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Abstrakt

Práce zkoumá zeminové kompozity,  tedy zeminy s příměsí  umělých náhodně rozptýlených

výztužných elementů.  V úvodní  fázi  je  uvedena motivace pro  využití  takto zlepšených zemin a

možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše článků, které se takto zlepšenými zeminami zabývaly

a zkoumaly jejich mechanické a pevnostní  charakteristiky. V teoretické rovině jsou zmíněna jak

syntetická  tak  přírodní  vlákna a vhodnost  jejich použití.  Zvláštní  pozornost  je  věnována využití

elektrárenského popílku, jakožto odpadnímu materiálu. Sílící snahy o jeho maximální zužitkování

vybízí k jeho použití na stavbách, a to i přes některé jeho nevýhodné vlastnosti. Práce se věnuje

také popisu vzniku a struktuře  popílku,  stejně tak i  způsobu jeho skládkování  a  využití  u nás  i

ve světě.  Dále  práce  prezentuje  výsledky  provedených  laboratorních  testů  směsi  popílku  a

polypropylenových výztužných vláken.  U materiálu  byla  zjišťována zrnitost,  optimální  zhutnění,

stlačitelnost,  pevnost  ve  smyku  a  hodnota  CBR.  Následuje  prezentace  variantních  návrhů

výztužných elementů a jejich vlivu na pevnost materiálu. Nechybí popis přípravy vzorků a postup

výroby výztužných elementů. Laboratorní výsledky poskytují podklad pro doporučení do stavební

praxe, výsledky jsou porovnány s dalšími proběhlými výzkumy.

Abstract

The thesis is focused on soil composites, i.e. soil  with the addition of artificial reinforcing
randomly distributed elements, especially fibres. In the beginning, the motivation for the usage
and possibilities  of  implementation of  this  material  is  stated.  The review of  relevant  scientific
articles is present. Both synthetic and artificial fibres are mentioned. Special attention is devoted
to fly ash as redundant waste material. The effort, which tries to maximalize the utilisation of this
material,  is  favourable  for  using  the fly  ash  on  a  construction  site.  The  thesis  deals  with  the
description  of  the  structure,  process  of  production,  methods  of  storage  and  possibilities  of
utilisation of fly ash. Later, results of laboratory testing of a mixture of fly ash and synthetic fibres
are presented. The gradation curve, optimal moisture content, deformation and shear strength
characteristics and CBR characteristics were examined. New types of reinforcing elements and its
impact on strength of the material were also tested. The part of the text is the description of the
methodology of laboratory testing and obstacles connected with the making of new reinforcing
elements. The results of laboratory testing can  be used as a reference for recommendations in real
building projects.
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Práce  se  zaměřuje  na  geotechnické  zkoušení  zemin  vyztužených  rozptýlenou  výztuží.

Konkrétně  jsou  laboratorní  pokusy  provedeny  na  popílku  vyztuženém  vlákny  a  také  nově

navrženými  výztužnými  elementy.  Vlákna se  do zemin uměle  přidávají  z  důvodu zlepšení  jejich

vlastností. Charakter směsi vychází z přírodních principů, kdy kořeny rostlin a stromů prorůstají skrz

hmotu zeminy, čímž dochází ke zpevnění materiálu. 

Vyztužení rozptýlenými vlákny není všeobecně použitelná metoda, neboť kvalitní promíchání

s původní zeminou je problematické. Jílovité zeminy hrudkovatí a neumožní perfektní zamíchání

vláken.  Přidání  výztužných  vláken  do  písčitých  zemin  naopak  nepřináší  kýžený  efekt.  Zvýšení

únosnosti  u  písků  není  dosaženo  a  zlepšení  soudržnosti  lze  docílit  vhodnějšími  způsoby.

Dlouhodobě však sílí snahy využít pokud možno co největší podíl produkovaného elektrárenského

popílku, který by jinak musel být bez užitku uložen jako odpad v odkalištích. Na stavbách může být

popílek využit k zásypům nebo jako podkladní vrstva vozovek. Po zlepšení může být využit také

v místě rekultivací, například v dočasných konstrukcích obslužných komunikací. Absence jílovitých

částic umožňuje dobré promíchání  popílku s  výztužnými polypropylenovými vlákny nebo jinými

výztužnými  elementy.  Přidání  vláken  zlepšuje  pevnostní  charakteristiky  jako  soudržnost  nebo

odolnost proti protlačení.

Práce navazuje na výzkum, který na Fakultě stavební provedla  Čiháková (2015) a výsledky

porovnává také s dalšími pracemi. Motivací pro práci na tomto tématu bylo prozkoumat způsob

uložení  výztužných  vláken  ve  vyztuženém  hutněném  materiálu  a  případně  navrhnout  způsob,

jak docílit  výhodnějšího  uložení  výztužných  prvků.  Snahou  bylo  také  prozkoumat  vliv  množství

výztužných  elementů  na  vlastnosti  materiálu.  K  tomuto  účelu  byly  připraveny  směsi  popílku

s různým  obsahem  polypropylenových  vláken.  Podle  úvodních  předpokladů  existuje  optimální

množství  přidané  výztuže.  Větší  množství  již  nevede  ke  zlepšení,  či  dokonce  zapříčiní  zhoršení

vlastností kompozitu. Nedílnou součástí práce je popis výroby a postupu testovaní vzorků, stejně

tak popis přidružených obtíží, které tuto snahu doprovázely. Podmínkou pochopení spolupůsobení

zeminy a rozptýlené výztuže je popis interakčních mechanismů na jejich rozhraní, z toho důvodu

