Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Charles University in Prague, Faculty of Science
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Doktorský studijní program: Aplikovaná geologie
Ph.D. study program: Applied geology
Autoreferát disertační práce
Summary of the Ph.D. Thesis

Charakterizace procesu porušování migmatitu
prostřednictvím ultrazvukových metod
Characterization of migmatite fracturing using
ultrasonic methods
Matěj Petružálek

Školitel/Supervisor: Doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Školitel-konzultant/Supervisor-consultant: Ing. Tomáš Lokajíček, CSc.

Praha, 2015

Abstrakt
Tématem předkládané práce je studium procesu porušování migmatitu, který patří mezi
krystalinické nízko-porozitní anizotropní horniny. Migmatit pochází z lokality Skalka a jako
vhodný horninový materiál byl vybrán, zejména s ohledem na jeho makroskopicky viditelnou
plošně paralelní strukturu – foliaci. Proces porušování byl studován prostřednictvím
jednoosých zatěžovacích zkoušek prováděných na válcových vzorcích migmatitu se sklonem
foliace 13° (subhorizontální), 47°, 67° a 81° (subvertikální). V průběhu zatěžovacích zkoušek
bylo, pomocí sítě osmi piezokeramických snímačů, prováděno ultrazvukové prozařování (UP)
a monitorována akustická emise (AE). Realizovaná studie procesu porušování se opírá
zejména o intepretaci měření dvou uvedených ultrazvukových metod.
Součástí práce bylo také vytvoření programového vybavení včetně vývoje a testování metod
umožňujících zpracování a interpretaci měřených dat UP a AE. Metodická část práce
zahrnuje: vytvoření a testování algoritmů pro odečet času příchodu podélných vln; stanovení
anizotropního rychlostního modelu jak pro popis změn velikosti a orientace anizotropie
v průběhu zatěžování, tak i pro lokalizaci jevů akustické emise; stanovení počátku
mikroporušování pomocí intepretace amplitud prvního nasazení UP.
Intepretací dat UP a AE byl zjištěný odlišný způsob mikro i makro porušování v závislosti na
orientaci foliace migmatitu vzhledem ke směru zatěžování. Dominance tenzního
mikroporušování v kombinaci se smykem a skluzem vedla k vytvoření jedné smykové plochy
napříč foliací u vzorků se subhorizontální foliací. Smyk a skluz byly mechanismy, které vedly
ke vzniku smykových ploch paralelních se strukturou migmatitu u vzorků se šikmou foliací.
S nárůstem sklonu foliace narůstá podíl skluzové nad smykovou deformací. Vlivem
přítomnosti optimálně orientovaného primárního systému mikrotrhlin vedla kombinace
tenzních a smykových jevů AE k vytvoření extenzních makrotrhlin v rovině foliace u vzorků
se subvertikální foliací.
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Abstract
Submitted PHD thesis is focused on fracturing process of migmatite, which is a low porosity
anisotropic rock. Migmatite, from a locality Skalka, was chosen as a suitable experimental
material, namely due to its macroscopically visible, plane-parallel structure (foliation). The
fracturing was studied by means of uniaxial loading experiments on cylindrical samples with
different dip of migmatite foliation: 13° (subhorizontal), 81° (subvertical) and oblique (47°
and 67°). The net of eight piezoceramic transducers was employed for ultrasonic sounding
(US) measurement and acoustic emission (AE) monitoring during the loading experiments.
Realized study of migmatite fracturing is based on the interpretation of both mentioned
ultrasonic methods.
Part of this work was a software development, including its testing for processing and
interpretation of measured AE and US data. Methodical part of the thesis consists of:
development and testing of algorithms for automatic P wave arrival detection; introduction of
anisotropic velocity model to describe magnitude and orientation of velocity anisotropy, as
well as to localize AE events in anisotropic velocity field; determination of crack initiation
stress using first arrival amplitude of US.
Based on the interpretation of AE and US data, there was found a different way of micro and
macro fracturing, in dependence of mutual orientation between migmatite foliation and
loading axis. The dominance of tension microcracking, in combination with sliding and
