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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením Youngova modulu a Poissonova čísla z měření 

malých deformací (10
-3

 – 10
-5

) v triaxiálním přístroji. Studovaným materiálem byl 

překonsolidovaný brněnský jíl – tégl, který sedimentoval v prostoru karpatské předhlubně 

během miocénu. Zkoušky byly provedeny v hydraulickém triaxiálním přístroji s osazenými 

ponornými lokálními snímači LVDT, přichycenými přímo na vzorku. Měření probíhala na 

neporušených vzorcích o standardní výšce a průměru (76x38 mm). Byly použity tři typy 

zkoušek – při izotropním zatížení, zkouška s malým přírůstkem axiálního zatížení a závěrečný 

smyk do porušení. Naměřená data byla vyhodnocena a výsledky diskutovány. V rešeršní části 

jsou uvedeny předchozí práce zabývající se měřením tuhosti na brněnském jílu a dále 

zahraniční práce o tuhosti na velmi podobném materiálu - Londýnském jílu. 

  



Abstract 

 
This Thesis deals with the determination of Young’s modulus and Poisson’s ratio from the 

measurement of small strains (10
-3

 – 10
-5

) in triaxial tests on the overconsolidated Miocene 

clay from Moravia (Brno Tegel). The tests were performed in a hydraulic triaxial chamber, 

fitted with submersible local LVDT sensors, which were fixed directly on the sample. The 

tests were carried out on undisturbed samples of standard height and diameter (76x38 mm). 

There were three types of tests – isotropic loading probe, axial loading probe and shear test to 

the failure. The measured data were analyzed and the results were discussed. The research 

part of the Thesis briefly describes previous works on stiffness of Brno Tegel and also some 

works on stiffness of similar material to Brno Tegel – London Clay. 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je stanovit Youngův modul a Poissonovo číslo brněnského téglu 

z měření malých deformací a získat tak vstupní hodnoty pro numerický model - zpětnou 

analýzu Královopolského tunelu v Brně s cílem stanovit K0. Měření probíhala v triaxiální 

komoře a deformace byly měřeny pomocí lokálních snímačů LVDT přímo na vzorku. Kromě 

těchto parametrů, bylo dalším cílem ověřit anizotropii tuhosti jílu v oboru malých přetvoření. 

V rámci práce je provedena rešerše předchozích měření pomocí lokálních snímačů deformace, 

a to jak české, tak i zahraniční literatury. 

 

Vzorky jílu byly získány z vrtu v městské části Brno-Slatina, provedeného v listopadu roku 

2012. 

 

Veškeré laboratorní zkoušky jsem provedl v laboratoři mechaniky zemin Ústavu 

hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK.  
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2. Geologie 

Studovaný materiál pochází z vrtu, který byl proveden v listopadu 2012 na dvoře firmy 

Geotest, a.s., která sídlí na adrese Šmahova 1244/112 ve čtvrti Brno-Slatina v JV části města 

Brna. 

 

Brno se nachází na rozhraní dvou regionálně rozdílných geologických jednotek – Českého 

masivu a Západních Karpat. Tyto jednotky se od sebe odlišují jak geologickým vývojem, tak 

také horninovým složením. V následujících odstavcích je stručně uveden jejich vývoj a 

typické horninové složení. Pro účely této práce je však významná pouze karpatská 

předhlubeň, v níž sedimentovaly brněnské jíly – tzv. tégly, které jsou předmětem zkoumání 

v této práci. Na Obr. 1 je zobrazen kontakt jednotek Českého masivu a Západních Karpat. 

 

 
Obr. 1: Geologická mapa kontaktu Západních Karpat a Českého masivu (Chlupáč et al., 2002). B – brněnský 

masiv; Bb – boskovická brázda; Čkp – česká křídová pánev; D – dyjský masiv; de – desenská klenba; Dk – 

dyjská klenba; ke – keprnická klenba; M – kra Maleníku; Sk – svratecká klenba 
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2.1. Český masiv 

Český masiv je v oblasti Brna a okolí reprezentován brněnským masivem, který je znázorněn 

na Obr. 2. Plošně lze tento masiv vymezit jako trojúhelníkové těleso mezi Boskovicemi, 

Brnem a Miroslaví (Mitrenga a Rejl, 1993). Jedná se o granitoidní masiv vzniklý během 

kadomské orogeneze, který byl však také následně postižen orogenezí variskou. Masiv je 

tvořen především biotitickými a dvojslídnými granity, granodiority. 

 

V rámci metabazitové zóny, která je protažená S-J směrem a rozděluje brněnský masiv na dvě 

části, jsou zastoupeny především metadiority a ultrabazika. Dalšími litotypy, které najdeme 

v okolí Brna v rámci Českého masivu, jsou pak klastické sedimenty, konkrétně křemenné 

pískovce, slepence a arkózy, a dále vápence. 
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Obr. 2: Geologická mapa brněnského masivu – bílé plochy = pokryvné útvary perm-kvartér (Mitrenga a Rejl, 

1993) 
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2.2. Západní Karpaty 

Západní Karpaty jsou oproti Českému masivu mladší jednotkou, která vznikla za jiného 

geotektonického a paleogeografického vývoje. Vývoj Západních Karpat začíná po skončení 

variské orogeneze, ale hlavní fáze spadá do alpínského vrásnění, kdy došlo k nasunutí 

soustavy Západních Karpat na Český masiv, a vznikla dnešní příkrovová stavba. Pro Západní 

Karpaty je typické flyšové pásmo. Na Obr. 3 je geologická mapa Západních Karpat na území 

České republiky. 

 

 
Obr. 3: Geologická mapa Moravsko-slezských Karpat (Stráník et al., 1993) 

2.2.1. Karpatská předhlubeň 

Karpatská předhlubeň vznikla během neogénu a táhne se z Rakouska přes území České 

republiky až do Polska. Charakteristickým znakem předhlubně je soustava miocénních pánví, 

které byly zality mořem (Chlupáč et al., 2002) a sedimentovaly zde jíly, písky a štěrky. 

Brněnské jíly – tégly sedimentovaly právě v těchto pánvích, konkrétně ve středním stupni 

miocénu – badenu. Stavba karpatské předhlubně je dána systémem starých tektonických linií 

SV – JZ a SZ – JV směru, které měly velký vliv na tvorbu jednotlivých depresí a elevací 

uvnitř předhlubně (Brzobohatý a Cicha, 1993). Na Obr. 4 a Obr. 5 je znázorněna stratigrafie a 

litologie miocénu v JZ, střední a S části karpatské předhlubně. 
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2.2.1.1. Baden Karpatské předhlubně 

Ve spodním badenu nejprve nastává transgrese, během níž sedimentovaly písky, štěrky a 

karbonatické jíly. Po krátké regresi dochází k poklesu Nízkého Jeseníku, Drahanské 

vrchoviny a dalších oblastí na JZ a moře opět výrazně transgreduje (Brzobohatý a Cicha, 

1993). Během této fáze sedimentovaly převážně vápnité jíly – tégly, které se ukládaly 

v hlubších částech pánve a v kterých je bohatě zastoupena mikrofauna, především 

foraminifery (Brzobohatý a Cicha, 1993). Mimo zmíněných litotypů najdeme ve vrstevním 

sledu badenu také evapority a bazaltové vulkanity. 

 

 
Obr. 4: Stratigrafické a litologické schéma miocénu JZ části karpatské předhlubně na Moravě (Brzobohatý a 

Cicha, 1993) 
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Obr. 5: Stratigrafické a litologické schéma miocénu střední a S části karpatské předhlubně na Moravě 

(Brzobohatý a Cicha, 1993) 

    

3. Inženýrsko-geologické vlastnosti brněnských jílů 

Brněnské tégly jsou vápnité jíly, značně překonsolidované, konzistence tuhé až pevné. Horák 

a Hrdý (1982) uvádějí, že po značném zjednodušení lze tégl označit jako slinitý 

montmorillonitický jíl, ve kterém z jílových minerálů převažuje montmorillonit (20-30 %), 

následuje illit (10-15 %), kaolinit (10 %) a chlorit (5 %). Z dalších minerálu jde pak o křemen 

(11-16 %), kalcit (10-15 %), živce (10 %) a sulfidy a oxidy železa (cca 5 %). Naproti tomu 

Boháč et al. (1995) uvádí, že hlavními minerály jsou kaolinit (23 %) a illit (22 %) a dále kalcit 

(20 %), křemen (17 %), chlorit (max 10 %) a živce. Svoboda (2010) ve své práci uvádí 

výsledky silikátových analýz převzatých z práce Koubová et al. (2003). Podle těchto zkoušek 

jsou v téglu zastoupeny následující minerály: křemen (21,7-24,5 hmotnostních %), kalcit 

(15,5-17,5 %), dolomit (6,5-7,2 %), muskovit (6,2-8,6 %) a dále živce, hematit, pyrit. 
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Z jílových minerálů je nejhojněji zastoupen montmorillonit (15 hm. %), illit (7,5 %), kaolinit 

(5 %) a chlority (cca 2,5 hm. %). Výsledky RTG difrakční analýzy převzaté z Černíkové 

(2014) jsou v Tab. 1. Analýza byla provedena na vzorcích ze stejné lokality, jako jsou vzorky 

použité v této závěrečné práci. 
 

Hloubka 

(m) 

Křemen 

(%) 

Kalcit 

(%) 

Dolomit 

(%) 

Muskovit 

(%) 

Kaolinit 

(%) 

Smektit 

(%) 

Klinochlorit 

(%) 

Basanit 

(%) 

Albit 

(%) 

24 27 29 3 8 3 15 4 0 11 

27 33 35 3 7 10 0 2 2 7 

36 23 31 2 26 7 7 1 2 0 

Tab. 1: Zastoupení minerálů v brněnském jílu stanovené RTG difrakcí pro různé hloubkové úrovně 

(Černíková,2014) 

 

Barva téglů se liší dle jednotlivých lokalit a také jednotlivých hloubek odběru a pohybuje se 

od modré přes modrošedou, či zelenošedou až po hnědou, či hnědošedou. Zrnitostní křivka je 

uvedena na Obr. 6 (Boháč et al., 1995) a Obr. 7 (Černíková, 2014). 

 

 

 
Obr. 6: Zrnitostní křivka - Boháč et al. (1995) 
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Obr. 7: Zrnitostní křivka - Černíková (2014) 

 

Indexové vlastnosti brněnských téglů a jejich zatřídění jsou uvedeny podle Horáka a Hrdého 

(1982), Svobody (2010) a Boháče a Fedy (1995) v Tab. 2. 

 

 Horák a Hrdý (1982) Svoboda (2010) Boháč a Feda (1995) 

Přirozená vlhkost, w 

(%) 

23,2 – 34,9 29,9 – 31,6 - 

Vlhkost na mezi 

plasticity, wp (%) 

29,8 – 43 33,7 – 34,6 - 

Vlhkost na mezi 

tekutosti, wl (%) 

72,6 – 81,4 74,3 – 76,7 71 (hloubka 24m), 

78 (hloubka 10m) 

Index plasticity, Ip (%) - 39,7 – 42,1 44 

Zatřídění dle ČSN 72 

1002 

jíl - - 

Zatřídění dle ČSN 73 

1001, ČSN EN ISO 

14688 - 2 

- F8 CV, clSi - 

Tab. 2: Indexové vlastnosti a zatřídění téglů dle Horáka a Hrdého (1982), Svobody (2010) a Boháče (1995) 

 

V Tab. 3 jsou uvedeny některé stavové veličiny brněnských jílů podle Horáka a Hrdého 

(1982) a Svobody (2010). Průměrná hustota pevných částic je dle Svobody (2010) rovna ρs = 

2,66 g*cm
-3

, dle Horáka a Hrdého (1982) ρs =2,57 - 2,75 g*cm
-3

. 
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 Horák a Hrdý (1982) Svoboda (2010) 

Index konzistence, Ic - 0,96 – 1,08 

Číslo pórovitosti, e 0,68 - 0,98 0,83 

Hydraulická vodivost, k (m*s
-1

) 10
-8

 – 10
-9

 10
-9

 

Objemová tíha, γ (kN*m
-3

) 17,9 – 20,85 18,8 
Tab. 3: Stavové veličiny téglů podle Horáka a Hrdého (1982) a Svobody (2010) 

 

Pevnosti brněnského jílu, které stanovili Boháč a Feda (1995), Feda et al. (1995) a Svoboda 

(2010) jsou uvedeny v Tab. 4. Je nutné brát ohled na fakt, že vzorky byly odebrány z různých 

lokalit a hloubek. Pro práci Boháče a Fedy (1995) byly vzorky odebrány z lokality Boby-

Sport-Centrum Brno, Svoboda (2010) zkoumal vzorky odebrané při stavbě VMO 

Dobrovského. 

