03–0,05
good to fair
sáaba
2–4
C
0,07–0,14
0,05–0,10
poor
bardzo sáaba
4–8
D
> 0,14
> 0,10
very poor
>8
E
a
Odnosi siĊ do wykorzystania próbek do badaĔ wáaĞciwoĞci mechanicznych.
a
Refers to use of samples for measurement of mechanical properties.

W tym celu na rysunku 1 przedstawiono wynik pomierzonej wzglĊdnej zmiany
wskaĨnika porowatoĞci dla próbek iáów o zróĪnicowanej plastycznoĞci, pobranych próbnikiem Shelby z gáĊbokiego prekonsolidowanego podáoĪa o duĪej miąĪszoĞci. W celu
zwiĊkszenia obiektywnoĞci prezentowane wyniki dotyczą badaĔ wykonywanych przez
dwie ¿rmy – polską i zagraniczną.
Acta Sci. Pol.
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Ocena naruszenia struktury gruntu prekonsolidowanego pobranego z duĪej gáĊbokoĞci
Evaluation of specimens disturbance of overconsolidated soil sampled in deep subsoil

Z rozkáadu prezentowanych punktów wynika, Īe jedynie okoáo poáowa próbek mogáaby byü zakwali¿kowana do grupy A i B, czyli nadających siĊ do badaĔ zaawansowanych
pod wzglĊdem stopnia skomplikowania. Wynika z tego, Īe wykonywanie oceny jakoĞci
próbek o tzw. nienaruszonej strukturze powinno byü realizowane zawsze w przypadkach
testów wykonywanych dla celów badawczych. NaleĪy równieĪ zauwaĪyü, Īe powyĪsza
metoda oceny naruszenia struktury gruntu oparta na wzglĊdnej zmianie wskaĨnika porowatoĞci podczas rekonsolidacji nie jest jedyna. Obecnie znacznie bardziej obiecujące
wyniki, równieĪ dla gruntów o wiĊkszych wskaĨnikach prekonsolidacji, uzyskuje siĊ na
podstawie metod wykorzystujących pomiary ciĞnienia ssania i prĊdkoĞci fali poprzecznej [np. Tanaka i Horng 2010, Hight 2013].

WYBRANE ELEMENTY PROCEDURY WPàYWAJĄCE NA JAKOĝû
BADANIA
Badania komercyjne zasadniczo nie wymagają specjalnych zabiegów zwiĊkszających
ich dokáadnoĞü. JednakĪe w badaniach przeprowadzanych dla celów naukowych konieczne jest przeprowadzenie pewnych analiz, które umoĪliwią peáną kontrolĊ nad prowadzonym eksperymentem. Na rysunku 2 przedstawiono zagadnienia istotne z punktu widzenia
dokáadnoĞci okreĞlenia charakterystyki naprĊĪenie – odksztaácenie. Tematy wyróĪnione
na schemacie zostaną pokrótce scharakteryzowane w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu.
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Identy¿kacja zagadnieĔ eksperymentalnych istotnych z punktu widzenia dokáadnoĞci badaĔ [LipiĔski 2013]
Identi¿cation of experimental issues relevant with respekt to accuracy of soil [LipiĔski
2013]

Zmiana wskaĨnika porowatoĞci podczas wstĊpnego nasączania
W przypadku wykonywania badaĔ na rekonstruowanych w laboratorium gruntach
niespoistych naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na moĪliwoĞü popeánienia báĊdu w okreĞleniu wskaĨnika porowatoĞci. W standardowych badaniach, ze wzglĊdu na obecnoĞü
powietrza w porach podczas rekonstrukcji próbki i jej wstĊpnego nasączania, nie ma Īadnej
kontroli nad jej objĊtoĞcią, a przez to równieĪ nad wskaĨnikiem porowatoĞci. Taką kontrolĊ
moĪna uzyskaü przez zastosowanie wewnątrzkomorowego systemu do pomiaru przemieszczeĔ próbki. System taki umoĪliwia monitorowanie zmian objĊtoĞci próbki na kaĪdym etapie jej przygotowania. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku gruntów niespoistych zawierających frakcje drobną. Wynika to z podsiąku kapilarnego, który zaleĪy od
wielkoĞci ziaren i porów. Ksztaát menisków wody, tworzącej front zwilĪania, a wynikający
z podsiąku kapilarnego, powoduje ujemne ciĞnienie wody w porach, co zgodnie z zasadą
Terzaghiego jest przyczyną wzrostu naprĊĪeĔ efektywnych, a w konsekwencji – zmniejszenia objĊtoĞci wskutek ĞciĞliwoĞci. Naturalnie zmiana wskaĨnika porowatoĞci jest tym wiĊksza, im wiĊksza jest jego wartoĞü początkowa. NaleĪy zauwaĪyü, Īe na zmianĊ wskaĨnika
porowatoĞci (e) najbardziej podatne są grunty o duĪej wartoĞci początkowej e. Na rysunku
3 przedstawiono graniczne wartoĞci wskaĨników porowatoĞci ze wzglĊdu na wstĊpne nasączanie, w zaleĪnoĞci od zawartoĞci frakcji drobnej. Graniczna wartoĞü w tym przypadku
oznacza taką wartoĞü e, poniĪej której w trakcie wstĊpnego nasączania nie nastąpią niekontrolowane zmiany objĊtoĞci gruntu wywoáane podsiąkiem kapilarnym.
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Graniczna wartoĞü wskaĨnika porowatoĞci ze wzglĊdu na wstĊpne nasączanie dla gruntów o róĪnej zawartoĞci frakcji drobnej
Treshold void ratio during Àushing of reconstituted soil of various ¿nes content [LipiĔski
2013]