shearing in foliation plane, lead to a formation of single shear plane and subsequent failure of
samples with subhorizontal foliation. In case of samples with oblique foliation, shearing and
sliding mechanism played main role in their failure along the foliation. Due to the favourable
orientation of primary microcrack system (parallel with loading axis), the combination of
tension and shear microcracking lead to a formation of extension macrocracks in foliation
plane of sample with subvertical foliation.
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Úvod
Tato práce se zabývá procesem porušování migmatitu, který je možné zařadit mezi
anizotropní nízkoporozitní krystalinické horniny. Proces porušování u tohoto typu hornin je
křehký proces. Vznik, šíření a vzájemná interakce mikrotrhlin vede k porušení testovaného
vzorku (Lockner, 1993).
Laboratorní studium procesu porušování vychází z interpretace měření relativních deformací
(osová, radiální a objemová) v průběhu zatěžovacích zkoušek, zejména v kompresním režimu
za jednoosé a trojosé napjatosti. Na základě prací Brace et al., (1966) a Bieniawski, (1967), je
možné napěťo-deformační chování zatěžovaného izotropního vzorku rozdělit na čtyři
charakteristické etapy: zavírání mikrotrhlin, elastický region, oblast stabilního
mikroporušování a oblast nestabilního mikroporušování. Oblast stabilního mikroporušování je
vymezená dvěma tzv. kritickými napěťovými stavy: počátkem mikroporušování σCI a
počátkem nestabilního mikroporušování σCD. V této oblasti dochází k mikroporušování pouze
se zvyšující se napjatostí a dominují extenzní mikrotrhliny paralelní se směrem maximální
komprese. V oblasti nestabilního mikroporušování (po překročení σCD, k nárůstu porušení
dochází i bez zvyšování napjatosti) dochází prostřednictvím vznikajících smykových
mikrotrhlin k interakci s již existujícími extenzními mikrotrhlinami, nukleaci plochy porušení
a po překročení vrcholové pevnosti ke konečnému porušení vzorku.
Metody pro stanovení σCI a σCD vycházejí z interpretace relativní příčné nebo objemové
deformace nebo aktivity AE (Eberhardt et al., 1998; Nicksiar & Martin, 2012). Při zkouškách
v prostém tlaku odpovídá napětí při počátku mikroporušování σCI = 30-50 % PS a σCD = 70-90
% PS (Cai et al., 2004; Xue et al., 2014).
Akustická emise představuje elastické vlnění vznikající v důsledku náhlého lokalizovaného
uvolnění deformační energie uvnitř napjatého materiálu. Křehké mikroporušování,
ke kterému dochází v místě překročení lokální pevnosti, generuje akustickou emisi (Lockner,
1993). Mikroporušení také ovlivňuje rychlosti šíření a útlum elastických vln (Kern et al.,
1997). Proto je možné využít metody AE a UP pro monitorování procesu porušování (Rao &
Kusunose, 1993).
Výše popsaný způsob porušování se týká homogenních izotropních vzorků. Na průběh
procesu porušování má také vliv velikost zrn (Eberhardt et al., 1999), přítomnost
predisponovaných ploch (Lei et al., 2004) a režim zatěžování (Masuda et al., 1987).
Přestože proces porušování izotropních hornin je relativně dobře popsán, existuje v současné
době pouze několik prací, které nabízejí náhled do procesu porušování nízkoporozitních
anizotropních hornin. Shea & Kronenbreg (1993) analyzovali vliv slíd, zejména jejich
koncentraci a preferenční orientaci, na způsob porušování anizotropních hornin v podmínkách
trojosé napjatosti. Rawling et al. (2002), udává, že charakter mikroporušování je nejvíce
ovlivněn vzájemnou orientací mezi nejméně pevným horninotvorným minerálem a směrem
maximální komprese. Kwasniewski (2007) popsal proces dilatance na anizotropním svoru
v podmínkách pravé trojosé napjatosti. V práci Hakaly et al. (2007) je prezentován přístup
ke stanovení a detailní studie anizotropie mechanických vlastností migmatitické ruly.
Tato práce představuje laboratorní studii procesu porušování anizotropního migmatitu.
Realizace výzkumu spočívá zejména v interpretaci měření UP a AE provedených na jednoose
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zatěžovaných vzorcích migmatitu s různou orientací jeho struktury vzhledem k ose
zatěžování.