 

 Boháč a Feda (1995) Feda et al. (1995) Svoboda (2010) 

Vrcholový úhel vnitřního 

tření, φ’p (°) 

28 28,5 (hloubka ≤ 20 m) 

27,6 

23,5 

Vrcholová soudržnost, 

c’p (kPa) 

18 18,2 (hloubka ≤ 20 m) 

183,9 

52 

Tab. 4: Pevnost brněnského jílu 

 

Napěťo-deformační diagramy z práce Feda et al. (1995) jsou vidět na Obr. 8. Obálky pevnosti 

na Obr. 9 jsou stanoveny ze zkoušek v triaxiálním přístroji na neporušených a 

rekonstituovaných vzorcích a ve smykové krabici. Dráhy napětí rekonstituovaných vzorků 

jsou pak uvedeny na Obr. 10. Pro hloubky ≤ 20 m byl úhel vnitřního tření stanoven jako φ’f = 

28,5° a koheze c‘ = 18,2 kPa. Pro větší hloubky a především vysoká napětí autoři uvádí 

hodnotu φ’f = 27,6° a koheze c‘ = 183,9 kPa. Tento výrazný nárůst koheze vysvětlují autoři 

cementací ve větších hloubkách a zvětráním jílu v hloubkách ≤ 20 m. Reziduální pevnost 

stanovená ve smykové krabici byla určena jako φ’f = 14,5°, cr‘ = 0. 

 

 
Obr. 8: Diagram triaxiální zkoušky napětí vs. přetvoření na brněnském jílu (Feda et al., 1995); vlevo vzorek 

z hloubky 15,5 m, vpravo z hloubky 22,0 m 

 



11 
 

 
Obr. 9: Obálky pevnosti brněnského jílu (Feda et al., 1995); BRD – rekonstituovaný z přirozeně vlhkého, BRN – 

rekonstituovaný po vysušení v peci, TX – triaxiální neporušený, SB – smyková krabice (reziduální pevnost) 

 

 
Obr. 10: Dráhy napětí rekonstituovaných vzorků brněnského jílu (Feda et al., 1995) 

 

Podle Boháče a Fedy (1995) je počáteční tečný modul E = 140 MPa pro přetvoření εa = 

0,03%. Více k přetvárným charakteristikám viz kapitola 10. 

 

Při přípravě neporušených vzorků byl problém s jejich značnou rozpukaností. Tento problém 

byl navíc zřetelně větší u vzorků z hloubek přesahujících 37 m. Velké potíže při laboratorních 

zkouškách také způsobuje objemová nestálost brněnských téglů. Především je nutné zabránit 

jejich bobtnání, ke kterému po odebrání, přípravě a následné zkoušce vzorku v triaxiální 

komoře může snadno dojít. 

3.1. Předchozí provedené práce na téglu na PřF UK 

Na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK bylo napsáno již 

několik závěrečných studentských prací o inženýrsko-geologických vlastnostech brněnského 

téglu. 

Jedná se o práce:  

 Doktorská dizertační práce Svobody (2010), který se zabýval numerickým 

modelováním chování masivu při ražbě podzemních děl 

 Bakalářská práce Pavlové (2011), která se zabývala překonsolidací a mocností nadloží 

 Diplomová práce Fencla (2012), který zkoumal pevnost v kritickém stavu 
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 Bakalářská práce Krupičky (2012), který zkoumal horizontální napětí pomocí 

oedometrické zkoušky 

 Bakalářská práce Mohyly (2012), který se snažil stanovit hodnotu negativní pórový 

tlak pomocí zkoušky s filtračním papírem 

 

V současné době (srpen 2014) jsou dokončovány další 4 diplomové práce, které se zabývají 

brněnským téglem. Jsou to tyto práce: 

 Černíková (2014), jejímž tématem je kvazipřekonsolidační napětí 

 Krupička (2014), zkoumající tuhost v oboru velmi malých přetvoření pomocí „bender 

elementů“ 

 Mohyla (2014), zkoumající tuhost v oboru malých přetvoření pomocí LVDT snímačů 

 Pavlová (2014), jejímž tématem je creep a překonsolidace téglu 

4. Inženýrsko-geologické vlastnosti Londýnského jílu 

Londýnský jíl je podobného stáří a má velmi podobné inženýrsko-geologické vlastnosti jako 

předmět studia této diplomové práce – brněnský tégl. V následujících řádcích jsou proto 

stručně uvedeny jeho charakteristiky, a to z toho důvodu, že výsledky mých zkoušek jsou 

porovnávány s těmi, které byly různými autory provedeny právě na Londýnském jílu. 

 

Londýnský jíl je tuhý, překonsolidovaný materiál o vysoké plasticitě (Nishimura, 2005), který 

sedimentoval v pánvích při transgresi moře během paleogénu, konkrétně eocénu. Dnes jsou 

tyto pánve nazývané Londýnská a Hampshireská. Z geologického hlediska patří tento jíl do 

skupiny řeky Temže. Jde o velmi dobře prostudovaný materiál vzhledem k tomu, že se 

nachází v podstatné části Londýna a je tedy v interakci s celou řadou staveb včetně 

londýnského metra. Mocnost formace Londýnského jílu se pohybuje v rozmezí 50 – 130 m 

v Hampshireské pánvi a 50 – 150 m v Londýnské pánvi (Gasparre, 2005). Jíl je velmi 

rozpukaný, jak uvádí např. Ward et al. (1965), nebo Nishimura (2005), který dále udává, že 

pukliny jsou relativně malého měřítka s typickou délkou menší než 15 cm. 

 

Hlavními jílovými minerály jsou illit a montmorillonit (Nishimura, 2005). Autor dále uvádí, 

že Atterbergovy meze jsou odvislé od lokality. Například index plasticity se na západě pánve 

pohybuje v rozmezí 50 – 60, kdežto na východě dosahuje hodnot až kolem 70. 

 

Křivka zrnitosti je uvedena na Obr. 11. 
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Obr. 11: Křivka zrnitosti Londýnského jílu (King (1991) in Gasparre (2005)) 

 

Typické geotechnické vlastnosti Londýnského jílu (Chandler a Skempton, 1974) jsou uvedeny 

na Obr. 12. 

 
Obr. 12: Geotechnické vlastnosti Londýnské jílu – typické hodnoty; převzato z Chandler a Skempton (1974) 

5. Použité přístroje a vybavení 

5.1. Hydraulická triaxiální komora 

Veškeré zkoušky, s výjimkou jedné, probíhaly v podobné hydraulické triaxiální komoře, 

jakou navrhli Bishop a Wesley (1975). Jediná zkouška probíhala ve standardní triaxiální 

komoře s využitím mechanického lisu. Na Obr. 13 je znázorněn konvenční triaxiální přístroj, 

na Obr. 14 komora hydraulická. Jedná se o přístroj, ve kterém je vertikální zatížení 

vyvozováno posunem podstavy vzhůru proti fixovanému snímači síly, který zaznamenává 

zatížení. Posun podstavy je zajištěn zvýšením tlaku ve spodní hydraulické komoře, což je 

v tomto případě řízeno pomocí GDS kontroléru. Triaxiální komora je kolem posuvné 

podstavy utěsněna pomocí membrány. Pro posun podstavy je nutné v hydraulické komoře 
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vyvodit větší tlak, než je v komorový tlak ve vlastní triaxiální komoře. Hodnotu tlaku nutného 

pro posun podstavy je možné vypočítat z rovnice (Bishop a Wesley, 1975) 

 

σa = p  * (a/A) + σr * (1 - a/A) – W/A (1), 

 

kde σa je totální axiální napětí, σr je totální radiální napětí, p je tlak ve spodní hydraulické 

komoře, A je aktuální průměrná průřezová plocha vzorku, a je efektivní plocha „Bellofram 

Rolling Diaphragm“, W je hmotnost celé podstavy. Pro vzorek o průměru 38 mm je poměr 

a/A = 2,58 (Bishop a Wesley, 1975). 

 

 
Obr. 13: Konvenční triaxiální přístroj podle Atkinsona (1993) 

 

 

 
Obr. 14: Hydraulický triaxiální přístroj podle Bishopa a Wesleyho (1975) 

 

Z teoretického hlediska je předností hydraulické triaxiální komory fakt, že lze vzorek 

stlačovat/odlehčovat řízeným napětím. V praxi však není zkoušku s řízeným napětím tak 

snadné provést, jak ukazuje teorie. Více je komentováno v kapitole 11. 
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Na Obr. 15 jsou vyfoceny oba použité triaxiální přístroje. 

 

 

 
Obr. 15: Triaxiální přístroje; vlevo hydraulická komora, vpravo standardní komora s mechanickým lisem 

 

5.2. LVDT snímač (linear variable differential transformer) 

Axiální přetvoření vzorku bylo měřeno jak vně triaxiální komory, tak uvnitř přímo na vzorku. 

Externí měření bylo zajištěno pomocí digitálního úchylkoměru Mahr Militast 1085, který má 

rozlišitelnost 0,001 mm. Interní měření probíhalo pomocí lokálních ponorných LVDT (linear 

variable differential transformer) snímačů od firmy RDP electronics, které byly umístěny 

v kovových držácích. Ty byly přilepeny přímo na gumovou membránu obklopující vzorek. U 

horních držáků bylo lepidlo podpořeno 4 entomologickými špendlíky zapíchnutými do 

vzorku. Došlo tak k perforaci membrány a bylo nutné ji dodatečně utěsnit. Nejvíce se 

osvědčila kombinace lepidla na duše jízdních kol Vulkán Cement, kterým byl přilepen vlastní 

držák LVDT snímače a dále bylo aplikováno na bezprostřední okolí hlavičky špendlíku, a 

akvaristického lepidla Soudal. Akvaristické lepidlo bylo použito, aby bylo dostatečně 

zajištěno, že nedojde k průsakům mezi komorou a vzorkem. Schéma LVDT snímače je 

uvedeno na Obr. 16. Celá situace umístění snímačů na vzorku a utěsnění perforované 

membrány je vidět na Obr. 17, Obr. 18 a Obr. 19. 

 

LVDT snímač funguje na principu indukce. Tělo snímače je tvořeno celkem třemi cívkami – 

1 primární, 2 sekundární. Primární cívka je umístěna mezi cívkami sekundárními. Všechny 

cívky dohromady tvoří trubici, do které se vloží feromagnetická tyčka (nazývaná jádro). 

Primární cívka je napájena slabým střídavým proudem a ten je indukován do cívek 

sekundárních. Výstupní hodnota, která se zaznamenává, je výstupní napětí. Jedná se o rozdíl 

napětí mezi sekundárními cívkami. Na velikost výstupního napětí má vliv feromagnetické 

jádro, které se v cívkové trubici pohybuje v závislosti na deformaci vzorku. Pokud je 
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například jádro ve středové (nulové) pozici uvnitř těla snímače je výstupní napětí nulové – 

napětí na sekundárních cívkách je stejně velké, ale s opačnou polaritou. Lineární rozsah 

měření u tohoto typu snímače závisí na velikosti vstupního napětí. Typický rozsah je 10 mm. 

Při větším rozsahu dochází k větším nepřesnostem – výstupní hodnoty výrazněji kolísají i při 

stavu, kdy je feromagnetické jádro v klidové pozici. Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo 

měřit v rozsahu malých přetvoření (10
-3

 – 10
-5

), je lineární rozsah použitý v rámci této práce 

(10 a později 5 mm) naprosto dostačující. 

 

 
Obr. 16: Schéma LVDT snímače (Printscreen z http://www.rdpe.com/ex/hiw-lvdt.htm, 14. 7. 2014, upraveno) 
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Obr. 17: Umístění držáků LVDT snímačů na vzorku 

 

 
Obr. 18: Umístění lokálních LVDT snímačů na vzorku zeminy 

 



18 
 

 
Obr. 19: Detail axiálního a radiálního snímače na vzorku zeminy 

 

Držáky radiálních snímačů LVDT byly k vzorku přilepeny vteřinovým lepidlem Loctite Super 

Attak Power Flex Gel. Toto lepidlo bylo zvoleno k lepení radiálních držáků proto, že 

vzhledem k velikosti a váze těchto držáků bylo nutné zajistit okamžité přilepení k latexové 

membráně, aby nedocházelo k samovolnému posouvání držáků z určené pozice. Pro zajištění 

držáků proti odlepení během zkoušky jsem dále použil ustřižené proužky latexové membrány, 

kterými jsem zafixoval oba držáky proti sobě – viz Obr. 20. 

