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ABSTRAKT

Předkládaná diplomová práce se zabývá překonsolidací brněnského neogenního jílu
(brněnský tégl). Zkoumá, zda výsledné napětí p´m zjištěné eometrickou zkouškou je
přímou mírou překonsolidace zeminy nebo spíše kombinací překonsolidace a různých
účinků stárnutí. Následně se pohlíží na problematiku určení původní mocnosti
brněnského téglu (hloubka eroze).
Napětí při zplastizování bylo určeno pomocí standardních oedometrických zkoušek
na neporušených vzorcích. Za účelem posouzení vlivu stárnutí na strukturu zeminy,
byla použita koncepce „vrozených" vlastností z literatury, která byla založena na
"mechanice kritických stavů“. Dodatečné testování a bádání k charakterizaci půdy
zahrnovalo stanovení konzistenčních mezí, zrnitosti a stanovení hustoty vážením pod
vodou. Jílové minerály ve vybraných vzorcích byly stanoveny RTG difrakční analýzou.
Přehled literatury objasňuje některé geotechnické aspekty vývoje postsedimentační
struktury brněnského téglu.

SUMMARY

The present Diploma Thesis deals with overconsolidation of Brno Neogene Clay
(Brno Tegel). It investigates whether the yield pressure pm' determined by the
oedometer test is a direct measure of the overconsolidation of the soil or rather a
combination of overconsolidation and diverse effects of ageing. Further it looks at the
problem of determining the original thickness of Brno Tegel (depth of the erosion).
The yield pressure was determined by standard oedometer tests on undisturbed
specimens. In order to assess the effect of ageing on the structure of the clay, the
concept of “intrinsic” properties from the literature was used, which was based on
“Critical state soil mechanics”. The additional testing and investigations needed for soil
characterisation included the determination of consistency limits, grading curve, and the
density determination by weighing under water. Clay minerals in selected specimens
were determined by X-Ray diffraction analysis. The literature review clarified some
geotechnical aspects of the development of postsedimentation structure of Brno Tegel.
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1. Cíl

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovit „překonsolidační“ napětí brněnských
neogenních jílů pomocí oedometrických zkoušek. Dále rozhodnout, zda je přímým
vyjádřením jejich překonsolidace nebo se jedná o kombinaci neznámého stupně
překonsolidace a vlivu stárnutí zeminy. Dalším cílem bylo pokusit se odhadnout
předdenudační mocnost brněnských neogenních jílů.
S hlavním cílem souviselo provedení následujících laboratorních zkoušek: metoda
vážení pod vodou, stanovení Atterbergových mezí, zrnitostní rozbor a RTG difrakční
analýza.
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2. Úvod

Brněnské neogenní jíly jsou v oblasti Karpatské předhlubně nazývány jako „tégly“.
Díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem jsou unikátní zeminou, která si
v oblasti geomechaniky žádá zvláštní pozornost (Krčmová1990; Poul 2009). Tégly jsou
pevné, středně až vysoce plastické zeminy. V závislosti na klimatických a
geomorfologických poměrech reagují na změny vlhkosti různou intenzitou rozbřídání,
bobtnání nebo vysychání a smršťování. Mohou se projevovat „potrhanou texturou“
(Záruba, Mencl 1987), křehkým chováním, dilatancí a „různými hodnotami“ pórových
tlaků. Při zakládání staveb často implikují složité základové poměry (Krčmová 1990;
Poul 2009).
Při navrhování geotechnických konstrukcí je rozhodující hodnotou překonsolidační
napětí p´m (Rott, Mašín, 2013). Brněnské neogenní jíly indikují vysokou překonsolidaci:
OCR> 1 (Svoboda, Mašín, Boháč 2009). Hodnota OCR je určována ze vztahu OCR =
p´m / p´0, kde p´0 je aktuální napětí působící v zemině (Mayne, Kulhawy 1982). Hodnota
OCR vystupuje ve výpočtu zemního tlaku v klidu K0, podle vztahu (1 - sinφ)·OCRsinφ
(Mayne, Kulhawy1982). Hodnota p´m bývá určována na základě stlačitelnosti struktury
zeminy. Současná podoba struktury téglu nejspíše není výsledkem pouze jeho
překonsolidace, ale složitého geologického vývoje, zahrnující další vlivy stárnutí
zeminy, které skutečnou hodnotu p´m nadhodnocují (Boháč, Pavlová 2012). Protože p´m
není skutečným vyjádřením překonsolidace, bude v této diplomové práci p´m nazýváno
jako napětí „pseudopřekonsolidační“.
V dostupné literatuře zabývající se překonsolidací brněnských neogenních jílů, jsem
našla hodnoty p´m určené Erbenovou (2009) a Svobodou (2009). Erbenová (2009) určila
p´m na vzorcích ze dvou hloubkových úrovní. Svoboda (2009) určil jednu hodnotu p´m.
Stanovením průběhu p´m s hloubkou, se podle mých dostupných informací v brněnských
neogenních jílech doposud nikdo nezabýval.
Při odhadu p´m je velmi důležité rozlišovat, zda postsedimentační struktura zeminy
vyplývá

výhradně

z geologického

odlehčení

původního

zatížení,

překonsolidace nebo se na jejím vývoji podílely i další procesy stárnutí.
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respektive

Do otázky vlivu stárnutí na hodnotu p´m by mohla vnést světlo koncepce „vrozených“
vlastností (Burland 1990), z hlediska které podle mých dostupných informací
k brněnským téglům doposud přistupováno nebylo.
Otazníky a chybějící informace v otázce p´m a překonsolidace brněnských neogenních
jílů, spolu s otázkou jejich předdenudační mocnosti, se pro mě staly motivací k
vytvoření této diplomové práce.
Vypracování diplomové práce spočívalo v nastudování odborné literatury a praktické
laboratorní části. K získání kompozitního snímku průběhu napětí s hloubkou, jsem
provedla 12 oedometrických zkoušek na neporušených vzorcích téglu, z hloubkových
úrovní od 7 do 47 m. Dvě zkoušky jsem provedla na vzorcích rekonstituovaných.
Hodnota p´m byla určena z křivek stlačitelnosti neporušených vzorků Casagrandeho
metodou (Casagrande 1936).
Dále jsem za účelem posouzení vlivu stárnutí na strukturu téglu použila koncepci
„vrozených“ vlastností (Burland 1990), navazující na teorii „Critical state soil
mechanics“, vyvinutou v Cambridge Univerzity (Schofield, Wroth 1968).
Vzorek z hloubky 27 m se projevoval zvýšenou odolností proti stlačení a skokovým
zvýšením p´m v porovnání se vzorky z okolních hloubkových úrovní. Z tohoto důvodu
bylo u vzorku z hloubky 27 m spolu s okolními vzorky (24 a 36 m) dále zkoumáno a
porovnán litologické složení pomocí, určení pomocí RTG difrakční analýzy. Pro
doplnění informací o zkoumané zemině byly na těchto vzorcích dále provedeny
následující zkoušky: zrnitostní rozbor a stanovení Atterbergových mezí.
U všech testovaných vzorků bylo provedeno určení čísla pórovitosti in situ metodou
vážení pod vodou.
Původní mocnost jsem odhadla na základě geomorfologie, rozdílem nadmořských
výšek vybraných poloh téglu.
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3. Geologie

Nejstarší horniny města Brna jsou horniny brněnského masivu, převážně různé typy
granodioritů, rozdělené severojižní metabazitovou zónou na SV monotónnější část a
pestřejší JZ část (Mitrenga, Rejl 1993). Horniny metamorfovaného pláště jsou
v porovnání s magmatity zastoupeny podstatně méně a jsou zachovány jen útržkovitě
(Müller et al. 2000).
Největší část brněnského masivu pokrývají horniny paleozoického, mesozoického a
neogenního stáří (Müller et al. 2000; Mísař et al. 1983). Sedimenty spodního devonu až
permu obklopující brněnský masiv na V i Z, vznikly během variské tektogeneze a jsou
nazývány jako variské patro (Müller et al. 2000). Nejstarší sedimenty spodního až
středního devonu tvoří výplně krystalinického podloží. Horniny devonu, spolu
s podložím, na kterém spočívají, jsou postihnuty vrásněním. Z toho důvodu může být
krystalinické podloží místy přesunuto na devonské horniny. Povrchové výskyty hornin
devonu a spodního karbonu můžeme pozorovat v oblasti Moravského krasu (Mísař et
al. 1983). Malou část povrchového výskytu zaujímají i křídové horniny mesozoika
(Müller et al. 2000).
Miocenní sedimenty, většinou překryté sedimenty kvartéru, mají největší zastoupení
na JV okraji města Brna. Miocenní sedimenty jsou tvořeny převážně mořskými
uloženinami spodního bádenu, zejména neogenními vápnitými jíly (tégly). Menší
výskyt mají vápnité písky a řasové vápence. Neogenní jíly nasedají na bazální klastika
nebo přímo na předbádenské podloží. Během pliocénu a spodního pleistocénu vznikaly
fluviální akumulace písčitých štěrků podél toků Svratky, Svitavy a Litavy (Müller et al.
2000). Dalšími uloženinami pleistocénu, vznikajícími v obdobě glaciálů, jsou spraše,
pokrývající velké plochy o mocnostech až desítek metrů (Chlupáč et al. 20a02; Müller
et al. 2000).
Dnes má Karpatská předhlubeň na území České republiky podobu systému vzájemně
paralelních podélných předhlubní, které jsou vyplněny mořskými molasovými
sedimenty egeru až bádenu, spočívající na podloží českého masivu, respektive na jeho
paleozoickém, mezozoickém a paleogenním sedimentárním pokryvu. Jižní část
předhlubně je vymezena JZ rakouskou hranicí, VS osou Nesvačilského příkopu a
zaujímá území Dyjsko-svrateckého úvalu (Müller et al. 2000).
4

4. Hydrogeologie

Krystalinikum

brněnského

masivu tvoří v oblasti Brna kolektor

převážně

puklinového charakteru s proměnlivým podílem průlinové porozity. Hladina podzemní
vody je obvykle volná a konformně sleduje terén. Hloubkový dosah proudění podzemní
vody je dán hloubkou eroze. Proudění podzemní vody probíhá převážně v porušeném a
rozpukaném povrchovém pásmu krystalinika. Hlubší dosah podzemní vody lze
očekávat podél propustnějších poruchových zón (Müller et al. 2000).
Neogenní sedimenty vyvářejí systém velmi nepravidelně se střídajících izolátorů
(jíly) a průlinových kolektorů (písky a štěrky). Mocnost tohoto komplexu závisí na
morfologii předneogenního reliéfu a narůstá obecně směrem k JV (Müller et al. 2000).
Hladina podzemní vody je vázána na bázi neogenních jílů tvořenou štěrkopísky.
V období s vyšší vlhkostí může hladina podzemní vody nastoupit na styk neogenních
jílů a kvartérních sedimentů (Krčmová 1990).
V neogenních jílech se mohou vyskytovat krystalky rychle rozpustného sádrovce,
které mohou způsobovat síranovou agresivitu podzemní vody (Krčmová 1990). Poul
(2008) laboratorním rozborem pozemní vody neogenních jílů z lokality Medlánky
prokázal

abnormálně

vysokou

koncentraci

síranových

(2680

mg/l),

hydrogenuhličitanových (800mg/l) a volných iontů vápníku (530 mg/l) (Poul 2008).

5. Neogenní jíl
5.1 Geneze
V období terciéru byla východní část českého masivu pod přímým vlivem alpinské
orogeneze. Na východní okraj českého masivu se postupně nasouvaly příkrovy
flyšových Karpat (Müller et al. 2000). Zatížený okraj českého masivu se pod tíhou
nasouvajících se příkrovů prohýbal a postupně docházelo k výrazné subsidenci.
V poklesových částech se zakládaly zcela nové sedimentační prostory, které byly
postupně zaplaveny spodnobádenským mořem. Vznikla tak soustava dílčích neogenních
pánví lemujících předpolí karpatského oblouku, nazývaná Karpatská předhlubeň. Do
5

poklesových částí se ukládaly erodované horniny východního okraje českého masivu a
flyšové horniny z nasouvajících se příkrovů Západních Karpat. V eggenburgu byla
oblast karpatské předhlubně zaplavena mělkým mořem, které dosáhlo maximální
hloubky v karpatu, kdy také došlo k nejvýraznější subsidenci. V bádenu se pohyb
nasouvajících příkrovů na český masiv zastavil.