Cíle práce








Vytvoření programového vybavení pro zpracování, vyhodnocení a intepretaci
naměřených dat UP a AE
Stanovení anizotropie mechanických vlastností testovaného migmatitu v závislosti
na vzájemné orientaci působícího jednoosého napětí a foliace migmatitu
Stanovení změn velikosti a orientace rychlostní anizotropie a útlumu podélných
ultrazvukových vln a jejich vztahu k procesu porušování testovaných
anizotropních vzorků
Stanovení napětí při počátku mikroporušování (σCI, crack initiation) a napětí
při počátku nestabilního mikroporušování (σCD, crack damage) prostřednictvím
metod AE a UP
Souhrnná intepretace dat AE (aktivita AE, lokalizace a shlukování AE, typy zdrojů
AE) a UP (rychlost šíření a útlum ultrazvukových podélných vln) charakterizující
anizotropii procesu porušování migmatitu

Struktura práce, horninový materiál, zpracování dat
Doktorská dizertační práce je tvořená třemi hlavními částmi. V první části je obsažen úvod do
studované problematiky, a to jak z hlediska zpracování dat UP a AE, tak i z pohledu
charakterizace procesu porušování nízkoporozitních hornin. Součástí úvodu je také popis
horninového materiálu, experimentálního uspořádání a zpracování dat UP a AE. Nosnou část
práce tvoří čtyři publikace v časopisech s impakt faktorem, jejichž výsledky jsou shrnuty
v kapitole 3 a v publikované podobě jsou uvedeny v kapitole 7. Třetí část práce shrnuje a
diskutuje dosažené výsledky.
Hlavní část práce je tvořena následujícími publikacemi:
Svitek, T., Rudajev, V., & Petružalek, M. (2010). Determination of P–wave arrival time of
acoustic events. Acta Montan. Slov., 15(2), 145–151. (počet citací na WOS: 3)
Petružálek, M., Vilhelm, J., Lokajíček, T., & Rudajev, V. (2007). Assessment of P-wave
anisotropy by means of velocity ellipsoid. Acta Geodynam. Geomater, 147, 23-31. (počet
citací na WOS: 5)
Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2013a). Determination
of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network. Int.J. Rock Mech.
Min. Sci., 60, 208–216. (počet citací na WOS: 4)
Petružálek, M., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2015a). Fracturing process of migmatite samples
monitored by acoustic emission and ultrasonic sounding. Int.J. Rock Mech. Min. Sci.,
v recenzním řízení.
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Horninový materiál
Tématem této práce je vliv horninové struktury, zejména foliace, na proces porušování hornin
s nízkou porozitou. Jako vhodný materiál byl vybrán migmatit z lokality Skalka
na Českomoravské vrchovině, která je uvažovaná jako potenciální lokalita pro vybudování
přechodného uložiště radioaktivního odpadu. Migmatit má makroskopicky viditelnou plošně
paralelní strukturu (foliaci). Velikost zrn nebo jejich agregátů nepřesahuje 2 mm. V rovině
foliace byla nalezena lineace způsobená usměrněním agregátů biotitu a amfibolitu.
Z ultrazvukového prozařování kulových vzorků vyplývá, že horninová matrice migmatitu
(kombinace foliace a lineace v rovině foliace) způsobuje ortorombickou symetrii (elipsoidální
anizotropie) podélných elastických vln. Systém mikrotrhlin paralelních s foliací zvyšuje
velikost elipsoidální anizotropie dané horninovou matricí. Pro provedení jednoosých zkoušek,
byly z odebraných migmatitových bloků odvrtány válcové vzorky s průměrem 50 mm
a výškou 100 mm. Sklon foliace vzhledem k horizontální rovině (obr. 1) byl
13°(subhorizontální), šikmý (47°a 67°) a 81° (subvertikální).

Obr. 1 Orientace foliace migmatitu na vzorcích pro jednoosé zatěžovací zkoušky

Experimentální uspořádání a zpracování dat
V průběhu jednoosých experimentů, prováděných na vzorcích migmatitu s různým sklonem
foliace, byla měřená působící síla, relativní deformace a posunutí lisu. Horninové vzorky byly
zatěžovány buď konstantním přírůstkem síly, nebo konstantním přírůstkem deformace tak,
aby k porušení došlo po 6 - 8 hodinách zatěžování. V průběhu experimentů bylo, pomocí sítě
8 piezokeramických snímačů, prováděno pravidelné ultrazvukové prozařování a registrována
akustická emise.
Pro odečty časů příchodu podélné vlny z vlnových obrazů AE a UP byl použitý AIC picker
(Sedlak et al, 2009). Velikost a orientace rychlostní anizotropie podélných vln byla stanovená
prostřednictvím aproximace měřených rychlostních vektorů trojosým elipsoidem. Metoda
grid search s anizotropním rychlostním modelem byla použitá pro lokalizaci jevů AE. Pro
přesně lokalizované jevy AE byly na základě průměrné polarity prvního nasazení určeny typy
zdrojů AE (Zang et al., 1998). Počátek mikroporušování σCI byl určen v místě poklesu
amplitud prvního nasazení UP. Počátek nestabilního mikroporušování σCD byl určen v místě
exponenciálního nárůstu aktivity AE.
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Výsledky
Svitek, T., Rudajev, V., & Petružálek, M. (2010). Determination of P–wave arrival time of
acoustic events. Acta Montan. Slov., 15(2), 145–151. (počet citací na WOS: 3)
V tomto článku je uveden a testován vyvinutý algoritmus pro automatické odečty
prvního nasazení (SVI picker) z vlnových obrazů jevů AE a UP. Algoritmus je založený
charkteristické funkci poměru STA/LTA a jeho derivaci. Přesné odečty jsou hledány v
časových intervalech stanovených na principu zjednodušené lokalizace jevů AE a UP. MOM
picker, založený na vyšších statistických momentech (Lokajicek and Klima, 2006) byl
používaný pro automatické odečty před vyvinutím SVI pickeru. Odečty provedené SVI
pickrem ukazují předpoklad přesné lokalizace u 40 % jevů AE oproti 20 % při použití MOM
pickru, který byl používán do té doby než byl vyvinutý SVI picker. SVI picker byl používaný
pro odečty AE a UP do roku 2011, kdy jsem pro potřeby odečtů nasazení jevů AE na
horninových vzorcích modifikoval AIC picker publikovaný v práci Sedlak et al, (2009).

Petružálek, M., Vilhelm, J., Lokajíček, T., & Rudajev, V. (2007). Assessment of P-wave
anisotropy by means of velocity ellipsoid. Acta Geodynam. Geomater, 147, 23-31. (počet
citací na WOS: 5)
Článek uvádí novou metodu pro stanovení anizotropie podélných seismických vln
z dat ultrazvukového prozařování laboratorních vzorků s využitím sítě snímačů primárně
určené k lokalizaci jevů AE. Rychlostní vektory určené z ultrazvukového prozařování jsou
aproximovány trojosým elipsoidem, jehož poloosy popisují jak velikost, tak i orientaci
rychlostní anizotropie. Metoda je demonstrována na datech ultrazvukového prozařování
jednoose zatěžovaných vzorků migamtitu s odlišnou orientací foliace migmatitu vzhledem
k ose zatěžování. Minimální rychlost se orientuje ze směru daného strukturou migmatitu do
směru kolmého k ploše porušení. Maximální rychlost leží po celou dobu zatěžování v rovině
foliace. Zjištěné chování není závislé na vzájemné orientaci foliace migmatitu a směru
zatěžování.

Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2013a).
Determination of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network.
Int.J. Rock Mech. Min. Sci., 60, 208–216. (počet citací na WOS: 4)
V této publikaci je metoda rychlostního elipsoidu testována ve dvou odlišných
konfiguracích měřící sítě. Jeden z nich má predisponovanou plochu porušení. Bylo zjištěno,
že před aktivací plochy porušení, se směr minimální rychlosti natáčí do směru kolmého k této
ploše. Proces reorientace je ukončený při 30 % PS (vzorek s predisponovanou plochou
porušení) respektive při 95 % PS (neporušený vzorek). Rychlostní elipsoid je uveden jako
anizotropní rychlostní model pro lokalizaci jevů AE. Obrázek 2 ukazuje rozdíl ve výsledcích
procesu lokalizace AE s použitím izotropního rychlostního modelu a rychlostního elipsoidu.
Shlukování hypocenter AE v okolí plochy porušení začíná při napětí, kdy dochází ke změně
orientace rychlostní anizotropie.
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Obr. 2

Porovnání rychlostních modelů pro lokalizaci jevů AE, převzato z Petružálek et al., 2013a

Obr. 3 Fotografie porušených vzorků a makroporušení mapované pomocí lokalizace jevů AE (převzato z Petružálek
et al., 2015a)
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Petružálek, M., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2015a). Fracturing process of migmatite
samples monitored by acoustic emission and ultrasonic sounding. Int.J. Rock Mech. Min.
Sci., v recenzním řízení.
Tento článek využívá výsledků jednoosého zatěžování čtyř migmatitových
vzorků s odlišným sklonem foliace k intepretaci anizotropie mechanických vlastností a
procesu porušování (obr. 2). Mikroporušování je charakterizováno prostřednictvím
intepretace změn útlumu ultrazvukových vln, lokalizace jevů AE a analýzy typu zdrojů jevů
AE. Kombinace extenzního mikroporušování, smyku a skluzu vede k porušení vzorku se
subhorizontální foliací. Smyk a skluz jsou dominantní při porušování vzorků se šikmou
foliací. S narůstajícím sklonem roste podíl skluzu na úkor smyku. V případě vzorku se
subvertikální foliací je, vlivem vhodně orientovaného primárního systému mikrotrhlin,
smykový a extenzní mechanismus na stejné úrovni před počátkem nukleace plochy porušení.
V článku je uvedena nová metoda pro stanovení σCI, která je založená na intepretaci amplitud
prvního nasazení UP (obr. 3).

Obr. 4Ukázka grafů amplitud prvního nasazení UP pro určení σCI; a) vzorek se subhorizontální foliací, prozařování
ve směru sklonu plochy porušení (σCI = 45 % PS); b) vzorek se subvertikální foliací, prozařování ve směru sklonu
plochy porušení (σCI = 35 % PS), modrá čára – amplitudy prvního nasazení; červená čára – měřené rychlosti
podélných vln, černá čára – kumulativní četnost jevů AE

Diskuze
Jen v případě vzorku se subhorizontální foliací připomínalo mikroporušování chování
popsané na homogenních izotropních vzorcích, s dominancí tenzních mikrotrhlin paralelních
se směrem zatěžování před nukleací plochy porušení. Ostatní vzorky ukazují významnou roli
netenzního mikroporušování, které může být způsobeno přednostní orientací biotitu a
přítomností významného systému mikrotrhlin paralelního s foliací. Chování obdobné tomu
zjištěnému při mikroporušování migmatitových vzorků bylo popsáno v experimentální studii
zabývající se porušováním v horninovém masívu s usměrněnými trhlinami (Singh et al.,
2002). Modelový materiál obsahoval dva systémy rovnoběžných trhlin, I – kontinuální; II –
kolmý k prvnímu, diskontinuální do sebe zapadající. Obrázek 5 znázorňuje způsob
porušování v závislosti na orientaci kontinuálního systému trhlin. V případě testovaného
9

migmatitu představuje primární systém mikrotrhlin systém kontinuálních trhlin I. Systém II
odpovídá mikrotrhlinám na hranicích zrn či jejich agregátů s odlišnými elastickými
vlastnostmi.

Obr. 5 Schémata porušování v závislosti na orientaci směru zatěžování a hlavního systému mikrotrhlin. a) extenzní
režim, b) smyk, c) rotace bloků, d) skluz, e) způsob porušování v závislosti na sklonu systému trhlin I (osa y) a
provázanosti systému II (osa x). Převzato ze Singh et al., 2002.