Zmiana naprĊĪenia efektywnego wskutek wysuszania
Etap przygotowania próbki jest równieĪ bardzo istotny w przypadku gruntów spoistych. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe wszystkie zmiany, jakie zachodzą w gruncie, są wynikiem zmiany naprĊĪeĔ efektywnych, w pierwszej kolejnoĞci naleĪaáoby zidenty¿kowaü
czynniki, które w procesie badania gruntu mogą mieü wpáyw na wartoĞü naprĊĪenia efektywnego. Szczegóáowa analiza czynników wpáywających na wartoĞü naprĊĪenia efektywnego wykazuje, Īe jego zmniejszenie moĪe byü spowodowane wieloma czynnikami
na etapie pobierania gruntu, transportu do laboratorium, przygotowywania próbki i zaáoĪenia jej do aparatu. Natomiast gáównym czynnikiem zwiĊkszającym wartoĞü naprĊĪenia
jest wysuszanie, które moĪe siĊ pojawiü zarówno na etapie przechowywania gruntu, jak
i przygotowywania próbki. Warto bliĪej przyjrzeü siĊ zagadnieniu wysuszania, poniewaĪ
ma ono niezwykle duĪy wpáyw na wyniki badania. Jednym z bardziej istotnych, a niedocenianych czynników wpáywających na stan gruntu jest wysuszanie podczas przygotowania
próbki. Stan próbki z gruntu spoistego podczas przygotowania zmienia siĊ, jeĪeli wyciĊta
próbka nie jest zabezpieczona membraną lub nie jest umieszczana w komorze staáej wilgotnoĞci. Wówczas w wyniku parowania zmniejsza siĊ wilgotnoĞü próbki, co powoduje
powstawanie ciĞnienia ssania, a zatem przy braku zmian naprĊĪenia caákowitego – zmianĊ wartoĞci naprĊĪenia efektywnego. Zmiana ta moĪe byü zmierzona za pomocą czujnika
ciĞnienia ssania. WartoĞci w ten sposób pomierzone okazują siĊ byü dosyü duĪe, jak wykazują badania Wesleya [1975] i Sandoriniego [1977]. Z wykresu przedstawionego przez
Baldiego i innych [1988], a przedstawionego na rysunku 4, wynika, Īe wartoĞü naprĊĪenia
efektywnego zaleĪy istotnie od wymiarów próbki, a precyzyjniej – od stosunku miĊdzy
jej powierzchnią i objĊtoĞcią. WaĪna jest równieĪ ĞciĞliwoĞü gruntu, a takĪe temperatura
otoczenia, wilgotnoĞü wzglĊdna i czas ekspozycji.
Architectura 13 (1) 2014

80

M.J. LipiĔski, M. Wdowska

m

en

si

ze

C - dla temperatury 23°C, wzglĊdna wilgotnoĞü 75%
m
A and B- temperature controlled at 20ÛC
m
50
C- temperature controlled at 23ÛC,
x
relative humidity 75%
m

sp
ec
i

zmiana naprĊĪenia Ğredniego w próbce wskutek
parowania, Δp'0 [kPa]
zmiana
naprĊĪenia
Ğredniego
changes
in initial
mean effe[ctive
stress
w próbce
Δp'0 wskutek
[kPa] dueparowania
to drying Δp'0, kPa