samotnému testování předchází diskuze tohoto tématu.
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K vyztužení zeminy se nemusí využít jen syntetická plastová vlákna. Z historické zkušenosti

vychází  experimenty  s  přírodními  materiály.  V  exotických  zemích  proběhly  experimenty

se sisalovými,  jutovými  a  kokosovými  vlákny.  V  našich  podmínkách  lze  využít  vlákna  konopná,

teoreticky lze uvažovat o vláknech lněných a vláknech vyrobených ze stonku kopřiv. Vždy však musí

mít  projektant  na  paměti  biodegradovatelnost  organických  vláken.  Proto  taková vlákna najdou

využití  jen  podmínečně  u  dočasných  konstrukcí.  V  exotických  končinách  může  proti  rozkladu

organických vláken působit teplé a suché klima. Spoléhání se na zachování kvalit okolního prostředí

však nelze doporučit.  Rubišarová (2009) poznamenává, že mohly být v minulosti jako rozptýlená

výztuž  použity  i  prasečí  štětiny  nebo koňská  hříva.  Pravděpodobně však  v  takových  případech

nebyly posledně zmíněné materiály použity z důvodu záměrného zlepšení mechanických vlastností

zeminy. Byly spíše využity jako odpadní materiál a až s postupem času se mohly projevit výhodné

vlastnosti získaného kompozitu.

Jako  historický  mezistupeň  mezi  betonem  vyztuženým  rozptýlenou  výztuží  a  zeminami

s obdobným typem výztuže  můžeme spatřovat  ve  stavbách s  tvárnicemi  ze  směsi  jílu  a  slámy.

Takové materiály mají oproti pouze jílovým tvárnicím dobré izolační schopnosti. Sláma lépe přenáší

tahová napětí,  která vznikají  ve vysychajícím a smršťujícím se jílu a  drží  u sebe kusy oddělené

mikrotrhlinami.  Ani  biologická degradace slámy nutně neznamená rozpad mazaninové tvárnice.

Ačkoliv se jedná o historický postup, najde i dnes využití u staveb, které se snaží být ekologické

(rozuměno  minimalizovat  zatížení  životního  prostředí  výrobou  stavebních  dílců)  a  prezentovat

alternativní způsoby výstavby. Potřebný materiál se získává mechanickým mícháním jílu s dobrými

tvárnými vlastnostmi spolu s nařezanými kusy slámy. Příklad realizace najdeme například v centru

ekologické  výchovy  ve  Vlašimi  (ČSOP,  2016).  Experimentální  dům z  nosné  slámy a  s  hliněnou

kompozitní omítkou zvaný Slamák se v době psání teto práce také realizuje v univerzitním centru

UCEEB v Buštěhradu.
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Již  v  dávné  minulosti  v  počátcích  zemědělské  revoluce  se  používaly  kompozity  spojující

soudržné  zeminy  a vláknitou výztuž.  Příkladem jsou  například  paleolitické  stavby  tzv.  dlouhých

domů a podobných staveb na našem území.  Na výplet stěny takového domu, který byl  tvořen

tenkými větvemi z ohebného dřeva, většinou výmladky z pařezů, se vrstvil jíl vhodné konzistence

s vláknitými  příměsemi  travin,  slámy  nebo  zbytků  po  výrobě  lněných  provazů.  Současník  se

s realizacemi může setkat v archeoparcích například v Březnu u Loun,  kde byly tyto konstrukce

věrně napodobeny.

Voltr  (2012)  uvádí,  že  nejstarší  stojící  stavbou,  kde  byla  při  výstavbě  použita  zemina

s rozptýlenou  výztuží  je  zikkurat  v  Dur-Kirigalzu na  území  dnešního  Iráku,  který  byl  zbudován

ve 14. st. př. n. l. Jako výztuž byl použit rákos a sláma. Při výstavbě části čínské zdi pak byla podle

stejného autora použita směs hlíny, štěrku a větví tamaryšku.
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 3.1 Využití v běžné výstavbě

Lze  identifikovat  několik  příkladů,  kde  naleznou  uplatnění  vlákny  vyztužené  zeminy.

V současné době se  nejedná o velice  rozšířený  způsob zlepšování  zemin.  V  případech,  kde lze

uvažovat  také  o  vyztužení  vlákny,  převažuje  vyztužení  geotextiliemi  ve  formě  pásů  a  dalších

plošných  prvků  nebo  zlepšení  zeminy  chemickými  přísadami  (např.  vápnem,  cementem,

dorosolem). V jistých případech ovšem může dostat přednost vyztužení vlákny:

• V místě úzkých zásypů za zárubními zdmi nebo ostěním přesýpaných tunelů není praktické

instalovat geotextilní pásy. Jednak není dostatek místa k zavázání těchto pásů, dále není

praktické řezat mnoho krátkých pásů a ty v úzkém prostoru instalovat. V takovém případě je

výhodnější použít zeminu, v níž je již výztuž integrovaná. Proces tak sestává jen z dopravení

zeminy s přidanými vlákny a hutnění. Rozptýlená výztuž tvoří  isotropní materiál,  naproti

tomu  v  materiálu  vyztuženém  pásy  geotextili  se  setkáváme  s  oblastmi  s  rozdílnými

vlastnostmi a plochami oslabení (Anagnastopoulos, 2012).

