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Porównanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie 
uzyskanych na podstawie różnych norm i zaleceń
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Streszczenie

Celem programu badań było porównanie wyników oznaczania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na 
rozciąganie uzyskanych podczas procedur badawczych zapisanych w Polskich Normach oraz zaleceniach Międzyna-
rodowego Towarzystwa Mechaniki Skał (ISRM). Łącznie wykonano 130 eksperymentów jednoosiowego ściskania, 
punktowego obciążania oraz poprzecznego ściskania (tzw. testów brazylijskich) na próbkach skalnych wykonanych 
z granitu, wapienia i piaskowca. Właściwości geometryczne próbek dobierano w zależności od stosowanej metody 
badawczej, a następnie analizowano zależności między smukłością próbki i jej kształtem a uzyskanymi wartościami 
wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie.

Wyniki badań wykazały, że uzyskiwane w laboratorium wartości wytrzymałości na rozciąganie i na ściska-
nie silnie zależą od smukłości próbki, której różne wartości narzucają rożne normy i zalecenia ISRM, przy czym 
wrażliwość ta była znacznie większa w przypadku wytrzymałości na ściskanie. 

Badania wykazały także wątpliwą przydatność tzw. testu punktowego obciążania do wyznaczania wytrzyma-
łości skały na ściskanie i ewentualnego szacowania jej wytrzymałości na rozciąganie.

Słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, próbka foremna, próbka nieforemna, 
smukłość próbki, polska norma, eurokod, zalecenia ISRM

1. Wstęp

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat na terenie Małopolski rozwój inwestycji drogowych i ko-
lejowych zaowocował wzmożonym zapotrzebowaniem na laboratoryjne badania geotechniczne materiałów 
skalnych. Celem badań jest zazwyczaj oznaczenie wartości wytrzymałościowych stałych materiałowych, 
najczęściej wytrzymałości na ściskanie, rzadziej wytrzymałości na rozciąganie. Coraz częściej też zlecenio-
dawcy oczekują oznaczenia stałych odkształceniowych (modułu odkształceń podłużnych i współczynnika 
odkształceń poprzecznych) a nawet parametrów hipotezy wytężeniowej Coulomba-Mohra czyli kohezji 
i kąta tarcia wewnętrznego. 

Taki wzrost zapotrzebowania na badania laboratoryjne i poszerzenie się pożądanego ich zakresu 
świadczą, że, jak się wydaje, z jednej strony – inwestorzy oczekują „oszczędniejszego” projektowania, 
bez zastępowania luk we wiedzy wysokimi wartościami współczynników bezpieczeństwa, a z drugiej – że 
inwestycje wkraczają na coraz trudniejszy geologicznie teren, w którym prowadzenie jakichkolwiek robót 
geotechnicznych nie jest możliwe bez dokładnego rozpoznania geologicznego i określenia właściwości 
mechanicznych podłoża.

Taka sytuacja nakłada na laboratoria badawcze obowiązek wykonywania niezbędnych badań w sposób 
bardzo świadomy. Przez termin „świadomy” rozumieją autorzy sytuację, w której personel laboratorium nie 
działa automatycznie, ale na każdym etapie badań kontroluje ich metodykę i modyfikuje ją w taki sposób, 
aby uzyskać wiarygodny wynik. Takie postępowanie wymaga doskonałej znajomości procedur badawczych 
i często narzuca wykonanie swego rodzaju „testów kalibracyjnych” dla dokładnego poznania aparatury 
badawczej oraz toru pomiarowego.
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Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie dla sposobu wykonywania badań laboratoryjnych jest nor-
malizacja procedur badawczych. Jest ona prowadzona równolegle w obrębie państw narodowych (np. polskie 
normy PN czy niemieckie normy DIN) na poziomie Unii Europejskiej (tzw. „eurokody” które w Polsce 
mają oznaczenie PN-EN), oraz poprzez działalność stowarzyszeń naukowych, przy czym dla badań skał 
kluczowe są zalecenia formułowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Mechaniki Skał (International 
Society for Rock Mechanics – ISRM). 

Należy z ubolewaniem stwierdzić, że normalizacja ta przyczynia się do wzrostu bałaganu na rynku 
badań, ponieważ normy i zalecenia opracowywane przez poszczególnych decydentów często zawierają po-
stanowienia istotnie różniące się od siebie, przy czym najwięcej tych różnic dotyczy tzw. smukłości próbki, 
zdefiniowanej – w przypadku próbki foremnej – jako iloraz jej najdłuższego i najkrótszego wymiaru. Oznacza 
to, że dla próbki walcowej o wysokości h i średnicy d smukłość zdefiniowana jest wzorem:

 λ = h : d (1)

a dla próbki prostopadłościennej o wysokości h, której podstawą jest kwadrat o boku a, smukłość wyraża 
się wzorem:

 λ = h : a (2)

Badania nad wpływem smukłości próbki na jej wytrzymałość były już prowadzone wielokrotnie i od 
bardzo dawna. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wyniki takich badań pokazali jeszcze w XX wieku 
Obert i in (1946), Dreyer i Borchert (1961) oraz Mogi (1966), a w Polsce Kidybiński (1982, str. 12). Auto-
rzy zdecydowali się na ich powtórzenie dobierając smukłości próbek zgodnie z postanowieniami różnych 
norm i zaleceń. 

2. Oznaczanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie  
i rozciąganie – informacje ogólne

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszej pracy, było wyznaczania dwóch stałych 
materiałowych: wytrzymałości na ściskanie Rc, oraz wytrzymałości na rozciąganie Rr. Wybór ten wynikał 
z faktu, że zleceniodawcy najczęściej oczekiwali od zespołu badawczego wyznaczenia tych dwóch stałych 
materiałowych. Procedury badawcze dobierano korzystając z:

– listy obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski norm, którą ustalono na podstawie informacji 
znajdujących się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN (01 I 2020),

– dwutomowego zbioru zaleceń Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał Ulusay i Hudson 
(2007a), Ulusay (2015), dla którego w dalszej części pracy używane będzie określenie „zalecenia 
ISRM”. 

2.1. Oznaczanie wytrzymałości skał na ściskanie – Rc

Wytrzymałość skały na ściskanie jest tą wielkością, którą podczas badania właściwości mechanicz-
nych skał zazwyczaj wyznacza się jako pierwszą. Jest to z jednej strony konsekwencją pewnej intuicyjnej 
łatwości rozumienia tego parametru, a z drugiej pozornej prostoty eksperymentu, na podstawie którego 
wielkość ta jest wyznaczana. Eksperyment ten to zazwyczaj test jednoosiowego ściskania, a użycie słów 
„pozorna prostota” wynika z faktu, iż w rzeczywistości na jego przebieg wpływa bardzo wiele czynników, 
które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do istotnych różnic w uzyskiwanych dla jednej skały 
wartościach Rc, co analizował już w swojej pracy Nowakowski (2014).

W zależności od rodzaju próbki, która jest przedmiotem eksperymentu, wytrzymałość na ściskanie 
wyznacza się na dwa możliwe sposoby:

• badaniem na próbce foremnej (walcowej lub prostopadłościennej) – testem jednoosiowego ściskania 
(ang. uniaxial compression test),

• badaniem na próbce nieforemnej – testem punktowego obciążania (ang. point load test), czasem 
nazywanym także testem Franklina.
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Postanowienia normowe oraz zalecenia ISRM sformułowane dla tych dwóch testów wytrzymało-
ściowych wyglądają następująco:

a) test jednoosiowego ściskania
PN-B-04110:1984 – w języku polskim
Jest to wycofana już norma z Sektora Budownictwo i Konstrukcje Budowlane. Oznacza to, że pro-

cedury w niej zapisane nie są formalnie obowiązujące, ale starsze pokolenie inżynierów ma nadal odruch 
posługiwania się w obliczeniach statycznych wartością Rc wyznaczoną w oparciu o ten dokument.

PN-G-04303:1997 – w języku polskim
Norma z Sektora Górnictwo, którą należy uznać za obowiązującą; sprawdzenie w źródle PKN 

 (01 I 2020) nie wykazało jej jako wycofanej. Ponowne sprawdzenie na stronie internetowej PKN wykonane 
26 X 2020 nie wykazało żadnych zmian w statusie tej normy.