Došlo k ukončení šíření mořské

záplavy dál na západ (Franců, ústní sdělení 2014; Chlupáč et al. 2002). V bádenu moře
stále

dosahovalo

značných

hloubek.

Brzobohatý

(1982)

uvádí

hloubku

spodnobádenského moře na základě nálezů druhů společenstev rybí fauny na hlubší než
500m s podmínkami odpovídajícími klidným vodám bez spodních proudů.
Díky tektonice se v Karpatské předhlubni ukládaly větší a někde menší mocnosti
neogenních jílů. Během pliocénu a kvartéru docházelo k silné erozi v podstatě
nezpevněných mořských sedimentů. Z toho důvodu není zachována původní mocnost
sedimentu (Chlupáč et al. 2002; Mísař et al. 1983; Müller et al. 2000).
Neogenní jíly jsou silně vápnité, nevrstevnaté a obvykle ostře nasedají na své podloží
(Chlupáč 2002). Bázi téglů obvykle tvoří mořská klastika – písky a štěrky (Mísař et al.
1983).
V povrchových partiích jsou tégly více prachovité a písčité (Krčmová, 1990).
V téglech je hojný výskyt fosilní fauny (Poul 2008, Poul, Krejčí, Hubatka2010) (obr.1),
zejména Foraminifer (Müller et al., 2000).

Obr.1. Přítomnost mikrofosílií v brněnském téglu (foto Škoda a Poul) (Poul 2008, Poul, Krejčí, Hubatka
2010).
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Neogenní jíly mohou mít žlutohnědé, hnědé, šedé, šedozelené, šedomodré nebo
zelenohnědé zbarvení (Krčmová 1990; Poul 2008; Staněk 1989; Rupp 2012).
Výrazný vliv na zbarvení jílu má charakter prostředí, ve kterém vznikaly spolu
s působením geologických procesů (Tsifoutidis1993). Brzobohatý (1982) uvádí jako
důvod barevné odlišnosti neogenního jílu změnu sedimentačních podmínek. Tsifoutidis
(1993) uvádí jako hlavní důvod změny ve zbarvení postupující chemické zvětrávání
spojené s progresivními minerálními změnami. Cafaro a Cotecchia (2001) jako důvod
barevné odlišnosti žlutých a šedých jílů z pánve Montemesola uvádí zvětrávání spojené
s oxidací Fe minerálů. Žluté montemesolské jíly zasahují do hloubek až 25 m. Cafaro a
Cotecchia (2001) uvádí, že proces zvětrávání a změny šedého jílu na žlutý je nejvíce
podporován opakovaným vysoušením a smáčením narušujícím strukturu jílu. Tyto
zvětrávací a oxidační procesy mohou být velmi dlouhodobé (Cafaro, Cotecchia 2001).
Chandler (1972) tyto procesy zvětrávání a oxidace související se změnou zbarvení
sedimentů v oblasti Grettonu (VB) odhaduje na více než 10000 let.
Cafaro a Cotecchia (2001) uvádí, že u montemesolských a londýnských jílů je
barevná odlišnost dána pouze zvětráváním spojeným s částečnou oxidací Fe ve žlutém
jílu.

5.2 Mineralogie
Mineralogie brněnského neogenního jílu je podmíněna geologickým prostředím a jeho
geotektonickou pozicí. Jílové minerály a jejich krystalochemické vlastnosti velmi citlivě
reagují na fyzikálně-chemické vlastnosti okolí již při jejich vzniku a snaží se dostat
s okolním prostředím co nejdřív do rovnováhy (Šucha 2001). Největší význam má
chemické zvětrávání samozřejmě vždy neoddělitelně s ostatními procesy. V závislosti
na intenzitě změn podléhají jílové minerály louhování, rozpouštění struktury,
desilicifikaci a vytvářejí nové struktury. Ztrátou svých původních vlastností vznikají
sekundární minerály, které lépe vyhovují daným podmínkám (Šucha 2001).

5.2.1 Doprovodné minerály
Nedílnou součást brněnských neogenních jílů tvoří Fe (Brzobohatý 1982). Tento
mimořádně důležitý prvek se podílí na stavbě strukturních složek jílových minerálů.
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Variabilita obsahu Fe2+ a Fe3+ ovlivňuje velikost náboje vrstvy a další vlastnosti jílů
(Weis 2005). K nejběžnějším a nejstabilnějším formám vystupování Fe v geologickém
prostředí spolu s jílovými minerály patří hematit a goethit (Šucha 2001).
Mezi další nejčastěji se vyskytující doprovodné minerály patří křemen a uhličitan
vápenatý (Krčmová 1990; Poul 2008). Uhličitan vápenatý je velmi reaktivní složkou
jílových zemin podléhající rozpouštění a srážení (Franců, ústní sdělení 2014). Jeho
přítomnost v jílu může být organického původu nebo může vzniknout vysrážením jako
biochemický sediment. Dalším minerálem vyskytujícím se v neogenních jílech je
sádrovec (Rupp 2012).

5.2.2 Jílové minerály
Nejčastěji se vyskytující minerály v neogenních brněnských jílech jsou jílové
minerály kaolinit, illit, smektit, muskovit a chlorit (Krčmová 1990; Poul 2009).
Nejvýznamnějším jílovým minerálem téglů ve vztahu k objemovým změnám je smektit
(Poul 2009).
Struktura smektitu má výraznou substituci, která způsobuje existenci výrazného
záporného náboje. Tento náboj je kompenzovaný přítomností kationtů (nejčastěji Na,
Ca, Mg a K) v mezivrstvě, ve které nejsou fixované, ale mají vlastnost tzv.
vyměnitelných kationtů. To znamená, že pokud se smektit dostane do prostředí
s dostatečně vysokou koncentrací jiných kationtů, dojde k výměně původních kationtů
za nové (Šucha 2011). Kromě vyměnitelných kationtů jsou smektity schopné do své
struktury přijímat i jiné polární látky, například vodu a organické sloučeniny (Šucha
2001). Tento proces je závislý na prostředí a vnějších podmínkách, kterým je smektit
vystaven (Weis 2005). Tímto způsobem smektity variabilně podle velikosti molekuly
přijaté do své struktury mění vzdálenost mezi vrstvami.
Mezivrství smektitu se tedy zvětšuje podle látky, kterou do své struktury přijímá.
Množství přijaté vody záleží na přítomnosti vyměnitelných kationtů. Množství vody
v systému může přesáhnout deset hmotnostních procent smektitu. Po ztrátě přijaté látky
se struktura opět zmenší. Tato jedinečná vlastnost se nazývá expandibilita. Je
charakteristická jen pro smektity a částečně pro vermikulity (Šucha 2001).
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Díky této vlastnosti smektity v průběhu ukládání sedimentu přinášely do
sedimentárního prostoru nejrůznější vyměnitelné kationty, vodu a organické látky, které
se následovně v procesu diageneze aktivně podílely na přeměně sedimentu (Šucha
2001).
Existence smektitu v sedimentu není trvalá (Weiss 2005). Ve větších hloubkách
v důsledku zvýšeného tlaku při teplotách nad 50°C dochází k přeměně smektitu na
smíšeně-vrstevnatý illit-smektit (Fityus, Smith, Allman 2004). Při zvyšující se teplotě
postupně až na illit (Weis 2005). Tato přeměna je výrazně závislá na teplotě a probíhá
až do ~270°C. Se zvyšující se teplotou postsedimentární přeměny (Fityus, Smith,
Allman 2004) expandabilita smektitu postupně klesá (Šucha 2001).
Přeměna smektitu na illit je ireverzibilní reakce. To znamená, že při snížení teploty
okolí, v případě tektonických pohybů nebo eroze (Šucha 2001), reakce neprobíhá
opačným směrem a struktura si zachová informaci o maximální teplotě pohřbení (Šucha
2001). Při splnění výše uvedených předpokladů lze smíšené struktury illitu-smektitu
využít při sledování kontinuity vývoje sedimentů během jejich pohřbení a zvyšování
postsedimentární teploty. Tímto způsobem lze sledovat případné diskontinuity
v průběhu diagenetických pochodů nebo diagenetické vlivy při vývoji sedimentu (Weis
2005).
Poul (2008) zjišťoval litologické složení brněnského neogenního jílu odebraného
z lokality Medlánky, z hloubkových úrovní od ~3-17 m (obr. 2).

K identifikaci

mineralogického zastoupení použil RTG difrakční analýzu. Poul (2008) zjistil, že
zastoupení jílových minerálů se s hloubkou zásadně nemění. V povrchových partiích
pozoroval větší zastoupení minerálu illit-smektit, na jehož úkor do hloubky přibýval
kaolinit, illit a chlorit. Výraznou odlišnost pozoroval v zastoupení karbonátů. Vzorky
odebrané z povrchových partií byly jen velmi slabě vápnité. Naopak jíl odebraný z báze
vrtu byl tvořen karbonáty až z 15% (Poul 2008).
Poul (2008) uvádí, že většina mineralogických reakcí v brněnských neogenních jílech
probíhá mezi minerálními fázemi SiO2 – Al2O3 – K2O – H2O. Přítomnost illitu Poul
(2008) vysvětluje rekrystalizací montmorillontu (smektitu) za vysoké aktivity K+,
zvýšené teploty a tlaku, kterou popisuje následující rovnicí:
montmorillonit + K ↔ illit + (Fe2+ , Mg2+) + SiO2
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Obr. 2 Grafický záznam RTG analýz jílových minerálů a vyhodnocení semikvantitativní analýzy z
Medlánek Vysvětlivky: I-S - illit-smektit, I – illit, K – kaolinit, Ch – chlorit, Qtz – křemen, Cal – karbonát
(kalcit (Poul 2008).

Jako další možný důvod vzniku illitu Poul (2008) uvádí rekrystalizaci kaolinitu za
vysoké aktivity K+ , kterou popisuje následující rovnicí:
2Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ ↔ 2Kal3Si3O10(OH)2 + 2H+ + 3H2O
kaolinit

illit

V podzemní vodě brněnských neogenních jílů Poul (2008) uvádí velké množství
síranových iontů SO42- (2518-2702 mg/l), hydrogenuhličitanových iontů HCO3- (702842 mh/l) a kationtů vápníku Ca2+ (535-541 mg/l). Povrchové partie neogenních jílů (z
lokalit Medlánky a Vinohrady) jsou chudé na karbonáty, ale naopak bohaté na sádrovce.
Úbytek karbonátů Poul (2008) vysvětluje „krasověním“ kalcitu a popisuje ho
následující rovnicí:
Co2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca 2+ + 2HCO3Velké množství rozpuštěného atmosférického oxidu uhličitého CO2 v dešťové vodě
proniká do pórů zeminy, kde za účasti H2O reaguje s CaCo3 za vniku
hydrogenuhličitanů (reakce je vratná). V zemině je však velké množství síranových
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aniontů vznikajících oxidací pyritu, které zabraňují zpětné reakci - krystalizaci kalcitu
(Poul 2008).

Vznik sádrovce Poul (2008) popisuje následující rovnicí:
Ca2+ + SO42- + 2H2O → CaSO4 ·2H2O
Během této reakce jsou spotřebovávány volné ionty vápníku a rozpouštěné síranové
ionty za vzniku sádrovce (Poul 2008).
Při kontaktu jílu se sádrovcem dochází k výměně kationtů Ca2+ za Na+ a Mg2+.
Krystalizací sádrovce uvnitř jílu vznikají dutiny až trhliny veliké 2-3µm, kterými může
migrovat voda do hloubky (Poul 2008).
Vysoká hodnota pH (7) svědčí o geochemické bilanci probíhajících reakcí (Poul
2008).

6. Struktura neogenního jílu
6.1 Sedimentační struktura
Brněnské neogenní jíly prošly složitým geologickým vývojem. Flokulací (usazování)
na dně moře jsou jílové částice uspořádávány do tzv. „bookhouse“ struktury
s „voštinami“ (obr.3) (Cotecchia, Chandler 1997). Běžně také používaný termín
„cardhouse“ (Mitchel, Soga 2005).

Obr. 3 Flokulovaná struktura jílu s voštinami (honeycomb) (Cotecchia, Chandler 1997).

Se zvyšující se tloušťkou sedimentární vrstvy, následným stlačováním (Cotecchia,
Chandler 1997) a působením geofyzikálních a geochemických procesů v rámci
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diageneze (Suetnova 2010), se původní flokulovaná struktura postupně mění na více či
méně subhorizontálně orientovanou strukturu (Cotecchia, Chandler 1997) (obr. 4).