 

Ponorné snímače LVDT byly zapojeny jednotlivě do zesilovačů S7AC od firmy RDP 

electronics a následně do počítače. 
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Obr. 20: Detail uchycení držáků radiálních snímačů LVDT na triaxiálním vzorku 

5.3. Ostatní použité přístroje a vybavení 

Axiální napětí vyvozované na vzorek bylo v obou typech triaxiálních komor měřeno pomocí 

ponorného snímače síly Wykeham Farrance. U části zkoušek byl použit snímač o kapacitě 5 

kN, u druhé části s kapacitou 1 kN. 

 

U obou triaxiálních komor bylo nainstalováno měřidlo pórových tlaků Wykeham Farrance. 

Pro zajištění odpovídajícího komorového tlaku, napětí ve vzorku a tlaku v hydraulické 

komoře byly použity hydraulické digitální kontroléry GDS. 

 

V neposlední řadě byly ke zkouškám použity standardní keramické drenážní destičky 

s vystřiženým kruhem filtračního papíru, na boční vertikální drenáž byl použit filtrační papír 

vystřižený do klasického tvaru – viz Obr. 21. Boční drenáž z filtračního papíru se používá u 

vzorků zeminy s nízkou hydraulickou vodivostí z důvodu urychlení drenáže. Filtrační papír 

by však neměl pokrývat více jak 50 % pláště válcového vzorku (Head, 1998). 
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Obr. 21: Filtrační papír pro boční drenáž vzorku (Head, 1998) 

 

5.4. Kalibrace přístrojů 

Veškeré přístroje zmíněné výše, byly dostupné v laboratořích mechaniky zemin, oddělení 

inženýrské geologie Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK. 

Snímače pórových tlaků, ponorné snímače síly a LVDT snímače byly před každou zkouškou 

kalibrovány, z důvodu zachování vysoké přesnosti při měřeních. Typické kalibrační křivky – 

viz Obr. 22, Obr. 24 a Obr. 25. 

Během kalibrace i vlastních měření byla v místnosti udržována stálá teplota 25° C. 

 

Kalibrace snímače síly probíhala postupným zatěžováním závažím o známé hmotnosti. 

Kalibrační křivka pak byla získána z konkrétní hodnoty zatížení a dané číselné hodnoty 

zaznamenané počítačem. 

 

 
Obr. 22: Typická kalibrační křivka ponorného snímače síly 
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Snímače LVDT byly kalibrovány pomocí mikrometrického měřidla, které má nejmenší odečet 

0,01 mm. Vlastní vřeteno měřidla má stoupání 0,5 mm a rozsah 2,5 mm. Měřidlo bylo pevně 

zafixováno k podložce a následně do něj byl uchycen LVDT snímač. Při otáčení vřetenem 

zajíždí feromagnetické jádro postupně do těla snímače. Pro daný posun je pak opět 

zaznamenán číselný odečet v počítači. Nejprve bylo nutné zjistit lineární část, čehož bylo 

dosaženo zaznamenáním čtení přes celý rozsah mikrometru velkým krokem mezi čteními – 

viz Obr. 23. Když bylo zjištěno, kde se nachází lineární část, byla provedena přesná kalibrace 

v kroku 0,5 a 0,25 mm pouze v daném lineárním úseku. Lineární část byla pro část zkoušek 

10 mm, po změně nastavení byla pouze 5 mm. 

 

 
 

Obr. 23: Kalibrace LVDT snímače 

 

Při kalibraci LVDT snímačů bylo zjištěno, že dochází ke kolísání výstupních hodnot, i když 

nedochází k posunu jádra uvnitř snímače. Z toho důvodu bylo odečítáno více hodnot pro 

jednu hodnotu posunu a ty byly následně průměrovány. 
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Obr. 24: Typická kalibrační křivka LVDT snímače 

 

 
Obr. 25: Typická kalibrační křivka snímače pórových tlaků 

 

Snímač pórových tlaků byl kalibrován proti GDS kontroléru, který byl určen k zajišťování 

tlaku v triaxiální komoře. 
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6. Odběr a příprava vzorků 

Vzorky pro laboratorní zkoušky byly odebrány v listopadu 2012 v areálu firmy Geotest, a.s., 

Šmahova 1244/112, Slatina, 62700 Brno. Souřadnice vrtu v souřadném systému S-JTSK – x: 

1164006.55; y: 593044.02. Lokalizace vrtu je zobrazena na Obr. 26, geologický profil pak na 

Obr. 27. Hladina podzemní vody nebyla v daném místu a času odběru vzorků pro mé 

laboratorní zkoušky přesně stanovena. Naražená hladina byla v hloubce 12,8 a 23,5 m, 

ustálená hladina byla stanovena pouze nepřímo pomocí měřidla pórového tlaku „ Push-in 

Pressure Cell“ v hloubce přibližně 2 m pod povrchem (Mgr. Richard Malát – ústní sdělení). 

 

 

 
Obr. 26: Lokalizace vrtu (mapy.cz, 15. 7. 2014) 
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Obr. 27: Geologický profil vrtu (Geotest, a.s.) 
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Vzorky byly odebrány pomocí tenkostěnného ocelového odběráku o průměru 12 cm, zabaleny 

do plastové fólie a dopraveny do laboratoře mechaniky zemin na PřF UK.  

V laboratoři byly vzorky vytlačeny z tenkostěnných odběráků a drátovou pilkou rozřezány na 

výšku zhruba 10 cm. Pokud to kvalita vzorku (málo puklin, nízký obsah sádrovce) 

umožňovala, byly válečky dvěma navzájem kolmými příčnými řezy rozděleny na 4 stejné 

části. 

 

Z jednotlivých částí pak byly vyřezány vlastní triaxiální válcové vzorky standardních rozměrů 

– průměr 38 mm, výška 76 mm. Důraz byl kladen na to, aby byly vzorky vyřezány pokud 

možno co nejblíže středu původního válce vytlačeného z tenkostěnného odběráku, aby se 

limitovala porušenost vzorků. Ty, které nebyly po vytlačení z odběráků ihned použity, byly 

zabaleny do plastové fólie a tím se zajistilo, že nedošlo k jejich vyschnutí. K vyřezávání 

vzorků byl použit manuální „soustruh“. Tento nástroj se v jednoduchosti skládá z kruhové 

podstavy o průměru 38 mm, na kterou se umístí vzorek zeminy. Po dvou stranách podstavy 

jsou umístěny vertikální kovové vodící bočnice. Jedna jejich hrana lícuje s okrajem podstavy 

a umožňuje tak ořezání vzorku za pomoci pilky, či nože na potřebný průměr 38 mm. Podstava 

je otočná a lze tak docílit válcového tvaru. Schéma přípravy neporušeného válcového vzorku 

zeminy podle Head (1994) je na Obr. 28. 

 

 
Obr. 28: Ořezávání vzorku (Head, 1994) 

 

Posledním krokem bylo zkrácení vzorku na výšku 76 mm. 

 

Při vyřezávání neporušených vzorků byl největší problém s jejich značnou rozpukaností. 

Z toho důvodu nebylo možné použít vzorky z větších hloubek (zhruba více jak 37 m). Je 

otázkou, nakolik bylo toto rozpukání přírodního původu a nakolik bylo způsobeno uvolněním 

napětí po vytažení vzorků z hloubky. Pro jednotlivé zkoušky jsem tedy použil vzorky 

z hloubky 36 m, 24 m a 11 m. 

 

Na Obr. 29 je typický triaxiální vzorek brněnského téglu před zkouškou. 
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Obr. 29: Vzorek brněnského jílu před zkouškou 

7. Teorie 

7.1. Obor malých přetvoření 

Při triaxiální zkoušce se měří přetvoření v axiálním a v radiálním směru a pro daný přírůstek 

napětí tak dostaneme dvě hodnoty přetvoření v navzájem kolmých směrech. Axiální 

přetvoření značíme εa, radiální εr. Z těchto dvou hodnot lze spočítat invarianty přetvoření - 

objemové přetvoření εv a smykové přetvoření εs podle rovnic 

 

εv = εa + 2*εr  (2) 

εs = 2/3 * | εa - εr | (3) 

εs = 2/3 * ( εa - εr ) (3.1). 

 

Z hodnot axiálního a radiálního přetvoření je možné stanovit Poissonovo číslo. Mimo to se 

z přetvoření a axiálního napětí stanovuje Youngův modul vyjadřující tuhost pro daný 

materiál. 

 

Vzhledem k tomu, že tuhost zemin závisí na úrovni přetvoření, je výhodné definovat velká, 

malá a velmi malá přetvoření. Velká přetvoření jsou větší než 0,1 %, malými přetvořeními 

označujeme rozsah 0,001 % - 0,1 % a velmi malá přetvoření jsou taková, která jsou menší než 

0,001 %. 

 

V laboratorních podmínkách se při standardní triaxiální zkoušce s měřením deformace vně 

komory pohybujeme v oboru velkých přetvoření. Pro měření malých a velmi malých 

přetvoření jsou již potřeba speciální přístroje. Pro stanovení tuhosti při velmi malých 
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přetvořeních se používají piezokeramické snímače - tzv. „bender elementy“. Ty jsou vždy ve 

dvojici umístěny na vzorku proti sobě. Buď tedy na podstavách, anebo jsou připevněny na 

bocích vzorku. Jeden z dvojice snímačů vytváří seismickou vlnu, která prochází vzorkem a na 

jeho druhé straně ji zachytí druhý ze snímačů. Měří se tedy čas příchodu vlny, ze kterého se 

stanoví rychlost šíření seismických vln. Z následující rovnice pak dostaneme pružný smykový 

modul G 

 

vs = √(G/ρ) (4), 

 

kde vs je rychlost šíření seismických vln prostředím, G je pružný smykový modul a ρ je 

hustota daného prostředí. Tato metoda měření tuhosti se někdy nepřesně nazývá dynamická, 

což ukazuje Obr. 30. S bender elementy v současné době měří tuhost brněnských téglů kolega 

Martin Krupička, který měření provádí v rámci své diplomové práce v laboratořích 

mechaniky zeminy, Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK. 

 

 
Obr. 30: Charakteristická křivka tuhost vs. přetvoření u zemin s typickými rozsahy přetvoření pro různé měřící 

metody a stavby (Atkinson, 2000) 

 

Z Obr. 30 je vidět, že počáteční tuhost lze stanovit pomocí bender elementů. LVDT snímače 

nejsou pro tak malá přetvoření vhodným přístrojem. Používají se proto pro stanovení tuhosti 

v oboru malých přetvoření. Tyto dvě metody stanovení tuhosti by se měly na rozhraní velmi 

malých a malých přetvoření překrývat a mělo by tedy být možné srovnání výsledků z obou 

těchto metod. Měření pomocí LVDT snímačů se někdy nepřesně nazývá statická metoda. 

 

Jak uvádí např. Boháč a Feda (1995), při definování návrhových parametrů pro konstrukce je 

potřeba brát v úvahu výraznou nelinearitu tuhosti a uvažovat hodnoty, které odpovídají 

navrhovanému oboru přetvoření dané konstrukce. 
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7.2. Youngův modul 

Podle Hookova zákona se Youngův modul vypočítá z napětí a deformace pomocí rovnice 

 

E = σ / ε (5), 

 

kde ε = Δl / l (l je délka) je přetvoření, σ je napětí a E je Youngův modul. Modul lze definovat 

jako sečný a tečný (Obr. 31). 

 

 
Obr. 31: Sečný a tečný Youngův modul 

 

7.3. Youngův modul - sečný 

Jak je zřejmé z pojmenování, sečný modul je charakterizován sečnou v grafu napětí vs. 

přetvoření. Může to být tedy jakákoli sečna, v praxi se však často Youngův modul počítá pro 

sečny jdoucí počátkem. 

7.4. Youngův modul – tečný 

Tečný modul vyjádřen pomocí následující rovnice 

 

Et = dq / dεa  (6), 

 

kde Et je Youngův tečný modul, spočtený jako derivace v tečném bodě. Při praktických 

výpočtech se používá zjednodušení, kdy se vlastně počítají sečny procházejícími blízkými 

body podle rovnice 

 

Et = δq / δεa  (7), 

 

kde δq je přírůstek napětí a δεa je přírůstek přetvoření. 