PN-EN 1926:2007 – wersja angielska
Norma obowiązująca z Sektora Budownictwo i Konstrukcje Budowlane, która powinna być używana 

zamiast PN-B-04110:1984.

Ulusay i Hudson (2007b) – w języku angielskim
Zalecenia ISRM sformułowane w oparciu o klasyczną już dzisiaj pracę Bieniawskiego i in. (1979). 

Zawierają – oprócz opisu metodyki wyznaczania wytrzymałości na ściskanie – także opis sposobu wyzna-
czania odkształceniowych stałych materiałowych.

Każdy z wymienionych powyżej dokumentów narzuca własne wymagania wobec wielkości i smukło-
ści stosowanych do badań próbek. Wymagania te, w odniesieniu do próbek walcowych, zestawiono poniżej 
w tabeli 1. Jak widać z tego zestawienia wymagania dotyczące średnic próbek można uznać za zbliżone 
natomiast wymagania dotyczące smukłości różnią się w sposób istotny. Z tego też względu podczas wykony-
wanych badań przyjęto jednakową wartość średnicy badanych próbek d ≈ 44 mm, natomiast ich wysokość h 
dobierano tak, aby spełniała warunek smukłości według kolumny 3 tabeli 1.

Tab. 1. Średnice i smukłości próbek wymagane przez poszczególne normy i zalecenia dla testu jednoosiowego ściskania

Nazwa dokumentu Średnica próbki d
[mm]

Smukłość próbki λ
(wg wzoru (1)

1 2 3
PN-B-04110:1984 d = 50±3 mm λ = 1,0
PN-G-04303:1997 42,0 mm ≤ d ≤ 54,0 mm λ = 2,0
PN-EN 1926:2007 d = 70±5 mm lub d = 50±5 mm λ = 1,0

Ulusay & Hudson (2007b) d ≈ 54 mm λ = 2,5 – 3,0

b) test punktowego obciążania
W przypadku, gdy materiał nie pozwala na wycięcie próbki foremnej (jak to często bywa na przykład w 

przypadku skał pochodzących z tzw. fliszu karpackiego) należy stosować procedury badawcze umożliwiające 
oszacowanie wartości wytrzymałości badanego materiału na ściskanie wykorzystując próbki nieforemne. 
Zalecenia dotyczące sposobu wykonywania takich eksperymentów znaleźć można w dwóch dokumentach:

PN-G-04307:1998 – w języku polskim
Norma z Sektora Górnictwo, którą należy uznać za obowiązującą; sprawdzenie w źródle PKN 

 (01 I 2020) nie wykazało jej jako wycofanej. Ponowne sprawdzenie na stronie internetowej PKN wykonane 
26 X 2020 nie wykazało żadnych zmian w statusie tej normy.

Ulusay i Hudson (2007c) – w języku angielskim
Zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał dotyczące metodyki wykonywania testu 

punktowego obciążania oraz wykorzystywania jego wyników do wyznaczania wytrzymałości badanego 
materiału na ściskanie opracowane są w oparciu o prace Franklina i in. (1985) i Brooka (1985).

Spośród dwóch wymienionych wyżej dokumentów normę PN-G-04307:1998 należy uznać za bez-
użyteczną z przyczyn, które omówił już Nowakowski (2014) i które nie będą w tym miejscu powtarzane. 

Porównanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie uzyskanych na podstawie...
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Natomiast Ulusay i Hudson (2007c) wyróżniają – w zależności od kształtu próbki i sposobu przyłożenia 
siły obciążającej – 4 rodzaje testu punktowego obciążania:

(i) test „po średnicy rdzenia” lub „średnicowy” (ang. diametral test),
(ii) test „po osi rdzenia” lub „osiowy” (ang. axial test),

(iii) test „na bloczku” lub „bloczkowy” (ang. block test),
(iv) test „na nieregularnej bryle” (ang. irregular lump test).

Na rysunku 1, pokazano jak autorzy zaleceń ISRM rozumieją pojęcie próbki nieforemnej, jak powinna 
być przyłożona siła obciążająca w każdym teście i jakie charakterystyki geometryczne próbki są istotne 
dla poszczególnych rodzajów testów. Według tychże zaleceń, tzw. próbki nieforemne powinny spełniać, 
w zależności od rodzaju testu, następujące warunki:

– test „po średnicy rdzenia”: za próbkę uznaje się fragment skały w kształcie walca, dla którego stosunek 
długości do średnicy jest większy niż 1,0,

– test „po osi rdzenia”: za próbkę uznaje się fragment skały w kształcie walca dla którego stosunek 
długości do średnicy jest większy od 0,3 a mniejszy od 1,0,

– test „na bloczku”: za próbkę uznaje się fragment skały o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu jak 
na rysunku 1(c), którego wymiary krawędzi mają długość 50±35 mm i spełniają proporcje pokazane 
na rysunku 1(c),

– test „na nieregularnej bryle”; za próbkę uznaje się fragment skały o kształcie zbliżonym do pokazanego 
na rysunku 1(d), którego wymiary krawędzi mają długość 50±35 mm i spełniają proporcje pokazane 
na rysunku 1(d).

Powyższe rozważania pokazują, że pojęcie „próbka nieforemna” posiada pewne ograniczenia, które 
należy brać pod uwagę przy pobieraniu i przygotowywaniu materiału do badań.

Rys. 1. Test punktowego obciążania, kształt próbki, sposób jej obciążania i mierzone charakterystyki geometryczne: (a) – test „po 
średnicy rdzenia”, (b) – test „po osi rdzenia”, (c) – test „na bloczku”, (d) – test „na nieregularnej bryle”; Brook (1985)
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2.2. Oznaczanie wytrzymałości skał na rozciąganie – Rr

Szczególną cechą wytrzymałości na rozciąganie jest jej bardzo duża wrażliwość na drobne nawet 
defekty strukturalne skały. Warto nadmienić, że właśnie ta cecha legła u podstaw stworzonej przez brytyj-
skiego inżyniera Alana Griffitha teorii kruchego pękania, (por. Griffith, 1921).

Istniejące metody wyznaczania wartości Rr podzielić można na dwie grupy: metody bezpośrednie – 
analogiczne do metod stosowanych w technologii metali, sprowadzające się do rozciągania próbki foremnej 
w maszynie wytrzymałościowej oraz metody pośrednie – w których próbka materiału skalnego podlega zło-
żonym stanom obciążania, generującym w określonych przekrojach próbki naprężenia rozciągające. Obszerny 
przegląd zarówno metod bezpośrednich jak i pośrednich prezentują np. Vutukuri i in. (1974, str. 87-130). 

W praktyce, z uwagi na względną łatwość wykonywania i prostotę obliczeń, do celów geotechnicz-
nych najczęściej wykorzystuje się tzw. test poprzecznego ściskania, który został opracowany w 1943 r. przez 
brazylijskiego inżyniera Fernando Carneiro (stąd inna nazwa tego testu: test „brazylijski”). W teście tym 
będąca przedmiotem eksperymentu próbka ma postać walca o średnicy d i wysokości h, który jest obciążany 
na pobocznicy siłą P. Sposób wykonywania tego eksperymentu regulują dwa dokumenty:

PN-G-04302:1997 – w języku polskim
Norma z Sektora Górnictwo, którą należy uznać za obowiązującą; sprawdzenie w źródle PKN 

 (01 I 2020) nie wykazało jej jako wycofanej. Ponowne sprawdzenie na stronie internetowej PKN wykonane 
26 X 2020 nie wykazało żadnych zmian w statusie tej normy.

Ulusay i Hudson (2007d) – w języku angielskim
Zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, sporządzone na podstawie pracy 

Bieniawskiego i Hawkesa (1978), dotyczące oznaczania wytrzymałości na rozciąganie zarówno metodą 
bezpośrednią – poprzez rozciąganie próbek walcowych o dużej smukłości, jak i metodą pośrednią – testem 
poprzecznego ściskania. 