• Z různých důvodů se může zlepšení zeminy vápnem jevit jako nevhodné. Jeden z důvodů

může  být  utemování  pórů.  V  případě  vyztužení  vlákny  naopak  může  dojít  ke  zlepšení

propustnosti  zeminy  (Anagnostopoulos,  2012).  Míšení  zeminy  s  vlákny  nebo  vápnem

probíhá  stejným  způsobem,  tj.  zpracováním  zemní  frézou.  Proto  přechod  od  jednoho

způsobu k druhému nepředstavuje velkou změnu z pohledu technologie provádění.

• Vyztužení  vlákny  představuje  zajímavou  variantu  z  pohledu  historických  rekonstrukcí  a

realizace  staveb  pro  životní  prostředí.  Při  použití  geotextilií  v  rámci  rekonstrukce

historických objektů nemusí pozitivně působit odkryté moderní geotechnické prvky, jakými

jsou  stabilizační  georohože  nebo  geomříže.  Tyto  vrstvy  se  dále  samozřejmě  dají  zakrýt
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vegetační vrstvou, nicméně zeminy vyztužené vlákny okamžitě vytváří přírodě blízký vzhled

a není nutná žádná další estetická úprava.

• Stejně tak v případě akcentování udržitelného rozvoje a ekologické stránky může ve volbě

zvítězit vyztužení vlákny, zejména pokud se jedná o vlákna přírodní. Vlákna sysalová, lněná

nebo  konopná  jsou  přírodní  produkty.  Zejména  u  dočasných  konstrukcí,  kde  se  počítá

s rozpadem  vláken,  dostanou  přednost  přírodní  materiály  před  umělými.  Z  pohledu

ekologického dodejme, že umělé materiály, jak vápno tak plasty, potřebují k výrobě dodání

značného množství energie.

• S ohledem na dopravu je daleko výhodnější zlepšit místní zeminu, než dovést novou kvalitní

zeminu.  Zejména  u  odlehlejších  stavenišť  nebo  v  případě  stavenišť,  kam  by  se  musela

kvalitní  zemina  přivážet  z  větší  vzdálenosti  vynikne  možnost  dovést  jen  jednotky  nebo

zlomky  procent  hmotnosti  z  celkového  objemu  potřebné  zeminy  ve  formě  výztužných

vláken.

(Pozn.: V posledních třech uvedených případech se ze zřejmých důvodů nejedná přímo o využití

popílku,  který  je  stěžejní  v  této  práci,  ale  o  zapracování  vláken  do  jiného  typově  podobného

materiálu, např. spraše.)

Obecně lze shrnout, že vlákny vyztužené zeminy najdou využití při výstavbě násypů z málo

kvalitních zemin, v konstrukcích zpevněných ploch pro výstavbu hal, u obsypů kanalizačních trub a

vodovodních řadů. Představují alternativu k dovozu kvalitnějších zemin a použití umělých pojiv a

geotextilií.

Další  specifické  způsoby  využití  uvádí  Anagnostopoulos (2012),  resp.  cituje  jiné  práce.

Přidáním  rozptýlené  výztuže  se  docílí  minimalizace  vzniku  trhlin  vyvolaných  smršťováním  a

bobtnáním jílů. Dále je možné použít výztuž v podkladních vrstvách vozovky na málo stabilních

zeminách,  kde  se  očekává  deformace  vozovky  v  čase.  Vyztužené  zeminy  totiž  dosahují

při maximální  smykové  pevnosti  vyšších  deformací.  Obdobně  se  využije  u  přistávacích  ploch.

Konečně  se  vrstva  vyztužené  zeminy  může  použít  také  jako  protierozní  ochrana,  například

v místech bez vegetačního pokryvu, kde jsou očekávány srážky s velkou erozní sílou. Typicky jde

o prostor pod mostními konstrukcemi, kam nedopadá světlo a osazení vegetací není možné.



 Kapitola 3  - Možnosti využití zemin vyztužených rozptýlenou výztuží

 3.2 Výhody spojení popílku a rozptýlené výztuže

Tato práce je zaměřena především na spojení výztužných vláken a elektrárenského popílku.

V případě zásypů a obsypů je největší  výhodou popílku zřejmě jeho nízká objemová hmotnost.

Jak je rozebíráno níže v sekci vlastních laboratorních pokusů, objemová hmotnost volně sypaného

popílku je přibližně 890 kg/m3, hutněný pak dosahuje objemové hmotnosti 1100 – 1250 kg/m3.

Běžné  zeminy  vykazují  objemovou  hmotnost  1800  –  2100  kg/m3  (Vaníček,  2008).  Zemní  tlak

na konstrukci v klidu σr se spočte podle známého vzorce:

σ0=σ z .K0=γ . z .K 0=ρ .g . z .K 0 (1)

kde:

σz svislý zemní tlak (kPa)

K0 součinitel zemního tlaku v klidu (---)

γ objemová tíha zeminy (kPa)

z hloubka (m)

g gravitační zrychlení, 10 m/s ( m/s)

ρ objemová hmotnost zeminy (g/cm3)

Velikost  součinitele  zemního  tlaku  v  klidu  K0 vyplývá  za  předpokladu  půdy  jakožto  pružného

poloprostoru z rozšířeného Hookeova zákona (Masopust, 2012) a dopočte se za pomoci Poissonova

čísla ν podle vzorce:

K 0=ν/(1−ν) (2)

Častěji se využívá empirické Jákyho formule a úhlu vnitřního tření φ:

K 0=1−sinϕc (3)
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Cílem  tohoto  shrnutí  bylo  ukázat,  že  Poissonovo  číslo  i  náhradní  úhel  vnitřního  tření  hrají

ve výpočtu  malou  roli  a  zemní  tlak  je  především  přímo  úměrný  objemové  hmotnosti  zeminy.