7.5. Poissonovo číslo 

Pro výpočet Poissonova čísla se využívá jednoduchého vztahu 
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ν = - δεr / δεa  (8), 

 

kde ν je Poissonovo číslo, δεr je přírůstek radiálního přetvoření a δεa je přírůstek axiálního 

přetvoření. V některých případech se také používá vyjádření m = 1 / ν, kde m je tzv. 

Poissonova konstanta. Poissonovo číslo lze pro pružnost vyjádřit pomocí dalších parametrů  - 

např. pomocí objemového modulu K, či smykového modulu G (Atkinson, 1993) 

 

K = E / 3 * (1 – 2ν)  (9) 

G = E / 2 * (1 + ν)  (10). 

 

Z definice je 

 

K = p / εv (11) 

G = q / 3εs, (12), 

 

kde p je střední hlavní napětí, εv je objemové přetvoření, q je deviátorové napětí a εs je 

smykové přetvoření. 

 

Pro popis izotropního elastického chování zeminy lze použít pouze dva parametry, a to sice 

Youngův modul E a Poissonovo číslo ν. Druhou možností je kombinace dalších dvou 

parametrů – objemového modulu K a smykového modulu G. 

 

7.6. Anizotropie tuhosti 

Anizotropní materiál je takový, který má v různých směrech různé vlastnosti. O takovém 

materiálu platí, že jeho elastické vlastnosti závisí na orientaci vzorku (Graham a Houlsby, 

1983). Při transverzální izotropii (ortotropii) existuje osa (-y) symetrie, podle které (-ých) je 

možné materiál libovolně otáčet, aniž by se měnily jeho vlastnosti. Například u jílů je tato 

vlastnost logická vzhledem k jejich sedimentaci. Poměr Ghh a Gvh, tedy smykového modulu 

v horizontálním a vertikálním směru, se nazývá stupeň anizotropie a značí se α (Graham a 

Houlsby, 1983) 

 

αG = Ghh / Gvh  (13) 

 

Je to základní měřítko popisu anizotropie. Další možné vyjádření je pak následující (Rott a 

Mašín, 2013) 

 

(αG)
1/xGE

 = Eh / Ev  (14) 

(αν)
1/xGν

 = νhh / νvh  (15). 

 

 

Pokud je α > 1, je daný materiál tužší v horizontálním směru než ve vertikálním, při α < 1 je 

tomu naopak. Rott a Mašín (2012) uvádějí pro jílové zeminy rozpětí stupně anizotropie 1,1 – 

2,5 (výjimečně 3,0). V článku Rott a Mašín (2013) je uveden poměr smykových modulů 

brněnského téglu jako αG = 1,35, stanovený na základě měření bender elementy. Mašín a Rott 

(2014) uvádějí doporučené empiricky stanovené hodnoty koeficientů xGE a xGν jako xGE = 0,8 

a xGν = 1. 
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Pro izotropní materiál je maticový zápis konstitučního vztahu pro rotační symetrii dán 

následujícím vztahem (Graham a Houlsby, 1983) 

 (16), 

 

kde δp je přírůstek efektivního středního napětí, δq je přírůstek deviátorového napětí, K je 

objemový modul, G je smykový modul, εv je objemové přetvoření a εs je smykové přetvoření. 

 

Pro popis lineární ortotropní elasticity je třeba 5 nezávislých parametrů. Lings et al. (2000) 

uvádí, že se často využívají tyto parametry - Ev, Eh, νvh, νhh, Ghv , ačkoli je možné použít též 

νhv, Gvh, Ghh. 

 

 Ev Youngův modul ve vertikálním směru 

 Eh Youngův modul v horizontálním směru 

 νvh Poissonovo číslo pro horizontální přetvoření vlivem vertikálního napětí 

 νhh Poissonovo číslo pro horizontální přetvoření vlivem horizontálního napětí 

 νhv Poissonovo číslo pro vertikální přetvoření vlivem horizontálního napětí 

 Ghv Ekvivalent smykového modulu ve svislé rovině 

 Gvh Smykový modul ve svislé rovině 

 Ghh Smykový modul v horizontální rovině 

 

Maticový zápis pro lineární ortotropní pružnost je následující (Graham a Houlsby, 1983) 

 

 (17), 

 

kde je situace obdobná jako v rovnici (16), K
*
 je modifikovaný objemový modul, G

*
 je 

modifikovaný smykový modul a J je parametr, který vyjadřuje skutečnost, že smykové 

přetvoření je závislé na efektivním středním napětí a objemové přetvoření na smykovém 

napětí. Z rovnic (16) a (17) je zřejmé, že u izotropní pružnosti je J=0. 

 

8. Tuhost v oboru malých přetvoření - rešerše 

8.1. České práce 

V českém odborném prostředí se měřením tuhosti v oboru malých a velmi malých přetvoření 

zabývalo více autorů, např. Boháč et al. (1993), Boháč et al. (1995), Boháč (1997), Mašín 

(2001), Sosna (2003), Svoboda (2010). Jedná se o práce na různých materiálech. Tuhosti 

brněnských téglů se mnoho prací nevěnovalo, ale přesto bylo několik takových prací 

publikováno a jsou uvedeny níže.  V zahraniční literatuře je situace ještě lepší, což dokazuje 

příklad Londýnského jílu, na kterém prováděli měření různí autoři např. Clayton a Heymann 

(2001), Gasparre (2005), Nishimura (2005). Více je uvedeno v následujících kapitolách. 

8.1.1. Boháč a Feda (1995), Boháč et al. (1995) 

O tuhosti brněnských jílů v oboru malých přetvoření se zmiňují Boháč a Feda (1995) a Boháč 

et al. (1995). Počáteční tuhost neporušeného vzorku jílu stanovená snímači založenými na 
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Hallově jevu byla stanovena jako 140 MPa. Tato hodnota odpovídá tečnému Youngovu 

modulu a je reprezentativní pro přetvoření εa = 0,03 – 0,04 %. Průběh tuhosti s rostoucím 

přetvořením je vidět na Obr. 32, převzatém z Boháč et al. (1995). 

 

 
Obr. 32: Tuhost brněnského jílu (Boháč et al., 1995) 

8.1.2. Svoboda (2010) 

Svoboda (2010) uvádí jako výsledek měření tuhosti LVDT snímači v rozsahu malých 

přetvoření graf – viz Obr. 33, ze kterého není patrná přesná hodnota sečného smykového 

modulu a lze jen odhadovat jeho hodnotu okolo 20 - 30 MPa. Nicméně uvádí počáteční 

smykový modul G0 = 80 MPa, stanovený měřením bender elementy pro efektivní střední 

napětí p = 275 kPa. Závislost smykového modulu G na středním napětí je uvedena na Obr. 34. 

 

 
Obr. 33: Tuhost brněnského jílu  (Svoboda, 2010) 
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Obr. 34: Závislost smykového modulu na efektivním středním napětí – bender elementy (Svoboda, 2010) 

8.2. Zahraniční práce 

Jak jsem již uvedl v předcházející kapitole, v zahraniční literatuře existuje mnoho kvalitních 

zdrojů o měřeních tuhosti při malých přetvořeních. Vzhledem k zájmovému materiálu této 

práce – brněnskému téglu, jsou uvedeny především ty, které byly provedeny na Londýnském 

jílu, a to z toho důvodu, že se jedná o velmi podobné materiály, jak bylo zmíněno již 

v kapitole 4. Nejprve uvádím práce na Londýnském jílu, poté na ostatních zeminách. 

8.2.1. Costa Filho (1985) 

V této práci bylo měřeno axiální přetvoření na Londýnském jílu pomocí 3 LVDT snímačů. 

Použitý typ snímačů měl rozlišení v řádu 10
-4

 mm. 2 snímače byly na vzorku připevněny na 

protilehlých stranách tak, aby měřily deformaci mezi 1/3 vzorku a jeho podstavcem a mezi 

2/3 vzorku a jeho podstavcem, třetí snímač měřil celkovou deformaci mezi horní roznášecí 

destičkou a podstavcem vzorku. Takto stanovená přetvoření jsou znázorněna na Obr. 35 a 

Obr. 36. 

 

Z grafů je patrné, že je rozdíl ve velikosti stanoveného přetvoření v závislosti na tom, v které 

části vzorku je deformace měřena. Přetvoření v horní části vzorku jsou o 0,2 % větší než 

v centrální části vzorku. Je zde patrný trend, kdy se zvětšujícím se napětím se rozdíl mezi 

měřením deformace v horní a centrální (dolní také) části vzorku také zvětšuje. 

 

Z této práce dále uvádím normalizované hodnoty sečného Youngova modulu při různých 

úrovních napětí. Samotná čísla nemají vypovídající hodnotu, jde především o rozdíl mezi 

přetvořením měřeným na vzorku a celkovým přetvořením. Celkové přetvoření podhodnocuje 

výsledné hodnoty Youngova sečného modulu, což je patrné z Obr. 37 a je to patrné i z mých 

výsledků – viz kapitola 10.3. 
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Obr. 35: Axiální přetvoření při UU triaxiální zkoušce na Londýnském jílu (Costa Filho, 1985) 
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Obr. 36: Axiální přetvoření při CAU triaxiální zkoušce na Londýnském jílu (Costa Filho, 1985) 

 

 

 
Obr. 37: Porovnání celkového přetvoření a přetvoření měřeného přímo na vzorku z UU a CAU triaxiální 

zkoušky na Londýnském jílu (Costa Filho, 1985) 
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8.2.2. Clayton a Heymann (2001) 

Clayton a Heymann (2001) měřili tuhost na při malých přetvořeních mimo jiné právě na 

Londýnském jílu za pomoci ponorných snímačů LVDT. Použili snímače s lineárním 

rozsahem ± 5 mm, což souhlasí s rozsahem, které mají snímače použité v rámci této 

diplomové práce. Nejvyšší přesnost, kterou dosáhli, byla 0,027 μm. Tato hodnota odpovídá 

měřícímu rozsahu ± 30 μm. Takové přesnosti se mi rozhodně při mých měřeních dosáhnout 

nepodařilo. V mém případě byla nejvyšší dosažená přesnost 1 μm. Clayton a Heymann (2001) 

dále použili vysoce přesný ponorný snímač síly s rozlišením 0,55 N a přesností lepší než 1,80 

N. Vertikální efektivní napětí zkoušených vzorků bylo odhadnuto jako 194 kPa, pro K0 = 2. 

Externě měřená velikost axiálního přetvoření byla 1 – 2 % za den. Naměřené hodnoty jsou 

v této práci interpretovány pomocí Youngova sečného modulu a jsou uvedeny na Obr. 38. 

Autoři konstatují, že maximální nedrénovaný sečný Youngův modul (Eu) pro Londýnský jíl je 

Eu = 240 MPa. Na Obr. 39 je pak uvedena tuhost normalizovaná středním efektivním napětím 

(p’). 

 
Obr. 38: Tuhost Londýnského jílu – sečný Youngův modul (Clayton a Heymann, 2001) 
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Obr. 39: Normalizovaná tuhost Londýnského jílu středním efektivním napětím (Clayton a Heymann, 2001) 

 

Z předchozích obrázků je patrné, že autoři aplikovali na vzorky Londýnské jílu různé dráhy 

napětí, proto jsou uvedeny na Obr. 40. 

 

 
Obr. 40: Dráhy napětí aplikované na vzorky Londýnského jílu (Clayton a Heymann, 2001) 

 

Kromě Londýnského jílu autoři provedli měření také na Bothkennarském jílu, který pochází 

ze Skotska z blízkosti Edinburgu a na křídovém pískovci ze Suffolku. Tuhost v rozsahu 

malých přetvoření těchto tří různých materiálů je porovnána na Obr. 41. Je evidentní, že 

nejvyšší tuhost vykazuje křídový pískovec, jelikož se jedná o horninu. Oproti tomu nejnižší 

tuhost má Bothkennarský jíl, který, jak uvádějí autoři článku, je měkký a Londýnský jíl je 

naopak velmi tuhý. 
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Obr. 41: Tuhost 3 různých materiálů; 

 shora - křídový pískovec, Londýnský jíl, Bothkennarský jíl (Clayton a Heymann, 2001) 

8.2.3. Gasparre (2005) 

Další prací, která se zabývala měřením tuhosti Londýnské jílu v oboru velmi malých a malých 

přetvoření, je Gasparre (2005). Jedná se o doktorskou práci na Imperial College v Londýně, 

kde s měřením tuhosti mají velké zkušenosti. Pro tato měření byly použity bender elementy a 

také LVDT snímače. Vzhledem k problémům, které mohou nastat přiměření LVDT snímači 

uvádím Obr. 42, na kterém je vidět rozdíl v měření přetvoření mezi dvěma snímači způsobený 

naklápěním vzorku – viz má měření v kapitole 10.2. Autor uvádí rozlišitelnost LVDT 

snímačů 0,02 μm.  