Obr.4 Subhorizontálně orientovaná struktura jílu (Cotecchia, Chandler 1997).

Místy může být v sedimentu v závislosti na diagenezi zachována struktura
flokulovaná (Cotecchia, Chandler 1997).
Struktury, které vznikly v průběhu flokulace (Toorman 1996) a po uložení sedimentu
postupným stlačováním, výhradně v důsledku zvyšujícího se efektivního napětí v rámci
jednorozměrné konsolidace, jsou označovány jako sedimentační struktury (De Boer,
Schiffman, Gibson 1996; Suetnova 2010; Broichhausen, Littke, Hantschel 2005). Tyto
struktury jsou pouze u normálně konsolidovaných zemin a mohou zahrnovat různé
stupně sedimentačních vazeb (Cotecchia, Chandler 2000).

6.2 Postsedimentační struktura
Postsedimentační struktura se vyvíjí v souvislosti geologických procesů následujících
po ukončení konsolidace. Postupně zasahují a mění sedimentační strukturu jílu
(Cotecchia, Chandler 2000) a ovlivňují objem pórů sedimentu (Broichhausen 2005).
Tyto postsedimentační procesy mohou být jednoduché mechanické odlehčení
v důsledku eroze, sekundární stlačení (creep), tixotropie, postsedimentační vazby,
obecně řečeno procesy pokračující diageneze (Cotecchia, Chandler 2000). V literatuře
jsou tyto postsedimentační procesy označovány pojmem „stárnutí zeminy“ (ageing)
(Allman, Atkinson 1992; Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995; Cafaro, Cotecchia 2001).

6.2.1 Sekundární stlačení (creep)
Po ukončení konsolidace pod konstantním efektivním napětím, může sedimentární
vrstva snižovat svůj objem vlivem sekundárního stlačení (creep) (Dobak 2003). Creep
byl popsán pomocí teorie absolutních hodnot reakčních rychlostí vyvinutých na základě
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statické mechaniky aplikované na atomové a molekulární úrovni (Eyring 1936;
Glastone, Laider, Eyring 1941, in Feda 1989).
Tato teorie popisuje procesy, ve kterých dochází k přeskupení hmoty v závislosti na
čase (Feda 1989). Creep je teplotně aktivovaný proces, ve kterém hraje roli aktivační
energie (závislá na čase), absolutní teplota a Boltzmannova konstanta (Feda 1989).
Fityus, Smith a Allman (2004) popisují sekundární stlačení jako fyzikální reorganizaci
během pozdní diageneze, ke které dojde po ukončení fyzikální reorganizace více či
méně orientovaných částic na orientovanou strukturu v důsledku zvyšující se hloubky
uložení.

6.2.2 Postsedimentační vazby
Postsedimentační vazby vznikají v

důsledku kombinace faktorů mineralogie,

chemismu, teploty, tlaku, zvětrávání, loužení, výměny iontů a obsahu organických látek
(Cotecchia, Chandler 1997).
Postsedimentační vazby zahrnují procesy cementace a tmelení. Cementované zeminy
jsou zeminy, ve kterých existují další vazby mezi částicemi prostřednictvím přítomnosti
tmelících látek (Tsifoutidis 1993). Procesy tmelení , zejména u jílů, zahrnují také
procesy

vytváření

pevných

spojení

částic

působením

elektrostatických,

elektromagnetických nebo jiných sil (Cotecchia, Chandler 1997).
Feda, Boháč a Herle (1994) uvádí, že k tvorbě cementačních vazeb v neogenním jílu
dochází

v důsledku

cementačních

schopností

seskvioxidů

(oxidy vždy

s

třemi atomy kyslíku a dvěma atomy jiného prvku), oxidů hliníku, hydroxidů a hlinitokřemičitanů. Hydroxidy a oxidy Fe v souvislosti s cementací uvádí také Torrance
(1987). Jako další tmelící látky uvádí amorfní látky a uhličitany. Ohtsubo, Egashira a
Kashima (1995) jako nejčastěji a nejpočetněji zastoupené tmelící látky mořských
sedimentů uvádí hydroxidy Fe.
Hydroxidy železa mají cementační funkci díky elektrochemickým mezičásticovým
silám. Pozitivně nabyté hydroxidy železa jsou adsorbovány nebo přitahovány k záporně
nabité ploše jílů. Tato reakce vede ke snížení záporného náboje jílové částice a
vytvoření tzv. mezičásticového přemostění (Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995).
Hydroxidy Fe jsou produktem procesu postupné oxidace pyritu (Ohtsubo, Egashira,
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Kashima 1995). Oxidace pyritu je dlouhodobý proces. V důsledku chemických a
fyzikálních změn původně redukčních podmínek, které panovaly v prostředí klidného
moře během ukládání sedimentu, postupně nastávalypodmínky oxidační, odpovídající
polosuchému klimatu (Cafaro, Cotecchia 2001).
K oxidaci pyritu výrazně přispívají procesy zvětrávání, které jsou nejintenzivnější
v povrchových zónách sedimentu (Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995). K oxidaci pyritu
může docházet i v hloubkách ležících mimo dosah povrchového zvětrávání. Ve větších
hloubkách jsou jíly více stlačovány a desaturovány, což může vést k vytvoření
anaerobních podmínek, které podmiňují oxidaci pyritu i ve velkých hloubkách (Cafaro,
Cotecchia 2001). Ohtsubo, Egashira a Kashima (1995) popisují oxidaci pyritu (FeS2)
následující reakční rovnicí:
4FeS2 + 1502 + 14H2O →4Fe(OH)3 + 16H+ + 8SO42Oxidací jednoho molu pyritu vznikne jeden mol hydroxidu železa a dva moly kyseliny
sírové (Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995). Zvyšující se koncentrace kyseliny sírové,
postupně zvyšuje pH jílů a může zapříčinit rozpouštění uhličitanu vápenatého (Ohtsubo,
Egashira, Kashima 1995). Zvětrávání tedy podporuje proces oxidace pyritu a současně
může zapříčinit odvápnění (desilicifikaci) a porušení cementačních vazeb (Hawkins,
Lawrence, Privett 1988), které vznikající z uhličitanu vápenatého v mořském prostředí
(Consoli, Rotta, Prietto 2000). Uhličitan vápenatý je velmi reaktivní složka jílových
zemin podléhající rozpouštění a srážení (Franců, ústní sdělení 2014). Ohtsubo, Egashira
a Kashima (1995) popisují proces rozpouštění vápence, podporovaný kyselinou
sýrovou, následující reakční rovnicí:
CaCO3 + 2H+→ Ca2+ + H2CO3
Proces rozpouštění vápence má za následek vyšší koncentrace Ca2+ v jílech a vyšší pH
prostředí (Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995).
Uhličitan vápenatý tvoří krystalické, pseudokrystalické nebo amorfní minerální formy
(Šucha 2001). Amorfní minerální formy uhličitanu vápenatého vytváří cementační
vazby prostřednictvím uhličitanového povlaku (Franců, ústní sdělení 2014; Šucha
2001). Pravděpodobnost cementace jílů amorfním uhličitanem je ale během
postsedimentárních procesů nepravděpodobná, protože srážení kalcitu z roztoků
podporuje tvorbu krystalického nikoli amorfního vápence. Případná přítomnost
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uhličitanového povlaku by byla vysvětlována jako důsledek vysrážení z přesycených
pórových fluid během konsolidace (Cotecchia, Chandler 1997). Přítomnost uhličitanu
vápenatého v jílu může být také organického původu v podobě skořápek, fragmentů hub
a odumřelých těl živočichů (Tsifoutidis1993). Poul (2010) uvádí, že uhličitan vápenatý
obsažená v téglu je organického původu v podobě mikrofosílií.

6.3 Vliv paleoklimatu pleistocénu a holocénu
Po ústupu mořské transgrese byly obnažené, téměř nezpevněné neogenní jíly pod
přímým vlivem účinků zvětrávání a eroze. Tyto procesy byly v období pleistocénu a
kvartéru ovlivňovány zejména klimatickými poměry. Změny teploty a vlhkosti společně
s neotektonikou určovaly podmínky a tempo zvětrávání a eroze (Czudek 1977).
V pliocénu panovalo tzv. teplotní optimum, které na spodní hranici pleistocénu
následovalo výrazné ochlazení. Časté a náhlé klimatické změny v záporných a kladných
průměrných ročních teplotách vzduchu a povrchu terénu byly typické pro celé období
pleistocénu (Czudek 1977).
V teplých obdobích pleistocénu panovalo mírné humidní podnebí. V chladných
obdobích pleistocénu byla průměrná roční teplota nižší než -2 až -3 °C. Záporná
průměrná roční teplota povrchu terénu byla příčinou vzniku permafrostu. V chladných
obdobích (zejména ve svrchním pleistocénu) byla oblast České republiky pod vlivem
permafrostu. Vývoj permafrostu začal na Moravě a ve Slezsku již ve spodním
pleistocénu. Přímým geologickým důkazem existence pleistocenního permafrostu v
oblasti Moravy jsou moravské travertiny. Tyto typické horniny teplých období byly
v období glaciálů permafrostem uzavřeny. Z toho důvodu nemáme v oblasti Moravy
žádný studený travertinový výskyt. Nepřímým důkazů existence pleistocenního
permafrostu v oblasti Brna je výskyt spraší a sprašových hlín (Czudek 1977).
V Ústavu pro výzkum permafrostu, v Ruské akademii věd v Jakutstku, provedli
teoretický výpočet mocnosti permafrostu období svrchního pleistocénu, konkrétně
pleniglaciálu

(14 000

let).

Na

základě

paleoklimatických,

geofyzikálních

a

geologických údajů stanovili teoretickou mocnost permafrostu od 50 m do přibližně 250
m, v průměru přibližně 150m, v mnohých oblastech 100-200 m. Pravděpodobná
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mocnost pleistocenního permafrostu v oblasti Moravského krasu je odhadována až na
300 m (Czudek 1977).
Mocnost permafrostu a obsah podzemního ledu silně kolísal v závislosti na místních
fyzicko-geografických podmínkách. Rychlost a délka tání permafrostu závisela rovněž
na místních poměrech a mocnosti permafrostu, obsahu podzemního ledu, teplotě,
tepelné vodivosti hornin, rychlosti a velikosti zvýšení teploty povrchu terénu. Proces
tání probíhal rychleji než proces promrzání, protože probíhal i ze spodu (Czudek 1977).
Opakované cykly zamrzání a tání permafrostu, spojené se změnami teploty, narušovaly
původní strukturu hornin tzv. kryogenním zvětráváním. Kryogenní zvětráván probíhalo
ve všech glaciálních obdobích pleistocénu (Czudek 1977). Intenzita kryogenního
zvětrávání závisela na petrografických vlastnostech hornin, obsahu vody a klimatických
faktorech.
V důsledku ústupu kontinentálního ledovce v období holocénu (10 300 let) nastalo
v celé Evropě dlouhodobé oteplení a úplný zánik permafrostu. Na spodní hranici
holocénu (preboreál 10 300 – 8 400) byla průměrná roční teplota vzduchu zřejmě ještě
asi o 5°C nižší, než je dnes. Postupně se podnebí zvlhčovalo a oteplovalo. Střední
holocén (atlantik 8 400 – 5000) byl obdobím velkých paleogeografických změn
(Czudek 1977).
V první polovině středního holocénu byla průměrná roční teplota vzduchu (o 2-3°C)a
četnost srážek (o 60-70%) vyšší než dnes. V tomto období bylo nejvíce srážek z celého
holocénu. To mělo za následek velké záplavy na hranici boreálu a atlantiku. V druhé
polovině atlantiku se střídala sušší a vlhčí období a docházelo k postupnému ubývání
srážek. Nastalo celkové zvýšení teploty a silné zvlhčení podnebí. V subboreálu (5000 –
2800) byla zpočátku ještě průměrná roční teplota vzduchu na území Moravy o 2°C vyšší
než je dnes. V první polovině subatlantiku (od 2800 – dodnes) se projevovalo ochlazení
(o 1-3°C chladnější než dnes) a zvyšování četnosti srážek. Od začátku novověku se
podnebí postupně blížilo dnešnímu (Czudek 1977).
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7. Překonsolidace

Postsedimentační struktura ovlivňuje chování zemin při stlačování (Cotecchia,
Chandler 2000). Zeminy, které odolávají vyššímu napětí než je jejich napětí současné
v důsledku postsedimentační struktury, jsou označovány jako překonsolidované.
Překonsolidace vyjadřuje proces geologického odlehčení (Ohtsubo, Egashira, Kashma
1995).