Při přechodu  z  běžné  zeminy  na  popílek  dojde  ke  snížení  objemové  hmotnosti  materiálu

o cca 800 kg/m3, tj. k redukci zemního tlaku o přibližně 40 %. Inkluze výztužných vláken zároveň

zvýší  únosnost  materiálu,  který  lze  s  výhodou použít  k  zásypu v  prostoru  za zárubní  zdí  nebo

k jiným účelům.

 3.3 Zeminové kompozity v jezdectví

Ještě uveďme konkrétní aplikaci zemin s rozptýlenou výztuží, která se v současné době běžně

využívá a jedná se z důvodu specifických požadavků o optimální řešení. Ačkoliv se nejedná o využití

v pozemním nebo inženýrském stavitelství ani nevyužívá elektrárenský popílek, domnívá se autor,

že má v práci kapitola své místo. Jde o úpravu povrchů jízdáren a tzv. kolbišť, tedy povrchů silně

exponovaných s pohybem zvířat s velkou tlakovou silou pod kopyty. Povrchy jízdáren jsou v době

konání závodů a tréninků silně namáhané jak tlakem, tak smykem. Naproti tomu je vyžadováno,

aby povrch ve zbytku času vypadal přírodně a esteticky. Exponovaná plocha neumožňuje zpevnění

cvičiště zatravněním. Zároveň musí povrch zůstat pružný, aby netrpěly klouby koňů, ale zároveň

pevný, aby se kopyta zvířat nebořila a byly zajištěny optimální jízdní podmínky.

Úpravu  jízdáren  v  České  republice  zajišťují  například  firmy  Recycling  J&F  (GTEX Optimal,

2017) nebo C.C.T. International (HIPOSAFE, 2017), z jejichž stránek je převzat popis technologie.

Povrch  je  pokryt  směsí  drcené  geotextilie.  Kusy  mají  různou  velikost  od  zlomku  milimetru

až po 3 cm.  Přidáno je  také vápno a přírodní  latex,  tyto složky zeminu dále stabilizují.  Původní

povrch, do něhož je materiál zapracován zemní frézou je většinou písek. Po promíšení složek vzniká

materiál pružný a pevný zároveň. V jezdectví je požadováno také zachování vlhkosti povrchu, jehož

je docíleno díky navázání vody v kusech geotextilie. Požadovaná kvalita povrchu se odvíjí od míry

zatížení a prestižnosti jízdárny. Rozdíl v kvalitě určuje množství zapracované geotextilie.

Pro  příklad  uveďmě  produkt  GTX  optimal  od  firmy  Recycling   J&F.  Jedná  se  o  recyklát

skládající se z polyesterových (PES) a polypropylenových (PP) vláken. Průměrná velikost částic je

20*20 mm.  Materiál  se  dodává  v  300  kg  balících,  přičemž  1  kg  materiálu  stojí  19  Kč.
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Při doporučovaném dávkování 2 kg na m2, vyjde geotextilní materiál na úpravu metru čtverečního

jízdárny na 38 Kč. Jedná se jen o cenu materiálu, není započítána cena písku ani úpravy zemní

frézou.

Zdravý  dospělý  kůň má hmotnost  minimálně  500  kg  (Kolik  váží  kůň,  2017),  v  klidu  stojí

na čtyřech nohách,  v pohybu váhu přenáší  jen dvěma končetinami.  Plocha kopyta je  odhadem

1 dm2,  pokud  je  však  uvažován  dopad  jen  na  plochu  podkovy  umocněný  zrychlením  zvířete

(kladným i záporným), je dopadový tlak vyšší. Podkovu tvoří kovový pás o délce 270 - 370 mm a

šířce  cca 20 mm (Dostihové  podkovy,  2017).  Plochu podkovy  uvažujme 0,006  m2.  Působící  síla

při zrychlení 12 m/s2 je 3000 N. Výsledný charakteristický tlak pod podkovou je potom 500 kPa.

hmotnost koně 500 kg (400 - 600 kg)

dopadová plocha kopyta 1 dm2, tj. 0,01 m2

dopadová plocha podkovy 300 mm (270 mm – 370 mm) . 2 mm = 
= 0,006 m2

zrychlení při dopadu/odrazu 8 – 12 m/s2

tlak na zeminu v klidu 500/4*10/0,01 = 
= 125 kPa

tlak na zeminu v pohybu 500/2*12/0,006 =
= 500 kPa
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Hejazi  (2011)  ve  svém  článku  přehledně  klasifikuje  způsoby  vyztužení  zemin.  Uvádí,  že

vyztužení zemin se provádí, aby se:

• zlepšila stabilita

• zvýšila únosnost

• omezilo sedání

• omezilo působení zemních tlaků

Jinými  slovy,  vyztužené  zeminy  teoreticky  nachází  uplatnění  ve  všech  základních

geotechnických úlohách.

 4.1 Způsoby vyztužování

Hejazi (2011) prezentuje své dělení metod vyztužování zemin. Doslovný překlad je vyztužené

zeminy,  u některých uvedených metod je však lepší  použít  v  českém prostředí  výraz  vylepšené

zeminy.  Některé z metod jsou používány častěji,  u jiných je použití  velice omezené. Autor také

zmiňuje  rizika,  jaká  přináší  použití  umělých  materiálů,  v  důsledku  čehož  favorizuje  používání

přírodních materiálů.

 1. fyzikální

• vibrování, zmrazování, válcování apod.