 
Obr. 42: Naklápění vzorku při sondě začínající na q = 10 kPa (Gasparre, 2005) 
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Z práce Gasparre (2005) je převzata tabulka – viz Obr. 43, která shrnuje průměrné hodnoty 

elastických parametrů měřených bender elementy a LVDT snímači. 

 

 
Obr. 43:Průměrné hodnoty nezávislých elastických parametrů Londýnského jílu měřených pomocí bender 

elementů a LVDT snímačů na vzorcích z různých litologických jednotek (Gasparre, 2005) 

 

Další graf, který je důležitý z pohledu mé diplomové práce, ukazuje získaná data z axiální 

sondy. Jedná se o drénované axiální zatížení z počátečního napětí odpovídající in-situ napětí. 

Zatížení bylo malého řádu pouze do 1 kPa, poté byl vzorek odlehčen. Tato zkouška je 

znázorněna na Obr. 44. 

 

Autor také shrnuje předchozí provedená měření smykového modulu různými autory a 

výsledný stupeň anizotropie α vychází přibližně v rozmezí 1,5 - 2. 
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Obr. 44: Axiální sonda na vzorku Londýnské jílu; (a) axiální přetvoření proti axiálnímu napětí, (b) axiální 

přetvoření proti radiálnímu přetvoření (Gasparre, 2005) 
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8.2.4. Nishimura (2005) 

Další doktorská práce z Imperial College v Londýně k tématu laboratorních měření na 

Londýnském jílu je práce Nishimura (2005). Z této práce uvádím souhrnnou tabulku 

anizotropie tuhosti – viz Obr. 45., která, jak ukazují naměřená data, se s hloubkou nemění, což 

ostatně konstatuje sám autor. 

 

 
Obr. 45: Anizotropie tuhosti Londýnského jílu pro různá stádia re-konsolidace (Nishimura, 2005) 

8.2.5. Hight et al. (2007) 

Hight et al. (2007) uvádí ve své práci charakteristiky Londýnské jílu v oblasti Terminálu 5 na 

letišti Heathrow. Mimo jiné byly provedeny anizotropně konsolidované neodvodněné 

triaxiální zkoušky (CAU test) s následným stanovením neodvodněného sečného Youngova 

modulu (Eusec) a výsledky těchto zkoušek byly následně porovnány s předchozími pracemi 

Gasparre (2005) a Nishimura (2005), které byly již zmíněny výše. Bohužel v článku jsou 

dostupné pouze hodnoty Youngova modulu normalizované středním efektivním napětím 

(před začátkem smykání). Získané křivky poklesu tuhosti spolu s přechozími pracemi 

(Gasparre, 2005; Nishimura, 2005 – v obrázku označeny souhrnně IC study) jsou uvedeny na 

Obr. 46.  
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Obr. 46: Normalizovaná tuhost Londýnského jílu (Hight et al., 2007) 

 

Autoři zmiňují, že data o tuhosti, získaná během této studie, se významně liší od předchozích 

prací provedených na Imperial College v Londýně (dále jen IC práce). Jsou zde patrné menší 

tuhosti u některých z dat získaných z IC prací oproti datům z tohoto článku a také oproti 

databázi o tuhosti Londýnského jílu z předchozích prací. Rozdíly jsou způsobené především 

jinak dlouhou pauzou mezi koncem rekonsolidace a začátkem smykání, rozdílnou rychlostí 

smykání, dobou skladování vzorků a v neposlední řadě rozdílnými metodami měření 

přetvoření. 

8.2.6. Gasparre et al. (2007) 

Jeden ze zajímavých grafů, který je uveden v článku Gasparre et al. (2007), je na Obr. 44. 

Jsou zde porovnány tečné tuhosti pro vzorky (jednotka A3(2)) smyknuté v triaxiální komoře. 

Jedná se o dva vzorky o průměru 100 mm a jeden o průměru 38 mm. Jeden ze vzorků 100 

mm byl smyknut po pre-existující puklině a nedošlo tak k zaznamenání výraznější vrcholové 

pevnosti. Druhý vzorek naopak vykázal vrcholovou pevnost. Tuhost vzorků v oboru velmi 

malých a malých přetvoření byla stanovena s využitím bender elementů. Ze získaných dat 

však nebyly žádné výraznější rozdíly mezi tuhostí obou vzorků pozorovány – viz Obr. 47. 

Toto pozorování může dle autorů ukazovat na to, že pohyb po puklině, který následně 

přispívá k vytvoření smykové plochy, nastává až při větších přetvořeních. Kromě toho mohou 

být pukliny vytvořeny v obou vzorcích, což může výrazněji ovlivnit jejich tuhost, ale pouze u 

jednoho má puklina vliv na jeho smykovou pevnost. To je ale v rozporu s měřením tuhosti na 

vzorku průměru 38 mm. Pokud totiž vezmeme v úvahu, že vzorek o menším průměru by měl 

obecně obsahovat méně puklin, pak by jeho tuhost měla být výrazně vyšší. Tento předpoklad 

však podle získaných dat neplatí. 
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Obr. 47: Srovnání tuhosti vzorků o průměru 38mm a 100mm a vzorku smykaného po puklině Gasparre et al. 

(2007) 

8.2.7. Cuccovillo a Coop (1997) 

Cuccovillo a Coop (1997) provedli také měření pomocí LVDT snímačů, a sice na vzorcích 

kaolínu. Umístění a přichycení axiálních snímačů na vzorek je velmi podobné, jako bylo 

provedeno v rámci této diplomové práce. Autoři článku umístili snímače diametrálně proti 

sobě, jak je ukázáno na Obr. 48. 

 
Obr. 48: Uchycení držáků LVDT snímačů pomocí špendlíků na triaxiální vzorek (Cuccovillo a Coop, 1997) 

 

Na dalším obrázku (Obr. 49) je zobrazena tuhost - tečný a sečný smykový modul - 

kaolínového vzorku o průměru 60 mm, konkrétně při nedrénované triaxiální zkoušce 

v hydraulické triaxiální komoře. Vzorek byl smykán konstantní rychlostí přetvoření 0,03%/h 

z počátečního izotropního efektivního napětí 150 kPa. 
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Obr. 49: Tuhost kaolínu; shora – tečná tuhost, sečná tuhost (Cuccovillo a Coop, 1997) 

 

Z grafu lze vyčíst hodnotu Gu = 50 MPa pro tečnou tuhost a Gu = 60 MPa pro sečnou tuhost. 

8.2.8. Lings et al. (2000) 

S měřidly využívajícími Hallův efekt stanovoval Lings et al. (2000) anizotropní parametry 

tuhosti na vzorcích Gaultského jílu z Madingley ve Velké Británii. Jako ukázku z jejich 

měření uvádím dva grafy, a to vertikální Youngův modul (Ev) normalizovaný efektivním 

středním napětím proti vertikálnímu přetvoření – viz Obr. 50 a dále Poissonovo číslo pro 

horizontální přetvoření vlivem svislého napětí (νvh) proti vertikálnímu přetvoření – viz Obr. 

50. 
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Obr. 50: Anizotropní parametry Gaultského jílu (Lings et al., 2000) 

8.2.9. Shrnutí 

Z výše uvedených zdrojů se dá odvodit očekávatelná tuhost pro brněnský tégl. Jednak se dá 

vyjít z prací Boháče et al. (1995) a Boháč a Feda (1995), kteří uvádějí hodnotu tečného 

Youngova modulu pro přetvoření 0,03 – 0,04 % rovnu přibližně 140 MPa. Svoboda (2010) 

pak uvádí tuhost vyjádřenou pomocí smykového modulu jako G0 = 80 MPa. 
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Za druhé se lze vzhledem k podobnosti Londýnského jílu s brněnským domnívat, že tuhost 

obou materiálu bude řádově podobná. Clayton a Heymann (2001) například uvádějí počáteční 

Eu = 240 MPa. Reálně očekávatelné hodnoty tuhosti, měřené v rámci této práce za pomoci 

LVDT snímačů, se budou pohybovat v řádech desítek až prvních dvou stovek MPa. Záleží 

samozřejmě na tom, zda budeme uvažovat Youngův modul sečný, či tečný, a pro jaká 

přetvoření. 

9. Metodika zkoušek 

Všechny zkoušky byly prováděny v triaxiálních přístrojích. V jednom případě se jednalo o 

přístroj s mechanickým lisem, ve zbývajících zkouškách byl použit hydraulický triaxiální 

přístroj, který je popsán v kapitole 5.1. 

 

Závěrečné smykání vzorků probíhalo u dvou vzorků za neodvodněných podmínek, u dalších 

čtyř za podmínek odvodněných. Před smykem byly u šesti vzorků povedeny zkoušky za 

izotropních podmínek (dále izotropní sonda) se zvyšujícím se radiálním napětím a axiálním 

napětím rovným radiálnímu (σa=σr), následně došlo k odlehčení na původní úroveň. Dále byly 

u třech vzorků po izotropní zkoušce a před konečným smykem provedeny krátké odvodněné 

zatěžovací sondy, kdy se zvyšovalo axiální napětí při konstantním radiálním napětí (dále jen 

axiální sonda) a poté bylo opět provedeno odlehčení na σa=σr.  Jak u izotropních, tak u 

axiálních sond se jednalo o nárůst zatížení maximálně 30 kPa při rychlosti 1 kPa/h.  

 

Aby se zamezilo bobtnání vzorků, byly po osazení do triaxiální komory ihned vystaveny 

efektivnímu napětí, které odpovídalo spočítanému geostatickému napětí in-situ. Počáteční 

napětí ve vzorku bylo po osazení nastaveno u všech zkoušek na hodnotu 10 kPa. Počáteční 

komorový tlak byl nastaven tak, aby bylo efektivní napětí rovno geostatickému napětí. Při 

zmíněném efektivním napětí byly vzorky následně syceny na hodnotu např. 500 kPa (u 

jednotlivých vzorků odlišné) rychlostí 1 kPa/min. Takto vysoké napětí bylo vynucené, protože 

vzorky bylo velmi obtížné 100% nasytit. Z toho důvodu bylo nakonec nutné považovat 

vzorky za nasycené už při Skemptonově parametru B = 0,9. 

 

Detailnější popis jednotlivých zkoušek je uveden pro každý vzorek zvlášť v dalších 

odstavcích. Jednotlivé vzorky jsou označeny VZ1 – VZ6. U vzorku VZ1 byla hloubka odběru 

36 m, u VZ2, VZ3 a VZ4 24 m, u VZ5 a VZ6 11m. 

 

Ve všech případech byly na membránu obklopující vzorek připevněny držáky pro dva axiální 

a dva radiální ponorné snímače LVDT. Držáky pro axiální snímače byly připevněny pomocí 

entomologických špendlíků. Všechny držáky snímačů byly na membránu přilepeny lepidlem, 

z toho držáky radiálních snímačů lepidlem vteřinovým a držáky axiálních snímačů lepidlem 

na duše jízdních kol – detailnější popis viz kapitola 5.2. 

 

Během první zkoušky došlo k poruše jednoho radiálního snímače, proto byla provedena pouze 

s jedním funkčním radiálním snímačem.  

 

Jak jsem již zmínil výše, byly držáky axiálních snímačů LVDT připevněny ke vzorku pomocí 

špendlíků. Jedna zkouška byla provedena ve variantě bez špendlíků. Držáky snímačů byly na 

membránu pouze přilepeny lepidlem. Jak se později ukázalo, taková varianta není vhodná. Po 

zkoušce bylo provedeno vyhodnocení sebraných dat a ukázalo se, že v záznamu jsou 

započteny „parazitní“ hodnoty, které neodpovídají deformaci vzorku, ale spíše deformaci 

latexové membrány. Tuto deformaci způsobuje zřejmě svou vahou tělo snímače, dále pak 
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vzniká deformace při dosedání jednotlivých částí, jako jsou porézní destičky, ponorný snímač 

síly atd. Nerovnoměrné dosednutí snímače síly na vzorek může mít za následek jeho lehké 

naklánění během zatěžování. Takové chování je možné pozorovat z naměřených dat axiálními 

LVDT snímači. Například při vynesení dat ze snímače síly spolu s daty z obou axiálních 

LVDT snímačů do grafu (deviátorové napětí proti axiálnímu přetvoření) je patrný výrazný 

odklon mezi jednotlivými LVDT snímači, které tak neukazují stejný trend – viz např. Obr. 42 

v kapitole 8.2.3. 