Każdy z wymienionych powyżej dokumentów narzuca własne wymagania wobec wielkości i smu-
kłości stosowanych do badań próbek. Wymagania te, w odniesieniu do próbek walcowych, zestawiono 
poniżej w tabeli 2. 

Tab. 2. Średnice i smukłości próbek wymagane przez poszczególne normy i zalecenia dla testu poprzecznego ściskania.

Nazwa dokumentu Średnica próbki d
[mm]

Smukłość próbki λ
(wg wzoru (1)

1 2 3
PN-G-04302:1997 42,0 mm ≤ d ≤ 54,0 mm λ = 0,5

Ulusay & Hudson (2007d) d ≈ 54 mm λ = 1,0

Z zestawienia tego widać, że wymiary średnic badanych próbek są bardzo zbliżone, natomiast istotne 
różnice zachodzą w ich smukłościach.

3. Przyjęta metodyka badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne składały się z trzech testów: testu jednoosiowego ściskania i testu punktowego 
obciążania – dla oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, oraz testu poprzecznego obciążania – dla ozna-
czenia wytrzymałości na rozciąganie. Podstawowe informacje o sposobie wykonywania poszczególnych 
testów podano poniżej

3.1. Oznaczanie wytrzymałości skał na ściskanie – Rc

a) test jednoosiowego ściskania
Testy jednoosiowego ściskania wykonano nieco inaczej niż sugerują to Polskie Normy i zalecenia 

ISRM, gdyż parametrem sterującym przebiegiem obciążania nie była prędkość narastania naprężenia 
w próbce, lecz prędkość deformacji próbki. Ten tryb pracy prasy jest mniej wrażliwy na zjawiska będące 
konsekwencją lokalnych niejednorodności próbek oraz niedokładności ich obróbki (chodzi głównie o tzw. 
pre-cracking), co pozwala zmniejszyć rozrzut wyników.

Porównanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie uzyskanych na podstawie...



22

Wszystkie próbki foremne ściskane były z prędkością odkształcenia równą 10–4s–1. Dla próbek 
walcowych o jednakowej średnicy d ≈ 45,0 mm i smukłościach λ = {1,0; 2,0; 2,5} dawało to następujące 
prędkości zmian wysokości badanej próbki Δh /Δt:

– dla próbek o λ = 1,0 => Δh /Δt = 0,0045 mm×s–1,
– dla próbek o λ = 2,0 => Δh /Δt = 0,0090 mm×s–1,
– dla próbek o λ = 2,5 => Δh /Δt = 0,0112 mm×s–1.

Znając wartość powierzchni przekroju poprzecznego próbki S oraz siły niszczącej próbkę Pkr, wartość 
wytrzymałości próbki na ściskanie Rc wyznaczano z powszechnie znanego wzoru:

 
kr

c
PR
S

  (3)

Na rys. 2) pokazano próbki foremne podczas testu jednoosiowego ściskania.

Rys. 2. Próbki podczas testu jednoosiowego ściskania; kolejno od lewej: λ = 1,0, λ = 2,0, λ = 2,5

b) test punktowego obciążania
Stosowana w Pracowni Odkształceń Skał IMG PAN metodyka wykonywania testu punktowego obcią-

żania opracowana została na podstawie zaleceń ISRM Ulusay i Hudson (2007c). Wygląda ona następująco:
A. Próbka nieforemna, o wymiarach rzędu 50±35 mm, umieszczana jest w prasie pomiędzy dwoma 

stożkowymi elementami dociskowymi (dla uproszczenia w dalszej części opracowania będzie sto-
sowany termin „kły”) o ściśle określonym kształcie i sposobie zamocowania tak, jak to pokazano 
na rysunku 3, na którym:

 1 – obciążana próbka,
 2 – stożkowe „kły”,
 3 – nakrętki przytrzymujące „kły”,
 4 – trzpień (góra) i gniazdo (dół) do osadzania „kłów”,
 5 – prowadnice zapewniające osiowe przyłożenia obciążenia
 6 – dynamometr.

 Sposoby orientacji próbki względem kierunku obciążania w zależności od jej kształtu oraz charak-
terystyki geometrycznej próbki niezbędne przy opracowaniu wyników testu pokazano na rys. 3.
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B. Próbkę ściska się do zniszczenia, rejestrując wartość siły odpowiadającej przekroczeniu wytrzy-
małości skały (Pkr), oraz odległość końców stożkowych elementów ściskających (D) w chwili 
pęknięcia próbki. Wyznacza się parametr W jako najmniejszą szerokość próbki prostopadłą do kie-
runku działania obciążenia (Rys. 1). Tak zdefiniowanej wartości W używa się następnie w dalszych 
obliczeniach niezależnie od sposobu pęknięcia próbki. 

Rys. 3. Próbka podczas testu punktowego obciążania

Oznacza się nieskorygowaną wytrzymałość punktową IS próbki według związku:

 
2S
e

kr

D
P

I    (4)

w którym De jest „ekwiwalentną średnicą rdzenia” (szczegóły patrz praca Franklin i in. (1985)) obliczaną 
dla testu wykonywanego „po średnicy rdzenia” na podstawie wzoru:

 De
2 = D2 (5)

a dla testu wykonywanego „po osi rdzenia”, „na bloczku” i „na nieregularnej bryle” wg związków:

 
2 4
e

AD A W D


      (6)

Zdefiniowaną we wzorze (6) wartość A uznaje się za minimalne pole przekroju próbki przechodzącego 
przez punkty przyłożenia obciążenia.

Porównanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie uzyskanych na podstawie...
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Wylicza się wskaźnik skorygowanej wytrzymałości punktowej próbki IS(50) na podstawie następują-
cego wzoru:

 

0,45

S(50) 50
e

S
DI F I F      

 
  (7)

gdzie F jest tzw. współczynnikiem korekty rozmiaru próbki.

Wyznaczony powyższą metodą wskaźnik IS(50) próbki jest podstawą do oszacowania wartości Rc, przy 
czym z zaleceń Ulusay i Hudson (2007c) wynika, że obowiązuje zależność:

 Rc = (20 ÷ 25) × IS(50) (8)

W badaniach, które przeprowadzono na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto – za Aneksem B 
normy PN-EN 1926 – wartość mnożnika we wzorze (8) równą 22.

W tym miejscu warto dodać, że na podstawie wyników testu punktowego obciążania można doko-
nać przybliżonego oszacowania wartości Rr. Ulusay i Hudson (2007c) zwracają uwagę, iż test punktowego 
obciążania jest w istocie pewną formą „pośredniego rozciągania” oraz sugerują, że wartość wskaźnika IS(50) 
stanowi w przybliżeniu 80% wartości Rr uzyskanej w wyniku testu bezpośredniego jednoosiowego rozcią-
gania lub też testu „brazylijskiego”1. Opierając się na tym spostrzeżeniu można oszacować wartość Rr na 
podstawie wzoru:

 
S50
0,8r
IR   (9)

Należy jednak pamiętać, że wyznaczona tą drogą wartość wytrzymałości na rozciąganie Rr jest 
wielkością nader przybliżoną i do jej wykorzystywania w projektowaniu – a zwłaszcza w jakichkolwiek 
obliczeniach statycznych – należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością.

3.2. Oznaczanie wytrzymałości skał na rozciąganie – Rr

Jak to już wspomniano wyżej, wytrzymałość próbki na rozciąganie oznacza się w Pracowni Od-
kształceń Skał IMG PAN na podstawie testu poprzecznego ściskania wykonywanego według zaleceń ISRM 
znajdujących się w pracy Ulusay’a i Hudsona (2007d). Schemat obciążeń w takim teście oraz widok próbki 
podczas jego wykonywania pokazują rysunki 4 i 5.

1 Odpowiedni tekst brzmi następująco (za: Ulusay i Hudson (2007c), str. 129, w. 12 od dołu): (...) The point load strength test 
is a form of „indirect tensile” test, but this is largely irrelevant to its primary role in rock classification and strength character-
ization. IS(50) is approximately 0,80 times the uniaxial tensile or Brazilian tensile strength (…). (koniec cytatu).