C

A i B - dla temperatury 20°C

100

50

Pr

ka
ób

o

w

ym

ia

c
ra

h

38

m

38

m

m

x7

6m

m

A

m
7 1m
152m m

0

0

15

x 14

2m

m

m
x 304m
mm
38m m x 76

30

45

B
60

czas,[min]
minuty
czas
– time/ time,
[min] minutes
A : Prekonsolidowane iáy londyĔskie (Sandroni
[Sandorini1977)
1977]
B : Pomiary Δp'0 w sáabym ile Mucking [Wesley
(Wesley 1975)
1975]
C : Oszacowania dla iáu pylastego Pontida

A : Prekonsolidowane
iáy londyĔskie
(Sandroni
1977)
Estimates for samples
of stiff London
Clay
by Sandorini [1977]
B : Pomiary
soft
Mucking
clay by
Wesley [1975]
Measurements
of Δp'0ile
Δp'0 w sáabym
Mucking
(Wesley
1975)
Estimates fordla
samples
of Pontida
Silty Clay
C : Oszacowania
iáu pylastego
Pontida

Rys. 4.
Fig. 4.

Wpáyw czasu ekspozycji niezabezpieczonej próbki z gruntu spoistego na zmianĊ początkowego naprĊĪenia Ğredniego wskutek wysychania [Baldi i in. 1988]
Effects of drying on the initial mean effective stress in cohesive soils [Baldi et al. 1988]

Wpáyw niepeánego nasycenia gruntu na charakterystyki z badaĔ
Grunt spoisty zalegający w záoĪu podczas pobierania próbek ulega odciąĪeniu, w wyniku czego stopieĔ wilgotnoĞci takiego materiaáu spada i wówczas w porach gruntu znajduje
siĊ zarówno woda, jak i gaz. W wyniku odciąĪenia gruntu powstaje destrukturyzacja spowodowana powrotem uprzednio rozpuszczonego gazu do fazy gazowej wraz z nastĊpującymi po niej procesami desaturacji i dekonsolidacji. ObecnoĞü gazu w porach wpáywa na
potencjalny przebieg charakterystyki naprĊĪenie – odksztaácenie i ĞcieĪek naprĊĪeĔ efektywnych. Ilustracją tego mogą byü wyniki badaĔ przeprowadzone w aparacie trójosiowym w warunkach bez odpáywu pokazane na rysunku 5 [Lunne i in. 2001]. Na szczególną uwagĊ zasáuguje przeĞledzenie ĞcieĪki naprĊĪeĔ efektywnych dla próbki posiadającej
w porach 100% gazu. W przebiegu ĞcieĪki widaü wyraĨnie nieciągáoĞü – poziomy odcinek spowodowany przyrostem ciĞnienia wody w porach, niewynikającym z przyrostu
naprĊĪenia stycznego. Przyrost ten wynika wáaĞnie ze zmiany struktury gruntu spowodowanej zmianą objĊtoĞci najwiĊkszych porów, wywoáanej powrotem rozpuszczonego
gazu do fazy gazowej i rekonsolidacją gruntu. Zakres przyrostu ciĞnienia wody w porach
w badaniach bez odpáywu wynika z początkowej koncentracji gazu, a zatem poĞrednio
od stopnia naruszenia struktury gruntu. Dowodzi to jednoznacznie, Īe po umieszczeniu
próbki w aparacie naleĪy odtworzyü jej stan wypeánienia porów wodą w taki sposób, aby
charakterystyki uzyskiwane z badaĔ byáy miarodajne. W tym celu naleĪy próbkĊ poddaü
procesowi nasączania metodą ciĞnienia wyrównawczego [LipiĔski i Wdowska 2004].
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Wpáyw obecnoĞci gazu w porach gruntu na charakterystyki naprĊĪenie – odksztaácenie
i ĞcieĪki naprĊĪenia efektywnego [Lunne i in. 2001]
InÀuence of gas presure in pores on stress paths and stress-strain characteristics of soil
[Lunne et al. 2001]