7.1 Překonsolidační napětí p'm
Pojem „překonsolidační napětí“ p'm je používán pro vyjádření minulého maximální
napětí působícího na zeminu (Cotecchia, Chandler 2000). Překonsolidační napětí je
odhadováno z křivky stlačitelnosti z oedometrické zkoušky, která vyjadřuje závislost
čísla pórovitosti (závislost objemu pórů k objemu zrn zeminy) na axiálním napětí.
Při experimentálním jednoosém zatěžování neporušeného vzorku je stlačení
zanedbatelné až do určité míry napětí. Po překročení tohoto napětí se elastické chování
zeminy ostře mění na chování plastické a dochází k náhlému stlačování (Smith, Jardine,
Hight 1992). Tato úroveň napětí se nazývá napětí při zplastizování (yield stress, YS)
(Graham, Crooks, Lau 1988; Nagaraj, Pandian, Narashimha Raju 1998). Přechod do
plastického stavu záleží na tom, do jaké míry je v zemině vyvinuta a zachována
postsedimentační struktura (Cotecchia, Chandler 2000; Graham, Crooks, Lau 1988).
Z polohy YS na křivce stlačitelnosti je p'm určována nejčastěji pomocí metody vyvinuté
Casagrandem (1936) (Nash, Sills, Davison 1992).
Hodnota napětí určená z polohy YS vychází z postsedimentační struktury, která je
výsledkem nejen překonsoldiace, ale zřejmě i dalších procesů stárnutí zeminy. Z tohoto
důvodu by napětí určené z křivky stlačitelnosti pomocí polohy YS, nemělo být vnímáno
jako překonsoldiační, ale jako kombinace neznámého stupně překonsolidace a dalších
vlivů stárnutí zeminy.
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7.2 Stupeň překonsolidace OCR
Z hodnoty p´m je stupeň překonsolidace OCR stanoven vztahem OCR = p´m / p´0 ,
kdep´0 je aktuální napětí působící v zemině. OCR > 1 indikuje překonsolidovanou
strukturu zeminy (Cotecchia, Chandler 2000). Protože zde není zohledněn vliv stárnutí
zeminy, může se jednat pouze o zdánlivý stupeň překononsolidace (Alman, Atkinson
1992).
Tato

zdánlivě

překonsolidovaná

struktura

může

být

výsledkem

působení

postsedimentačních vazeb, creepu a komprese. Bjerrum (1967), Mesri, Ali (1999);
Cotechcia a Chandler (2000) dále v souvislosti se zdánlivě překonsolidovanou
strukturou uvádí vliv snižování hladiny podzemní vody a desaturace. Rohlich, Wiseman
a Komornik (1991) popisují zdánlivou překonsolidaci v aridních oblastech, způsobenou
opakujícími se cykly vysychání sedimentu. Broichhausen, Littke a Hantschal (2005)
uvádí, že zdánlivou překonsolidaci mohou způsobit tzv. „overpressure“, které vznikají
nejčastěji z důvodu nerovnoměrného stlačování.

7.3 Koncepce vrozených vlastností
Pro posouzení postsedimentační struktury jílu, navrhl Burland (1990) koncepci
„vrozených“ vlastností. Jedná se o vlastnosti rekonstotiovaného jílu připraveném při
obsahu vody nejlépe 1,25wL a který je poté konsolidovanán. V ideálním případě by měl
chemismus vody použité k přípravě rekonstituovaného vzorku odpovídat chemismu
pórové vody v přirozeném stavu jílu (Burland 1990). Burland (1990) omezuje použití
termínu „vrozené“ pouze na zeminy připravené výše uvedeným způsobem a „vrozené“
vlastnosti označuje hvězdičkou.
Termín „vrozené“ Burland (1990) používá z důvodu, že vlastnosti rekonstituovaného
jílu jsou nedílnou součástí zeminy a jsou nezávislé na jejím přirozeném stavu. Tyto
vrozené vlastnosti tak poskytují cenný rámec pro posouzení vlastností, odpovídající
příslušným vzorkům zeminy a zejména posouzení vlivu postsedimentační struktury na
chování zeminy při zatěžování (Burland 1990).
Burland (1990) navrhuje, že křivka stlačitelnosti (e-logσ´v) může být normalizována
přiřazením pevné hodnoty e*100 a e*1000. Normalizovaný parametr nazývá „void
index“ Iv (Burland 1990). Protože jsem se s termínem „void index“ během vypracování
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této diplomové práce v české literatuře nesetkala, bude v této práci překládán jako
„index pórovitosti“. Iv je určen ze vztahu:
=

∗

∗

,

kde index stlačitelnosti Cc je definován jako e*100 - e*1000 (Burland 1990). Z výrazu
pro výpočet Iv lze odvodit, že v případě, e = e *100, Iv = 0, a když e = e*1000, Iv = -1.
Po normalizaci získáme zobrazení Iv: log σ 'v. Dále Burland (1990) ukazuje existenci
unikátní linie (obr. 5), kterou popsal kubickou rovnicí; v = 2,45 1.285x 0,015 x3, kde x
= log σ 'v kPa. Tato linie je nezávislá na svém složení, plasticitě a zatěžovací rychlosti.
Burland (1999) tuto unikátní linii nazývá „čára vrozené stlačitelnosti“ (intrinsic
compression line, ICL).

Obr.5 ICL navrhovaná Burlandem (1990).

Poloha normalizované křivky stlačitelnosti neporušeného vzorku vůči ICL je
ovlivněna podmínkami sedimentace a postsedimentačními procesy (Burland, 1990).
Čím vyšší má křivka stlačitelnosti neporušeného vzorku hodnotu YS na pravé straně od
ICL, tím větší je vliv postsedimentační struktury na chování jílu při zatěžování (Burland
1990). Z toho důvodu je pro překonsolidované jíly ICL užitečným posouzením stupně
jejich překonsolidace (Burland 1990). ICL je čára normálního stlačení NCL, vyjádřená
pomocí normalizačního parametru Iv (v zobrazení Iv:logσ´v).
Pro posouzení vlivu stárnutí zeminy na postedimentační strukturu jílu Cotecchia a
Chandler (2000) porovnali OCR s poměrem napětí na mezi plasticity (yield stress ratio
YSR) (tab. 1.) (Cotechcia, Chandler 2000; Cotechia, Cafaro 2001). Hodnota YSR
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vyplývá z polohy křivky stlačitelnosti vzhledem k sedimentační křivce stlačitelnosti
(sedimentation compression curve, SCC) (Terzaghi, 1941 in Chandler 2010). SCC je
vyjádřením in situ pórovitosti ve vztahu k efektivnímu napětí (Chandler 2010). Křivka
stlačitelnosti neporušeného vzorku i SCC musí být zobrazeny v normalizovaném stavu
pomocí parametru Iv navrženém Burlandem (1990). YSR je definován jako poměr
napětí při splastizování σ´vy na křivce stlačitelnosti neporušeného vzorku k in situ napětí
σv0, při kterém křivka stlačitelnosti prochází SCC (Chandler 2010).
Cotecchia a Chandler (2000) ukazují následující:


Když OCR = YSR, je postsedimentační struktura zeminy výsledkem
pouze překonsolidace



Když YSR > OCR, je postsedimentační struktura výsledkem
překonsolidace a dalších vliv stárnutí zeminy

Clay
Sibari (Coop & Cotecchia, 1995, 1996)
Rang de Fleuve (Tavenas et al., 1979)
Mastemyr (Clausen et al., 1984)
Troll Field (Burland, 1990)
Bothkennar (Smith et al., 1992)
Saint Louis (Leroueil et al., 1979)
Winnipeg (Graham et al., 1983)
Onsùy (Burland, 1990)
Ellinsgrud (Burland, 1990)
Emmerstad (Burland, 1990)
Saint Alban (Leroueil et al., 1979)
Saint Vallier (Leroueil et al., 1979)
Todi (Burland et al., 1996)
Pappadai (Cotecchia, 1996)
Boom (Coop et al., 1995)
Boom (Burland, 1990)
Vallericca (Burland et al., 1996)
London (Bishop et al., 1965);
Burland et al., 1990; Cotecchia, 1990)

OCR
~1
~1
~1
~1
1.2 - 1.3
~ YSR
~ YSR
~1
~1
~1
~1
~1
< 2.5
12.6
3
~1
~1
7.9

YSR
~1
1 - 1.2
1.2
1.3
1.36-1.6
2.2
1.6-3.5
1.4- 2
1.4-1.7
2.4-3.6
2.25
2.1
2.5
18.5
6.1
2.0-2.2
2.4
7.9
16-40

Tab. 1 Porovnání OCR s YSR (Cotecchia, Chandler 2000).
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Depth: m
6.75

23
6
6.12
1.10
3.14
2.8
3.1
5.7

25.1
17.8
3.9
9.28

Chandler (2010) ukazuje možnost posouzení struktury jílu podle polohy
normalizované křivky stlačitelnosti neporušeného vzorku vzhledem k poloze ICL (obr.
6).

Obr. 6 Posouzení struktury jílu podle polohy normalizované křivky stlačitelnosti neporušeného vzorku
vzhledem k poloze ICL (Chandler 2010).

7.4 Překonsolidace brněnských neogenních jílů
Brněnské neogenní jíly jsou v literatuře označovány jako překonsolidavané zeminy
(Svoboda 2009; Poul, 2009).
Přhled p´m napětí a OCR téglu určené Erbenovou (2009) a Svobodou (2009) je v tab. 2.
Brněnský neogenní jíl
Erbenová (2009)
Erbenová (2009)
Erbenová (2009)
Svoboda (2012)

p´m (kPa)
337
463
489
1800

OCR
3.7
2.3
2.3
6.5

Hloubka (m)
12
24
24

Tab.2 Přehled p´m napětí a OCR téglu určené Erbenovou (2009) a Svobodou (2009).

Hodnoty p´m a OCR, určené Svobodou (2009) a Erbenovou (2009) jsou odlišné.
V obou případech jsou OCR > než 1 a zeminy indikují překonsoldaci. Svoboda (2009)
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na základě vysokého stupně OCR, který v neogenním jílu stanovil, označuje neogenní
jíly jako silně překonsolidované zeminy. Zároveň však Svoboda (2009) upozorňuje, že
se může jednat o zdánlivou překonsolidaci způsobenou creepem. Na vliv creepu
v brněnském neogenním jílu upozorňuje také Boháč a Pavlová (2012).

8. Mechanické a fyzikální vlastnosti neogenních jílů

Pavlová (2011, nepublikované) provedla oedometrické zkoušky na neogennímo jílu
z lokality Slatina. Jedná se o stejné vrtné jádro, které jsem použila k vypracování této
diplomové práce. Laboratorní hodnoty, které určila Pavlová (2012, nepublikované), jsou
uvedeny v tab. 3.
Hloubka
4
7
10
14
24
27

w (%)
30
30
35
30,5
32
30

e
0,858
0,78
0,895
0,788
0,849
0,753

ρD
1,491
1,495
1,426
1,488
1,439
1,518

Sr
1
1
1
1
1
1

Tab. 3: Hodnoty laboratorních dat Pavlové (2012), nepublikované.

Krčmová (1990) brněnské neogenní jíly z lokality Židenice klasifikuje dle zrnitostních
zkoušek (obr. 7); ve smyslu ČSN 73 1001, jako zeminy jemnozrnné. Dle digramu
plasticity jako jíl s velmi vysokou plasticitou F8-CV (Krčmová 1990). Tuhá konzistence
neogenních jílů s hloubkou přechází v konzistenci pevnou. V jílech se vyskytují polohy
tzv. potrhaných jílů (Krčmová 1990). Staněk (1989) popisuje konzistenci neogenních
jílů z lokality Vinohrady jako měkkou až tuhou.
Feda, Boháč a Herle (1994) popisují tégl jako vysoce plastickou zeminu. Průměrné
hodnoty vlhkosti uvádí od 33 – 33% a pórovitosti od 49,4 – 52,1 %, v hloubkových
úrovních od 4,5 do 22 m (Feda, Boháč, Herle 1994).
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Průměrné hodnoty laboratorních zkoušek neogenních jílů z lokality Židenice, které
uvádí Krčmová (1990) jsou shrnuty v tab. 4.

w (%)

γ

ρD

ρS

wL

wP

IP

IC

n

Sr

CO32

24, 32 30,99

17,71 18,67

2,669 2,741

1,331 1,490

74,02 89,02

24,19 37,90

41,47 53,17

0,92 1,16

0,45 0,52

0,83 0,91

0,55 36,07

Tab. 4: Průměrné hodnoty laboratorních zkoušek neogenních jílů v metrážích od 1 - 20 m (Krčmová
1990).