Rys. 4. Test poprzecznego ściskania;  
schemat obciążeń

Rys. 5. Test poprzecznego ściskania; widok próbki podczas 
eksperymentu (przykład)
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Obszerniejsze rozważania matematyczne dotyczące rozkładu naprężeń w próbce podczas testu 
brazylijskiego znaleźć można u Jaegera i in. (2007: str. 159, 225-227), natomiast Lama i Vutukuri (1978, 
str. 51-54) informują, jak wykorzystać test brazylijski do wyznaczania stałych sprężystości: modułu Younga 
i współczynnika Poissona.

Na potrzeby niniejszego programu badań testy „brazylijskie” wykonywano na próbkach, dla któ-
rych λ = {0,5; 1,0}, przy czym eksperymenty wykonywano ze stała prędkością przesuwu tłoka równą 
0,0045 mm×s–1.

4. Przygotowane do badań próbki

Przedmiotem badań wytrzymałościowych były trzy skały pozyskane dzięki współpracy z Instytutem 
Geoniki Akademii Nauk Republiki Czech w Ostravie. Były to:

• wapień mikrytyczny, formacja Macoš, powstały w Górnym Dewonie, pobrany z kamieniołomu 
w miejscowości Mokrá-Horákov – dalej zwany wapieniem „Mokrá-Horákov” (opis patrz: http://
kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=160&tab=lom),

• godulski piaskowiec glaukonityczny pochodzący ze śląskich jednostek Zewnętrznych Karpat Za-
chodnich, powstały w Górnej Kredzie pobrany z kamieniołomu w miejscowości Řeka – dalej zwany 
piaskowcem „Řeka” (opis patrz: Vavro i in., 2016),

• granit biotytowy, śląski, pobrany z kamieniołomu położonego ok. 1300 metrów od miejscowości Pe-
trov – dalej zwany granitem „Petrov” (szczegółowy opis na stronie internetowej http://kamenolomy.
fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=196).

Poniżej, w tabelach 3-5, zestawiono informacje o wykonanych do badań próbkach. W tabelach tych 
użyto następujących oznaczeń:

h – wysokość próbki,
d – średnica próbki,
m – masa próbki,
V – objętość próbki,
r – gęstość objętościowa próbki,
l – smukłość próbki,
D, W, L – charakterystyki geometryczne próbki nieforemnej jak na rysunku 1(c),  

test „na bloczku”.

Tab. 3. Próbki wykonane do badań laboratoryjnych z wapienia „Mokrá-Horákov”

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

W1 22,23 44,48 91,57 34,5 2,65 0,5 W19 46,10 44,50 191,15 71,7 2,67 1,0
W2 22,63 44,44 92,84 35,1 2,64 0,5 W20 87,40 44,43 363,44 135,5 2,68 2,0
W3 22,12 44,44 90,52 34,3 2,64 0,5 W21 88,29 44,46 367,10 137,1 2,68 2,0
W4 22,31 44,48 92,39 34,7 2,67 0,5 W22 88,55 44,51 368,34 137,8 2,67 2,0
W5 22,41 44,39 92,97 34,7 2,68 0,5 W23 88,46 44,45 367,16 137,3 2,67 2,0
W6 22,61 44,36 93,09 34,9 2,66 0,5 W24 88,81 44,47 367,22 137,9 2,66 2,0
W7 22,64 44,39 93,11 35,0 2,66 0,5 W25 88,19 44,41 366,18 136,6 2,68 2,0
W8 46,16 44,45 191,43 71,6 2,67 1,0 W26 111,76 44,42 464,11 173,2 2,68 2,5
W9 46,18 44,41 192,20 71,5 2,69 1,0 W27 111,77 44,44 465,36 173,4 2,68 2,5
W10 44,68 44,42 184,34 69,2 2,66 1,0 W28 111,50 44,36 464,43 172,3 2,70 2,5
W11 45,88 44,40 190,31 71,0 2,68 1,0 W29 111,80 44,40 463,65 173,1 2,68 2,5
W12 44,77 44,51 185,63 69,7 2,66 1,0
W13 46,29 44,50 191,75 72,0 2,66 1,0
W14 44,82 44,45 186,01 69,6 2,67 1,0
W15 46,05 44,48 191,62 71,6 2,68 1,0
W16 44,53 44,45 184,45 69,1 2,67 1,0 1 2 3 4 5 6 7

W17 44,87 44,50 185,87 69,8 2,66 1,0 W30 34,57 48,68 58,49 243,80 98,4 2,48
W18 44,56 44,41 184,97 69,0 2,68 1,0 W31 28,40 50,50 67,92 237,00 97,4 2,43

Nr
próbki

h
[mm]

d
[mm]

m
[g]

d
[mm]

m
[g]

V
[cm3]

V
[cm3]

r
[g×cm-3]

l
[  ]

Nr
próbki

r
[g×cm-3]

l
[  ]

Nr
próbki

D
[mm]

W
[mm]

2L
[mm]

m
[g]

V
[cm3]

r
[g×cm-3]

h
[mm]
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W celu oceny jednorodności przedmiotowych skał obliczono wartości średnie i odchylenia standardowe 
gęstości objętościowej przygotowanych próbek (pod uwagę wzięto wyłącznie próbki uznane za foremne). 
Wyniki zestawiono w tabeli 6.

Zapisane w tabeli 6 wielkości pokazują, że dla wapienia i piaskowca odchylenie standardowe gęstości 
objętościowej jest rzędu 0,5%, a dla granitu jest nawet o połowę mniejsze (0,23%). Wskazuje to, że jedno-
rodność badanych skał można uznać za dobrą.

Tab. 4. Próbki wykonane do badań laboratoryjnych z piaskowca „Řeka”

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

P1 22,98 44,53 86,35 35,8 2,41 0,5 P34 90,20 44,50 344,91 140,3 2,46 2,0
P2 22,83 44,51 87,07 35,5 2,45 0,5 P35 90,20 44,50 346,68 140,3 2,47 2,0
P3 22,26 44,48 84,13 34,6 2,43 0,5 P36 90,20 44,50 346,66 140,3 2,47 2,0
P4 22,70 44,49 86,18 35,3 2,44 0,5 P37 90,20 44,50 346,20 140,3 2,47 2,0
P5 22,48 44,51 85,56 35,0 2,45 0,5 P38 90,30 44,50 344,98 140,4 2,46 2,0
P6 22,47 44,50 86,01 34,9 2,46 0,5 P39 90,00 44,50 345,99 140,0 2,47 2,0
P7 22,54 44,52 86,17 35,1 2,46 0,5 P40 89,90 44,50 344,57 139,8 2,46 2,0
P8 22,36 44,46 85,45 34,7 2,46 0,5 P41 90,00 44,50 346,65 140,0 2,48 2,0
P9 22,44 44,46 85,64 34,8 2,46 0,5 P42 90,30 44,50 345,83 140,4 2,46 2,0
P10 23,07 44,48 88,29 35,8 2,46 0,5 P43 112,00 44,50 429,86 174,2 2,47 2,5
P11 22,38 44,47 85,28 34,8 2,45 0,5 P44 112,00 44,50 430,71 174,2 2,47 2,5
P12 44,46 44,52 170,19 69,2 2,46 1,0 P45 112,00 44,50 430,37 174,2 2,47 2,5
P13 45,86 44,54 173,61 71,5 2,43 1,0 P46 112,00 44,50 429,56 174,2 2,47 2,5
P14 45,21 44,49 172,94 70,3 2,46 1,0 P47 112,00 44,50 430,40 174,2 2,47 2,5
P15 44,52 44,52 170,10 69,3 2,45 1,0 P48 112,00 44,50 432,10 174,2 2,48 2,5
P16 45,11 44,51 172,31 70,2 2,45 1,0 P49 112,00 44,50 430,43 174,2 2,47 2,5
P17 45,64 44,49 174,07 71,0 2,45 1,0 P50 112,00 44,50 430,89 174,2 2,47 2,5
P18 45,32 44,51 173,05 70,5 2,45 1,0 P51 112,00 44,50 431,33 174,2 2,48 2,5
P19 44,83 44,53 171,09 69,8 2,45 1,0 P52 112,00 44,50 430,19 174,2 2,47 2,5
P20 45,58 44,50 173,09 70,9 2,44 1,0 P53 120,00 49,20 227,8 2,4
P21 45,34 44,51 174,28 70,5 2,47 1,0 P54 120,00 49,30 228,6 2,4
P22 45,08 44,48 172,20 70,0 2,46 1,0 P55 121,00 49,20 230,2 2,5
P23 45,31 44,52 172,99 70,5 2,45 1,0 P56 121,00 49,20 230,1 2,5
P24 45,06 44,48 172,72 70,0 2,47 1,0 P57 35,30 49,10 66,7 0,7
P25 45,47 44,50 173,64 70,7 2,46 1,0 P58 36,00 49,20 68,2 0,7
P26 45,22 44,51 172,49 70,4 2,45 1,0 P59 36,30 49,20 68,9 0,7
P27 45,27 44,50 173,50 70,4 2,46 1,0
P28 45,14 44,50 172,91 70,2 2,46 1,0
P29 44,92 44,49 171,09 69,8 2,45 1,0
P30 44,82 44,48 170,05 69,6 2,44 1,0
P31 44,76 44,50 171,70 69,6 2,47 1,0 1 2 3 4 5 6 7