U vzorků se subhorizontální foliací dochází až do 70 - 80 % PS k zavírání primárních
mikrotrhlin, které se projevuje poklesem koeficientu anizotropie způsobeným nárůstem
minimální rychlosti ve směru kolmém k foliaci (Petružálek et al, 2007;. Petružálek et al,
2013a). Při napětí 45 % PS začíná mikroporušování, které způsobuje pokles amplitudy
prvního nasazení ve směru sklonu foliace (obr. 4a). Vzhledem k anizotropii chování amplitud
prvního nasazení v horizontální rovině, dochází ke vzniku extenzních mikrotrhlin paralelních
se směrem zatěžování a kolmých ke směru sklonu foliace. Toto chování je pravděpodobně
způsobeno tím, že v rovině foliace i přes nízký sklon dochází ke skluzu a smyku v bazálních
plochách biotitu nebo v místě primárních mikrotrhlin. Od 70 - 95 % PS dochází vlivem
narůstajícího mikroporušení k nárůstu a změně orientace rychlostní anizotropie. Minimální
rychlost se ze směru kolmého k foliaci orientuje do směru kolmého k budoucí ploše porušení
(Petružálek et al., 2007; Petružálek et al., 2013a). Exponenciální nárůst aktivity AE při 90 %
PS dokumentuje přechod k nestabilnímu porušování. Při 94 % PS dochází k nukleaci plochy
konečného porušení, jevy AE se začínají shlukovat v limitovaném objemu (Petružálek et al.,
2013a) a dochází ke změně režimu z tenzního na smykové mikroporušování. Vzniklá
makrotrhlina jde napříč foliací, ale má stejný směr sklonu jako foliace (obr. 3).
U vzorků se šikmou foliací nedochází v průběhu jejich zatěžování ke změně velikosti ani
orientace rychlostní anizotropie (Petružálek et al., 2007). Dominance netenzních jevů AE
spolu s minimálními změnami amplitud prvního nasazení v horizontální rovině naznačují,
že v tomto případě extenzní mikrotrhliny paralelní se směrem zatěžování nehrají v procesu
porušování významnou roli. K počátku mikroporušování dochází až při 70 % PS. Nízká
aktivita AE oproti vzorkům se subvertikální a subhorizontální foliací naznačuje, že skluz
v rovině foliace je významnou složkou porušení vzorku. K nestabilnímu mikroporušování
dochází při 90 - 95 % PS. Nukleace plochy porušení (95 - 97 % PS) je spojena s nárůstem
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počtu jevů AE s kompresním typem zdroje. Smykové plochy porušení leží v rovině foliace
(obr. 3).
U vzorků se subvertikálním sklonem foliace nedochází ke změně směru minimální rychlosti,
po celou dobu zatěžování je v subhorizontálním směru kolmá k rovině foliace (Petružálek et
al., 2007). K poklesu amplitud prvního nasazení, který představuje počátek mikroporušování,
dochází při 35 % PS (obr. 4b). Anizotropní chování amplitud prvního nasazení v horizontální
rovině je způsobeno dominancí extenzních mikrotrhlin v rovině foliace paralelních se směrem
zatěžování. K nestabilnímu porušování dochází při napětí 90 % PS, kdy začíná exponenciálně
narůstat aktivita AE. Je překvapivé, že při napětích menších než práh nestabilního
mikroporušování je četnost extenzních a smykových jevů na stejné úrovni. Možným
vysvětlením může být již existující primární systém mikrotrhlin s optimální orientací
vzhledem ke směru působícího osového napětí. Není tedy potřeba vzniku velkého množství
extenzních mikrotrhlin k tomu, aby docházelo k jejich interakci. Po překročení 90 % PS,
dochází k nukleaci plochy konečného porušení doprovázené změnou režimu
mikroporušování, která se projevuje nárůstem četnosti netenzních jevů AE. Vzorek se
porušuje vznikem několika extenzních makrotrhlin v rovině foliace (obr. 3).

Závěry
V průběhu řešení dizertační práce byly testovány a vyvíjeny metody zpracování dat
ultrazvukového prozařování a akustické emise, zejména s ohledem na interpretaci procesu
porušování anizotropních nízkoporozitních hornin. Součástí bylo také vytvoření
programového vybavení pro zpracování a interpretaci dat ultrazvukového prozařování a
akustické emise.
Vyvinutý picker využívající charakteristické funkce STA/LTA, její derivace a geometrie
měřící sítě pro stanovení odečtu prvního nasazení je v současnosti používán při zpracování dat
ultrazvukového prozařování kulových vzorků. Pro odečty prvního nasazení signálů akustické
emise se ukázal jako vhodnější modifikovaný AIC picker, který dává předpoklad
pro úspěšnou lokalizaci u 60 % jevů AE silnějších než 40 dB.
Byla vyvinuta nová metoda pro stanovení rychlostní anizotropie z dat ultrazvukového
prozařování pomocí sítě snímačů určené k monitorování akustické emise. Základem této
metody je aproximace rychlostních vektorů trojosým elipsoidem. Rychlostní elipsoid byl
úspěšně použitý pro interpretaci změn rychlostní anizotropie vzhledem k procesu porušování
a zároveň jako anizotropní rychlostní model pro lokalizaci jevů akustické emise.
Pro stanovení počátku porušování je v této práci uvedená metoda využívající amplitudy
prvního nasazení ultrazvukového prozařování. Počátek porušování je stanoven na základě
poklesu amplitudy prvního nasazení měřeného v horizontální rovině ve směru sklonu konečné
plochy porušení.
Na základě ultrazvukového prozařování byla zjištěná anizotropie procesu porušování u všech
testovaných migmatitových vzorků. Vzájemná orientace mezi foliací migmatitu a směrem
zatěžování předurčovala způsob porušení. Kombinace tenzního a smykového
mikroporušování spolu se skluzem v rovině foliace vedla k porušení vzorku se
subhorizontální foliací. Smykové mikroporušování spolu se skluzem v rovině foliace vedlo
k porušení vzorků se šikmou foliací. S narůstajícím sklonem foliace přibývá významu skluzu
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nad smykem. V případě vzorku se subvertikální foliací, vedla optimální orientace primárního
systému mikrotrhlin k rovnocenné úrovni smykového a tenzního mikroporušování.