Obr. 7: Zrnitostní křivky brněnského neogenního jílu z lokality Židenice (Krčmová 1990).
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9. Původní mocnost sedimentu
9.1 Metody určení maximální hloubky pohřbení sedimentu
Při zkoumání neogenních jílů se v souvislosti s otázkou jejich překonsolidace nabízí
otázka týkající se jejich původní mocnosti.
Jedním ze způsobů určení původní mocnosti sedimentu, je odhad z hodnoty p´m. To je
pouze v případě, kdy postsedimentační struktura jílu je výsledkem pouze
překonsolidace (podle koncepce „vrozených“ vlastností OCR = YSR).
Pro odhad původní mocnosti sedimentu a rekonstrukci sedimentárních pánví byly
vytvořeny určité vztahy a metody, jak původní mocnost určit. Žádná z metod však
nedává přesné hodnoty, ale pouze přibližné možné hodnoty, které mohou více či méně
odpovídat skutečné původní mocnosti. Takové hodnoty jsou jen velmi orientační.
Jednou z těchto metod je určení původní mocnosti z hloubky maximálního pohřbení
sedimentu. Jednou z metod určení hloubky maximálního pohřbení je vztah mezi
expandabilitou a teplotou postsedimentární přeměny, která může určovat maximální
teplotu pohřbení sedimentů. Pomocí této metody se dají indikovat možné vertikální
posuny jednotlivých sedimentárních bloků nebo eroze nadložních vrstev.
Dalším parametrem, na základě kterého můžeme odhadovat maximální hloubku
pohřbení sedimentu a jeho předdenudační mocnost, je odraznost vitrinitu. Vitrinit je
složkou organické látky označované jako kerogen. Spolu s jíly se dostávají do
sedimentárních pánví, kde citlivě reaguje na změny teploty v průběhu postsedimentární
přeměny. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje světelná odraznost kerogenu. Pro
stanovení stupně odraznosti se využívá vitrinitová složka kerogenu. Světelný odraz
vitrinitu se měří pomocí mikroskopu. Odraznost vitrinitu úspěšně koreluje s přeměnou
smektitu na illit, což umožnuje porovnání modelů pánevních analýz určených těmito
metodami (Šucha 2001).

9.2 Závislost pórovitosti na hloubce pohřbení sedimentu
V minulosti bylo předmětem řady prací vytvoření závislosti mezi pórovitostí a
hloubkou pohřbení sedimentu. Tyto modely předpokládají úbytek pórovitosti
s hloubkou pohřbení sedimentu a tento proces považují za nevratný. Uvažují tedy, že
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pórovitost dosažená v maximální hloubce pohřbení sedimentu je neměnná i při
odlehčení nadloží erozí (Hurník 1987).
Bylo publikováno několik křivek, které popisují vztah pórovitosti k hloubce pohřbení
sedimentu. První závislostní křivku vytvořil Athy (1930). Athym (1930) navrhovaná
křivka má však omezení, díky kterým je dnes její užitečnost již přežitá a je citována
pouze z historického důvodu. Jedna z posledních křivek byla publikována Baldvinem a
Butlerem (1985), kteří rozšířili křivku navrhovanou Baldwinem (1971) o další křivky
popisující závislost pro normálně stlačené zeminy a pro zeminy „přestlačené“. Dále
Baldwin a Butler (1985) navrhují, aby byl při studiu stlačení namísto termínu pórovitost
užíván termín „solidity“ - doplněk pórovitosti. Přehled některých křivek vyjadřujících
závislost doplňku pórovitosti na hloubce pohřbení je vidět na obr. 8 (Baldwin, Butler
1985).

Obr.8 Přehled některých křivek vyjadřujících závislost doplňku pórovitosti na hloubce pohřbení
(Baldwin, Butler 1985).

Hurník (1987) se pokusil o rekonstrukci původní mocnosti nadložního souvrství
v severočeské uhelné pánvi (miocén) podle úbytku pórovitosti sedimentu s hloubkou
pohřbení. K vyhodnocení použil „Baldwinovu závislostní křivku“. Hurník (1987) uvádí,
že minimální mocnost erodovaného nadloží činí okolo 70m a maximální mocnost
erodované vrstvy je větší než 300m. Hurník (1987) předpokládá, že výsledky
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rekonstrukce původní mocnosti nadloží se od skutečných hodnot výrazně neliší. Hurník
(1987) při rekonstrukci vycházel z předpokladu, že původní povrch sedimentu byl
v závěru sedimentace vodorovný a neuvažuje vliv výraznějších vertikálních pohybů.
Hloubku denudace určenou z „Baldwinovy“ křivky Hurník (1987) vynesl do
geologického řezu (obr. 9). Výškové rozdíly rekonstruovaného povrchu se lišili pouze o
28 cm v řezu A a 35 cm v řezu B. Dále Hurník (1987) zvolenými okrajovými body
původního povrchu proložil vodorovnou linii, od které vertikálním směrem vynášel
původní mocnosti sedimentární vrstvy.

Obr. 9: Rekonstrukční řez prunéřovským výběžkem severočeské hnědouhelné pánve. 1 – rekonstruovaný
předdenudační povrch vzhledem k dnešní poloze hlavy uhelné sloje; 2 – dnešní povrch; 3 –
rekonstruovaná báze nadložního souvrství (= strop uhelné sloje); 4 – dnešní průběh hnědouhelné sloje; 5
– dnešní mocnost nadložního souvrství; 6 – pomocná vyrovnávající linie předdenudačního povrchu; 7 –
podložka výsypky. (Hurník, 1987).

Je důležité vzít na vědomí, že křivky popisující závislost pórovitosti na hloubce
pohřbení sedimentů, jsou pouze empirické vyjádření procesu stlačování v závislosti na
hloubce. Ve skutečnosti tento proces nezávisí pouze na hloubce, ale je funkcí mnoha
dalších faktorů (stárnutí zeminy, tepelného toku, tektoniky), které závisí na konkrétních
geologických podmínkách, které jsou pro každou zeminu jedinečné.
Další možnost odhadu původní mocnosti sedimentu vychází z geomorfologie, kdy jsou
porovnány nadmořské výšky sedimentu (Pavlová 2011).
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9.3 Původní mocnost neogenních jílů
9.3.1 Geomorfologie Vnějších Západních Karpat
Zarovnaný povrch neogenních sedimentů Vnějších Západních Karpat se zejména
v málo odolných jílech, jílovcích a píscích vyvíjel velmi rychle (Czudek 1977).

Do

jaké míry se na současné podobě reliéfu podepsala eroze a kdy jde jen o zarovnání
vzniklé různou intenzitou snižování terénu v důsledku tektoniky je stále předmětem
bádání.
Reliéf Vnějších Západních Karpat má střední výška 402,2 m. Nejníže položeným
místem na Moravě je niva při soutoku řeky Dyje a Moravy, asi 10 km jižně od
Lanžhota, která dosahuje nadmořské výšky 151 m (dno řečiště Moravy je zde 148 – 149
m.n.m.) Na jihozápadě Jihomoravských Karpat je výrazná krajinná dominanta
vápencových Pavlovských vrchů s nejvyšším bodem Děvínem (550 m), který je ze
všech stran obklopený nižším terénem tvořeným málo odolnými terciérními sedimenty
(Czudek 1977). Zajímavé v souvislosti s otázkou původní mocnosti sedimentu jsou
ploché vrcholové části Pavlovských vrchů, které jsou tvořeny odolnými jurskými
vápenci. Tyto vápencové tvary jsou interpretovány jako tvary vytvořené nebo alespoň
silně přemodelované abrazí spodnobádenského moře (Czudek 1977).
Příkrovová struktura Vnějších Západních Karpat na území České republiky se do své
dnešní podoby vyvinula během neogénu. Morfostrukturní obraz geomorfologických
jednotek na konci třetihor se od současných geomorfologických jednotek a jejich
základních rysů moc nelišil. Během mladších orogenetických fází (rozhraní miocénu pliocénu a pliocénu) byla příkrovová stavba tektonicky vyzdvižena do různých
nadmořských výšek a rozlámána (Czudek 1977).
Nejvýše položené výskyty spodnobádenských neogenních vápnitých jílů jsou
prokázané až ve východní části Nízkého Jeseníku (491 m. n. m.), Starých
Těchanovicích (479 m.n.m.) a v nejvyšší části úvalovitého údolí na jižním okraji
Nových Těchanovic (497 m.n.m.) (Czudek 1977).
9.3.2 Předdenudační mocnost neogenních jílů
V otázce ředdenudační mocnosti brněnských neogenních jílů Pavlová (2011) odkazuje
na ústní sdělení Dr. Hanáka, který udává hodnotu erodované vrstvy neogenního jílu na
80 m. Dále Pavlová (2011) uvádí na základě ústního sdělení Doc. Pospíšila mocnost
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erodovaného nadloží téglů300m.Tato hodnota se údajně traduje mezi geology. Nehyba
(ústní sdělení, 2013) odhaduje mocnost erodované vrstvy neogenních jílů na nejvýše
několik prvních desítek metrů, maximálně do 100m.
Pavlová (2011) se pokusila odhadnout mocnost erodované vrstvy neogenních jílů z
hodnot pseudopřekonsolidačních napětí Erbenové (2009) a Svobody (2009) (tab. 2).
Na základě dat Erbenové (2009) Pavlová (2011) uvádí mocnost erodované vrstvy 23,5
m a na základě dat Svobody (2012) hodnotu 204,5 m.

Pavlová (2011) se dále pokusila o odhad mocnosti erodované vrstvy na základě
porovnání nadmořských výšek poloh neogenních jílů. Pavlová (2011) porovnala
nadmořskou výšku výchozu neogenního jílu u Rozdrojovic (~ 305 m.n.m.)
s nadmořskou výškou neogenního jílu v Králově Poli (~221 m n.m), který je zde v
podloží. Na základě tohoto porovnání Pavlová (2011) uvádí mocnost erodované vrstvy
neogenního jílu na 84m. Pavlová (2011) zároveň upozorňuje na možný vliv tektoniky,
která v minulosti mohla zapříčinit poklesy/výzdvihy porovnávaných poloh téglu.
Z tohoto důvodu Pavlová (2011) uvádí, že výsledná hodnota původní mocnosti nadloží
je pouze velmi hrubý teoretický odhad.

10. Vlastní postup určení pseudopřekonsolidačního napětí a
OCR neogenního jílu

10.1 Geologická dokumentace vrtu
Brněnský neogenní jíl, který jsem měla při vypracování této diplomové práce
k dispozici, byl odebrán z vrtu situovaného v jihovýchodní okrajové části města Brna,
v ulici Šmahova v Slatině. Vrtání bylo zahájeno 31. 10.2012 a ukončeno 5.11.2012.
11.8.2012 byla naražená hladina podzemní vody určena v hloubce 23,5 m a ustálená
hladina podzemní vody v hloubce 12,8 m, při hloubce vrtu 16m (Rupp, 2012).
14.11.2012 byla ustálená hladina podzemní vody určena v hloubce 6,73m při hloubce
vrtu 6,85m (Rupp, 2012).
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Sonda byla ukončena v hloubce 57m. V geologické dokumentaci vrtu Rupp (2012)
popisuje následující sled poloh:
Kvartérní pokryv sahající do hloubky 3,9 m. Od této hranice až do hloubky 48 m
popisuje neogenní jíl proměnlivého zbarvení, který v hloubce 48 m - 49,8 m přechází
v písčitý jíl. Od hloubky 49,8 m uvádí jílovotopísčitý štěrk. Rupp (2012) v geologické
dokumentaci uvádí změnu ve zbarvení jílu z hnědé na šedou s hloubkou a drobné
výskyty sádrovce v jílu. Rupp (2012) popisuje odlišné zbarvení neogenního jílu
s hloubkou, hnědý jíl v hloubce mezi 17 m – 20 m přechází v jíl šedý.
Tégl má hnědé zbarvení do hloubky ~ 17m. Od této hranice postupně hnědé zbarvení
ustupuje šedému. Od hloubky 21m je tégl zbarven pouze šedě. Barevná odlišnost téglu
zřejmě souvisí se změnou oxidačně redukčních podmínek. Se změnou oxidačněredukčních podmínek souvisí také charakter příměsí téglu. V oxidační zóně jsem
pozorovala výskyty vápnitých proplástků (obr.10a) a drobné kousky sádrovce (obr.10b).

a

b

Obr.10 a: vápnité proplástky v neogenním jílu, hloubka 14m. b: sádrovec, hloubka 21m.

