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Wprowadzenie
Zapewnienie wymaga  bezpiecze -stwa oraz racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, e 

przy okre laniu interakcji konstrukcji z pod o em gruntowym potrzebna jest znajomo  odpowiednio dobranych do danego zagadnienia parametrów wspó -pracy u ywanych w danej metodzie obliczeniowej (Bara ski i inni, 2008; 
Godlewski, 2009; Mitew-Czajewska i Siemi ska-Lewandowska, 2010; Bo-gusz, 2013). W tym celu powszechne staje si  stosowanie bada  in situ. Nie-

mniej wiarygodno  uzyskiwanych 
parametrów wymaga odpowiedniego i wiadomego doboru �klucza interpre-tacyjnego�, najlepiej w odniesieniu do warunków lokalnych (Godlewski, 2013; M ynarek, 2013; Rabarijoely i Garbu-lewski, 2013). Jednym ze sposobów wa-
lidacji u ytej zale no ci korelacyjnej jest odniesienie uzyskiwanych wyników do wyników oznacze  z metody, gdzie po-miar taki mo na wykona  w sposób bez-po redni. Przyk adem mo e by  tu sza-cowanie warto ci wytrzyma o ci gruntu 
na cinanie w warunkach bez odp ywu (cu1) z wyników pomiarów sond  sta-
1Nale y zauwa y , e wed ug aktualnej wersji Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009) wytrzyma o  na cinanie w warunkach bez odp ywu oznacza si  symbolem �cu�, a okre lana z pomiarów son-d  krzy akow  symbolem �cfv�, jednocze nie w literaturze zwi zanej z tematyka bada  in situ ci gle stosowany jest symbol �su�, a w polskiej 
dotychczasowej literaturze ten parametr opisywa-
no symbolem � �.
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tyczn  CPTU. Istnieje wiele publikacji 
gdzie, z uwagi na rozpatrywany problem geotechniczny (np. no no  i stateczno  nasypów drogowych), takie porównania s  wykonywane (np. M ynarek i inni, 2012). Porównanie z wynikami z bada  sond  krzy akow  (FVT) pozwala na do-
precyzowanie stosowanego wspó czyn-nika korelacyjnego (Nkt) do interpretacji poszukiwanego parametru z pomiarów sond  CPTU (Stefaniak, 2015). Istnieje jednak problem zwi zany z sam  me-todyk  wykonywania pomiarów sond  
krzy akow  oraz bezsprzeczny wp yw pr dko ci prowadzenia badania na uzy-skiwane wyniki. W tym kontek cie nowe wymagania podane w propozycji nor-my EN ISO (prEN ISO 22476-9) stoj  niekiedy w sprzeczno ci z dotychczas 
stosowanymi procedurami krajowymi (PN-B-04452:2002) i praktyk . 

Metodyka badania FVT
W a ciwe oznaczenie parametrów wytrzyma o ciowych próbki gruntu w du ej mierze zale y od w a ciwego pobrania, zabezpieczenia i przetranspor-towania materia u do bada  do labora-torium. Pomimo szerokiego wachlarza 

dost pnych próbników oraz urz dze  wiertniczych, niektóre rodzaje grun-tów naturalnych i antropogenicznych zaliczanych do gruntów s abono nych s  niezwykle trudne do pobrania, b d  jako  pobranych próbek nie odpowia-
da oczekiwanej klasie. Jest to jeden z przypadków, w których najlepszym rozwi zaniem s  badania in situ. Jednym z najpopularniejszych bada  terenowych gruntów s abych jest sondowanie FVT 
(Field Vane Test). Procedura badania 