 2. mechanické

 2.1. geomateriály

 a) geosyntetika

• geomříže, geotextilie, geokompozity apod.

 b) rozptýlená výztuž
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• přírodní  vlákna:  kokosová  vlákna,  sisal,  palmová  vlákna,  juta,  bambus,  len,
vlákna cukrové třtiny, 

• syntetická vlákna: polypropylen, polyethylen (i sáčky na zeleninu a PET lahve),
kaučuk (pneumatiky), polyamid (i struny na sekání)

• minerální vlákna

 2.2. kompakce

• přitížení, konsolidační drenáž apod.

 3. chemické

 3.1. konvenční materiály

• příměsi cementu, vápna, asfaltu

 3.2. enzymy

• např.: PZ-22X

 3.3. polymerní pryskyřice

• polyvinyl alkohol, polyvinyl acetát, polyvinyl akryl, formaldehyd, PMMA

 4.2 Typy vláken

V  krátkosti  budou  níže  charakterizovány  jednotlivé  typy  vláken,  které  se  používají

pro vyztužování  zemin,  a  rozdíly  mezi  nimi.  Popis  poskytuje  Hejazi  (2011).  Přírodní  vlákna  se

používají  zatím  především  v  rozvojových  zemích.  To  je  dáno  dostupností  vláken.

Vlákna z obnovitelných  zdrojů  však  nabývají  na  důležitosti  vždy,  když  se  ve  společnosti  objeví

zvýšená snaha chránit životní prostředí. O kvalitě vláken rozhoduje věk a část rostliny, odkud byl

materiál získán, a také způsob zpracování.

Naproti  tomu  umělá  vlákna  jsou  charakterizovatelná  dobrou  možností  kontroly  kvality

při výrobě,  výroba  není  plošně  náročná,  protože  není  využívána  zemědělská  plocha.

Inkluze do zeminy  však  představuje  ekologickou  zátěž.  Inertní  vlákna,  jako  nepřírodní  prvek,

zůstávají v zemině velice dlouho a neexistuje jednoduchý způsob, jak je odstranit.
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 4.2.1 Polypropylenová vlákna (PP)

Jedná se o nejčastěji přidávaný typ vláken. Pro pokusy v této práci byla použita vlákna značky

Forta Ferro. Jejich pevnost v tahu je 620 - 758 MPa (Čiháková, 2005). Objemová hmotnost se různí

podle způsobu výroby a hustoty materiálu. Pohybuje se do 950 kg/m3. V laboratoři byla měřena

objemová  hmotnost  použitých  vláken  ponořením  do  odměrného  válce  a  vážením.  Výsledná

objemová hmotnost je 560 kg/m3. Výrobce dodává vlákna nařezaná do snopců s vlákny o délce

38 mm. Pro účely většiny pokusů byla vlákna zkrácena na polovinu, aby vyhovovala požadavkům

normy na laboratorní zkoušení. (V případě CBR testů byla použita dlouhá i zkrácená vlákna.)

Detailnější popis působení v zeminovém kompozitu je uveden níže v kapitole rešeršovaných

odborných článků.

 4.2.2 Kokosová vlákna

Kokosová vlákna se získávají  ze slupky plodu kokosovníku. Běžně měří 50 - 350 mm a jsou

tvořena  ligninem,  taninem,  celulózou,  pectinem  a  dalšími  chemickými  substancemi,  které

se obyčejně  nachází  ve  zdřevnatělých  částech  rostlin.  Vodní  absorbce  vlákna  je  130 - 180  %,

průměr  je  0,1 - 0,6 mm.  Tahová  pevnost  je  zachována  i  pokud  vlákno  absorbuje  vodu.

Díky vysokému obsahu ligninu je degradace vláken mnohem pomalejší než u jiných typů. Životnost

vlákna  v  prostředí  je  4 - 10  let.  I  po  6  měsících  si  vlákno  zachovává  80  %  tahové  pevnosti.

Přírodní vlákna obecně vykazují oproti umělým materiálům vyšší drsnost povrchu. Podle citované

literatury sníží přidání vláken maximální objemovou hmotnost a zvýší hodnotu optimální vlhkosti.

Největší  pevnosti  v tlaku bylo dosaženo při obsahu 1 % hmotnostního vláken, dále se hodnota

snižovala.
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 4.2.3 Sisal

Sisal  nachází  uplatnění  ve  stavebním  průmyslu  také  při  výrobě  sádrových  desek.

Vodní absorbce  je  60  –  80  %,  průměr  vlákna  0,06  –  0,4  mm.  Sisal  se  vyrábí  z  listu  rostlin

pěstovaných v Brazílii, Indonésii a východoafrických zemích. Délka vlákna se odvíjí od rozměru listu,

který má šířku 6 - 10 cm a délku 50 – 250 cm. Citovaná studie zkoumala příměs 0,25 %, 0,5 %,  0,75

% a 1 % vláken o různých délkách, konkrétně 10, 15, 20 a 25 mm. Nejlepší smykové parametry

dosáhla zemina s příměsí 0,75 % vláken o délce 20 mm.

 4.2.4 Palmová vlákna

Palmová vlákna jsou, v zemích kde rostou, levná, dále pak odolná, lehká a relativně dobře

odolávají  biologickému  rozkladu.  Studie  ukazuje,  že  přidání  1  %  vláken  zvýšilo  vrcholovou

i reziduální pevnost v testech CBR i UCS (jednoosé zkoušce v pevnosti v tlaku) a rozdíl mezi těmito

hodnotami se snížil. Přídavek 0,5 % vláken v hlinitém písku způsobil 25% nárůst úhlu vnitřního tření

a  35% nárůst  hodnoty  koheze.  Pevnost  zeminy  byla  dále  zvýšena také  po  aplikaci  akrylického

termoplastu na povrch vláken. 