Introduction
This PHD thesis is focused on fracturing process of migmatite, which can be classified as a
low-porosity anisotropic crystalline rock. The failure of these kinds of rocks is a brittle
process. Formation, grow and interaction of microcracks lead to the failure of tested samples
(Lockner, 1993).
Laboratory study of fracturing process is based on interpretation of strains (axial, lateral and
volumetric) measured during uniaxial or triaxial compression tests. Stress strain behavior is
divided into four characteristic stages: crack closure, elastic region, stable crack growth and
unstable crack growth Brace et al., (1966) a Bieniawski, (1967). Two critical stress levels
define the region of stable crack growth: crack initiation threshold σCI and crack damage
threshold σCD. Tension microcracks, parallel with direction of maximum compression, grow
with increasing stress in this region. After crossing σCD, the microcracking is unstable (cracks
grow without increasing stress) and formation of shear cracks lead to microcrack interaction
and nucleation of failure plane. Fatal failure of tested sample occurs after reaching peak
strength (PS).
Methods for determination of σCI a σCD are based on interpretation of measured strains or
monitoring of AE activity (Eberhardt et al., 1998; Nicksiar & Martin, 2012). In case of
uniaxial tests, σCI = 30-50 % PS a σCD = 70-90 % PS (Cai et al., 2004; Xue et al., 2014).
Acoustic emission (AE) is defined as an elastic wave caused by spontaneous release of
localized strain energy in stressed material. Brittle failure, which occurs at location where
stress exceeds the local strength, generates AE (Lockner, 1993). Microcracks also influence
velocity and attenuation of elastic waves (Kern et al., 1997). Therefor it is possible to use the
methods of acoustic emission and ultrasonic sounding (US) for monitoring of fracturing
process (Rao & Kusunose, 1993).
The above described way of fracturing is related to homogeneous isotropic rock samples. The
fracturing process is also influenced by grain size (Eberhardt et al., 1999), presence of
predisposed fault planes (Lei et al., 2004) and the loading régime (Masuda et al., 1987).
The fracturing process of isotropic rocks is well described, but there are only a few studies of
the fracturing of anisotropic low-porosity rocks. Shea and Kronenberg (1993) studied the role
of mica concentration and spatial arrangement in rock failure under triaxial loading. Rawling
et al. (2002) found that the initiation of cracks is mostly affected by the orientation of the
weakest mineral relative to the axial stress. Kwasniewski (2007) described the dilatancy
process of foliated schist under true triaxial compression. Hakala et al. (2007) thoroughly
investigated the anisotropy of mechanical properties and the fracturing process of migmatic
mica gneiss.
This work presents a laboratory study of the fracturing process of foliated migmatite under
uniaxial loading and describes a different fracturing behavior depending on the mutual
orientation of foliation, microcrack alignment and acting stress.
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The aims of the study







Development of software for processing and interpretation of measured AE and
US data
Determination of anisotropy of migmatite mechanical properties in dependence on
mutual orientation between loading direction and migmatite foliation
Determination of magnitude and orientation of velocity anisotropy and elastic
wave attenuation and their relation to fracturing process of tested migmatite
samples
Determination of crack initiation threshold σCI and crack damage threshold σCD by
means of ultrasonic methods
Overall interpretation of AE data (AE activity, AE localization, AE source types)
and US data (velocity and attenuation) for characterization of fracturing anisotropy

Structure of the thesis, rock material, data processing
The thesis is consists of three main parts. The first part is dedicated to the introduction of
fracturing process inand includes also characterization of rock material, experimental setup
and data processing. A major part of the work is consists of a set of four author’s papers
published in journals with impact factor. Their results are summarized in chapter 3 and
complete papers are in chapter 7. Third part of the work discusses obtained results.
Major part of PHD thesis is consists of following papers:
Svitek, T., Rudajev, V., & Petružalek, M. (2010). Determination of P–wave arrival time of
acoustic events. Acta Montan. Slov., 15(2), 145–151. (number WOS citations: 3)
Petružálek, M., Vilhelm, J., Lokajíček, T., & Rudajev, V. (2007). Assessment of P-wave
anisotropy by means of velocity ellipsoid. Acta Geodynam. Geomater, 147, 23-31. (number
WOS citations: 5)
Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2013a). Determination
of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network. Int.J. Rock Mech.
Min. Sci., 60, 208–216. (number WOS citations: 4)
Petružálek, M., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2015a). Fracturing process of migmatite samples
monitored by acoustic emission and ultrasonic sounding. Int.J. Rock Mech. Min. Sci.,
v recenzním řízení.