 

Držáky axiálních LVDT snímačů a podpěry pro feromagnetická jádra (viz Obr. 19 nebo Obr. 

48) byly od sebe vzdáleny přibližně 5 cm (brána vzdálenost mezi oběma polovinami držáků) a 

pro každou zkoušku se tato vzdálenost lišila (max ± 0,5 cm). Vzdálenost držáku snímače a 

podpěry feromagnetického jádra byla následně využita při vyhodnocení zkoušek pro výpočet 

axiálního přetvoření. Jako původní vzdálenost mezi držákem a podpěrou byla brána změřená 

hodnota před zkouškou. Oba držáky a obě podpěry pak byly na vzorku umístěny co 

nejpřesněji proti sobě. Totéž platí o držácích radiálních snímačů. Celá situace umístění 

snímačů na vzorku již byla zmíněna výše a je znázorněna na Obr. 17. Jeden držák radiálního 

snímače se skládá z několika částí. Jedna byla přilepena na membránu, na tu je otočným 

kloubem připevněno rameno, které má na jednom konci otočnou část pro připevnění 

feromagnetického jádra jednoho LVDT snímače a na druhém taktéž otočnou část pro 

připevnění vlastního těla druhého LVDT snímače. Feromagnetické jádro bylo k držáku 

snímače navíc připevněno za pomoci pružné bužírky, aby byla zajištěna co největší 

pohyblivost a přizpůsobivost celého systému a nedocházelo tak k nežádoucímu tření mezi 

jádrem a tělem snímače, což by mohlo vést ke zkreslení měřených hodnot. Jako původní 

vzdálenost mezi radiálními držáky byl brán průměr vzorku. 

 

Pro všechny zkoušky byla použita destilovaná voda. 

 

Mezi jednotlivými zkouškami (izotropní sonda, axiální sonda a smyk) byla pauza v řádech 

dnů (typicky 2 až 3 dny), kdy byly vzorky ponechány při efektivním napětí odpovídající 

geostatickému napětí in-situ. 

 

Celkové uspořádání po sobě jdoucích zkoušek na jednom vzorku je znázorněno pomocí drah 

napětí na Obr. 51.  

 

Časová náročnost celé zkoušky na jednom vzorku od jeho osazení do triaxiální komory až po 

ukončení smyku se pohybovala kolem měsíce a půl. 

 

Pro vyhodnocení byla data vždy ze dvou axiálních a radiálních LVDT snímačů 

zprůměrována. 

 

Nejvyšší dosažená přesnost LVDT snímačů byla 1μm. 

 

Před zahájením zkoušek, po zkouškách a po vysušení vzorku v peci při 109° C byly vzorky 

zváženy pro stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti a pórovitosti. 

 

Všechny laboratorně stanovené Youngovy moduly jsou ve vertikálním směru (Ev). 

Poissonova čísla stanovená v laboratoři jsou νvh (pro horizontální přetvoření vlivem 

vertikálního napětí. Z těchto hodnot byly dopočítány Eh a νhh – viz kapitola 10.3. 
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Obr. 51: Dráhy napětí provedené na brněnském jílu 

 

 

9.1. VZ1 

Zkoušky na prvním vzorku probíhaly v triaxiálním přístroji s mechanickým lisem. 

Geostatické napětí in-situ bylo spočítané jako 418 kPa. Sytící tlak byl 500 kPa. σ‘r,0 = 418 

kPa.  

 

Při izotropní sondě byl zvýšen komorový tlak o 30 kPa rychlostí 1 kPa/h. Následně byl vzorek 

ponechán 45 minut při efektivním napětí 448 kPa a pak byl opět odlehčen stejnou rychlostí 

(tedy 1 kPa/h).  

 

Vzorek byl smykán do porušení za neodvodněných podmínek řízenou deformací. Rychlost 

smyku byla v počáteční fázi 0,00001 mm/min (nejmenší možné nastavení mechanického lisu), 

poté 0,004 mm/min. 

9.2. VZ2 

Od tohoto vzorku probíhaly všechny zkoušky v hydraulické triaxiální komoře. Geostatické 

napětí bylo stanoveno na 312 kPa. Sytící tlak byl 600 kPa. σ‘r,0 = 312 kPa. 

 

Izotropní sonda opět probíhala do maximálního zvýšení komorového tlaku o 30 kPa rychlostí 

1 kPa/h. Pauza před odlehčením byla hodinová a odlehčování probíhalo opět rychlostí 1 

kPa/h. 

 

Smyk probíhal opět za neodvodněných podmínek řízenou deformací. Počáteční rychlost 

smyku byla 0,00001 mm/min, která byla během zkoušky zvyšována až na 0,001 mm/min. 

9.3. VZ3 

Spočítané geostatické napětí bylo rovno 312 kPa. Sytící tlak 600 kPa. σ‘r,0 = 312 kPa. 

 

Při izotropní sondě byl zvýšen komorový tlak o 30 kPa rychlostí 1 kPa/h. Před snížením 

komorového tlaku stejnou rychlostí byla hodinová pauza při efektivním napětí 342 kPa. 
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Po izotropní sondě následovala odvodněná axiální sonda. Axiální napětí bylo zvyšováno 

rychlostí 1 kPa/h. Maximální nárůst byl 30 kPa. Pro odlehčení bohužel nejsou dostupná data 

z důvodu problémů při zápisu dat do počítače. Po vyhodnocení se však především ukázalo, že 

bylo nesprávně měřeno axiální přetvoření a výsledky této zkoušky nejsou dále uváděny. Na 

Obr. 52 je pouze uvedeno nesprávné měření axiálního přetvoření v zobrazení q:εa. 

 

Odvodněný smyk byl nejprve veden řízeným napětím o rychlosti 2 kPa/h, když bylo q > 150 

kPa, probíhalo smykání řízenou deformací o rychlosti 0,002 mm/min. 

 

 
Obr. 52: Chybné měření během axiální sondy na VZ3 

 

9.4. VZ4 

Geostatické napětí in-situ bylo opět spočítáno jako 312 kPa. Sytící tlak byl 500 kPa. σ‘r,0 = 

312 kPa. 

 

Izotropní sonda opět probíhala do zvýšení komorového tlaku o 30 kPa při rychlosti 1 kPa/h. 

Tentokrát byla pauza mezi zvýšením a snížením komorového tlaku přibližně 12 hodin, 

rychlost snižování opět 1 kPa/h. 

 

Při odvodněné axiální sondě bylo axiální napětí zvyšováno rychlostí 1 kPa/h až na hodnotu 25 

kPa. Poté následovalo odlehčení. 

 

Smykání řízeným napětím za odvodněných podmínek rychlostí 2 kPa/h probíhalo až do q 

přibližně 230 kPa, následně bylo smykání řízenou deformací vedeno rychlostí 0,002 mm/min. 

Kvůli výpadku elektroniky, chybí část dat a vznikla tak mezera, která je patrná v grafu 

v kapitole 10. 

9.5. VZ5 

Geostatické napětí bylo stanoveno na 200 kPa, sytící tlak byl 500 kPa. σ‘r,0 = 200 kPa. 
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Během izotropní sondy byl nárůst komorového tlaku 20 kPa při rychlosti 1 kPa/h. Před 

odlehčením byla pauza 1,5 hodiny. 

 

V případě pátého vzorku byla odvodněná axiální sonda provedena řízenou deformací o 

rychlosti 0,004 mm/h. Pauza před odlehčením byla pouze půl hodiny. 

 

Odvodněný smyk byl veden rychlostí 0,002 mm/min, tedy řízenou deformací. 

 

9.6. VZ6 

Geostatické napětí pro šestý vzorek bylo opět spočítáno jako 200 kPa. Sytící tlak byl 500 kPa. 

σ‘r,0 = 200 kPa. 

 

Izotropní sonda byla vedena až do přírůstku 22 kPa, po hodinové pauze opět následovalo 

odlehčení.  Rychlost změny napětí byla jako v předchozích případech zvolena 1 kPa/h. 

 

Po izotropní sondě následoval již pouze odvodněný smyk. Šlo o smykání řízenou deformací, a 

to rychlostí 0,007 mm/h, která byla následně zvýšena na 0,002 mm/min. 

10. Výsledky 

10.1. Izotropní sondy 

Anizotropní chování brněnského téglu bylo pozorováno z výsledků izotropních sond. 

Z porovnání radiálních a axiálních přetvoření je patrné, že studovaný materiál se nechová 

izotropně. Přetvoření v radiálním směru vychází z výsledků výrazně menší než přetvoření ve 

směru axiálním, což indikuje větší tuhost v radiálním směru (= v horizontálním). 
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Obr. 53: Izotropní sondy – celé 

 

Na Obr. 53 jsou vynesena radiální přetvoření proti axiálním přetvořením. Je zřejmé, že vzorky 

VZ2, VZ5 a VZ6 nevykazují podobný trend jako zbylé vzorky. Je to prokazatelně způsobeno 

chybným měřením radiálních deformací, které je problematické u všech dílčích měření 

z důvodu vzájemné závislosti obou radiálních snímačů. Dochází k nežádoucímu tření 

feromagnetického jádra uvnitř snímače a pravděpodobně také k dílčímu zadrhávání celého 

systému měření radiálních deformací a měření tak neprobíhá plynule a neodráží skutečné 

deformace vzorku. Důkazem předchozích tvrzení je Obr. 54, ve kterém jsou vynesena axiální 

přetvoření závislá na čase. V tomto grafu je jasně patrný trend, který je možné vypozorovat i 

z Obr. 53, a to sice, že axiální přetvoření dosahují u všech vzorků podobných hodnot a 

problém je tedy evidentně v přetvořeních radiálních. 

 

U tří výše zmíněných vzorků tedy nemohly být pro výpočet radiálních přetvoření použity 

hodnoty radiálních deformací naměřené LVDT snímači. Z toho důvodu byla radiální 

přetvoření spočítána z přetvoření axiálních a objemových podle εr = (εV – εa)/2, kde objemové 

přetvoření bylo bráno z hodnot naměřených GDS kontrolérem a axiální přetvoření byla 

spočítána z deformací naměřených axiálními LVDT snímači. Výsledek je spolu 

s přetvořeními stanovenými z radiálních snímačů u ostatních vzorků uveden na Obr. 55. Jedná 

se pouze o přitížení, které má větší vypovídající hodnotu. Z Obr. 53 je totiž patrné, že po 

začátku odlehčování dochází nejprve k deformaci reagující na předchozí přitížení a chvíli 

trvá, než se trend obrátí. 
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Obr. 54: Izotropní sondy – porovnání axiálních přetvoření 

 

 
Obr. 55: Izotropní sondy – přitížení; u VZ2, VZ5 a VZ6 je eps_r dopočítáné z eps_a a eps_V 

 

Z Obr. 55 jsou patrná větší přetvoření v axiálním směru a vzorek tak vykazuje větší tuhost ve 

směru radiálním. 

 

Z izotropních sond byla dále snaha vyhodnotit objemový modul (K). Jak ukazují následující 

grafy, vyhodnocení modulu je obtížné. Je zde patrný výrazný rozptyl dat, který je způsoben 
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oscilací dat vstupujících do výpočtu. Modul byl spočítán jak z objemového přetvoření 

stanoveného na základě měření GDS kontroléru, tak z přetvoření naměřených LVDT snímači, 

a to z rovnice K = p/εV. Lepší výsledky dávají výpočty s využitím dat z LVDT snímačů – Obr. 

56. U modulu stanoveného z měření objemových změn pomocí kontroléru (Obr. 56) je rozptyl 

dat větší než u stanovení pomocí lokálních snímačů. 

 

 
Obr. 56: Objemový modul pro přitížení v izotropní sondě; výpočet na základě měření LVDT snímačů 

 

Pro vzorky VZ5 a VZ6 jsou podle obrázku výsledky nejlepší, přesto je otázkou, na kolik 

mohou být považovány za správné s ohledem na problémy s radiálními LVDT snímači 

popsanými výše. Při značném zjednodušení lze však v grafu jistý trend vypozorovat. Proti 

tomu v Obr. 57 žádný trend patrný není. 
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Obr. 57: Objemový modul pro přitížení v izotropní sondě; výpočet na základě měření GDS kontroléru 

10.2. Axiální sondy 

Z odvodněných axiálních sond bylo cílem získat informace o tuhosti při malých přetvořeních 

– určit E a ν. Stanovení Poissonova čísla se ukázalo jako velmi problematické. Vzorky VZ4 a 

VZ5 jsou uvedeny na Obr. 58. 