 4.2.5 Juta

Juta je pěstována v Bangladéši, Číně, Indii a Thajsku. Vlákna se získávají ze stonku rostliny.

Stonek roste do výšky až 2,5 m, průměr stonku je 25 mm. Jutová vlákna se používají také k výrobě

geotextilií s filtrační, drenážní a stabilizační funkcí. Studie zjistila, že zemina s 0,8 % jutových vláken

o délce 10 mm zlepšila 2,5 násobně únosnost v CBR testu v porovnání se zeminou bez vláken.

Tato vlákna byla opatřena afaltovým nátěrem, který chránil materiál před mikrobiálním rozkladem.
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 4.2.6 Len

Lněná vlákna jsou pravděpodobně nejstarší textilní vlákna, s kterými se lidstvo seznámilo.

Len je modře kvetoucí rostlina, která prospívá i v našich klimatických podmínkách. Citovaná studie

shledala  jako  optimální  přídavek  0,6  %  vláken  o  délce  85  mm  do  kompozitu  s  cementem  a

zeminou.  Systém  výstavby  zdí  z  dusané  zeminy  s  přídavkem  lněných  vláken  lze  dohledat

pod názvem UKU.

 4.2.7 Bambus

Bambusové rostliny jsou jen zřídka napadeny škůdci. Jedná se o výhodnou vlastnost, která

umožňuje použití bambusových vláken v zeminových kompozitech. Samotné bambusové rostliny

se vysazují  tam, kde je  třeba chránit  půdu před erozí.  Erozi  brání  hustá kořenová síť,  která se

charakterem podobá vláknové  výztuži.  Bambusová vlákna mají  velice  vysokou pevnost  v  tahu,

ale vysokou nasákavost, 40 – 45 %.

 4.2.8 Třtina

Cukrová  třtina  patří  mezi  traviny,  roste  do  výšky  až  6  m,  průměr  stonku  je  až  6  cm.

Průměr vlákna je  0,2  –  0,4  mm.  Použití  vláken z  cukrové  třtiny  je  problematické kvůli  obsahu

zbytkového cukru, který nebyl odstraněn během zpracování. Problematické je však zejména použití

v  betonu,  kde  vznikají  chemické vazby.  V  zeminových  kompozitech se  vznik  chemických  vazeb

neočekává a zbytkové cukry nemusí být na obtíž. Autor studie však uvádí, že neproběhly téměř

žádné výzkumy testující příměs vláken cukrové třtiny v zemině.
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průměr vlákna 
(mm)

objem. hm. 
(g/cm3)

modul pružnosti 
(GPa)

pevnost v tahu 
(MPa)

kokosové vlákno 0,01 – 0,02 1,15 – 1,33 4 - 5 250

sisal 0,025 – 0,400 1,20 – 1,45 26 - 32 560

palmové vlákno 0,025 – 0,060 1,30 – 1,46 0,55 21 - 60

juta 0,01 – 0,05 1,44 – 1,46 22 453 - 550

Tab. 1: Vlastnosti přírodních vláken (Hejazi, 2012)

 4.3 Orientace vláken

Hejazi  (2012)  ve  své  rešerši  uvádí,  že  většina  publikovaných  studií  počítá  s  homogenním

rozložením vláken v zemině, nicméně výzkumy prokázaly, že během standartní přípravy dochází

k subhorizontální orientaci vláken. Stejné výsledky prokázaly i vzorky, které byly během přípravy

vibrovány. Protože téměř vždy dochází k rotaci hlavních napětí v zeminové mase, může uvažování

isotropie způsobit přecenění návrhové pevnosti.

Způsob orientace vláken bude blíže studován v laboratorní části této práce.
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 5.1 Vznik popílku

Spalování uhlí je jeden z hlavních způsobů výroby elektrické energie v ČR. Popílek je vedlejší

produkt spalování hnědého uhlí.  Vzniká spékáním neorganických příměsí  obsažených v hnědém

uhlí. Podle zrnitostního rozboru je běžně klasifikovaný jako hlinitý písek až písčitá hlína. Často je

tvořen  pravidelnými  kulovitými  zrnky,  která  mohou  být  částečně  dutá (Vaníček,  2016).  Volný

prostor uvnitř zrna pak přispívá k nižší objemové hmotnosti popílků. Jiný typ zrna se naopak může

vyznačovat kulovitým tvarem s ostrými výběžky. 

Popílek  se  rozděluje  podle  místa,  resp.  způsobu vzniku.  Polétavý  popílek  (FA,  fly  ash)  je

zachycován na odlučovačích tepelných elektráren. Existují tři typy odlučovaní polétavého popílku

z dýmu,  jmenovitě  metoda  polosuchá,  mokrá  a  fluidní.  Fluidní  metoda  je  nejmodernější  a

nejsofistikovanější (Triverdi, 2002). Roštový popel (BA, bottom ash) propadá roštěm kotle tepelné

elektrárny, má zrna větší  než polétavý popílek. Jedná se o zbytek po spalování,  který neodlétá,

ale propadá  ke  dnu  kotle.  Většinu  objemu  produkovaného  popílku  tvoří  typ  FA,  jen  zlomkem

přispívá typ BA.

