Andráskay et al (2007) a svájci szabvány SIA 199-es dokumentációból kiindulva ismerteti a
geotechnikai tervezés alapját képezı mérnökgeológiai és kızetmechanikai tulajdonságokat,
valamint a tulajdonságok meghatározásának laboratóriumi és terepi módszereit, méréseit,
melyeket táblázatban az alábbiakban foglalunk össze.

Irodalom:
Andráskay Ede, Mátrai Csilla, Fábián Miklós, Vásárhelyi Balázs: MérnökgeológiaKızetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B., oldalszám: 1-10
SIA 199: Erfassen des Gebirges im Untertagbau (Beschreibung des Gebirges, Beurteilung des
Gebirges, Geologische, hydrogeologische und geotechnische Berichte), 1998.
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Földtani környezet jellemzése szilárd kızetek esetén
kızettípus
kemény ásványi tartalom (7-nél nagyobb Mohs)
puha ásványi tartalom (3-nál kisebb Mohs)
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duzzadási hajlam (duzzadási nyomás, duzzadás mértéke)
viselkedés víz hatására
egyirányú nyomószilárdság
szerkezeti anizotrópia
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