Rock material
The general topic of this thesis is the influence of rock structure, especially foliation, on
fracturing process of low porosity rocks. Migmatite, a highly anisotropic rock material from
the locality Skalka (possible site for nuclear waste repository) was used as the experimental
rock material. Migmatite has a macroscopically visible plane parallel structure (foliation). The
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average size of the grains was up to 2 mm. There was also found lineation in the foliation
plane, caused by elongation of biotite - amphibole aggregates. Based on the ultrasonic
sounding of spherical sample, the migmatite matrix has orthorhombic symmetry (combined
effect of foliation and lineation). The presence of microcracks parallel with foliation increases
the difference between maximum and minimum velocity (magnitude of anisotropy) but does
not change the type or orientation of symmetry caused by the rock matrix. For uniaxial
experiments, cylindrical samples (50/100 mm) were prepared from migmatite blocks.
Samples with different dip of foliation (Fig. 1) were tested: sub-horizontal (13°), sub-vertical
(81°) and oblique (47° and 67°).

Experimental setup and data processing
Samples with different dip of foliation were uniaxially loaded up to the failure (6-8 hours).
Loading was controlled by constant stress rate or constant strain rate. Axial strain,
circumferential strain, loading frame displacement and axial stress were measured during the
loading. A net of 8 piezoceramic transducers was used for ultrasonic sounding and monitoring
of acoustic emission.
AIC picker (Sedlak et al., 2009) was used to determine P wave arrival time from AE and US
waveforms. Magnitude and orientation of P wave velocity anisotropy was determined by
triaxial ellipsoid approximation of measured velocity vectors. AE events ware localized by
means of grid search method, using anisotropic velocity model. The average polarity of first
arrival amplitude was used to distinguish the source types of successfully localized AE events
(Zang et al., 1998). The decrease of first arrival amplitude was used to determine crack
initiation threshold. The exponential increase of AE activity was used to determine crack
damage threshold.

Results
Svitek, T., Rudajev, V., & Petružálek, M. (2010). Determination of P–wave arrival time of
acoustic events. Acta Montan. Slov., 15(2), 145–151. (number of WOS citations: 3)
A developed algorithm for automatic picking of first arrival time (SVI picker) from
AE and US waveforms is presented in this paper. Algorithm is based on the characteristic
function STA/LTA ratio and its derivation. A simplified localization of AE and US events is
used to determine time intervals in which the first arrivals are looked for. Before the SVI
picker was developed, a MOM picker (Lokajicek and Klima, 2006), based on the high order
statistics approach, was used for first arrival identification. The SVI picker is able to localize
40 % of AE events in comparison with 20 % success rate of MOM picker. SVI picker was
used until 2011, when I have modified AIC picker published by Sedlak et al., (2009).
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Petružálek, M., Vilhelm, J., Lokajíček, T., & Rudajev, V. (2007). Assessment of P-wave
anisotropy by means of velocity ellipsoid. Acta Geodynam. Geomater, 147, 23-31. (number
of WOS citations: 5)
A new method for determination of P wave velocity anisotropy from ultrasonic
sounding data, measured in the net of sensors primary intended for AE localization, is
presented in this paper. The velocity vectors, determined from US data, are approximated by
triaxial ellipsoid, whose semi-axes describe the magnitude and orientation of velocity
anisotropy. The proposed method is demonstrated on the ultrasonic sounding data obtained
during uniaxial loading of migmatite samples with different dip of foliation (Fig. 1). It was
found, that the sample failure, the minimum velocity vector turns a direction perpendicular to
final rupture plane. The maximum velocity vector lies in the plane of final rupture during the
whole sample loading. This behavior is independent on mutual orientation between rock
foliation and loading direction.

Petružálek, M., Vilhelm, J., Rudajev, V., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2013a).
Determination of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network.
Int.J. Rock Mech. Min. Sci., 60, 208–216. (number of WOS citations: 4)
The velocity ellipsoid method is tested by employing of two different
configurations of sensor net placed on uniaxially loaded migmatite samples with horizontal
foliation. One of the two tested samples had a predisposed failure plane. It was found, that
before the activation of failure plane, the minimum velocity direction rotates to the direction
perpendicular to the failure plane. The process of reorientation was finished at the 30 % of PS
(sample with predisposed failure plane) respective at 95 % of PS (intact sample). The velocity
ellipsoid is introduced as a suitable anisotropic model for AE localization (Fig. 2). Figure 2
demonstrates the difference in using of isotropic velocity model and velocity ellipsoid model
for AE localization. The clustering of AE hypocenters around the failure plane begins at the
stress of velocity anisotropy reorientation in case of both tested samples.