Popílek  je  považován za odpadní  produkt,  běžně se  ukládá na plochy odkališť  v  blízkosti

tepelných  elektráren,  kam je  dopravován ve  směsi  s  vodou.  Snahy  o  využití  popílku  stále  sílí.

Pozornost je zaměřena na jeho využití v betonu, kde je jím nahrazován díl přidávaného cementu.

Dále  popílek  najde  uplatnění  jako  plnivo  zejména  při  výstavbě  komunikací  v  tělese  násypů,

v zásypech opěrných zdí apod. Produkt nazývaný jako stabilizát je směsí popílku a energosádrovce

(sádry), tedy dvou nejvýznamějších produktů po spalování uhlí. Pevnost samotného popílku může

být zlepšena také přidáním cementu. Přidání vápna se neosvědčilo, důvodem je absence jílových

částic (Vaníček, 2016).

Kvůli značnému podílu spalování hnědého uhlí na výrobě elektrické energie v ČR je otázka

využití popílku palčivým problémem. Nevýhodou při využití je značná roztroušenost míst, kde je

popílek  produkován.  Tím  se  případná  doprava  na  místo  stavby  prodražuje  a  využití  je
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z ekonomického hlediska  nereálné.  Ceny  přepravy  zeminy  se  podle  nabídky  dopravců  pohybují

kolem 32 Kč/km bez DPH pro nákladní automobil s objemem korby 26 m3. Převoz 1 tuny popílku

o 1 km tak vychází zhruba na 1 Kč. Další náklady jsou spojené s nakládkou, nákupem výztužných

vláken a jejich promícháním s materiálem. Ekonomické hledisko je z těchto důvodů nejpodstatnější

při úvahách o využití vlákny vyztuženého popílku. 

(Pozn.:  Ceny  jsou  orientační  a  založené  na nabídce  dopravních  firem,  standartně  by

naceňování probíhalo za pomoci komerčních databází, např. ÚRS Praha.)

 5.2 Popis vlastností popílku

Průběh křivky zrnitosti různých vzorků z odkaliště často kolísá vlivem heterogenity materiálu

(Stavební geologie n.p., 1971),  která je způsobena nerovnoměrnou sedimentací. Nicméně křivka

zrnitosti bývá velice strmá, protože se jedná o silně stejnozrnný materiál. Tento fakt je předurčen

způsobem  vzniku  popílku.  Nejedná  se  totiž  o  typickou  zeminu,  podrobenou  zvětrávání,  nýbrž

o produkt  vzniklý  během  úzce  ohraničeného  časového  úseku.  Velikost  částic  BA  bývá

1,00 - 0,05 mm,  přičemž  naprostá  většina  objemu  se  rozměrem  částic  blíží  spodní  hranici.

Objemová hmotnost popílku je nižší než objemová hmotnost běžných zemin, což je nejpodstatnější

rozdíl  mezi  těmito materiály.  I přes  obsah částic  menších než 0,002 mm nelze  mluvit  o  jílovité

příměsi. Popílky žádné jíly neobsahují, mají proto zanedbatelnou plasticitu a nízkou soudržnost.

Tíky tomuto faktu se popílek charakterem podobá písku.

Trivedi  (2002)  detailně  zkoumal  mechanické  vlastnosti  popílku  v  závislosti

na charakteristikách zrnitosti. Jak je patrné z obr. 1 , minimální číslo pórovitosti  e je přímo závislé

na střední velikosti zrna. Číslo pórovitosti udává poměr objemu pórů ku objemu pevné části. Objem

pórů  v  materiálu  mimo  jiné  říká,  kolik  vody  zemina  dokáže  v  pórech  pojmout.  Přepočet

na pórovitost n se provede vzorcem:

n=
e

1+e
(4)



 Kapitola 5  - Popílek a nakládání s ním

Obr. 1: Závislost čísla pórovitosti na střední velikosti zrna (převzato z Trivedi, 2002).

Mechanické  vlastnosti  samotného popílku bez  výztuže  zkoumá například  zpráva Stavební

geologie  n.p.  (1971).  Průzkum  byl  prováděn  v  rámci  záměru  navýšení  hrázek  složiště  popílku

v prostoru bývalého uhelného dolu. Výsledky pochází z jiné lokality a jsou zde uvedeny z důvodu

porovnání  se  zkoušeným popílkem z  odkaliště  elektrárny v  Mělníku,  který  je  detailně  popsaný

v části  s  laboratorními  testy.  Porovnání  přináší  představu  o  heterogenitě  materiálu  na  různých

odkalištích.  

Za účelem změření vlastností bylo vyhloubeno 5 kopaných sond hloubky 2 - 3 m. Hrázky byly

budovány  jednak  na  naplaveném  popílku,  ale  také  na  výsypkách.  Ve  zprávě  jsou  pod  heslem

popílek uvedeny sondy K-126 a K-127, které čítají celkem 14 zkoušených vzorků.

Popílkový náplav dle zrnitostního rozboru provedeného Stavební geologií odpovídá písku a

hlinitému  písku.  Přítomná  je  poznámka,  že  zrnitost  se  odvíjí  od  rychlosti  toku  naplavované

popílkové  suspenze.  Jemnější  zrna  se  usazují  až  v  klidnější  vodě.  Střední  velikost  zrna  byla

0,156 mm se směrodatnou odchylkou 0,117 mm. 10 vzorků (72 %) mělo číslo nestejnozrmitosti Cu

menší než 5, lze je tedy zatřídit jako stejnozrnné. Polovina vzroků měla číslo křivosti Cc v intervalu

1,0 - 3,0 a polovina menší než 1,0. 