sond  krzy akow  na wiecie jest po-dobna. Na przyk ad normy ameryka ska (ASTM D2573), brytyjska (BS 1377:9), czy niemiecka (DIN 4096), w tym tak-e dotychczasowa polska norma PN-B--04452:2002, podawa y praktycznie iden-
tyczne lub bardzo zbli one wymagania co do procedury przeprowadzania badania. Schemat uniwersalnej ogólnej procedury badawczej podano na rysunku 1.Ko cówk  sondy nale y zag bi  w gruncie mo liwie p ynnie, z pr dko-ci  nie wi ksz  ni  20 mm/s, je eli jest 
to mo liwe bez uderze  i wibracji. Nor-ma dotychczasowa PN-B-04452:2002 przewiduje dwa standardowe rozmiary prostok tnych ko cówek: 100 × 200 mmdla gruntów s abych (mi kkoplastycz-nych i plastycznych) oraz 40 × 80 mm 
dla gruntów mocniejszych (twardopla-stycznych). Pomiar polega na obraca-niu erdzi zako czonych krzy akiem, o odpowiednim dla danych gruntów roz-miarze, ze sta  pr dko ci  obrotow  
cinania w zakresie 6�12°/min. W przy-padku s abych gruntów spoistych o ma-ej wra liwo ci pr dko  obrotu mo e wynosi  30°/min. W przypadku wyko-nywania badania bez rur os onowych na-le y zmierzy , jaka cz  pomierzonego 

momentu obrotowego wynika z tarcia na erdziach. Po osi gni ciu maksymalnej warto ci momentu obrotowego dokonu-je si  10 szybkich (PN-B-04452:2002), pe nych obrotów przewodu badawczego, a nast pnie w opisany wcze niej sposób 
mierzy si  warto  rezydualn . Warto  
wytrzyma o ci na cinanie (cfv  oblicza-na jest po odniesieniu momentu obroto-wego do wymiarów u ytego w trakcie badania krzy aka. Badanie sond  krzy-akow  oprócz mo liwo ci oznaczenia maksymalnej i rezydualnej wytrzyma o-
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ci na cinanie w warunkach bez odp ywu 
pozwala równie  na ocen  wra liwo ci gruntu oraz oszacowania wspó czynnika prekonsolidacji (Lechowicz i Szyma -ski, 2002). W przytoczonej publikacji, jak te  w za czniku informacyjnym do Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009, 
za . I), podano równie  wspó czynniki poprawkowe2 stosowane w badaniach sond  FVT. Podane wspó czynniki s  uzale nione od wska nika plastyczno ci (Ip) czy te  granicy p ynno ci (wL) ba-danego gruntu, lub mog  by  ustalone 
bezpo rednio dla warunków lokalnych (Wolski, 1988; Lechowicz i Szyma ski, 2002). Badanie to sta o si  bardzo popu-larne w zakresie bada  odbiorczych i kontrolnych prowadzonych w ramach 
2Liczne badania wykaza y konieczno  stosowa-
nia skorygowanej warto ci wytrzyma o ci na ci-
nanie do oblicze  no no ci i stateczno ci.

nadzorów geotechnicznych w przypad-
ku odbiorów dna wykopów lub warstw wbudowywanych materia ów nasypo-wych w budownictwie drogowym. Nie bez znaczenia jest te  wprowadzona przez Borowczyka (2004) mody kacja klasycznej sondy dynamicznej (DPL) 
do stosowania cznego jako sondy uda-rowo-obrotowej (SLVT). Mody kacja ta polega a na zastosowaniu w standar-dowym zestawie bada  dynamicznych odpowiednio zwymiarowanej ko cówki krzy akowej3, co pozwala o dokonywa  
pomiarów post pu zag biania dyna-micznego sondy oraz dodatkowo wyko-nywania pomiarów ( ci ) na danej g -boko ci. Metoda ta jednak nie doczeka a si  standaryzacji, ale z uwagi na swoj  

3Analogia i kontynuacja za o e  podanych dla 
sondy ITB-ZW przez Bole skiego (1975).