Petružálek, M., Lokajíček, T., & Svitek, T. (2015a). Fracturing process of migmatite
samples monitored by acoustic emission and ultrasonic sounding. Int.J. Rock Mech. Min.
Sci., under review.
This paper uses the results of four uniaxally loaded migmatite samples with
different dip of foliation (Fig. 1) to interpret the anisotropy of mechanical properties and
fracturing process. The interpretation of changes in attenuation of ultrasonic waves, AE
localization and AE source type analysis is used for characterization of fracturing process.
The combination of splitting, shearing and sliding was found to control the fracturing of
samples with sub-horizontal foliation. Shearing and sliding were dominant in the fracturing
of samples with oblique foliation. With greater dip of foliation, the role of sliding increased at
the expense of shearing. Due to the favorably oriented system of microcracks already present,
the shearing and splitting was at the same level during fracturing of samples with sub-vertical
foliation before nucleation began. There is also proposed a new method for σCI determination,
which is based on the interpretation of first arrival amplitude of ultrasonic sounding (Fig. 3).
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Discussion
Only in the sample with sub-horizontal foliation did the microfracturing process resemble the
microfracturing of isotropic samples with dominant tension-type microcracks parallel to
maximum compressive stress up to the nucleation stress level. The other samples showed
different behavior with an important role being played by non-tension-type microcracking.
The microfracturing behavior of migmatite samples was found to be consistent with the
experimental study made by Singh et al. (2002) to explain the anisotropic properties and
failure behavior of jointed rock masses. Model material contained two systems of parallel
cracks: I - continues; II - discontinues, interlocking and perpendicular to system I. The
sketches in Fig. 5 represent different failure modes of uniaxially-loaded models of a jointed
rock mass. In the migmatite samples, the continuous joints in Fig. 5 correspond to the primary
microcrack system parallel to foliation, the discontinuous ones may correspond to the
boundaries between clusters of biotite and quartzo-feldspathic bridges with different elastic
properties.
In case of loading samples with subhorizontal foliation, the decrease of coefficient of
anisotropy up to the 70 – 80 % PS, caused by increase of minimum velocity, reflects the
closing of primary microcrack system. The microcracking, which begins at 45 % PS, causes
decrease in first arrival amplitude in the dip direction of foliation. The anisotropic behavior of
first arrival amplitude in horizontal plane is induced by the formation of tension microcracks
with preferential orientation (parallel with loading direction and perpendicular to the dip
direction of foliation). Despite the low dip of foliation, the presence of shearing and sliding in
foliation plane may cause this preferential way of microcracking. At 70 – 95 % PS, the
increasing microcracking induces the reorientation of P wave velocity anisotropy. Minimum
velocity turns from the direction perpendicular to foliation to the direction perpendicular to
failure plane (Petružálek et al., 2007; Petružálek et al., 2013a). At 90% PS, the exponential
increase of AE activity shows a transition from stable to unstable microcracking. At 94 % PS,
the nucleation of failure plane begins with increasing role of shearing at the expanse of
tension microcracking. The resulting fault plane has the same dip direction as the foliation.
In case of samples with oblique foliation, there was not found any changes in magnitude and
orientation of velocity anisotropy during their loading (Petružálek et al., 2007). There was
found domination of non-tension AE events and no significant changes in first arrival
amplitude. This behavior indicates, that the tension microcracking, parallel with loading
direction, does not play an important role in failure of samples with oblique foliation. Because
the process of sliding is slow and shear modulus in biotite basal planes is low, it does not
cause AE activity. The decrease in AE activity with increasing dip of foliation resulted from
the increased role of sliding at the expanse of shearing. The crack damage threshold is at 9095 % PS. The nucleation begins at 95-97 % PS. Fault planes are parallel with foliation (Fig. 3.
In case of sample with vertical foliation, the minimum velocity direction remains
perpendicular to foliation during the loading (Petružálek et al., 2007). Crack initiation
threshold, marked by the decrease of first arrival amplitude, is at 35 % PS (Fig. 4b). The
anisotropic behavior of first arrival amplitude in horizontal plane is induced by the formation
of tension microcracks with preferential orientation (parallel with loading direction and
perpendicular to the dip direction of foliation). Crack damage threshold, accompanied by
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exponential increase of AE activity, was found at 90 % PS. Surprisingly, the tension and shear
type of microcracking was at the same level before reaching crack damage threshold. The
favorable orientation of primary microcrack system might be a possible explanation. The
nucleation, accompanied by increase of non-tension microcracking, begins at 90 % PS.
Formation of several extension macrocracks parallel with foliation lead to the sample failure.

Conclusions
In the course of the thesis research, there were developed and tested methods for processing
of AE and US data, particularly with regard to interpretation of fracturing process of lowporosity anisotropic rocks. Part of which was also a development of complex software for
processing and analysis of measured AE and US data.
A developed SVI picker, using the characteristic function STA/LTA, its derivation and
sensors net arrangement is presently used for arrival time picking of US realized on spherical
samples. An adapted algorithm of AIC picker shows a better accuracy of arrival time picking.
A simple method of analyzing the elastic wave velocity anisotropy was developed and
experimentally verified. It is based on the approximation of ultrasonic transmission velocities
by triaxial ellipsoid. This method allows the ultrasonic transmission, measured by a sparse net
of sensors, to be used not only for determination of magnitude but also for the orientation of
velocity anisotropy. The velocity ellipsoid was successfully employed as an anisotropic
velocity model for AE localization.
For determination of crack initiation threshold, a new method based on ultrasonic sounding
was purposed. The crack initiation threshold is determined at a decrease of first arrival
amplitude measured in the dip direction of failure plane.
Based on the results of ultrasonic sounding, the fracturing process of migmatite was found to
be anisotropic for all tested samples. The mutual orientation between foliation and maximum
compression stress determined the failure mode of tested samples. The combination of
splitting, shearing and sliding was found to control the fracturing of the sample with subhorizontal foliation. Shearing and sliding were dominant in the fracturing of samples with
oblique foliation. With greater dip of foliation, we found an increasing role of sliding at the
expense of shearing. Due to the favorably oriented system of microcracks already present,
shearing and splitting was at the same level during fracturing of the sample with sub-vertical
foliation before nucleation began.
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