Korekta dewiatora podczas Ğcinania
Zaawansowane procedury badaĔ wymagają uwzglĊdnienia wielu poprawek na etapie
Ğcinania gruntu, które wynikają z róĪnych czynników. WaĪniejsze z nich dotyczą korekty ze wzglĊdu na zakres odksztaácenia, zastosowany drenaĪ w postaci pasków bibuáy
¿ltracyjnej, tarcie táoka, membrany czy obliczania powierzchni. Szczegóáowe omówienie przyczyn koniecznoĞci wprowadzania tych poprawek przedstawione zostaáo przez
Germaine i Ladda [1988]. WartoĞü poprawki okreĞla siĊ w postaci korekty dewiatora
naprĊĪenia znormalizowanego ze wzglĊdu na jego wartoĞü, poniewaĪ wartoĞci poprawek
zmieniają siĊ wraz ze stopniem mobilizacji dewiatora naprĊĪenia. Na rysunku 6 przedstawiono za Germainem i Laddem relatywny wpáyw poszczególnych czynników na wartoĞü
poprawki koniecznej do uwzglĊdnienia. Analiza danych na rysunku jednoznacznie wskazuje na koniecznoĞü stosowania tego rodzaju poprawek, zwáaszcza dla gruntów sáabych i przy
maáych wartoĞciach dewiatora naprĊĪenia.
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Wpáyw róĪnych czynników na wymaganą wielkoĞü korekty dewiatora naprĊĪenia zadawanego w trakcie Ğcinania [Germaine i Ladd 1988]
InÀuence of various corrections on camputed shear stress for constant volume triaxial
compression [Germaine and Ladd 1988]

WYTRZYMAàOĝû GRUNTU
W przypadku wytrzymaáoĞci dla danego rodzaju gruntu najwaĪniejszymi czynnikami
determinującymi jej wartoĞü są historia stanu naprĊĪenia i warunki odpáywu. Te dwa
czynniki powodują, Īe istnieje pewne zamieszanie w odniesieniu do interpretacji wyników badania wytrzymaáoĞci. Eurokode 7 jednoznacznie reguluje tĊ kwestiĊ, formuáując
jasno, Īe wytrzymaáoĞü okreĞlana na podstawie badaĔ z odpáywem jest reprezentowana
przez kąt tarcia wewnĊtrznego (ĳ’) i spójnoĞü (c’). Oczywiste jest, Īe wielkoĞci te są odniesione do naprĊĪeĔ efektywnych. W przypadku badaĔ bez odpáywu wytrzymaáoĞü jest
reprezentowana przez jedną wielkoĞü, która jest okreĞlana jako wytrzymaáoĞü w warunkach bez odpáywu i oznaczana jako cu lub Ĳfu. Ze wzglĊdu na fakt, Īe wartoĞü wytrzymaáoĞci bez odpáywu zaleĪy od naprĊĪenia efektywnego poprzedzającego etap Ğcinania, czĊsto otrzymaną wartoĞü normalizuje siĊ ze wzglĊdu na pionowe naprĊĪenie efektywne.
Opisane powyĪej podejĞcie jak do tej pory nie jest zbyt popularne w Polsce. Wynika
to z faktu, Īe projektanci przyzwyczajeni są do wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞci, niezaleĪnie od warunków odpáywu. Taka sytuacja jest poniekąd usprawiedliwiona,
poniewaĪ w literaturze geotechnicznej moĪna znaleĨü róĪne interpretacje. Przykáadowo
w znakomitej monogra¿i Bishopa i Henkela z 1962 roku poĞwiĊconej badaniom trójosioActa Sci. Pol.
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naprĊĪenie styczne
shear stress

wym moĪna znaleĨü interpretacjĊ badaĔ z odpáywem i bez odpáywu na jednym wykresie,
z którego wynika, Īe badania bez odpáywu moĪna równieĪ wyraĪaü za pomocą kąta tarcia wewnĊtrznego (ĳ’) – rysunek 7. Z wykresu wynika, Īe kąt tarcia wewnĊtrznego dla
obydwu rodzajów badaĔ (z odpáywem i bez odpáywu) jest taki sam. Ta pozorna zgodnoĞü
wynika z faktu, Īe w przeszáoĞci podrĊczniki do mechaniki gruntów opisywaáy zachowanie siĊ gruntów sáabych, czyli normalnie skonsolidowanych i lekko prekonsolidowanych,
jako powodujących najwiĊksze problemy noĞnoĞci i odksztaácalnoĞci. Dla tego rodzaju
gruntów ĞcieĪki naprĊĪeĔ efektywnych z obydwu rodzajów badaĔ są bardzo zbliĪone
i w związku z tym istnieje nacisk ze strony projektantów, aby wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci w warunkach bez odpáywu interpretowaü w kategoriach kąta tarcia wewnĊtrznego
i spójnoĞci.
BEZ ODPàYWU
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effective stresses
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i caákowite
FULLY DRAINED
total & effective stresses