 

 

 
Obr. 58: Poissonovo číslo pro vzorky VZ4 a VZ5; axiální sondy 
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Dalším parametrem, který byl sledován, je Youngův modul. V následujících grafech je 

uveden jak sečný, tak tečný modul.  

 

 
Obr. 59: Tečný Youngův modul pro VZ3, VZ4 a VZ5; celková axiální sonda 

 

Jak je patrné z Obr. 59, byla na začátku odlehčování změřena vyšší tuhost. Detailněji je tento 

jev vidět na Obr. 60 (přitěžování) a Obr. 61 (odlehčování). Vzorky evidentně reagují na 

historii napětí a během axiálního přitížení tak došlo k navýšení tuhosti. 

 

 
Obr. 60: Tečný Youngův modul pro přitěžování během axiální sondy 
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Obr. 61: Tečný Youngův modul pro odlehčování během axiální sondy (průběh zprava doleva) 

 

 
Obr. 62: Sečný Youngův modul pro přitížení během axiální sondy 

 

Přetvárné diagramy pro VZ4 a VZ5 jsou uvedeny na následujících obrázcích - Obr. 63 a Obr. 

64. V těchto obrázcích jsou uvedeny diagramy pro přetvoření spočítané pro jednotlivé axiální 

LVDT snímače. V grafech uvedených výše byly brány vždy průměrné hodnoty axiálních 

přetvoření stanovených pro jednotlivé snímače. 
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Obr. 63: Přetvárný diagram vzorku VZ4 

 

 
Obr. 64: Přetvárný diagram vzorku VZ5 

 

Z obou výše uvedených grafů je zřetelné, že vzorky byly mírně nakloněné. To mělo za 

následek rozdíly v měřených deformacích jednotlivými axiálními LVDT snímači. Z toho 

důvodu se ukazuje pro výpočty jako výhodné použití průměrovaných hodnot z obou snímačů.  

 

Poslední graf (Obr. 65) ukazuje závislost radiálního a axiálního přetvoření. 
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Obr. 65: Radiální vs. axiální přetvoření; axiální sondy 

10.3. Závěrečný smyk do porušení 

Rychlost posunu nebyla pro všechny vzorky volena stejně, ale vždy byla v počátku zvolena 

tak, aby bylo možné stanovit přetvárné parametry při malých deformacích. Jednotlivé 

rychlosti jsou uvedeny v kapitolách 9.1 až 9.6. 

 

Z naměřených hodnot byl vyhodnocen Youngův modul (sečný i tečný), Poissonovo číslo. 

 

U tečného Youngova modulu byl problém s velkým rozptylem dat, který neumožnil 

vyhodnocení počáteční tuhosti. Příčina byla nejprve hledána v nedostatečné přesnosti LVDT 

snímačů. Byl zesílen vstupní elektrický signál, což vedlo k nepatrnému zpřesnění měření a 

přesnost byla 1 μm. Toto zpřesnění však výrazněji neovlivnilo výslední hodnoty. 

Po prostudování výsledků a záznamů o průběhu smykání jsem usoudil, že k náhlému 

vyhlazení dat došlo při přechodu ze smyku s řízeným napětím na smyk s řízenou deformací. 

Situace je znázorněna na Obr. 66 a Obr. 67. Tento problém byl připisován příliš pomalému 

přírůstku napětí v hydraulické komoře vůči schopnostem GDS kontroléru. Pro zajištění 

přírůstku deviátorového napětí 2 kPa/h byl nutný přírůstek napětí v hydraulické komoře pouze 

zhruba 0,8 kPa/h. Takto přesně však kontrolér tlak držet nedokáže a dochází tím pádem 

k nepatrným oscilacím, a to vede k nekontinuálnímu zatěžování vzorku. Pro zkoušky vzorků 

VZ5 a VZ6 byla použita varianta se smykem řízenou deformací, aby se ověřila hypotéza o 

přesnosti GDS kontroléru. Výsledné hodnoty však potvrzení nepřinesly a je tedy otázkou, čím 

je způsobena oscilace dat při stanovení tečného Youngova modulu. Pro velká přetvoření jsou 

dostupná data dostatečně kvalitní. Proto se zdá, že přesnost LVDT snímačů pro stanovení 

tuhosti v oboru malých přetvoření nebyla dostatečná. 
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Obr. 66: Youngův tečný modul pro VZ3 s vyznačeným přechodem mezi řízeným napětím a řízenou deformací 

 

 
Obr. 67: Youngův tečný modul pro VZ4 s vyznačeným přechodem mezi řízeným napětím a řízenou deformací 

 

Na následujících grafech jsou postupně uvedeny sečné i tečné Youngovy moduly. Pro 

nedrénované moduly jsou spolu uvedeny vzorky VZ1 ze 36 m a VZ2 z 24 m. Drénované 

moduly jsou rozděleny podle hloubek odběru. Pro hloubku 24 m jsou to VZ3 a VZ4. Hloubku 

11 m zastupují VZ5 a VZ6. 
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Obr. 68: Nedrénovaný tečný Youngův modul pro VZ1 (36 m) a VZ2 (24 m) 

 

 
Obr. 69: Nedrénovaný sečný Youngův modul pro VZ1 (36 m) a VZ2 (24 m) 

 

Z grafů není patrné klasické nahuštění bodů v jedné oblasti, reprezentující pružné chování a 

na to navazující hladká křivka poklesu tuhosti. Je tak složité určit počáteční nedrénovaný Es. 

Z hrubého odhadu je Es 150 MPa pro εa = 0,02 %. U tečného modulu je situace ještě 

nepřehlednější, což bylo očekáváno. U vzorku VZ1 jsou výsledky ovlivněny tím, že snímače 

byly na vzorek pouze přilepeny – viz kapitola 9. 
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Obr. 70: Drénovaný tečný Youngův modul pro VZ3 a VZ4 (oba 24 m) 

 

 
Obr. 71: Drénovaný sečný Youngův modul pro VZ3 a VZ4 (oba 24m) 

 

U drénovaných sečných modulů jsou výsledky přesvědčivější, než u modulů nedrénovaných. 

Počáteční Es = 78 MPa platné pro εa = 0,01 % v případě VZ4, u VZ3 je Es = 82 MPa, platné 

pro εa = 0,04 %. 
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Obr. 72: Drénovaný tečný Youngův modul pro VZ5 a VZ6 (oba 11m) 

 

 
Obr. 73: Drénovaný sečný Youngův modul pro VZ5 a VZ6 (oba 11m) 

 

U VZ5 je možné, že jsou výsledky ovlivněny příliš vysokou rychlostí smyku. Pro VZ6 je Es = 

62 MPa, platné pro εa = 0,006 %. 

 

Z výsledků je patrné, že stanovit tečný Youngův modul je velice obtížné a důraz musí být 

kladen na velmi vysokou přesnost LVDT snímačů a precizní provedení triaxiální zkoušky. 
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Obr. 74: Graf q:eps_s proti eps_a 

 

Jak jíž bylo zmíněno, stanovení Poissonova čísla je obtížné. To je vidět z Obr. 75, kde VZ6 

má veliký rozptyl hodnot. 

 

 
Obr. 75: Poissonovo číslo pro jednotlivé vzorky až do εa = 1 %, neupravený VZ6 

 

Pro vzorek VZ6 byl použit klouzavý průměr a data tak byla shlazena – Obr. 76. Úprava 

musela být provedena vždy pro interval 50 hodnot, aby bylo dosaženo žádaného efektu.  
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Obr. 76: Poissonovo číslo pro jednotlivé vzorky až do εa = 1 %, upravený VZ6 

 

Výše uvedený graf je pro velký rozsah axiálního přetvoření až do 1 %. Pro obor malých 

přetvoření jsou uvedena Poissonova čísla na Obr. 77.  

 

 
Obr. 77: Poissonovo číslo pro jednotlivé vzorky až do εa = 0,1 % 

 

Posledním grafem, který se týká tuhosti a je podložen laboratorními měřeními, je Obr. 78. Je 

na něm porovnávána tuhost stanovená měřením interními LVDT snímači a externím 

měřidlem MAHR. Externí měření značně podhodnocuje tuhost a není proto vhodné pro její 

stanovení v oboru malých přetvoření. Chyby vznikají především v důsledku naklápění vzorku, 

dosedání na podstavách vzorku a poddajnosti jednotlivých částí přístroje (Jardine et al., 1984). 
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Obr. 78: Porovnání tuhosti stanovené z externího a interního měřidla na vzorku VZ4 

 

Na základě rovnic (14) a (15) a s využitím αG = 1,35, který pro brněnský tégl uvádějí Rott a 

Mašín (2013) jsem dopočítal Eh a νhh. Výsledky jsou vidět na Obr. 79 a Obr. 80. 

 

 
Obr. 79: Spočítaný Youngův modul v horizontálním směru (Ev); 

VZ1, VZ2 – neodvodněný smyk; VZ3-VZ6 – odvodněný smyk 
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Obr. 80: Spočítané Poissonovo číslo pro horizontální přetvoření vlivem horizontálního napětí 

 

10.4. Stavové veličiny 

Z hmotností přirozeně vlhkých vzorků před zkouškou a suchých vzorků vysušených po 

zkoušce v peci byly spočítané vlhkosti, čísla pórovitosti a objemové tíhy. Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 5. 

 

 VZ1 VZ2 VZ3 VZ4 VZ5 VZ6 

číslo pórovitosti, e 0,82 0,72 0,75 0,78 0,86 0,83 

Přirozená vlhkost, w (%) 30,8 27,1 28,1 29,2 32,2 31,2 

Objemová tíha, γ (kN*m
-3

) 18,9 19,9 19,7 19,5 19,0 19,2 
Tab. 5: Stavové veličiny pro jednotlivé vzorky 

 

Spočítané hodnoty jsou v souladu se Svobodou (2010) i Horákem a Hrdým (1982) – viz 

kapitola 3. 

11. Diskuse 

Z výsledku izotropních sond je možné pozorovat anizotropii tuhosti brněnských téglů v oboru 

malých přetvoření. Na základě měřených deformací je zřejmé, že tuhost v horizontálním 

směru je větší než ve směru vertikálním. 

 

Ukazuje se, že stanovení objemového modulu je problémové. Byla snaha o jeho určení 

z objemového přetvoření spočítaného z měření lokálními snímači deformace i z dat z GDS 

kontroléru. Oba přístupy dávají výsledky se značným rozptylem dat. V případě výpočtů z dat 

z GDS kontroléru je to pravděpodobně způsobeno jeho nepřesností. U vyhodnocení pomocí 

LVDT snímačů se zdá být problém především s měřením radiálních deformací, jak potvrzují i 

jiná měření. 
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Stanovení Poissonova čísla se ukazuje jako problémové. Z axiálních sond se výsledné 

hodnoty pohybují v rozmezí přibližně od -0,1 do +0,1 pro axiální přetvoření v řádu setin %. 

Při smyku až do přetvoření 1% se Poissonovo číslo ustaluje podle konkrétního vzorku kolem 

hodnot 0,2 až 0,35. Nekonstantní hodnoty Poissonova čísla sledoval také např. Lings et al. 

(2000) při zkouškách na Londýnském jílu. 

 

Z výsledných hodnot tečného Youngova modulu je evidentní, že jeho stanovení je výrazně 

obtížnější než modulu sečného. Pro dosažení lepších výsledků bylo provedeno několik 

opatření, která ale neměla na zpřesnění výraznější vliv. Za prvé byl zesílen vstupní signál 

přicházející do LVDT snímače. Tím byl sice zmenšen lineární rozsah, na němž bylo možné 

měřit (z původních 10 mm na 5 mm), ale zároveň došlo ke zvýšení přesnosti na hodnotu 1 

μm. Clayton a Heymann (2001) ve své práci však dosáhli přesnosti až 0,027 μm pro rozsah ± 

30 μm. Je tedy možné, že pro stanovení tečného modulu na brněnském téglu nebyla přesnost 

dostačující. Za druhé bylo podrobněji prozkoumáno zjištění, že při přechodu mezi smykem 

řízeným napětím a řízenou deformací dojde ke zpřesnění výsledných dat. Bylo to připisováno 

příliš pomalému přírůstku napětí v hydraulické komoře během počáteční fáze smyku, který 

nebyl GDS kontrolér schopen kvalitně řídit. Smykání pouze řízenou deformací ale ke 

zpřesnění výsledků nevedlo. Proto se spíše ukazuje, že není problém ve způsobu řízení 

smykání, ale v rychlosti smykání. Ta byla s největší pravděpodobností příliš nízká na to, aby 

ji byl kontrolér schopen dostatečně přesně řídit. U vzorku, kdy bylo smykání během zkoušky 

změněno z řízeného napětí na řízenou deformaci, došlo ke skokovému zlepšení při přechodu 

na řízenou deformaci. V této části zkoušky (mimo obor malých přetvoření) byla rychlost 

smyku 0,002 mm/min. U zkoušky, kdy byl celý smyk veden řízenou deformací, bylo nutné 

zvolit počáteční rychlost nižší ke stanovení tuhosti v oboru malých přetvoření – 0,007 mm/h. 