P32 44,80 44,50 171,37 69,7 2,46 1,0 P60 43,25 53,20 127,00 292,2
P33 90,10 44,50 346,01 140,1 2,47 2,0 P61 44,70 51,90 128,00 297,0

V
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r
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l
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Tab. 5. Próbki wykonane do badań laboratoryjnych z granitu „Petrov”

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

G1 22,57 44,48 90,62 35,1 2,58 0,5 G23 89,50 44,50 360,22 139,2 2,59 2,0
G2 22,40 44,48 89,76 34,8 2,58 0,5 G24 89,70 44,50 361,69 139,5 2,59 2,0
G3 22,48 44,47 89,93 34,9 2,58 0,5 G25 89,50 44,50 360,43 139,2 2,59 2,0
G4 22,53 44,44 90,33 34,9 2,58 0,5 G26 89,70 44,50 361,14 139,5 2,59 2,0
G5 22,51 44,47 90,56 35,0 2,59 0,5 G27 89,60 44,50 360,66 139,4 2,59 2,0
G6 22,47 44,49 90,38 34,9 2,59 0,5 G28 89,00 44,50 359,34 138,4 2,60 2,0
G7 22,53 44,49 90,67 35,0 2,59 0,5 G29 112,00 44,50 449,97 174,2 2,58 2,5
G8 22,54 44,48 90,56 35,0 2,59 0,5 G30 112,00 44,50 451,40 174,2 2,59 2,5
G9 44,52 44,49 179,54 69,2 2,59 1,0 G31 112,00 44,50 450,05 174,2 2,58 2,5

G10 44,46 44,50 179,21 69,1 2,59 1,0 G32 111,00 44,50 449,52 172,6 2,60 2,5
G11 44,54 44,46 179,42 69,1 2,59 1,0 G33 112,00 44,50 451,08 174,2 2,59 2,5
G12 44,38 44,51 178,58 69,1 2,59 1,0 G34 112,00 44,50 449,26 174,2 2,58 2,5
G13 44,54 44,46 179,30 69,1 2,59 1,0
G14 44,33 44,53 177,80 69,0 2,58 1,0
G15 44,46 44,51 179,44 69,2 2,59 1,0
G16 44,28 44,46 178,05 68,7 2,59 1,0
G17 44,67 44,52 179,49 69,5 2,58 1,0
G18 44,67 44,49 179,75 69,4 2,59 1,0 1 2 3 4 5 6 7

G19 44,58 44,46 179,07 69,2 2,59 1,0 G35 34,30 45,40 63,60 302,62 99,0 3,06
G20 43,80 44,50 175,91 68,1 2,58 1,0 G36 36,20 41,20 79,30 250,36 118,3 2,12
G21 44,50 44,50 179,20 69,2 2,59 1,0 G37 37,70 40,90 69,90 269,81 107,8 2,50
G22 89,40 44,50 360,12 139,0 2,59 2,0 G38 33,90 45,40 62,80 245,26 96,7 2,54
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Tab. 6. Średnie gęstości objętościowe (ρ) przygotowanych do badań próbek

wapień
"Mokrá-Horákov" 

piaskowiec
"Řeka"

granit
"Petrov"

r - średnie
[g×cm-3]

2,671 2,459 2,588

r  - odchylenie standardowe
[g×cm-3]

0,013 0,013 0,006

r  - odchylenie standardowe
[%]

0,47% 0,52% 0,23%

5. Wyniki badań

Wyniki wykonanych badań wytrzymałościowych zestawiono poniżej w tabelach 7-9, w których obo-
wiązują następujące oznaczenia: λ – smukłość próbki (oznaczona kolorami, jak niżej) 

l  = 0,5 l  = 1,0
l  = 2,0 l  = 2,5 nieforemna

 Rc – wytrzymałość próbki na ściskanie, 
 Rr – wytrzymałość próbki na rozciąganie, którą w przypadku testu punktowego obciążania osza-

cowano wg wzoru (9).

Porównanie wartości wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie uzyskanych na podstawie...
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Tab. 7. Wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie wyznaczone na próbkach  
wykonanych z piaskowca „Řeka”

jednoosiowe
ściskanie

punktowe
obciążanie

poprzeczne
ściskanie

punktowe
obciążanie

jednoosiowe
ściskanie

punktowe
obciążanie

poprzeczne
ściskanie

punktowe
obciążanie

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

P1 0,5 6,25 P32 1,0 158,99
P2 0,5 7,14 P33 2,0 194,76
P3 0,5 6,76 P34 2,0 174,52
P4 0,5 6,72 P35 2,0 189,75
P5 0,5 6,78 P36 2,0 181,39
P6 0,5 7,93 P37 2,0 207,43
P7 0,5 6,76 P38 2,0 122,16
P8 0,5 6,92 P39 2,0 181,86
P9 0,5 6,22 P40 2,0 172,59
P10 0,5 7,07 P41 2,0 153,83
P11 0,5 7,38 P42 2,0 196,36
P12 1,0 6,28 P43 2,5 185,66
P13 1,0 6,41 P44 2,5 165,98
P14 1,0 6,13 P45 2,5 205,38
P15 1,0 5,78 P46 2,5 140,49
P16 1,0 6,57 P47 2,5 144,95
P17 1,0 7,25 P48 2,5 173,13
P18 1,0 5,87 P49 2,5 192,51
P19 1,0 7,22 P50 2,5 189,62
P20 1,0 6,31 P51 2,5 205,06
P21 1,0 204,92 P52 2,5 169,35
P22 1,0 200,69 P53 2,4 88,87 5,05
P23 1,0 155,50 P54 2,4 78,68 4,47
P24 1,0 189,85 P55 2,5 94,71 5,38
P25 1,0 P56 2,5 91,89 5,22
P26 1,0 169,83 P57 0,7 92,27 5,24

P27 1,0 74,34 4,22 test "po
 osi próbki"

P58 0,7 107,17 6,09

P28 1,0 142,20 P59 0,7 110,31 6,27
P29 1,0 79,12 P60 98,57 5,60
P30 1,0 223,63 P61 105,53 6,00

Nr
próbki

l
[   ]

R c 
[MPa]

R r 
[MPa]

test "na
bloczku"

błąd odczytu danych

R r 
[MPa] uwagi

test "po 
średnicy
próbki"

test "po
 osi próbki"

uwagi
Nr

próbki
l

[   ]

R c 
[MPa]

Należy zwrócić uwagę, że liczby próbek, a co za tym idzie liczby wykonanych eksperymentów są różne 
dla poszczególnych badanych skał. Jest to konsekwencja ilości dostępnego do badań materiału, Najwięcej 
(jak widać) było piaskowca a ilości wapienia i granitu były porównywalne i było ich znacząco mniej niż 
piaskowca. W sytuacji niedostatku materiału redukowano przede wszystkim liczbę próbek nieforemnych.