Δu
Rys. 7.
Fig. 7.
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Koáa Mohra dla badaĔ z odpáywem i bez odpáywu na próbkach normalnie skonsolidowanych do takiego samego naprĊĪenia [Bishop i Henkel 1962]
Mohr stress circles for both drained and undrained tests on samples consolidated under
the same all-round pressure p [Bishop and Henkel 1962]

JednakĪe sytuacja zmienia siĊ znacząco, jeĪeli uwzglĊdni siĊ historiĊ stanu naprĊĪenia. WytrzymaáoĞü w warunkach bez odpáywu gruntów spoistych zaleĪy od tych samych
czynników co wytrzymaáoĞü w warunkach z peánym odpáywem, jednakĪe czynnik historii naprĊĪenia jest jeszcze bardziej uwidoczniony. Wyidealizowane zachowanie siĊ gruntów normalnie skonsolidowanych oraz prekonsolidowanych w warunkach bez odpáywu
przedstawiono na rysunku 8. W przypadku próbek normalnie skonsolidowanych w warunkach bez odpáywu ĞcieĪka naprĊĪeĔ efektywnych odchyla siĊ w lewą stronĊ wskutek
kontraktywnego zachowania, a tym samym generowania nadwyĪki ciĞnienia wody w porach o wartoĞci dodatniej. ĝcieĪka ta stanowi jednoczeĞnie graniczną powierzchniĊ stanu
dla danej wartoĞci porowatoĞci. Natomiast w warunkach z odpáywem ĞcieĪka naprĊĪeĔ
efektywnych ukáada siĊ na granicznej powierzchni stanu, przy czym jednoczeĞnie próbka
zmniejsza swoją objĊtoĞü. Zmniejszenie objĊtoĞci oraz generowanie dodatniej nadwyĪki
ciĞnienia wody w porach jest konsekwencją tego, Īe punkt początkowy ĞcieĪki naprĊĪeĔ
efektywnych na etapie Ğcinania znajduje siĊ na prawo od linii stanu krytycznego, czyli po
jej tzw. mokrej stronie.
W przypadku gruntów lekko prekonsolidowanych obserwuje siĊ analogiczne zachowanie do opisanego powyĪej, co skutkuje tym, Īe ĞcieĪka naprĊĪenia znajduje siĊ po
„mokrej” stronie linii stanu krytycznego.
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a

b

Rys. 8.
Fig. 8.

ĝcieĪki naprĊĪeĔ w warunkach bez odpáywu gruntu spoistego a – normalnie skonsolidowanego, b – prekonsolidowanego [Head 1992]
Stress path of total and effective stresses for an undrained triaxial compression test on soil
a – normally-consolidated, b – overconsolidated [Head 1992]

Odmienne zachowania obserwuje siĊ natomiast w przypadku gruntów silnie prekonsolidowanych. W warunkach bez odpáywu ĞcieĪka naprĊĪenia efektywnego odchyla siĊ
w prawą stronĊ w wyniku generowania ujemnej nadwyĪki ciĞnienia wody w porach,
przy czym zniszczenie próbki czĊsto nastĊpuje przed osiągniĊciem linii stanu krytycznego. W warunkach z odpáywem próbka gruntu zachowuje siĊ dylatywnie, pomimo początkowego zmniejszenia siĊ wskaĨnika porowatoĞci. Przez analogiĊ do zachowania siĊ
gruntów normalnie skonsolidowanych generowanie ujemnej nadwyĪki ciĞnienia wody
w porach oraz zwiĊkszanie objĊtoĞci próbki jest konsekwencją tego, Īe ĞcieĪka naprĊĪenia efektywnego znajduje siĊ na lewo od linii stanu krytycznego, czyli po jej tzw. suchej
stronie. MoĪna powiedzieü wiĊc, Īe w warunkach bez odpáywu w przypadku gruntów
normalnie skonsolidowanych oraz lekko prekonsolidowanych proces Ğcinania wywoáuje
redukcjĊ wartoĞci Ğredniego efektywnego naprĊĪenia, sprawiając jednoczeĞnie, Īe grunty te wykazują mniejszą wytrzymaáoĞü oraz wiĊkszą odksztaácalnoĞü niĪ w warunkach
z odpáywem. Proces odwrotny obserwuje siĊ w przypadku gruntów silnie prekonsolidowanych, przy których Ğcinaniu w warunkach bez odpáywu Ğrednie efektywne naprĊĪenie
Acta Sci. Pol.
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gáówne roĞnie, czyniąc tym samym je bardziej wytrzymaáymi i mniej odksztaácalnymi
niĪ w warunkach z odpáywem.
O tym, jak bardzo wytrzymaáoĞü bez odpáywu zaleĪy od historii stanu naprĊĪenia,
moĪna siĊ przekonaü, analizując zaleĪnoĞü znormalizowanej wartoĞci wytrzymaáoĞci
w zaleĪnoĞci od wskaĨnika prekonsolidacji OCR, wyznaczoną dla Ğrednio plastycznego iáu, a przedstawioną na rysunku 9. Wszystkie próbki byáy przygotowywane z pasty
gruntowej, a nastĊpnie prekonsolidowane mechanicznie i po zakoĔczeniu konsolidacji
odciąĪane. Po ustabilizowaniu odksztaáceĔ próbka byáa Ğcinana w warunkach bez odpáywu. Warto zaznaczyü, Īe analogiczne wykresy dla gruntów naturalnych mają istotnie
róĪniący siĊ przebieg. NaleĪy równieĪ zauwaĪyü, Īe dla gruntów naturalnych parametrem
opisującym historiĊ stanu naprĊĪenia jest wskaĨnik prekonsolidacji wáaĞciwej YSR.
2
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Rys. 9.
Fig. 9.