Výskyty sádrovce s hloubkou ubývaly. V šedém jílu se objevovaly drobné sulfidy
železa. Při pečlivějším pozorování jsem nacházela drobné úlomky schránek odumřelých
živočichů. S hloubkou se měnila také konzistence jílu z vysoce plastické postupně na
pevnou. V hloubce 47 m byl tégl velmi pevný, choval se křehce a střípkovitě se
rozpadal (obr. 11).
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Obr. 11: Střípkovitý rozpad neogenního jílu, hloubka 47 m.

10.2. Oedometrická zkouška
Standardní oedometrická zkouška, označovaná také jako konsolidační, je běžnou
laboratorní zkouškou jednorozměrného stlačení.
10.2.1 Příprava vzorků
Z vybraných hloubek vrtného jádra bylo připraveno 12 neporušených vzorků a 2
vzorky rekonstituované.
Příprava neporušeného vzorku spočívala v osazení do ocelového prstence průměru 50
mm a výšky 20 mm. Osazení vzorku komplikovala tuhá až pevná konzistence zeminy.
Narušení nebo úplného porušení struktury během přípravy vzorku způsobovaly drobné
výskyty sádrovců a sulfidů železa. Po stranách vzorku byly umístěny porézní destičky.
Mezi destičky a zeminu byl vložen filtrační papír, aby se zabránilo zanesení destiček a
byla tak zajištěná rovnoměrná drenáž po celou dobu zkoušky.
Rekonstituovaný vzorek byl vytvořen konsolidací speciálně vytvořené homogenní
pasty o vlhkosti nad mezí tekutosti. Konsolidace probíhala dva týdny ve speciálním
válci opatřeném ze stran drenáží. Během této doby bylo důležité zabránit vyschnutí
vzorku. Osazení a příprava rekonstituovaného vzorku na test probíhala stejně jako
v případě neporušeného vzorku.
10.2.2 Průběh oedometrické zkoušky
Připravený vzorek byl osazen a zajištěn v oedometrickém přístroji. Před zahájením
konsolidace bylo důležité provést rekonsolidaci vzorku, která spočívala v opakovaném
nanesení požadovaného geostatického napětí.
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Rekonsolidací zajistíme stabilní usazení vzorku v prstenci. Konsolidace je zahájena
v okamžiku zalití vzorku vodou. Během zkoušky bylo velmi důležité zajistit, aby
nedošlo k vyschnutí vzorku. Zkouška spočívala aplikaci přírůstků svislého zatížení.
Neporušené i rekonstituované vzorky byly zatěžovány od hodnot geostatického napětí
in situ, až nad hodnoty 10000 kPa.
Deformace porézních destiček přístroje k uložení vzorku a ramene oedometru byly
vzaty v úvahu provedením kalibrace před každou zkouškou a zohledněny při
vyhodnocení zkoušky.

10.3 Metoda vážení pod vodou
V rámci vyhodnocení oedometrické zkoušky jsem počáteční čísla pórovitosti in situ
určila z rozměrů vzorku před zahájením zkoušky. Tyto hodnoty byly v rámci koncepce
„vrozených“ vlastností použity pro vykreslení SCC Chandler (2010). Pro porovnání
jsem určila in situ čísla pórovitosti také pomocí vlhkosti vzorku a metodou vážení pod
vodou.
Z vrtného jádra jsem připravila vzorky nepravidelného tvaru. Povrch vzorků byl
upraven tak, aby byl bez ostrých výčnělků. Takto připravené vzorky byly zváženy a
poté ponořeny do roztaveného parafínu (70°C). Vytvořená souvislá blanka na povrhu
vzorku nesměla obsahovat vzduchové bublinky. Poté byl vzorek opět zvážen.
Následovně byl v závěsu ponořen do nádoby s vodou známé teploty a zvážen.
Během vážení se vzorek nesměl dotýkat stěny nádoby a musel být celý ponořen.
Objem zeminy s obalem se určil z podílu hmotností odřezku s obalem váženého na
vzduchu a pod vodou.

10.4 Postup vyhodnocení oedometrických zkoušek a určení p´m
10.4.1Vyhodnocení oedometrické zkoušky
p´m je odhadováno z křivky stlačitelnosti, která vyjadřuje závislost čísla pórovitosti e
(závislost objemu pórů k objemu zrn zeminy) na napětí σ´v.
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Počáteční číslo pórovitosti jsem určila z poměru objemové hustoty pevných částic ρs

k objemové hustotě částic suché zeminy. Číslo pórovitosti na konci každého

zatěžovacího stupně jsem určila z poměru objemové hustoty pevných částic zeminy
k objemové hustotě zeminy na konci každého zatěžovacího stupně.
Postup oedometricé zkoušky včetně vyhodnocení jsem provedla podle Head a Epps
(2011).
10.4.2 Vyhodnocení metody vážení pod vodou
Vyhodnocení metody vážení pod vodou jsem provedla podle normy ČSN ISO/TS
17892-2. Objem zkušebního vzorku byl vypočítán z následující rovnice:
V=

−

−

−

Kde je:
mw hmotnost zkušebního vzorku a voskového obalu (g);
mg zdánlivá hmotnost zkušebního vzorku a voskového obalu po ponoření do kapaliny
(g);
mf hmotnost zkušebního vzorku po vyplnění povrchových pórů plnivem (g);
ρphustota parafínového vosku (Mg/m3);
ρw hustota vody (Mg/m3).

10.4.3 Vyhodnocení p´m a OCR
Pro vyhodnocení p´m z křivek stlačitelnosti neporušených vzorků jsem zvolila
nejčastěji používanou metodu určování p'm z laboratorních oedometrických dat,
vyvinutou Casagrandem 1936. Postup této metody je následující (obr. 12):
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Obr. 12 Postup vyhodnocení p´m napětí z laboratorních oedometrických dat podle Casagrandeho (1936).

1. Odhadněte bod minimálního poloměru (nebo maximálního zakřivení) křivky
stlačitelnosti - bod A. YS v tomto bodě neodpovídá p´m, ale napětí při zplastizování
„yield stress “.
2. Nakreslete vodorovnou čáru od bodu A.
3. Nakreslete tečnu ke křivce v bodě A.
4. Sestrojte úhel půlící provedené kroky 2. a 3.
5. Rozšiřte rovnoměrně část křivky stlačitelnosti směrem nahoru. Takové rozšíření je
možné pouze za předpokladu, kopíruje-li křivka stlačitelnosti čáru stlačitelnosti
normálně konsolidovaného vzorku NCL.
4. Průsečíku těchto dvou čar je hodnota p´m.
Hodnotu stupně překonsolidace OCR jednotlivých hloubkových úrovních jsem určila
podle vztahu OCR = p´m / p´ .
0
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10.4.4 Postup vyhodnocení YSR
Pro posouzení, zda p´m a OCR je skutečným vyjádřením překonsolidace nebo se jedná
o kombinaci neznámého stupně překonsolidace a dalších vlivů stárnutí zeminy, byla
použita koncepce „vrozených“ vlastností zeminy (Burland 1990). Pro použití této
koncepce bylo nutné provést normalizaci čísla pórovitosti křivek stlačitelnosti
neporušených vzorků, SCC a čáry normálního stlačení NCL podle Iv (Burland 1990).
YSR vyjadřuje poměru napětí při zplastizování na křivce stlačitelnosti neporušeného
vzorku k

in situ napětí v místě v místě průsečíku s SCC (Chandler 2010).

Požadovaného průsečíku křivky stlačitelnosti neporušeného vzorku s SCC nebylo
dosaženo. Z tohoto důvodu určení YSR a následovné porovnání s OCR nebylo možné.
Posouzením polohy křivky stlačitelnosti neporušeného vzorku vzhledem k poloze ICL
jsem provedla posouzení struktury téglu podle Chandlera (2010) (obr. 6).

11. Vlastní postup určení předdenudační mocnosti neogenního
jílu

Pro odhad původní mocnosti brněnských neogenních jílů jsem zvolila metodu
založenou na geomorfologii (rozdílu nadmořských výšek). Pro názornost, že struktura
téglů není výsledkem pouze překonsolidace, ale i dalších vlivů stárnutí, jsem zvolila
také odhad původní mocnosti z hodnoty p´m . Původní mocnost jsem pomocí této
metody určila z poměru p´m k objemové tíze zeminy (18,8 kN/m3). V tomto výpočtu
jsem zohlednila vliv hladiny podzemní vody, kterou jsem uvažovala na povrchu.
Při odhadu původní mocnosti z nadmořských výšek jsem vycházela z nadmořské
výšky místa odběru zkoumaného vzorku, v ulici Šmahova ve Slatině, v jihovýchodním
okraji Brna, kde se v podloží vyskytují tégly (obr.13). Nadmořská výška v tomto místě
činí 258 m. n. m. Tato hodnota je zhruba průměrná nadmořská výška oblasti Brna.
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Obr.13: Bádenské neogenní jíly (černě) v jihovýchodní části Brna, lokalita Slatina. (zdroj:
<http://www.geology.cz//>).

Jako druhou hodnotu jsem zvolila nadmořskou výšku kopce Výhon, který se nachází
asi 1 km východně od Židlochovic a cca 15 km jižně od Brna. Nadmořská výška zde
činí 355 m. n. m. Nejvyšší část kopce Výhon tvoří bádenské řasové a písčité vápence
(obr. 14), při jeho úpatí jsou polohy vápnitých bádenských jílů (obr. 15).
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Obr.14: Bádenské řasové
<http://www.geology.cz//>).

vápence

Obr.15: Bádenské neogenní
<http://www.geology.cz//>).

vápnité

(černě),

jíly

v nejvyšších

(černě)
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12. RTG difrakční analýza, Atterbergovy mezeazrnitostní rozbor
Vzorek z hloubky 27 m se projevoval vyšší odolností proti stlačování a vysokou
hodnotou p´m v porovnání s ostatními vzorky. Z tohoto důvodu bylo pro odůvodnění
tohoto odlišného chování zkoumáno litologické složení. Dále byly pro doplnění
informací o zkoumané zemině provedeny následující laboratorní zkoušky: zrnitostní
rozbor, stanovení Atterbergových mezí.

12.1. RTG difrakční analýza
Cílem litologického rozboru bylo zjistit případné minerální odlišnosti ve vzorku
z hloubky 27 m, identifikovat případný zvýšený obsah tmelících látek (CaCO3 nebo Fe)
a vysvětlit tak zvýšenou stabilitu vzorku při zatěžování.
Pro identifikaci základních minerálů byla zvolena RTG difrakční analýza, která je
jednou ze základních metod identifikace zastoupení jednotlivých jílových minerálů na
základě bazálních reflexů (Šucha 2001).
Vzorek jsem před RTG difrakční analýzou vysušila a rozdrtila na jemnou směs ve
speciální korundové misce. Poté jsem malé množství směsi odebrala a dále drtila
s přidáním acetonu, který měl chladící funkci a bránil případným fázovým změnám.
Z takto připravené směsi bylo velmi malé množství vzorku pipetou naneseno na
nedifrakční křemíkovou destičku, která byla vložena do RTG difrakční sondy.
Výsledkem RTG difrakční analýzy byl obraz fázového složení, který Mgr. Goliáš
vyhodnotil programem High – Score. Identifikace jednotlivých jílových minerálů
z RTG byla možná pouze tehdy, když série charakteristická pro daný druh odrazu na
difraktogramu byla uznána a s důvěrou připsána ke konkrétnímu mineralogickému
druhu.