To opět vedlo k velkému rozptylu dat a k nepoužitelným výsledkům. Tečný modul se tedy 

stanovit nepodařilo. 

 

Poslední možností, jak se pokusit stanovit tečný modul, by mohlo být provedení smyku 

v triaxiálním přístroji s mechanickým lisem a s konfigurací LVDT snímačů zajišťující co 

nejvyšší přesnost. U zkoušky vzorku VZ1, který byl jediný smykán v tomto přístroji, byl 

použit lineární rozsah snímačů 10 mm a přesnost tím pádem nebyla tak vysoká jako u dalších 

vzorků. Bylo by zajímavé pozorovat, zda jsou výše uvedené důvody chybného stanovení 

tečného modulu platné. Mechanický lis by totiž mohl odstranit problém s nepřesností GDS 

kontroléru a nemuselo by docházet k takové oscilaci dat. Bohužel porovnání naměřených dat 

z triaxiálního přístroje s hydraulickou komorou a z přístroje s mechanickým lisem pro vzorky 

ze stejných hloubek při naprosto stejné konfiguraci snímačů a stejných parametrech smyku 

nebylo možné. Bylo by potřeba provést takovou zkoušku v přístroji s mechanickým lisem, 

k tomu však už nebyl čas. 

 

Stanovení sečného modulu neklade takové nároky na přesnost. Youngův sečný modul byl 

stanoven, a to jak drénovaný, tak nedrénovaný a výsledné hodnoty jsou v očekávatelných 

mezích. Z mých laboratorních zkoušek vyplývá, že se sečný modul ve vertikálním směru 

pohybuje v rozmezí přibližně 60 – 80 MPa pro drénovanou zkoušku a zhruba 150 MPa pro 

zkoušku nedrénovanou. U drénované zkoušky byla také naměřena na jednom vzorku hodnota 

120 MPa. Tato odlišnost od ostatních zkoušek může být způsobena chybou v měření, ale také 

jinými vlastnostmi zkoušeného vzorku. 

 

U axiálních sond bylo pozorováno zvýšení tuhosti v počáteční fázi odlehčování. K tomu došlo 

po předchozím přitížení a ilustruje to reakci vzorku na historii napětí. 
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Mírné naklápění vzorků během smykových zkoušek mělo za následek odlišná měření 

jednotlivými LVDT snímači. Proto byla měření axiálních i radiálních snímačů průměrována. 

 

Z výsledných hodnot Ev a νvh byly dopočítány parametry Eh a νhh. 

12. Závěr 

Cílem práce bylo stanovit Youngův modul a Poissonovo číslo pro brněnský tégl z měření 

malých deformací v triaxiálním přístroji pomocí ponorných lokálních snímačů LVDT. 

Zkoušky byly z většiny provedeny v hydraulickém triaxiálním přístroji, který je spolu 

s LVDT snímači v práci podrobně popsán. Bylo prokázáno, že LVDT snímače jsou vhodným 

nástrojem k měření malých přetvoření. Přesto se ukázalo, že zvolené schéma zkoušek 

neumožňuje stanovení tečného Youngova modulu, ale pouze modulu sečného. Tento problém 

byl okomentován a závěrem je, že zvolená rychlost smykání byla příliš nízká. 

 

Zkoušky proběhly na vzorcích z různých hloubek. Byl stanoven sečný Youngův modul pro 

neodvodněný i odvodněný smyk. Z axiálních sond a závěrečných smyků bylo stanoveno 

Poissonovo číslo. Dále byla prokázána anizotropie tuhosti brněnského téglu ze zkoušek při 

izotropním zatěžování, z nichž je zřetelná větší tuhost v horizontální rovině. Pro porovnání 

byla uvedena měření tuhosti na podobné zemině – Londýnském jílu. 

 

Z hmotností přirozeně vlhkých vzorků a vzorků vysušených po zkouškách v peci při 109° C 

byly stanoveno číslo pórovitosti, vlhkost a objemová tíha. 

  



68 
 

13. Literatura 

 

Atkinson, J. H. (1993). An introduction to The mechanics of soils and foundations. McGraw-

Hill Book Company Europe, Maidenhead. 337 p. 

 

Atkinson, J. H. (2000). Non-linear soil stiffness in routine design. Géotechnique 50, No. 5, 

487-508. 

 

Bishop, A. W., Wesley, L. D. (1975). A hydraulic triaxial apparatus for controlled stress path 

testing. Géotechnique 25, No. 4, 657-670. 

 

Boháč, J., Feda, J., Herle, I. (1993). Měření konstitučních parametrů zemin v trojosém 

přístroji. 31st Conference on Experimental Analysis of Stress EAN 93. Měřín, ÚTAM AVČR, 

31-34. 

 

Boháč, J., Feda, J. (1995). Chování rozpukaných třetihorních jílů. 23. konference Zakládání 

staveb, Brno. 168-173. 

 

Boháč, J., Feda, J., Herle, I., Klablena, P. (1995). Properties of fissured Brno clay. 

Proceedings of the 11th European Conference on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering. Copenhagen, 28 May - 1 June 1995. Danish Geotechnical Society, Bulletin No. 

11, Vol. 3, 19-24. 

 

Boháč, J. (1997). Vstupní parametry pružnoplastických modelů. 3. geotechnická konference., 

Bratislava, 3-8. 

 

Brzobohatý, R., Cicha, I. (1993). Karpatská předhlubeň. Geologie Moravy a Slezska: sborník 

příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. Karla Zapletala. Vyd. 1., Moravské zemské 

muzeum, Brno. 168 s. 

 

Clayton, C. R. I., Heymann G. (2001). Stiffness of geomaterials at very small strains. 

Géotechnique 51, No. 3, 245-255. 

 

Costa Filho, L. de M. (1985). Measurement of axial strains in triaxial tests on London Clay. 

Geotechnical Testing Journal 8, No. 1, 3-13. 

 

Cuccovillo, T., Coop, M. R. (1997). The measurement of local axial strains in triaxial tests 

using LVDTs. Géotechnique 47, No. 1, 167-171. 

 

Černíková, M. (2014). Kvazipřekonsolidační napětí vybraného profilu brněnského téglu 

pomocí edometrické zkoušky. Diplomová práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a 

užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. V přípravě. 

 

Feda, J., Boháč, J., Herle, I. (1995). Shear resistence of fissured Neogeone clays. Engineering 

Geology 39, 171-184. 

 

Fencl, M. (2012). Pevnost brněnského jílu v kritickém stavu. Diplomová práce, Ústav 

hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 

v Praze, Praha. 



69 
 

 

Gasparre, A. (2005). Advanced laboratory characterisation of London clay. Thesis submitted 

to University of London in partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy and for 

the Diploma of Imperial College London. Department of Civil and Environmental 

Engineering, Imperial College London, July 2005. 

 

Gasparre, A., Nishimura, S., Coop, M. R., Jardine, R. J. (2007). The influence of structure on 

the behaviour of London Clay. Géotechnique 57, No. 1, 19-31. 

 

Graham, J., Houlsby, G. T. (1983). Anisotropic elasticity of a natural clay. Géotechnique 33, 

No. 2, 165-180. 

 

Head, K. H. (1994). Manual of soil laboratory testing, Volume 2: Permeability, Shear 

Strength and Compressibility Tests. Second edition. Halsted Press. 440 p. 

 

Head, K. H. (1998). Manual of soil laboratory testing, Volume 3: Effective stress tests. 

Second edition. Wiley & Sons Ltd, Chichester. 442 p. 

 

Hight, D. W., Gasparre, A., Nishimura, S., Minh, N. A., Jardine, R. J., Coop, M. R. (2007). 

Géotechnique 57, No. 1, 3-18. 

 

Horák, V., Hrdý, J. (1982). Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace 

podzemních kolektorů v Brně. Brno a Geologie. DT ČSVTS Brno, Brno. 212 s. 

 

Chandler, R.J., Skempton, A.W. (1974). The design of permanent cutting slopes in stiff 

fissured clays. Géotechnique 24, No. 4, 457-466. 

 

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. (2011). Geologická minulost České 

republiky. Vyd. 2., opr., Academia, Praha. 436 s. 

 

King, C. (1991). Stratigraphy of the London Clay (Early Eocene) in the Hampshire Basin. 

PhD Thesis, Kingstone Polytechnic. In: Gasparre, A. (2005). Advanced laboratory 

characterisation of London clay. Thesis submitted to University of London in partial 

fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy and for the Diploma of Imperial College 

London. Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, July 

2005. 

 

Koubová M., Boháček Z., Ondruš P. (2003). Charakteristika jílových minerálů z průzkumné 

štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A. Česká geologická služba. In: 

Svoboda, T., (2010). Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu. Doktorská disertační práce, 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, 

Univerzita Karlova v Praze, Praha. 
 

Krupička, M. (2012). Stanovení horizontálního napětí brněnského jílu oedometrickou 

zkouškou.  Bakalářská práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. 
 

Krupička, M. (2014). Stanovení přetvárné anisotropie brněnského téglu z rychlosti vln v 

trojosém přístroji. Diplomová práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. V přípravě. 



70 
 

 

Lings, M. L., Pennington, D. S., Nash, D. F. T. (2000). Anisotropic stiffness parameters and 

their measurement in a stiff natural clay. Géotechnique 50, No. 2, 109-125. 

 

Mašín, D. (2001). Vliv výplně tektonických poruch na deformace tunelu. Diplomová práce, 
Oddělení inženýrské geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. 

 

Mašín, D., Rott, J. (2014). Small strain stiffness anisotropy of natural sedimentary clays: 

review and a model. Acta Geotechnica 9, No. 2, 299-312. 

 

Mitrenga, P., Rejl, L. (1993). Brněnský masív. Geologie Moravy a Slezska: sborník příspěvků 

k 90. výročí narození prof. dr. Karla Zapletala. Vyd. 1., Moravské zemské muzeum, Brno. 

168 s. ISBN 80-702-8050-6. 

 

Mohyla, T. (2012). Stanovení negativního pórového tlaku téglu filtračním papírem. 

Bakalářská práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. 

 

Mohyla, T. (2014). Přetvárné parametry brněnského téglu z malých deformací v trojosém 

přístroji. Diplomová práce, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. V přípravě. 

 

Nishimura, S. (2005). Laboratory study on anisotropy of natural London clay. A thesis 

submitted to the University of London in partial fulfilment for the degree of Doctor of 

Philosophy and Diploma of Imperial College London. Department of Civil and 

Environmental Engineering, Imperial College London, November 2005. 

 

Pavlová, M. (2011). Mocnost nadloží a překonsolidace brněnského jílu. Bakalářská práce, 
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze, Praha. 

 

Pavlová, M. (2014). Sekundární stlačitelnost brněnského téglu. Diplomová práce, Ústav 

hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 

v Praze, Praha. V přípravě. 

 

Rott, J., Mašín, D. (2012). Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření. 

Geotechnika 4/2012, 23-31. 

 

Rott, J., Mašín, D. (2013). Zpětný výpočet součinitele bočního tlaku v klidu v brněnském jílu 

na základě konvergenčních měření. Geotechnika 3-4/2013, 16-21. 

 

Sosna, K. (2003). Pevnostní charakteristiky směsí písku. Diplomová práce, Oddělení 

hydrogeologie, inženýrské geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha. 

 

Stráník, Z., Menčík, E., Eliáš, M., Adámek, J. (1993). Flyšové pásmo Západních Karpat, 

autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. Geologie Moravy a Slezska: 

sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. Karla Zapletala. Vyd. 1., Moravské zemské 

muzeum, Brno. 168 s. ISBN 80-702-8050-6. 

 



71 
 

Svoboda, T., (2010). Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu. Doktorská disertační práce, 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze, Praha. 

 

Ward, W.H., Marsland, A., Samuels, S.G. (1965). Properties of the London Clay at the Ashford 

Common Shaft: in-Situ and Undrained Strength Tests*. Géotechnique 15, No. 4, 321-344. 

 