wskaĨnik prekonsolidacji – overconsolidarion ratio OCR, -

10

Znormalizowana wytrzymaáoĞü w warunkach bez odpáywu w zaleĪnoĞci od wskaĨnika
prekonsolidacji OCR
Normalised undrained shear strength agains OCR

PARAMETRY ODKSZTAàCENIOWE
Najistotniejszymi czynnikami determinującymi wartoĞci moduáów odksztaácenia są
efektywne naprĊĪenie normalne i zakres odksztaácenia, do którego odnosi siĊ parametr
okreĞlający sztywnoĞü gruntu. Aby uĞwiadomiü sobie koniecznoĞü przestawienia siĊ na
myĞlenie o sztywnoĞci gruntu w kategoriach zakresu odksztaáceĔ, warto przyjrzeü siĊ porównaniu wielkoĞci moduáów, zilustrowanym na rysunku 10. Na wykresie przedstawiono
wartoĞci moduáów dla piasku drobnego zagĊszczonego (ID > 0,75) wedáug dwóch róĪnych
Ĩródeá. Pierwsze odnosi siĊ do rekomendacji pochodzącej z normy PN-81/B-03020, natomiast drugie opiera siĊ na formule empirycznej wyprowadzonej na podstawie wysokiej
jakoĞci badaĔ trójosiowych z zastosowaniem wewnątrzkomorowego pomiaru przemieszczeĔ. Formuáa ta pozwala na uwzglĊdnienie wielkoĞci naprĊĪenia, jak równieĪ zakresu
odksztaáceĔ i ma nastĊpującą postaü:
E=

b + a( p '− pref )

εn
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moduá odksztaácenia
deformation modulus, E [MPa]

gdzie: pƍ
– Ğrednie naprĊĪenie efektywne [MPa],
pref
– Ğrednie naprĊĪenie odniesienia (przyjmowane 0,1 MPa),
İ
– odksztaácenie pionowe [%],
b, a, n – parametry empiryczne.
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odksztaácenie pionowe – vertical strain, ε [%]

Rys. 10. Porównanie wartoĞci moduáu odksztaácenia dla zagĊszczonego piasku drobnego wg PN-81/B-03020 i LipiĔskiego [2012]
Fig. 10. Comparison of Young’s modulus distribution of ¿ne sand according to PN-81/B-03020
and Lipinski [2012]

WielkoĞü parametru n zmienia siĊ w niewielkim zakresie 0,54–0,59. Dla piasku
drobnego zagĊszczonego do wskaĨnika porowatoĞci 0,62 formuáa przybiera nastĊpującą postaü:
E=

12,3 + 35, 4 ( p '− 0,1)

ε 0,58

(2)