RYSUNEK 1. Schematyczna uniwersalna procedura badania FVT
FIGURE 1. Schematic universal FVT test procedure
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kompleksowo 4 zyska a du  popular-
no . Borowczyk (2004) wykaza  do-bre korelacje dla tej metody okre lenia parametrów zag szczenia (kontrola za-g szczenia nasypów), podaj c zale no  oporu na obrót sondy SLVT od wska ni-ka zag szczenia (dla piasków drobnych 
i rednich). W praktyce trudno jest jed-nak wykona  ten pomiar poprawnie (tzn. w sposób zbli ony do wymaga  klasycz-nej sondy FVT), u ywaj c popularnych, r cznych zestawów badawczych (z klu-
czem dynamometrycznym do odczytu momentu obrotowego, przy którym na-st powa o cinanie). Trudno  stwarza przede wszystkim utrzymanie sta ej, niewielkiej pr dko ci obrotu krzy aka na poziomie 6�12°/min, zapewniaj cej 
ci cie gruntu w warunkach bez odp y-wu, co niekiedy nast puje dopiero po 20 min. Inn  trudno  rodzi subiektyw-no  przy odczycie warto ci maksymalne-go momentu cinaj cego, zw aszcza przy jego ma ych warto ciach. Bardzo trudno jest równie  jednoznaczne okre lenie 

warto ci tarcia przewodu badawczego (w przypadku badania bez rur os ono-wych) i jego udzia  w ostatecznie zmie-rzonej warto ci maksymalnego momentu cinaj cego. Utrzymanie tych wyma-ga  (sta y pomiar pr dko ci i elimina-
cja wp ywu tarcia) by a mo liwa tylko w badaniach sond  PSO-1.Norma PN-EN 1997-2 dopuszcza jako jedno z bada  terenowych, zw asz-cza dla gruntów s abych, sondowanie 
FVT. Wykonanie badania zgodnie z nor-
4Po czenie bada  dynamicznych oceniaj cych 
stopie  zag szczenia w gruntach niespoistych 
(gruboziarnistych) i oznaczenia wytrzyma o ci na 
cinanie za pomoc  zmody kowanej ko cówki 

krzy akowej w gruntach spoistych (drobnoziarni-
stych) i niespoistych.

m  prEN ISO 22476-9, która ma dopie-
ro status �draftu� (po g osowaniu, ale jeszcze przed wydaniem), ró ni si  od stosowanej dotychczas w Polsce normy w kilku zasadniczych punktach. Pr d-ko  obrotu krzy aka zdaje si  mie  najwi kszy wp yw na uzyskiwane war-
to ci. Dotychczas pr dko  cinania by a okre lona w przedziale 6�12°/min, w wyj tkowych okoliczno ciach mo-g a wynosi  30°/min. W drafcie normy EN ISO 22476-9 pr dko  wykonywa-
nia badania jest okre lona na 360°/min. W literaturze wiatowej mo na spotka  si  z rekomendowanymi raczej ma ymi pr dko ciami ci cia w zakresie 6�12°//min, w Polsce norma bada  polowych z 1974 roku pr dko  5°/min (max. do 
10°/min). Nie bez znaczenia jest te  czas, w którym powinno nast pi  ci -cie (wi cej na temat efektów zwi zanych z rozmiarem ko cówki i wp ywem cza-su mo na znale  w pracy Perez-Foguet i innych z 1997 roku), wed ug normy EN ISO rednio 2�5 min od wprowadze-
nia krzy aka na dan  g boko  (wytycz-ne norweskie (NGF) z 1982 roku poda-wa y nawet bardziej restrykcyjny zakres 1�3 min).Nowa specy kacja techniczna prEN ISO 22476-9 wprowadza równie  pewne 
zmiany w nomenklaturze uzyskiwanych ta metod  parametrów. Dotychczas ba-dania sond  krzy akow  pozwala y na okre lenie wytrzyma o ci na cinanie w gruntach o nienaruszonej strukturze 
oraz wytrzyma o ci na cinanie gruntu w stanie naruszonym. Badanie w stanie naruszonym odbywa o si  po okre le-niu wytrzyma o ci, po cztery szybkich obrotach krzy aka (PN-B-04452:2002). Nowe zapisy draftu EN ISO 22476-9 
de niuj  trzy rodzaje wytrzyma o ci: 
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wytrzyma o  na cinanie gruntu o nie-
naruszonej strukturze (cfv), resztkow  
(residual) wytrzyma o  na cinanie 
(cres,fv) � okre lon  jako pomierzon , 
sta  warto  lub po 180° obrotu, oraz 
wytrzyma o  na cinanie po naruszeniu 
struktury gruntu (remoulded) (crem,fv), wykonywane po 10 pe nych obrotach 
krzy aka. Dodatkowo w normie prEN 
ISO 22476-9, w zale no ci od sposobu 
prowadzonych pomiarów, wydzielono 
cztery rodzaje/typy bada  (tab. 1), po-
daj c równie  na tej podstawie klasy 
stosowalno ci i jako ci poszczególnych 
typów bada  (tab. 2).