Tab. 8. Wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie wyznaczone na próbkach  
wykonanych z wapienia „Mokrá-Horákov”

jednoosiowe
ściskanie

punktowe
obciążanie

poprzeczne
ściskanie

punktowe
obciążanie

jednoosio
we

ściskanie

punktowe
obciążani

e

poprzecz
ne

ściskanie

punktowe
obciążani

e
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

W1 0,5 7,05 W17 1,0 223,14
W2 0,5 5,32 W18 1,0 259,82
W3 0,5 8,26 W19 1,0 216,38
W4 0,5 7,03 W20 2,0 258,37
W5 0,5 6,82 W21 2,0 247,97
W6 0,5 8,48 W22 2,0 187,99
W7 0,5 7,13 W23 2,0 117,33
W8 1,0 6,29 W24 2,0 205,71
W9 1,0 4,24 W25 2,0 252,05
W10 1,0 4,38 W26 2,5 65,83
W11 1,0 4,50 W27 2,5 148,33
W12 1,0 7,96 W28 2,5 153,70
W13 1,0 6,68 W29 2,5 156,64
W14 1,0 289,99 W30 64,28 3,65
W15 1,0 278,97 W31 97,17 5,52
W16 1,0 343,83

test "na
bloczku"

Nr
próbki

l
[  ]

R c R r 

uwagiuwagiNr
próbki

l
[  ]

R c R r 
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Tab. 9. Wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie wyznaczone na próbkach  
wykonanych z granitu „Petrov”

jednoosiowe
ściskanie

punktowe
obciążanie

poprzeczne
ściskanie

punktowe
obciążanie

jednoosiowe
ściskanie

punktowe
obciążanie

poprzeczne
ściskanie

punktowe
obciążanie

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

G1 0,5 7,99 G20 1,0 322,77
G2 0,5 5,94 G21 1,0 7,48
G3 0,5 7,83 G22 2,0 187,41
G4 0,5 7,82 G23 2,0 190,11
G5 0,5 7,34 G24 2,0 191,82
G6 0,5 6,97 G25 2,0 180,30
G7 0,5 8,20 G26 2,0 194,59
G8 0,5 8,00 G27 2,0 210,96
G9 1,0 6,61 G28 2,0 215,86

G10 1,0 8,93 G29 2,5 224,38
G11 1,0 6,36 G30 2,5 187,92
G12 1,0 214,01 G31 2,5 192,74
G13 1,0 263,16 G32 2,5 226,20
G14 1,0 262,93 G33 2,5 207,59
G15 1,0 6,38 G34 2,5 174,33
G16 1,0 8,20 G35 151,24 8,6
G17 1,0 286,49 G36 151,52 8,6
G18 1,0 286,26 G37 132,93 7,6
G19 1,0 271,45 G38 172,16 9,8

Nr
próbki

l
[  ]

R c 
[MPa]

R r 
[MPa]

R r 
[MPa] uwagi

test "na
bloczku"

uwagi Nr
próbki

l
[  ]

R c 
[MPa]

6. Omówienie wyników badań

Celem ułatwienia analizy uzyskanych wyników badań wyniki te poddano podstawowej analizie 
statystycznej poprzez obliczenie wartości średnich odpowiednich stałych materiałowych i ich odchyleń 
standardowych. Wyniki tej pokazano w tabelach 10-12. Analizę tę rozpoczniemy od wartości wytrzymałości 
na ściskanie Rc.

Tab. 10. Wartości średnie wytrzymałości na ściskanie Rc i na rozciąganie Rr oraz ich odchylenia standardowe;  
piaskowiec „Řeka”

piaskowiec "Řeka"
l  = 0,5 l  = 1,0 l  = 2,0 l  = 2,5

średnie
[MPa]

169,41 177,47 177,21 94,23

odchylenie standardowe
[MPa] 43,00 24,47 22,66 11,78

odchylenie standardowe
[%] 25,4% 13,8% 12,8% 12,5%

średnie
[MPa] 6,90 6,10 5,35

odchylenie standardowe
[MPa] 0,48 1,13 0,57

odchylenie standardowe
[%] 7,0% 18,5% 10,7%

smukłość próbki próbka
nieforemna

R c

R r
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Tab. 11. Wartości średnie wytrzymałości na ściskanie Rc i na rozciąganie Rr oraz ich odchylenia standardowe;  
wapień „Mokrá-Horákov”

wapień "Mokrá-Horákov"
l  = 0,5 l  = 1,0 l  = 2,0 l  = 2,5

średnie
[MPa]

268,69 211,57 131,13 80,73

odchylenie standardowe
[MPa] 47,11 54,08 43,67 23,26

odchylenie standardowe
[%] 17,5% 25,6% 33,3% 28,8%

średnie
[MPa] 7,16 5,68 4,59

odchylenie standardowe
[MPa] 1,04 1,53 1,32

odchylenie standardowe
[%] 14,5% 27,0% 28,8%

smukłość próbki próbka
nieforemna

R c

R r

6.1. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie

W przypadku wapienia (Tab. 11) potwierdzona została zasada, że dla próbek, dla których smukłość 
spełnia warunek

 1,0 ≤ λ ≤ 2,5 (10)

wytrzymałość skały na ściskanie spada wraz ze wzrostem smukłości próbki. Analogiczne w sensie jakościo-
wym wyniki pokazał m.in. Mogi (1966) co stało się jedną z podstaw sformułowania odpowiedniego zapisu 
w zaleceniach ISRM – Ulusay i Hudson (2007b).

Również wyniki dla granitu (Tab. 12) mają – w sensie jakościowym – odzwierciedlenie w literaturze. 
Badając skały pochodzące z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Kidybiński (1982) doszedł do wniosku, 
że wytrzymałość próbki na ściskanie spada wraz ze wzrostem jej smukłości do wartości granicznej λ = 2,0 
a następnie się stabilizuje. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w postanowieniach zawartych w normie 
PN-G-04303:1997.

Tab. 12. Wartości średnie wytrzymałości na ściskanie Rc i na rozciąganie Rr oraz ich odchylenia standardowe;  
granit „Petrov”

granit "Petrov"
l  = 0,5 l  = 1,0 l  = 2,0 l  = 2,5

średnie
[MPa]

272,44 195,86 202,19 151,96

odchylenie standardowe
[MPa] 32,95 12,86 20,82 16,03

odchylenie standardowe
[%] 12,1% 6,6% 10,3% 10,5%

średnie
[MPa] 7,51 7,33 8,63

odchylenie standardowe
[MPa] 0,75 1,07 0,91

odchylenie standardowe
[%] 10,0% 14,6% 10,5%

smukłość próbki próbka
nieforemna

R c

R r

Natomiast uzyskane dla piaskowców wartości wytrzymałości na ściskanie (Tab. 10) nie przystają do 
żadnej z powyższych reguł a autorzy nie są w stanie wskazać w literaturze pozycji zawierającej podobny 
wynik. W tym przypadku średnie wartości Rc dla λ = 2,0 i λ = 2,5 są równe, a dla próbek o λ = 1,0 wartość ta 
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jest nieco niższa i wydaje się, że nie byłoby dużym błędem przyjąć, że dla piaskowca wartość Rc nie zależy 
od smukłości i spełnia warunek:

 Rc = const. = 174,70 MPa (11)

Taki wynik oznaczałby, że postanowienia dotyczące wymiarów próbki jednoosiowo ściskanej za-
pisane pierwotnie w normie PN-B-04110:1984 a obecnie w „eurokodzie” PN-EN 1926:2007 maja swoje 
uzasadnienie.