Szczegóáowe wyprowadzenie powyĪszego wzoru moĪna znaleĨü w pracy LipiĔskiego
[2013]. Porównanie wartoĞci moduáów na rysunku 10 wykazuje, Īe w roboczym zakresie
odksztaáceĔ wartoĞci moduáów pochodzących z badaĔ mogą byü nawet szeĞciokrotnie
wiĊksze aniĪeli te sugerowane przez normĊ PN-81/B-03020. WartoĞci osiadaĔ wysokich
budynków, gdzie obliczenia wykonywano na podstawie moduáów okreĞlonych z badaĔ,
nie pozostawiają Īadnych wątpliwoĞci, które wartoĞci lepiej opisują rzeczywistoĞü.
Bardzo istotny wpáyw zakresu odksztaáceĔ na rozkáad sztywnoĞci dotyczy takĪe gruntów spoistych. Analiza zmiennoĞci moduáu odksztaácenia powinna uwzglĊdniaü najwaĪniejsze czynniki mające wpáyw na wartoĞü tego parametru. Oprócz omawianego powyĪej
wpáywu zakresu odksztaácenia nie moĪna nie uwzglĊdniü dwóch pozostaáych, którymi
w przypadku gruntów spoistych są historia stanu naprĊĪenia oraz jego aktualna wartoĞü.
Naturalnie obydwie wielkoĞci odnoszą siĊ do naprĊĪeĔ efektywnych. Ze wzglĊdu na fakt,
Īe zmiana tych wielkoĞci wzajemnie siĊ kompensuje, wydaje siĊ celowe zastosowanie
podejĞcia opartego na normalizacji sztywnoĞci gruntu (w tym przypadku reprezentowanej przez moduáu odksztaácenia E) ze wzglĊdu na jedną z tych wielkoĞci. Opierając siĊ
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na wynikach badaĔ przeprowadzonych dla gruntów rekonstruowanych oraz naturalnych
(o nienaruszonej strukturze), moĪna wyprowadziü wzór dla konkretnego rodzaju gruntu,
który uwzglĊdnia wszystkie elementy skáadające siĊ na wielkoĞü sztywnoĞci w gruncie
spoistym, tj.: skáadową pionową naprĊĪenia efektywnego (ı’v0), naprĊĪenie prekonsolidacji wáaĞciwej (ı’Y) i zakres odksztaácenia pionowego (İ1).
Takie podejĞcie zostaáo zrealizowane i przedstawione przez LipiĔskiego i Wdowską
[2012] dla silnie prekonsolidowanego gruntu spoistego o wskaĨniku plastycznoĞci z zakresu 10–20%. Ostateczny wzór na wielkoĞü moduáu odksztaácenia dla tego gruntu jest
nastĊpujący:
§E·
( E )OC = ¨ ' ¸ ⋅ σ v' 1− (0,08ln ε + 0,4) ⋅ σ Y' (0,08ln ε + 0,4)
© σ ¹ NC

(3)

ZgodnoĞü obliczonego w ten sposób moduáu z jego wartoĞciami pomierzonymi przedstawiono na rysunku 11.
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Rys. 11. Porównanie wartoĞci pomierzonych i obliczonych moduáu odksztaácenia przy wykorzystaniu formuáy uwzglĊdniającej zakres odksztaáceĔ i wskaĨnik prekonsolidacji wáaĞciwej
YSR
Fig. 11. Comparison of measured and calculated values of deformation moduli

NaleĪy podkreĞliü, Īe wielkoĞü naprĊĪenia prekonsolidacji wáaĞciwej (ı’Y) do tego
wzoru powinna byü okreĞlona w sposób miarodajny, najlepiej na podstawie metody opartej na badaniach w aparacie trójosiowym, wykorzystującej zjawisko dylatancji gruntu
[Wdowska 2010].
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PODSUMOWANIE
Szybki rozwój dziedzin dziaáalnoĞci inĪynierskiej spowodowaá jednoczesne istnienie
kilku standardów okreĞlania i interpretacji parametrów geotechnicznych. NajwaĪniejsze
z nich dotyczą norm geotechnicznych funkcjonujących przed 1989 rokiem, a takĪe obowiązującego obecnie Eurokodu 7. JednakĪe normy te nie mogą zastąpiü dobrej praktyki
laboratoryjnej uwzglĊdniającej najbardziej aktualne, a jednoczeĞnie zwery¿kowane procedury badaĔ oraz podejĞcia do ich interpretacji. W artykule przedstawiono najwaĪniejsze
czynniki, które powinny byü uwzglĊdnione podczas wykonywania badaĔ laboratoryjnych
na róĪnego rodzaju gruntach. Odniesiono siĊ do interpretacji badaĔ wytrzymaáoĞciowych w
kontekĞcie wymagaĔ Eurokodu 7. Przedstawiono przykáadowe zaleĪnoĞci dla gruntu niespoistego i spoistego, pozwalające na okreĞlenie moduáu odksztaácenia przy uwzglĊdnieniu
zakresu odksztaáceĔ, do którego jest on okreĞlony, a takĪe stanu naprĊĪenia i jego historii.