Chc c prze ledzi  wp yw nowych 
propozycji sposobu wykonywania bada  
sond  FVT (g ównie wp yw pr dko ci 
badania) na wyniki oznacze  parametru 
wytrzyma o ci na cinanie, wykonano 
seri  bada  porównawczych dla kilku 
typów gruntów (naturalne grunty: mady, 
oraz grunty organiczne: namu y i torfy, 
oraz grunty antropogeniczne: popio y).

Metodyka bada  sond  VANE 
TEST GM 4W

Na rynku geotechnicznej aparatury 
pomiarowej wyst puj  ró ne automa-
tyczne urz dzenia pozwalaj ce na wyko-
nanie badania sond  krzy akow . Maj  
one wiele zalet w stosunku do zestawów 
manualnych. Podstawow  przewag  jest 
mo liwo  zadania sta ej pr dko ci ob-
rotowej oraz ci g a rejestracja momen-
tu obrotowego w funkcji wykonanego 
obrotu. Automatyzacja zbierania tych 
danych uniezale nia je od subiektyw-
nego odczytu operatora. Niektóre z do-
st pnych zestawów do automatycznych 
sondowa  krzy akowych, maj  równie  
ciekawe rozwi zania umo liwiaj ce wy-
tarowanie warto ci momentu obrotowe-
go, uwzgl dniaj c tarcie na erdziach. 
W trakcie bada  u ywano urz dzenia 
VANE TEST GM 4W Fi skiej  rmy 
Geomachine. W przypadku tego pro-
duktu okre lenie tarcia na pobocznicy 

TABELA 1. Rodzaje bada  obrotow  sond  krzy akow  wed ug prEN ISO 22476-9
TABLE 1. Type of  eld vane tests by prEN ISO 22476-9

Badanie
Test

Pomiar
Measurement

Przekazywanie momentu 
obrotowego

Torgue transfer

Zapis momentu 
obrotowego i obrotu
Torque and rotation 

registration
FVT a

w czasie zapuszczania ci g y 
pomiar momentu obrotowego 

w stosunku do obrotu
brak moment obrotowy � 

rzeczywisty obrót

FVT b
w czasie wyci gania ci g y 

pomiar momentu obrotowego 
w stosunku do obrotu

przekazywanie momentu 
obrotowego przez przed u ki 

z rurami os onowymi
moment obrotowy � 

pozorny obrót

FVT c
w czasie wyci gania ci g y 

pomiar momentu obrotowego 
w stosunku do obrotu

przekazywanie momentu 
obrotowego przez przed u ki 
bez rur os onowych, ze z cz-

kami zaciskowymi
moment obrotowy � 

pozorny obrót

FVT d
w czasie wyci gania ci g y 
pomiar maksymalnego mo-

mentu obrotowego 

przekazywanie momentu 
obrotowego przez przed u ki 
bez rur os onowych, ze z cz-

kami zaciskowymi
maksymalny moment 

obrotowy
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przewodu badawczego odbywa si  dzi -ki zastosowaniu specjalnego �sprz g a� w elemencie cz cym erdzie z krzy a-kiem (rys. 2). 
Tego typu rozwi zanie pozwala na 2° obrotu kolumny erdzi bez przenoszenia go na opatki krzy aka, co pozwala na zerwanie kontaktu z gruntem (badanie typu FVTa). Umo liwia to pomniejsze-