12.2 Zrnitost
Jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastností zeminy je zrnitost, ke které se
vztahuje řada geotechnických a hydrogeologických vlastností zeminy. Zrnitost
poskytuje popis zeminy založený na rozdělení zrn zeminy do jednotlivých frakcí.
Zastoupení každé frakce v zemině může být stanoveno proséváním a/nebo sedimentací.
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U jemnozrnných zemin, skládajících se z více než 10% jemné frakce o průměru zrn
menších než 0,063 mm, se provádí zjištění zrnitosti sedimentací. Sedimentace je proces
usazování zrn zeminy v kapalině. Oddělení zrnitostních skupin je umožněno rozdílnou
rychlostí usazování. Pro stanovení zrnitosti jsem použita hustoměrnou metodu. Při
postupu i vyhodnocení zkoušek jsem postupovala podle normy ČSN ISO/TS 17892.

12.3 Atterbergovy meze
Mez tekutosti wL a mez plasticity wP jsou empiricky stanovené vlhkosti zeminy. Při
vlhkosti na mezi wL zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického. Při
vlhkosti na wP je zemina natolik vysušená, že ztrácí svoji plasticitu. Při stanovení a
vyhodnocení konzistenčních mezí jsem postupovala podle normy ČSN ISO/TS 178924. Stanovení meze tekutosti bylo provedeno kuželovou metodou.

12.4 Index plasticity, stupeň konzistence a index koloidní aktivity
Na základě vyhodnocení hustoměrné zkoušky a určení Atterbergových mezí jsem
podle ČSN ISO/TS 17 892-4 stanovila index plasticity IP, stupeň konzistence IC a index
koloidní aktivity IA.
Jemná frakce zeminy reprezentovaná jílem se obvykle klasifikuje podle plasticity.
Plasticita je vlastnost soudržné zeminy měnit své mechanické chování se změnou
vlhkosti. Je vyjádřena pomocí indexu plasticity IP jako početní rozdíl mezi mezí
tekutosti wL a mezí plasticity zeminy wP.
Stupeň konzistence Ic je rozdíl meze tekutosti wL a přirozené vlhkosti zeminy w
v poměru k jejímu indexu plasticity IP.
Index koloidní aktivity jílů IA je poměr indexu plasticity k poměru jílové frakce
zeminy. Index koloidní aktivity může být indikátor koloidních vlastností jílů. Je závislý
především na množství a typu přítomných jílových minerálů, organických koloidů a na
obsahu elektrolytů v pórové vodě (ČSN ISO/TS 17 892-4).
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13.Výsledky

13.1 Pseuopřekonsolidační napětítéglu
Určením hodnot p´m Casagrandeho metodou (Casagrande, 1936), jsem získala průběh
napětí s hloubkou, který je vyjádřen jako křivka A (obr. 16). Pro srovnání jsem
vyhodnotila p´m téglu z laboratorních dat Pavlové (2012, nepublikováno), která provedla
oedometrické zkoušky na vzorcích ze stejného vrtného jádra. Hodnoty p´m vyhodnocené
z těchto dat jsou znázorněny jako křivka B (obr. 16).
Hodnoty p´m na křivce As hloubkou stoupají (tab. 5). Mezi hloubkovými úrovněmi 7
m a 14 m je mírné zvýšení p´m z3000 na 3100 kPa. Výraznější zvýšení p´mjeod hloubky
14 m do 33 m. V těchto hloubkových úrovních je hodnota p´m ~ 4000 kPa. Výjimkou je
výrazná niance v hodnotě p´m v hloubce 27 m, která zde skokově vzrůstá na 5400 kPa.
Od hloubky 33 m je nejvýraznější zvyšování hodnoty p´m až na hodnotu 7950 kPa v 47
m.
Hodnoty p´m na křivce B od hloubky 5m , kde p´m = 3500 kPa, postupně klesají na
hodnotu 2700 kPa v hloubce 14 m. Od 14 m p´m stoupá na hodnotu 4800 kPa v hloubce
27 m (tab. 6).
Křivky A, B (Obr. 16) mají podobný průběh p´m s hloubkou. Odlišnosti v hodnotách
p´m na křivce A ve srovnání s hodnotami p´m, na křivce B, jsou v jednotlivých
hloubkových úrovních (14-17 m) ~ 400 - 600 kPa. V hloubce 7 m jsou téměř shodné
hodnoty p´m na křivce A i B a liší se pouze o 100 kPa.
Odlišnosti v průběhu křivek A, B mohou být způsobeny nejen litologií, ale také
chybami při průběhu a vyhodnocení zkoušky nebo také narušením či porušením
struktury vzorku. Čím více je struktura porušenější, tím více je vzorek stlačitelný.
K narušení vzorku může docházet již při vrtání a odebírání, převozu, skladování a
přípravě. Záleží také na průběhu zkoušky, např. zda nedošlo k vyschnutí vzorku.
Vzhledem k tomu, že pro vytvoření křivky B jsem pouze vyhodnotila p´m z již
vytvořených křivek stlačitelnosti, nemohu posoudit případné zmíněné vlivy rušení
vzorku a dalších nepřesností.
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Obecně lze říci, že hodnota p´m s hloubkou stoupá. Pokud by hodnoty p´m vyjadřovaly
skutečnou překonsolidaci, po zohlednění efektivního napětí bych v rozsahu různých
hloubkových úrovní jedné stratigrafické jednotky očekávala stejné hodnoty p´m.
Hodnoty p´m se v hloubkovém rozsahu od 5 m do 47 m pohybují od minimální hodnoty
2700 kPa do maximální hodnoty p´m 7950 kPa v hloubce 47 m. Vzhledem k velkému
rozsahu p´m je zřejmé, že p´m nevyjadřuje pouze překonsolidaci. Hodnota p´m je

σ´m (kPa)

nadhodnocena vlivem dalších procesů stárnutí.

10000
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50

B Pavlová, 2012, nepublikováno)

Obr. 16 Průběh pseudopřekonsolidačního napětí v hloubkové úrovni od 5 do 47 m.

Hloubka
(m)
7
14
21
24
27
30
33
36
38
41
47

σ´m (kPa)

OCR

3000
3100
3850
4000
5400
4400
4500
5200
6000
7300

22,8
13,9
13,5
12,9
16
12
11,5
12,5
13,8
15,8

7950

15,4

Ta.5 Hodnoty pm a OCR v hloubkové úrovni od 5 do 47 m.
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Hloubka
5
7
10
14
24
27

σm (kPa)
3500
3100
2900
2700
3450
4800

OCR
46,5
23,5
15,4
12,1
11,0
14,2

Tab.6 Hodnoty pm a OCR vyhodnocené z oedometrických zkoušek provedených Pavlovou (2012,
nepublikované).

13.2 OCR
U všech testovaných vzorků jsem hodnotu OCR určila výrazně vyšší než 1. Testované
vzorky indikují velmi výraznou „zdánlivou“ překonsolidaci. Hodnoty OCR se pohybují
v rozmezí od 11 do 44,5 (tab. 5, 6). Nejvyšší hodnoty OCR vykazují vzorky
z hloubkových úrovní 5 m (OCR 46,5) a 7 m (~23 m). V ostatních hloubkových úrovní
je průměrná hodnota OCR ~ 13,7.

13.3 Srovnání OCR s YSR
Hodnoty YSR pro jednotlivé neporušené vzorky nebylo možné určit. Pro určení
hodnoty YSR podle Chandlera (2010) musí být SCC položena nad čárou ICL.
V případě testovaných vzorků je poloha SCC pod ICL. ICL vytvořená normalizací čísla
pórovitosti NCL opisuje ICL uváděnou Burlandem (1990). Křivky stlačitelnosti mají
podobný průběh posunutý ve svislém směru vzhledem k odpovídajícímu prvnímu stupni
čísla pórovitosti. Téměř všechny křivky stlačitelnosti neporušených vzorků prochází
ICL. Výjimkou jsou vzorky z hloubek 7 m, 14 m a 30 m, které ICL neprochází.
Z posouzení struktury téglu podle polohy normalizovaných křivek stlačitelnosti
neporušených vzorků vzhledem k poloze ICL podle návrhu Chandlera (2010) (obr. 6) je
vidět, že testované vzorky mají překonsolidovanou strukturu.

41

Index pórovitosti Iv : log σ (kPa)
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Obr. 17 Postavení křivek stlačitelnosti neporušených vzorků vzhledem k poloze ICL a průběh SCC, ležící
na levé straně od ICL.

13.4 RTG difrakční analýza
Jak již bylo uvedeno, experiment byl zaměřen na detekci běžně očekávaných hlavních
minerálů ve vzorcích z hloubek 24 m, 27 m a 36 m. Minerály křemen, kalcit, dolomit,
kaolinit, klinochlorit a muskovit byly detekovány pomocí RTG difrakční analýzy u
všech vzorků(tab. 7). Největší podíl ve všech vzorcích tvoří křemen (23-33%) a kalcit
(29-35%). Albit, smektit a basanit byly v malých množstvích zjištěny ve většině vzorků
s malými výjimkami. Ve vzorku z hloubky 24m nebyl detekován basanit. Ve vzorku
z hloubky 27 m chybí expandující minerál smektit. Ve vzorku z hloubky 36m nebyl
detekován albit.
Z výsledků RTG difrakční analýzy vyplývá, že zkoumané vzorky se od sebe
mineralogicky zásadně neliší. Vysoký obsah uhličitanu vápenatého byl obsažen ve
všech vzorcích. Oxidy a hydroxidy železa, jako další možné tmelící látky, RTG
difrakční analýza nepotvrdila v žádném vzorku. Během laboratorních zkoušek jsem
v šedém jílu nacházela drobné výskyty sulfidů železa, čímž se přítomnost Fe ve
zkoumaných vzorcích potvrzuje. V hnědém jílu byly sulfidy železa nahrazeny četnými
výskyty sádrovců, které RTG difrakční analýza také nepotvrdila (pouze basanit –
bezvodný sádrovec). Jedinou významnou odlišností ve vzorku z hloubky 27 m, je
chybějící expandabilní smektit.
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Hloubka Křemen Kalcit Dolomit Muskovit Kaolinit Smektit Klinochlorit Basanit Albit
(m)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

24

27

29

3

27

33

35

3

8

3

15

4

0

11

7

10

0

2

2

7

36
23
31
2
26
7
7
1
2
0
Tab. 7 Přehled mineralogického zastoupení brněnských neogenních jílů z hloubkových úrovní
24, 27 a 36 metrů.

13.5 Zrnitost
Pro doplnění informací o zkoumané zemině byly u vzorků z hloubek 24, 27 a 36 m
dále provedeny provedeny hustoměrné zkoušky, jejichž vyhodnocením jsem získala tři
křivky stlačitelnosti (obr. 18). Vzorky z hloubek 24 a 36 m mají téměř shodný průběh
křivek stlačitelnosti. Přibližně 34 % tvoří jílovitá složka. Zrnitostní křivka vzorku
z hloubky 27 m se od ostatních vzorků zrnitostně mírně liší. Má o ~ 10 % méně jílu,
který je zde v zastoupení 27%. Křivky zrnitosti, které jsem stanovila, jsou v souladu
křivkami zrnitosti téglu, které uvádí Krčmová (1990) pro jíly z lokality Židenice (obr.
7). Zrnitostní rozbor jsem provedla podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892-4.
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Obr. 18 Zrnitostní křivky téglu z hloubkových úrovní 24, 27 a 36m, z lokality Slatina.

13.6 IP, IC, IA a in situ číslo pórovitosti
Na základě provedených laboratorních zkoušek Atterbergových mezí a zrnitostního
rozboru byly stanoveny následující laboratorní hodnoty (tab. 8). Vzorky byly
klasifikovány podle ČSN EN ISO 14688-2.
43

Hloubka (m)

wL (%)

wP (%)

IP

IC

IA

24
56
31
25
1,1
0,515
27
40
30
10
1,2
0,289
36
61
35
26
1,3
0,577
Tab. 8 Laboratorní hodnoty stanovení indexových vlastností.

Vzorek z hloubky 24 m byl klasifikován jako pevný jíl vysokou plasticitou. Vzorek
z hloubky 27 m byl klasifikován jako velmi pevný jíl se střední plasticitou a vzorek
z hloubky 36 m jako jíl s vysokou plasticitou. Vzorek z hloubky 27 m má nejnižší
hodnotu indexu plasticity IP a zároveň nejnižší hodnotu IA. IP vypovídá o schopnosti
zeminy vázat vodu aniž by se změnil její konzistenční stav. Nízká hodnota IP vzorku
z hloubky 27 m by znamenala, že tento vzorek bude snáze konsolidovat a rozbřídat.
Zároveň se však tento vzorek od ostatních vzorků odlišuje velmi pevnou konzistencí. Je
možné, že tato zvýšena odolnost je dána mezičásticovými vazbami.