PIĝMIENNICTWO
Andresen A., Kolstad P., 1979. The NGI Samplers for Undisturbed Sampling of Clays and Representative Sampling of Coarser materials. Proceedings of the International Conference of Soil
Sampling. Singapore, 1–9.
Baldi G., Hight D.W., Thomas G.E., 1988. A reevaluation of conventional triaxial test methods.
ASTM STP 977, 219–263.
BaraĔski T., LipiĔski M.J., Wolski W., 1990. Ocena naruszenia struktury gruntów spoistych przy
pobieraniu próbek NNS. IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Kraków, 1, 395–402.
Bishop A.W., Henkel D.J., 1962. The measurement of Soil Properties in the Triaxial Test. Edward
Arnold, London.
DeGroot D.J., Landon M.M., 2007. Laboratory testing of undisturbed soft clay samples to determine engineering design parameters. Studia Geotecnica et Mechanica 1–2, 23–37.
Germaine J.T., Ladd C.C., 1988. Triaxial testing of saturated cohesive soils: State-of-the-Art Paper.
Proceedings, Symposium on Advanced Triaxial Testing of Soil and Rock, ASTM, STP
977, 421–459.
Head K.H., 1992. Manual of Soil Laboratory Testing. Pentech Press, London.
Hight D.W., 2013. Assessing sample quality prior to laboratory testing. Written version of Panel
presentation during the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering – Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks. Proceedings of the conference
(part 4), 285–287.
LipiĔski M.J., 2012. Wybrane kryteria okreĞlania parametrów gruntów naturalnych. InĪynieria
Morska i Geotechnika 4, 267–277.
LipiĔski M.J., 2013. Kryteria wyznaczania parametrów geotechnicznych. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa.
LipiĔski M.J., Wdowska M.K., 2004. Kryteria nasączania gruntów prekonsolidowanych metodą
ciĞnienia wyrównawczego. Wspóápraca budowli z podáoĪem gruntowym. II Problemowa
Konferencja Geotechniczna, Biaáystok – BiaáowieĪa, 2, 71–81.
LipiĔski M.J., Wdowska M.K., 2012. A strain dependent stiffness of stiff cohesionless and cohesive
soils. Studia Geotechnica et Mechanica (w druku).
Lunne T., Berre T., Strandvik S., 1997. Sample Disturbance Effects in Soft Low Plasticity Norwegian Clay. Proceedings of Conference on Recent Developments in Soil and Pavement
Mechanics, Rio de Janeiro, 81–102.

Acta Sci. Pol.

Wybrane standardy okreĞlania parametrów geotechnicznych...

89

Lunne T., Berre T., Strandvik S., Andersen K.H., Tjelta T.I., 2001. Deep water sample disturbance
due to stress relief. Norwegian Geotechnical Institute, Oslo.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞü 2: Rozpoznanie i badanie
podáoĪa gruntowego.
Sandorini S.S., 1977. The Strength of London Clay in Total and Effective Stress Terms. Ph.D. thesis. University of London, London.
Tanaka H., Horng V., 2010. Effects of geometric designs of tube sampler on sample quality of soft
clays. The 4th International Workshop on soil parameters from in situ and laboratory
tests. PoznaĔ, Poland, 423–434.
Terzaghi K., Peck R.B., Mesri G., 1996. Soil Mechanics In Engineering Practice. John Wiley and
Sons, New York.
Wdowska M., 2010. Wpáyw historii naprĊĪenia na odksztaácalnoĞü gruntów spoistych. Rozprawa
doktorska. Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Wesley L.D., 1975. InÀuence of Stress Path and Anisotropy on the Behaviour of a Soft Alluvial
Clay. Ph.D thesis. University of London, London.

SELECTED STANDARDS IN EVALUATION OF GEOTECHNICAL
PARAMETERS DERIVED FROM LABORATORY TESTS
Abstract. In the last period of progress in geotechnical engineering in Poland, some existing standards concerning evaluation of soil parameters as well as interpretation of laboratory tests results can be observed. A concise characteristic of these standards including
rational of their existence is presented in the paper. Next, attention was drawn to the most
important aspects of laboratory tests determining the test results. The most popular method
for evaluation of sample quality was shown with use of deep subsoil example. The most
important factors affecting test quality were also presented. Reference was made to interpretation of shear strength results as well as to evaluation of stiffness accounting for strain
range and stress level.
Key words: laboratory tests, test procedures, shear strength, stiffness
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