nie warto ci maksymalnego momentu obrotowego o zarejestrowan  warto  pocz tkow . Urz dzenie jest uniwersal-ne z uwagi na sposób monta u � pozwala na instalacj  zarówno na masztach samo-bie nych wiertnic, jak i na przeno nym, 
lekkim statywie (rys. 2) mocowanym do 

gruntu kotwami limakowymi. Statyw pozwala równie  na pogr anie krzy a-ka dzi ki korbowo- a cuchowemu sys-
temowi wciskaj cemu. Po zako czeniu badania s u y on jako wygodna wyci -garka. Obrót krzy aka jest realizowany poprzez elektryczny silnik zintegrowa-ny z czujnikiem dynamometrycznym oraz jednostk  steruj c . Maksymalny 
uzyskiwany moment obrotowy wynosi 100 kNm, a jego warto  jest rejestrowa-na z dok adno ci  do 1 kNm. Urz dzenie na bie co rejestruje i wy wietla wykres zale no ci warto ci si y od k ta obrotu. Po zako czeniu badania wy wietlana jest warto  wytrzyma o ci na cinanie grun-

TABELA 2. Klasy zastosowa  w zale no ci od rodzaju badania wed ug prEN ISO 22476-9
TABLE 2. Application classes depending on the test type by prEN ISO 22476-9

Klasy 
zastoso-
wa
Applica-
tion
class

Badanie
Test

Minimalna dozwolona dok adno a
Allowable minimum accuracy

Maksymalny 
obrót 
pomi dzy 
pomiarami
Maximum 
rotation
between 
measurements

Sugerowane 
wykorzystanie
Suggested use

gruntb
soil

Interpretacjac
Interpretation

1 FVT a
moment obrotowy
k t obrotu
g boko  badania

0,5 Nm
1° lub 1%
0,1 m lub 1%

1° A do D H

2 FVT a
FVT b

moment obrotowy
k t obrotu
g boko  badania

1 Nm
5° lub 1%
0,1 m lub 1%

2° A do D H, H*

3 FVT c
moment obrotowy
k t obrotu
g boko  badania

2 Nm
10° lub 1%
0,2 m lub 1%

5° A do D H*

4 FVT d moment obrotowy
g boko  badania

5 Nm
0,2 m lub 1% Nie dotyczy C do D H*

UWAGA! Dla wyj tkowo s abych gruntów mog  by  wymagane jeszcze wi ksze dania, co do do-
k adno ci!aMinimalna dozwolona dok adno  mierzonego parametru jest wi ksz  warto ci  z dwojga wybra-
nych. Wzgl dna dok adno  dotyczy mierzonych warto ci, a nie mierzonego zakresu.bA. Jednorodne grunty (zazwyczaj cu <2 MPa); B. Gliny, i y i piaski; C. Gliny i i y; D. Gliny i i y.cH interpretacja w kontek cie parametrów in ynieryjnych z towarzysz cym niskim poziomem niepew-
no ci; 
H* interpretacja w kontek cie parametrów in ynieryjnych z towarzysz cym wysokim poziomem nie-
pewno ci.
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tu dla danej g boko ci ci cia, obliczo-
na na podstawie zebranych danych oraz 
wybranej uprzednio wielko ci krzy aka.

Wyniki bada
Wyniki bada  porównawczych, 

przeprowadzonych na trzech poletkach 
do wiadczalnych, przedstawiono na ry-
sunku 3a (warto ci maksymalne) i ry-
sunku 3b (warto ci rezydualne). Badania 
wykonano w bezpo rednim s siedztwie 
(ok. 1,0�1,5 m od siebie) jako serie ba-
da  zestawem r cznym z pomiarem klu-
czem dynamometrycznym (mFVT) oraz 
zestawem automatycznym (FVT) urz -
dzeniem VANE TEST GM 4W zamo-

cowanym na stojaku. Metodyka badania 
mFVT jest to sama z metodyk  podan  
w pracach Borowczyka (2004) dla son-
dy SLVT, metodyk  badania zestawem 
automatycznym FVT opisano wcze niej. 
Wykorzystano trzy poletka eksperymen-
talne dobrze udokumentowane badania-
mi referencyjnymi w postaci wierce  
oraz sondowa  CPTU (znajomo  pro -
lu i jednorodno  badanych gruntów). 