Průběh vlhkostí

s hloubkou, které byly určeny v rámci vyhodnocení oedometrických zkoušek je vidět na
obr.19. Rozsah vlhkostí jednotlivých vzorků je 28 – 31%. Vlhkost byla stanovena podle
normy ČSN CEN ISO/TS 17892-1.
In situ čísla pórovitost jsem stanovila třemi odlišnými metodami, přičemž každou
metodou jsem získala výrazně odlišné výsledky (obr. 20). Nejnižší hodnoty in situ
pórovitosti byly určeny z rozměrů vzorku při oedometrické zkoušce. Nejvyšší hodnoty
byly určeny metodou výpočtu čísla pórovitosti pomocí vlhkosti. Důvody odlišností
mohou být způsobeny výrazným časovým odstupem provedení jednotlivých zkoušek a
změnou stavu vzorků, použitím konstantní hodnoty objemové hustoty pevných částic
pro všechny hloubkové úrovně, která se s hloubkou zřejmě mění, nebo také možnou
chybou ve výpočtu nebo při postupu provedení zkoušky.
Celkové shrnutí mechanicko-fyzikálních vlastností neogenního jílu je shrnuto v tab. 9.
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Obr.19 Průběh vlhkosti s hloubkou.

Hloubka (m) σ´m (kPa) OCR w (%)

Obr.20 průběh in situ čísla pórovitosti s hloubkou.

eoed

ew

e arch.

ρD

Sr

7

3000

22,8

29

0,814 0,758 0,813 1,581

1

14

3100

13,9

30

0,908 0,778 0,908 1,588

1

21
24
27
30
33
36
38
41

3850
4000
5400
4400
4500
5200
6000
7300

13,5
12,9
16
12
11,5
12,5
13,8
15,8

29
29
28
31
30
27
30
28

0,811
0,851
0,720
0,770
0,840
0,821
0,873
0,684

1
1
1
1
1
1
1
1

0,742
0,738
0,732
0,817
0,778
0,672
0,763
0,713

0,811
0,85
0,77
0,847
0,82
0,872
0,833
0,683

1,613
1,593
1,629
1,632
1,587
1,592
1,574
1,646

wP (%)

IP

IC

IA

21
30

10
10

1,1
1,2

0,52
0,29

35

26

1,3

0,52

47
7950
15,4
28 0,573 0,716 0,572 1,635 1
Tab. 9 Hodnoty laboratorních zkoušek brněnských neogenních jílů hloubkových úrovní od 7 - 47 m. eoed
z rozměrů, ew z vlhkosti a e arch z metody vážení pod vodou (Archimedův zákon).

45

14. Odhad původní mocnosti

Jak je vidět v tab. 10, mocnost erodované vrstvy M, se pohybuje od hodnot 300 – 795
m. Z tohoto důvodu považuji odhad původní mocnosti sedimentu pomocí hodnoty p´ m
v případě téglů za nereálný. V případě, kdyby p´

m

vyjadřovalo pouze překonsolidaci,

očekávala bych v rámci jedné stratigrafické jednotky v rámci celého vrtného profilu po
zohlednění efektivního napětí stejné hodnoty původní mocnosti téglu. Je tedy zřejmé, že
hodnota p´

m

je výrazně nadhodnocena dalšími vlivy stárnutí zeminy a nevyjadřuje

pouze překonsolidaci.

Tab. 12 Mocnosti M z pm
Hloubka (m) σ´m (kPa) M (m)
7
3000
300
14
3100
310
21
3850
385
24
4000
400
27
5400
540
30
4400
440
33
4500
450
36
5200
520
38
6000
600
41
7300
730
47
7950
795

Tab. 10 Mocnosti M z pm

Původní mocnost brněnských neogenních jílů jsem na základě rozdílu nadmořských
výšek odhadla na přibližnou hodnotu 97 m. Ačkoli je možné, že geomorfologie, ze které
jsem rozdíl nadmořských výšek určovala, může být vlivem tektoniky postihnuta poklesy
nebo výzdvihy, zdá se být tato hodnota reálná.
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15. Diskuze

Záměrem diplomové práce bylo zjistit, zda pseudopřekonsolidačního napětí
brněnských téglů stanovované z oedometrikcých zkoušek, je přímým vyjádřením
překonsolidace nebo kombinace neznámého stupně překonsolidace a dalších vlivů
stárnutí zeminy. Dále jsem se pokusila o odhad původní mocnosti téglů.
Na základě stanovených hodnot p´m lze obecně říci, že hodnota p´m s hloubkou stoupá.
Hodnoty p´m se v hloubkové úrovni od 5-47 m pohybují od ~ 2700 kPa do 7950 kPa.
Vzhledem k tomu že testované vzorky jsou odebrány z jedné stratigrafické jednotky je
zřejmé, že tato napětí nemohou vyjadřovat skutečnou překonsolidaci. Z tohoto důvodu
usuziji, že hodnota p´m je kombinací neznámého stupně překonsolidace a dalších vlivů
stárnutí zeminy.
Stlačitelnost zkoumaných vzorků téglu může být podmíněna jejich porušením během
odebírání, způsobu uložení a následné přípravy vzorků. Na zvýšenou stlačitelnost může
mít vliv tzv. „book-house“ struktura, která může být v závislosti na diagenezi místy
zachována (Cotecchia, Chandler 1997).
Vysoké hodnoty p´m vyplývají z postsedimentační struktury téglu, která je
výsledkem kombinace překonsolidace, creepu, mezičásticových vazeb a dalších
procesů, které ovlivnily postsedimentační strukturu téglu. Je možné, že na
postsedimentační struktuře téglu se významně podepsaly také opakovanými cykly
vysoušení, smáčení a kryogenními procesy, souvisejícími s klimatickými změnami
během pleistocénu a kvartéru (Czudek 1977). Dále je důležité vzít v úvahu možný vliv
doznívající alpinské orogeneze, která se na území České republiky projevovala
zvýšeným horizontálním tlakem (Chlupáč et al. 2002).
Posouzení vlivu stárnutí na sedimentační strukturu jílu podle koncepce „vrozených“
vlastností porovnáním hodnoty OCR s YSR podle Burlanda (1990) a Chandlera (2010)
nebylo možné provést. Struktura jílu byla posouzena pouze podle návrhu Chandlera
(2010). Poloha křivek stlačitelnosti neporušených vzorků je poměrně velmi „hluboko“
pod ICL. Taková poloha podle Chandlera (2010) indikuje překonsolidovanou strukturu.
Domnívám se, že YSR nebylo možné stanovit díky unikátní struktuře téglu, která se
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projevuje jako velmi silně „zdánlivě „ překonsolidovaná a nemůže tak dosáhnout
požadované geometrie navrhované Chandlerem (2010).
Zvýšené hodnoty p´m na křivce B v hloubce od 5 do 14 m, by mohl být vysvětlovány
elektrochemickými mezičásticovými vazbami tvořenými hydroxidy železa, které by se
zde mohly vyskytovat jako produkt zvětrávání pyritu (Ohtsubo, Egashira, Kashima
1995) v oxidašční zóně, která ve zkoumaném profilu téglu sahá až do hloubky ~ 17 m.
Je možné, že tmelením od hydroxidů železa jsou zasaženy i hlubší partie, od hloubky 33
m, kde je pozorováno výrazné zvyšování p´m. Oxidace pyritu v redukční zóně by mohla
nastat v důsledku vytvoření anaerobních podmínek v souvislosti s velkým stlačením
sedimentu, jak uvádí Cafaro a Cotecchia (2001).
Ačkoli RTG difrakční analýza přítomnost Fe ve zkoumaných vzorcích nepotvrdila,
byla jeho přítomnost potvrzena v šedém téglu během přípravy vzorků. Drobné výskyty
sulfidů železa byly v hnědé oxidační zóně nahrazeny častými výskyty sádrovců.
Sádrovce považuji za nepřímý důkaz přítomnosti hydroxidů železa z důvodu, protože na
vzniku sádrovců se podílejí rozpuštěné síranové ionty, které vznikají právě spolu
s hydroxidy železa jako produkt oxidace pyritu (Ohtsubo, Egashira, Kashima 1995). Z
tohoto důvodu pokládám za velmi pravděpodobné, že Fe se v jílech hojně vyskytuje a
podílí se na mezičásticovém tmelení. Poul (2008) Fe v téglu RTG difrakční analýzou
také nepotvrdil. Zároveň ale popisuje vysoké koncentrace síranových iontů
rozpuštěných v podzemní vodě a četný výskyt sádrovců v oxidační zóně jílu (Poul
2008).
Vliv uhličitanu vápenatého na zvýšenou odolnost proti stlačování považuji za
nepravděpodobný. U vzorků s výrazně odlišným chováním při stlačování byly zjištěny
stejné obsahy uhličitanu vápenatého. Z tohoto důvodu předpokládám, že uhličitan
vápenatý, ačkoli je zastoupen ve vysokém množství, nemá tmelící funkci. Vysoké
obsahy uhličitanu vápenatého v téglu uvádí Poul (2008), který jejich tmelící funkci také
nepotvrdil.
Chybějící expandabilní smektit by mohl přispívat ke zvýšené stabilitě při stlačování
vzorku z hloubky 27 m.
Při odhadu předdenudační mocnosti brněnských neogenních jílů jsem provedla odhad
původní mocnosti pomocí hodnoty p´m pouze pro názornost, že tyto hodnoty jsou
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výrazně nadhodnoceny vlivem stárnutí a neodpovídají skutečné překonsolidaci.
Z tohoto důvodu jsem při reálném odhadu předdenuační mocnosti téglů z těchto hodnot
nevycházela.
Reálný odhad původní mocnosti jsem provedla na základě geomorfologie. Mocnost
erodované

vrstvy

jsem

odhadla

na

~100

m.

Tato

hodnota

se

zdá

být

z geomorfologického hlediska reálná a ztotožňuje se s hodnotami, které uvádí Pavlová
(2011) 84 m a Nehyba (2013, ústní sdělení) < 100m.

16. Závěr

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda pseudopřekonsolidační napětí brněnských
neogenních jílů je přímým vyjádřením jejich překonsolidace nebo se jedná o kombinaci
neznámého stupně překonsolidace a dalších vlivů stárnutí zeminy. Dalším cílem bylo
pokusit se odhadnout původní mocnost brněnských neogenních jílů.
Jedním z nejvýznamnějších poznatků, který vyplývá z této práce je, že hodnoty
pseudopřekonsolidačního napětí brněnských neogenních jílů nejsou přímým vyjádřením
jejich překonsolidace, ale kombinací neznámého stupně překonsolidace a dalších vlivů
stárnutí zeminy. Hodnoty p´m by proto měly být vnímány jako přímý důsledek
geologických procesů, které ovlivňují sediment od okamžiku jeho ukládání až do
dnešních dnů.
Dále z této práce vyplývá, že posouzení vlivu stárnutí na překonsolidovanou strukturu
téglu není jednoduchou záležitostí. Míra vlivu stárnutí na postsedimentační strukturu
téglu se nedá generalizovat. Povaha vlivu stárnutí na strukturu zeminy je funkcí mnoha
proměnných, stejně tak jako materiální zdroje v okolí pánve, energie ukládání, hloubka
uložení, maximální hloubka pohřbení, geochemie pórové tekutiny, tektonických pohybů
(tj. napěťový režim), současná úroveň nadloží reliéfu atd. Otázka vlivu stárnutí by proto
měla být i nadále předmětem bádání.
I když bylo zjištěno, že mineralogické složení testovaných vzorků se v zásadě nemění,
není vyloučeno, že různé polohy křivek stlačitelnosti, ze kterých je hodnota
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pseudopřekonsolidačního napětí odhadována, nejsou výsledkem pouze rozdílů v jejich
postsedimentačních strukturách.
Práce poukazuje na možnou přítomnost mezičásticových vazeb prostřednictvím
hydroxidů železa, které významně ovlivňují chování zemin při stlačování. Vlastnosti
téglu a jejich stlačitelnost by tak výrazně ovlivňovaly elektrochemické mezičásticové
síly. Tomuto silnému vztahu mezi mechanickým chováním téglu a jeho geochemickými
vlastnostmi by měla být i nadále věnována pozornost. Především by měla být věnována
pozornost množství, v jakém jsou Fe minerály v téglu zastoupeny a jaký typ jílového
minerálu je přítomen.
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