W tym miejscu autorzy pracy chcą się jeszcze ustosunkować do pewnego zalecenia zapisanego 
w normie PN-G-04303:1997. Mówi ono, że jeżeli dysponujemy wartościami wytrzymałości na ściskanie 
uzyskanymi na próbkach o λ = 1,0 (oznaczmy je Rc,λ = 1,0) to wartości Rc dla próbek o λ = 2,0 (oznaczmy je 
Rc, λ = 2,0) wyliczyć można korzystając ze wzoru:

 , 2,0 , 1,0
8
9c cR R    (12)

W wyniku zastosowania wzoru (12) do wyników zapisanych w tabelach 11 i 12 otrzymujemy:

Tab. 13. Porównanie wyników przeliczenia średnich wartości Rc dla próbek o λ = 1,0, na wartości Rc dla próbek λ = 2,0  
z wykorzystaniem wzoru (12) (wzór (12)) z wartościami otrzymanymi w wyniku testu jednoosiowego ściskania (test, λ = 2,0)  

na próbkach o λ = 2,0; wapień „Mokrá-Horákov” i granit „Petrov”

test,   = 2,0
R c,  =1,0 R c,  =2,0 R c

wapień "Mokrá-Horákov" 268,69 238,83 211,57
granit "Petrov" 272,44 242,17 195,86

wzór (12)

Wartości Rc, λ = 2,0 zapisane w tabeli 13 różnią się na tyle znacząco od odpowiednich wartości Rc dla 
λ = 2,0 zapisanych w tabelach 11 i 12, że wartość znajdującego się w normie PN-G-04303:1997 wzoru (12) 
wydaje się być wątpliwa.

Na zakończenie należy jeszcze porównać wyniki testów punktowego obciążania i jednoosiowego 
ściskania. Odniesienie średnich wartości Rc uzyskanych w wyniku testu punktowego obciążania i oznaczo-
nych w tabelach 10, 11 i 12 jako próbka nieforemna do najmniejszych średnich wartości Rc uzyskanych 
w wyniku jednoosiowego ściskania pokazuje, że wytrzymałość „punktowa” stanowi dla piaskowca nie 
więcej niż 56%, dla wapienia nie więcej niż 62% a dla granitu nie więcej niż 78% najmniejszej średniej 
wytrzymałości „jednoosiowej”. Są to różnice znaczące i wątpić należy, aby można je było przypisać niejed-
norodnościom badanego materiału. Pewną pociechę stanowi w tym przypadku fakt, że wszystkie te różnice 
zachodziły „w jedna stronę” to znaczy, ze wytrzymałość „punktowa” była w każdym przypadku niższa od 
„jednoosiowej”.

6.2. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie 

Wartości wytrzymałości na rozciąganie oznaczone za pomocą testu poprzecznego ściskania i zapisa-
ne w tabelach 10-12 są na tyle zbliżone, iż wydaje się, że smukłość próbki ma w tym przypadku niewielki 
wpływ na wynik eksperymentu. Dodatkowo widać, że: 

• średnia wartość Rr dla próbki o mniejszej smukłości jest zawsze nieco większa,
• odchylenie standardowe średniej wartości Rr (wyrażone w procentach) ma we wszystkich przypadkach 

wartość większą dla próbek o większej smukłości. 

Jest to oczywiste z dwóch powodów: po pierwsze – próbki o większej smukłości mają większą objętość, 
a więc wyższe jest też prawdopodobieństwo pojawienia się wewnątrz nich niejednorodności wpływających 
na rozrzut wyników i po drugie – próbki o większej smukłości mają dłuższą pobocznicę, przez co zwiększa 
się możliwość wystąpienia nieregularności na styku próbka-płyta prasy, a co za tym idzie pojawienia się 
lokalnych koncentracji naprężeń osłabiających próbkę.

Jeśli chodzi o wartości wytrzymałości na rozciąganie oszacowane na podstawie wyników testu punk-
towego obciążania z wykorzystaniem wzoru (9) to okazuje się, że średnie Rr „punktowe” dla piaskowca 
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stanowi 88% najmniejszego średniego Rr „brazylijskiego”. Dla wapienia proporcja ta wynosi 81% a dla 
granitu 118%. Różnice te są ilościowo mniejsze niż odpowiednie różnice dla wytrzymałości na ściskanie, 
ale znacznie bardziej niepokojące w tym sensie, ze zachodzą „w obie strony”, czyli, że „punktowa” wytrzy-
małość na rozciąganie może być mniejsza lub większa od „brazylijskiej”. 

Warto jeszcze w tym miejscu zatrzymać się nad pewnymi zależnościami charakterystycznymi dla testu 
punktowego obciążania. Otóż, przyjmując – za Aneksem B normy PN-EN 1926:2007 – wartość mnożnika 
we wzorze (8) równą 22 i porównując ze sobą wzory (8) i (9) z uwagi na IS(50) otrzymujemy:

 
const. 0,057r

c

R
R

   (13)

Zobaczmy teraz, jak to oszacowanie sprawdzi się dla wartości Rc i Rr uzyskanych dla skał przebada-
nych odpowiednio w testem jednoosiowego ściskania i poprzecznego ściskania (Tab. 14-16).

Tab. 14. Wartości ilorazu Rr do Rc (iloraz (13)) obliczone na podstawie wyników badań wytrzymałościowych  
dla piaskowca „Řeka” znajdujących się w tabeli 10

piaskowiec "Řeka"   = 0,5   = 1,0

6,90 6,10
  = 1,0 169,41 0,041 0,036
 = 2,0 177,47 0,039 0,034
  = 2,5 177,21 0,039 0,034

R r  [MPa] =

R c  [MPa] = 

wartość średnia ilorazu (13) dla piaskowca – 0,037
odchylenie standardowe tej wartości – 0,003 (7,1%)

Tab. 15. Wartości ilorazu Rr do Rc (iloraz (13)) obliczone na podstawie wyników badań wytrzymałościowych  
dla wapienia „Mokrá-Horákov” znajdujących się w tabeli 11

wapień "Mokrá-Horákov"   = 0,5   = 1,0

7,16 5,68
  = 1,0 268,69 0,027 0,021
 = 2,0 211,57 0,034 0,027
  = 2,5 131,13 0,055 0,043

R r  [MPa] =

R c  [MPa] = 

wartość średnia ilorazu (13) dla wapienia – 0,034
odchylenie standardowe tej wartości – 0,012 (36,3%)

Tab. 16. Wartości ilorazu Rr do Rc (iloraz (13)) obliczone na podstawie wyników badań wytrzymałościowych  
dla granitu „Petrov” znajdujących się w tabeli 12

granit "Petrov"   = 0,5   = 1,0

7,51 7,33
  = 1,0 272,44 0,028 0,027
 = 2,0 195,86 0,038 0,037
  = 2,5 202,19 0,037 0,036

R r  [MPa] =

R c  [MPa] = 

wartość średnia ilorazu (13) dla granitu – 0,034
odchylenie standardowe tej wartości – 0,005 (15,4%)

Okazuje się, że jeżeli – jak chce tego norma PN-EN 1926:2007 – mnożnik we wzorze (8) jest rów-
ny 22, to dla przebadanych skał średnia wartość ilorazu (13) jest co najwyżej równa 0,037, czyli znacząco 
mniej niż wynikające z zaleceń ISRM Ulusay i Hudson (2007c) 0,057.
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7. Wnioski

Wnioski płynące z pokazanych i omówionych powyżej wyników badań da się sprowadzić do nastę-
pujących stwierdzeń:

1. Wydaje się, że jednoznacznie określenie, jaka jest optymalna wartość smukłości próbki λ dla wyzna-
czenia wartości wytrzymałości na ściskanie Rc nie jest możliwe. Pokazane w rozdz. 5 i omówione 
w rozdz. 6 przykłady dowodzą, że wszystko zależy od rodzaju badanej skały. Niestety, nie ma żadnej 
możliwości, aby a priori stwierdzić, jak dla danej skały przebiega zależność Rc(λ) i od jakiej wartości λ 
następuje jej stabilizacja. Intuicja podpowiada, aby posługiwać się próbkami, dla których smukłość jest 
możliwie wysoka, co powinno w pewnym stopniu zaniżyć wartość Rc i w efekcie dąć projektantowi 
większy zapas bezpieczeństwa. Takie podejście oznacza wykonywanie eksperymentów jednoosiowego 
ściskania według metodyki zapisanej w zaleceniach ISRM – Ulusay i Hudson (2007b).