Badania r czne wykonywano przy 
pr dko ci obrotu krzy aka zbli onej do 
nowych wymaga  ( 360°/min) przez 
tego samego operatora, a badania auto-
matyczne wykonywano przy pr dko ci 
obrotu krzy aka równej 12°/min.

a cb

RYSUNEK 2. (a) � Widok tzw. sprz g a (konstrukcja wed ug Geomachine); (b) � kompletny zestaw 
FVT na stojaku w trakcie bada ; (c) � przyk adowy zapis wyników w pro lu g boko ciowym
FIGURE 2. (a) � view of the clutch (construction by Geomachine); (b) � complete FVT set on the stand 
during tests; (c) � record results on depth pro le
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Podsumowanie i dyskusja
Przeprowadzone badania porów-nawcze wskazuj  na wyra ne ró nice 

w warto ciach uzyskanych przy badaniu sond  FVT mi dzy zestawem r cznym a zestawem automatycznym. W przypad-ku bada  w popio ach wyniki uzyska-ne zestawem manualnym by y rednio 
o 85% wi ksze w stosunku do wytrzy-ma o ci na cinanie uzyskanej przy mniejszej pr dko ci zestawem automa-tycznym. Warto ci parametrów uzyski-wane przy u yciu sondy automatycznej w przypadku gruntów naturalnych (mady 
i grunty organiczne) natomiast s  rednio o oko o 40% wi ksze od wyników uzy-skanych zestawem r cznym. W przypad-ku popio ów ró nica wynika ze specy ki tych osadów, stosunkowo szybkie ci cie zestawem r cznym powoduje wi ksz  
mobilizacj  wytrzyma o ci struktural-nej (charakterystycznej dla popio ów). 

W ci liwych i plastycznych gruntach naturalnych natomiast zbyt ma a pr d-ko  cinania zestawem automatycznym powoduje zawy anie wyników pomiaru 
wytrzyma o ci na cinanie wynikaj cej z cz ciowego odp ywu wody z porów podczas badania. Podobne zachowanie mo na zauwa y  w przypadku okre lania wytrzyma o ci rezydualnej, niemniej wi-
da  zmian  zachowania w madach w sto-sunku do gruntów organicznych. Mo na to wyt umaczy  uplastycznieniem mad, co wp ywa na zmian  warunków drena-u (zmniejszenie przepuszczalno ci).Jak wida  pomimo skrajnie ró nych 
zachowa  wynikaj cych z charakteru i w a ciwo ci analizowanych osadów wi-doczne rozbie no ci w wynikach wska-zuj  na bardzo istotny wp yw pr dko ci na wynik badania i jego wiarygodno . Szersze zastosowanie uzyskiwanych 
wyników (np. w kontek cie wskazania poprawnego wspó czynnika Nkt) wyma-

a b

RYSUNEK 3. Zbiorcze porównanie wyników bada  zestawem r cznym (mFVT) i automatycznym 
(FVT): (a) maksymalne wytrzyma o ci na cinanie (cfv); (b) rezydulane wytrzyma o ci na cinanie 
(cres,fv)FIGURE 3. Collective compare of the manual (mFVT) and automatic (FVT) vane test results: (a) maxi-
mum shear strenght (cfv); (b) residual shear strenght (cres,fv)
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ga oczywi cie dalszych bada  i analiz. 
Wykonane porównania na trzech poli-gonach mia y na celu porównanie metod i wskazanie istoty doboru pr dko ci, wa-runków badania w kontek cie nowych propozycji oraz wymaga  dla tej metody badawczej.