 Z drugiej strony użycie próbek o tak dużej smukłości zwiększa wpływ na wynik eksperymentu 
takich czynników zakłócających jak: brak równoległości podstaw próbki (błędy w szlifowaniu), 
brak prostopadłości między podstawą a pobocznicą próbki (błędy w rdzeniowaniu), brak precyzji 
w pozycjonowaniu próbki w maszynie wytrzymałościowej (siła obciążająca działająca mimośro-
dowo).

 Kolejny problem wiążący się z używaniem próbek o λ ≥ 2,5 to ilość dostępnego do badań materiału. 
Zleceniodawcy dostarczają ten materiał zazwyczaj w postaci rdzeni wiertniczych, które bywają silnie 
sfragmentowane. W praktyce, jeżeli chcemy robić testy na próbkach o średnicy rzędu 50 mm, którą to 
wartość można uznać za standardową przy tego typu badaniach (por. Tab. 1), to potrzebujemy odcinka 
rdzenia o długości nie mniejszej niż 150 mm. Z doświadczeń autorów wynika, że zbyt często bywa 
to niemożliwe.

2. Dla wszystkich przebadanych skał rzuca się w oczy bardzo duża różnica między wynikami testów 
jednoosiowego ściskania i punktowego obciążania. Wartości liczbowe znajdujące się w tabelach 7-12 
pokazują, że średnie wartości Rc uzyskane w wyniku testu punktowego obciążania stanowią od 50% do 
75% takich wartości uzyskiwanych przy jednoosiowym ściskaniu. Jest to jednoznaczna wskazówka, 
że testu punktowego obciążania należy używać tylko w ostateczności.

 Niestety ograniczona ilość materiału do badań nie pozwoliła na wykonanie na tyle dużej liczby te-
stów punktowego obciążania, aby możliwa była ocena, który z wariantów tego testu (patrz wyżej: 
rozdział 2.1, podrozdział b), pkt. (i)-(iv)) daje wartości Rc najbliższe wartościom pochodzącym z jed-
noosiowego ściskania. Próbę takiej oceny można było wykonać jedynie dla piaskowca „Řeka” (patrz 
Tab. 7) i dała ona następujące wartości wytrzymałości na ściskanie:
• test „po średnicy rdzenia” (ang. diametral test) – 88,54 MPa,
• test „po osi rdzenia” (ang. axial test) – 96,02 MPa,
• test „na bloczku” (ang. block test) – 102,05 MPa.

 Wyniki te sugerują, że najbliższe wynikom jednoosiowego ściskania są wyniki testu bloczkowego, ale 
liczba wykonanych dla piaskowca testów (odpowiednio: 4, 4 i 2) oraz brak odpowiednich wyników 
dla wapienia i granitu powodują, że jakiekolwiek wnioskowanie jest w tym przypadku nieuprawnione.

3. Wytrzymałość na rozciąganie Rr wydaje się zależeć od smukłości próbki w stosunkowo niewielkim 
stopniu. Zamieszczona na początku rozdziału 6.2 analiza odpowiednich wyników wydaje się być wy-
starczającym argumentem dla przyjęcia przy wyznaczaniu Rr następującego sposobu postępowania: 
jeżeli dysponujemy wystarczającą ilością materiału to wartość Rr wyznaczamy testem poprzecznego 
ściskania wg zaleceń ISRM Ulusay i Hudson (2007d) na próbkach o λ = 1,0; jeżeli materiału jest 
mało, to – bez obawy popełnienia znaczącego błędu – przechodzimy na normę PN-G-04302:1997 
i stosujemy próbki, dla których λ = 0,5.

 Pozostaje jeszcze kwestia szacowania wytrzymałości na rozciąganie na podstawie wyników testu 
punktowego obciążania, tj. przy użyciu wzoru (9). Analiza ilościowa odpowiednich wartości Rr 
(patrz drugi akapit rozdziału 6.2) pokazuje, że różnice w stosunku do średnich wyników testu „bra-
zylijskiego” nie są tutaj bardzo duże (w przybliżeniu ±20%), ale podnieść trzeba dwa zasadnicze 
zastrzeżenia: po pierwsze – Rr punktowe może być większe lub mniejsze od „brazylijskiego”, czyli, 
używając popularnego w mechanice żargonu, nie wiemy, po której stronie rozwiązania jesteśmy, 
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a w szczególności: czy nie zawyżamy w niedopuszczalny sposób wartości Rr, i po drugie – szacowanie 
wytrzymałości na ściskanie wg wzoru (9) oznacza, że z góry zakładamy, iż, jak wynika z wartości 
ilorazu (13), wytrzymałość na rozciąganie stanowi 5,7% wytrzymałości na ściskanie.

 Gwoli ścisłości, wartość ilorazu (13) jest równa 0,057 wtedy i tylko wtedy, gdy mnożnik w równa-
niu (8) przyjmuje, zgodnie z normą PN-EN 1926:2007, wartość 22. Tymczasem zasady wykonywania 
analizy wyników dla testów punktowego obciążania zawarte w zaleceniach ISRM Ulusay i Hudson 
(2007c) mówią, że wspomniany mnożnik powinien być niemniejszy niż 20 i niewiększy niż 25, 
co pokazano wyżej we wzorze (8). Jeżeli wspomniany mnożnik zawiera się w tych granicach, to 
wartość ilorazu (13) jest odwrotnie proporcjonalna do jego wielkości i zmienia się według krzywej 
pokazanej na rys. 6. Jeżeli chcielibyśmy, aby wartość ilorazu (13) była równa 0,034 (wartość średnia 
dla wapienia i granitu, tabele 15, 16) to mnożnik w równaniu (8) musiałby mieć wartość 36,8. Dla 
piaskowca, dla którego średnia wartość ilorazu (13) wyniosła 0,037 (patrz Tab. 14) otrzymalibyśmy 
wartość przedmiotowego mnożnika równą 33,8. Są to wartości, których nie przewidują ani twórcy 
metody (Bieniawski i Hawkes, 1978; Brook, 1985), ani norma PN-G-04307:1998, ani odpowiednie 
zalecenia ISRM Ulusay i Hudson (2007c).

Kończąc swoje rozważania autorzy pragną poczynić jeszcze jedną, ich zdaniem istotną, uwagę. Otóż 
pragną z naciskiem podkreślić, iż podejmując program badań, którego wyniki przedstawiono powyżej, nie 
mieli zamiaru podejmować polemiki czy to z prof. Mogim czy też z prof. Kidybińskim. Ich celem, było 
jedynie zwrócenie uwagi na pewien chaos generowany obecnie w dziedzinie badań laboratoryjnych skał 
przez różnej rangi dokumenty ustanawiające laboratoryjne procedury badawcze i często zawierające sprzecz-
ne ze sobą postanowienia. Autorzy pragnęli zwrócić uwagę wszystkich parających się szeroko rozumianą 
mechaniką skał na problemy wynikające z istniejącego stanu rzeczy, pomóc w rozstrzyganiu wątpliwości 
i przestrzec przed ewentualnymi zagrożeniami. 
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Rys. 6. Zależność między wartością ilorazu (13) a wartością mnożnika we wzorze (8)
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Comparison of the compressive and tensile strength values of rocks obtained on the basis  
of various standards and recommendations

Abstract

The aim of the test program was to compare the results of determining the compressive strength and tensile 
strength of some rocks, obtained by means of strength tests conducted according to the test procedures written in 
Polish Standards and in the recommendations of the International Society of Rock Mechanics (ISRM). In total, 130 
experiments of uniaxial compression test, point load test and transverse compression test (so-called Brazilian test) 
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were carried out on rock samples made of granite, limestone and sandstone. Geometrical properties of samples were 
selected depending on the applied research method. The relationships between the sample’s slenderness and its shape 
and the obtained values of compressive and tensile strength were analyzed

The test results showed that the values of tensile and compressive strength obtained in laboratory tests strongly 
depend on the slenderness of the sample, the different values of which are imposed by different standards and ISRM 
recommendations, but the sensitivity was much higher in the case of compressive strength.

The research also showed the questionable usefulness of the point load test for determining the compressive 
strength of a rock and for possible evaluation of its tensile strength.

Keywords: compressive strength, tensile strength, regular sample, irregular sample, sample slenderness, Polish 
Standard, Eurocode, ISRM recommendations
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