Wnioski
Zalet  bada  polowych jest z pewno-ci  otrzymanie szybkiej i obiektywnej 

(ujednolicanie procedur wykonywania) informacji na temat warunków pod o a uzyskanych w warunkach rzeczywistych (in situ). Badanie FVT jest szybkie i po-zwala uzyska  warto  wytrzyma o ci na cinanie mierzone wprost. Z tego wzgl -
du, teoretycznie, wietnie nadaje si  do walidacji innych metod badawczych, na przyk ad warto ci Nkt dla bada  CPTU. Nie nale y jednak zapomina , co pod-kre laj  badacze (za M ynarek, 2013), e wp yw na warto  �wiarygodnego 
parametru geotechnicznego gruntu� ma kilka czynników, mi dzy innymi: jako  zastosowanego do testu sprz tu, poziom edukacji i staranno ci wykonania testu przez operatora, losowo  mierzonych parametrów podczas badania, jako  
próbek do bada  waliduj cych w labora-torium. Na ko cu tego procesu poznaw-czego jest dobór odpowiedniej metody interpretacji, która wymaga ustalenia za-le no ci korelacyjnej wypracowanej dla 
podobnych warunków, popartej badania-mi laboratoryjnymi i do wiadczeniem regionalnym (Godlewski, 2013). W bi-lansie czynników wp ywaj cych na nie-pewno ci uzyskiwanych wyników prze-strzeganie procedur oraz standaryzacja 
metod i sprz tu ma kluczowe znaczenie. 

St d bardzo wa ne jest wypracowywa-nie wspólnych standardów (na poziomie europejskim). W kontek cie opisanych, niekiedy dyskusyjnych propozycji daje si  niestety zauwa y  brak stanowiska krajowego i widocznego zaanga owania 
w prace normalizacyjne. Opisana propo-zycja normy prEN ISO 22476-9 zosta-a przyj ta i obecnie jest na etapie dal-szych prac w Komitecie Technicznym TC 341 z uwagi na zg oszone liczne uwagi w trakcie g osowania. Planowana publi-
kacja ma nast pi  do ko ca 2016 roku. Autorzy po lekturze zg oszonych uwag do TC 341 zak adaj , e opisane zwi k-szenie pr dko ci cinania to raczej efekt pomy ki. Niemniej z praktyki bada  (g ównie na budowach) nale y wyelimi-nowa  stosowanie zestawów r cznych 
dla sondowa  FVT, ze wzgl du na trud-no  utrzymania w a ciwych re imów podczas badania (pr dko  cinania), co jak wykazano ma istotny wp yw na uzy-skiwane wyniki.  
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Streszczenie
O wyznaczaniu wytrzyma o ci grun-tu na cinanie polow  sond  krzy akow  w wietle nowych wymaga  norm euro-pejskich. Badanie sond  krzy akow  jest w za o eniach bardzo prostym sposobem bezpo redniego pomiaru wytrzyma o  grun-tu na cinanie. Nale y jednak pami ta , e pomimo swej prostoty wymaga wiele uwagi i precyzji, a niew a ciwie wykonane prowa-dzi do bardzo istotnych przeszacowa  para-metru wytrzyma o ci gruntu. W artykule zo-stan  skonfrontowane zagadnienia zwi zane z metodyk  wykonywania bada  sond  FVT wed ug ró nych standardów, w tym nowych zalece  Eurokodu 7, poparte wynikami bada  w asnych na poligonach do wiadczalnych. Uzyskane ró nice w wynikach wskazuj  na konieczno  dobierania odpowiedniej meto-dyki (dobór pr dko ci, obiektywno  tech-niki badawczej) do warunków prowadzenia badania (rodzaj gruntu). 

Summary
The determination of shear strength of soil based on  eld vane test in accordance with new European standards. Vane test is in the assumptions very simple way for di-rect measurement of shear strength of soil. However, despite its simplicity it requires a lot of attention and precision, and in pro-perly conducted leads to signi cant overesti-mation of strength parameter. The article will be facing issues related to testing methodolo-gy for FVT probe, according to various stan-dards, including new recommendations of Eurocode 7, supported by the results of own research on test sites. Differences in obta-ined results point to the necessity of selecting a suitable methodology (the choice of ve-locity, objectivity of testing techniques) for given testing conditions (soil type).
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