Kapilární  vzlínavost  popílku  je  0,5 - 0,7 m.  Ve  výšce  0,5 m  na  HPV  činila  vlhkost  popílků

w 15 % - 30 %.  Vyšší  vlhkost  náležela  popílkům  jemnozrnějším.  Při  hmotnostní  vlhkosti
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w 50 % - 75 %  jsou  popílky  plně  nasyceny  vodou.  Objemová  hmotnost  se  pohybuje  v  rozmezí

0,78 - 1,20 g/cm3. Rozkolísanost není dána jen různým stupněm uložení, ale také mineralogickým

složením. Důkazem je rozptyl naměřené hustoty pevných částic: 2,18 - 2,75 g/m3. 

AGE,  1995  zjišťoval  smykovou  pevnost  popílku  smykovou  zkouškou  na  vzorku  z  hloubky

1,4 - 1,6 m.  Hodnota  úhlu  vnitřního  tření  φ´ byla 37,2 °,  průměr  minim  statistických  hodnot

φ  byl 28 °. Soudržnost c byla uvažována 0 kPa.

Během hutnění Proctor standard, bylo zjištěno, že s rostoucí jemností částic, roste maximální

objemová hmotnost. Také je pro maximální zhutnění zapotřebí nížší vlhkosti  w. Zmíněné je dáno

menším objemem pórů v jemnějších popílcích. Běžné zeminy při maximálním zhutnění obsahují

1 - 5 % vzduchu, zatímco popílky 5 - 15 %. Trivedi (2002)

Propustnost  byla  měřena  perforovanou  penetrační  jehlou,  k  vyhodnocení  byla  použita

Lefrancova metoda. Součinitel filtrace  k změřený AGE (1995) v hloubce 1,2 m byl během dvou

testů 8,70.10-5 m/s a 2,01.10-6 m/s. Trivedi (2002) udává empirický vzorec pro výpočet propustnosti

z velikosti  zrna D10 a  D50.  Po dosazení  parametrů zrnitosti citovaných výše vychází  propustnost

1,9 10-4 m/s, resp 0,8 10-4 m/s.

k=0,054(D10)
1,10

k=0,0026(D50)
0,62 (5)
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Tab. 2: Geotechnické parametry popílku podle různých autorů

veličina značka jednotky 1) 2) 3) 4)

objemová tíha ρ kN/m3 9 7,8 - 12 15 - 16 9

objemová tíha pod HPV ρsat kN/m3 14 14 - 18 ---

propustnost – horiz. kx m/s 10-6 10-1 - 10-3 10-4 - 10-7 10-4

propustnost – vert. ky m/s 10-6 nižší --- ---

soudržnost neodvodněná cu, τu kPa 10-3 --- --- ---

soudržnost c´ kPa 0 0 0 0

úhel vnitřního tření φ´ ° 33 33 - 37 38 - 47 ---

modul přetvárnosti Edef MPa 10 (Edef) 5,1 - 9,9 
(Eoed)

4 - 30 (Edef) ---

Poissonovo číslo ν --- 0,35 --- 0,23 - 0,36 ---

číslo zdroj

1) AGE, 1995

2) Stavební geologie, 1971

3) Vaníček, 2008; Prunéřov

4) Trivedi, 2002

Tab. 3: vlastnosti popílku podle různých zdrojů
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 5.3 Chemické složení popílku

Často bývá sledováno chemické složení popílku, činí se tak mimo jiné z důvodu sledování

výluhu toxických látek, ale zjištěno je i zastoupení hlavních sloučenin. Lafiti et al. (2015) uvádí, že

například  testovaný  popílek  (FA)  z  elektrárny  Tanjung  Bin  v Malajsii  obsahuje  40 %  oxidu

křemičitého  (SiO2),  19 %  oxidu  hlinitého  (Al2O3),  18 %  oxidu  železitého  (Fe2O3)  a  14 %  oxidu

vápenatého (CaO).  BA obsahuje  47 %,  24 %,  12 % a  11 % těchto sloučenin ve  stejném pořadí.

Chemický  rozbor  popílku  z Mělníku  nebyl  dohledán,  ale  po  prostudování  dalších  pramenů  je

zřejmé, že chemické složení bývá u většiny popílků podobné. Procentuální zastoupení se liší, ale

pořadí sloučenin podle obsahu se nemění. Procentuální zastoupení je ovlivněno složením uhlí a

typem  spalování.  Trivedi  (2002)  uvádí  procentuální  zastoupení  sloučenin  57 %,  27 %,  5 %,  3 %

respektive pro popílek z Indie. Doplněk do sta procent tvoří sloučeniny dalších prvků. Pucolánové

reakce popílku se účastní SiO2, Al2O3 a Ca(OH)2 (vznikající z CaO po přidání vody). Lafiti et al. (2015)

dále uvádí, že elektrárna Tanjung Bin spaluje každý den 18 000 tun uhlí, z čehož vzniká 1 620 tun

roštového popelu a 180 tun polétavého popílku. To odpovídá podílu 9 %, resp. 1 % z původního

množství uhlí.

 5.4 Produkce popílku

Spalování  hnědého  uhlí  ve  světě  stále  převládá  jako  hlavní  způsob  výroby  elektřiny.

V ČR pokrývají  elektrárny  spalující  hnědé  uhlí  asi  75 %  spotřeby  elektřiny.  Čiháková  (2015)

uvádí 67 %. Čiháková dále uvádí, že v České republice je každý rok vytěženo přibližně 50 mil. tun

uhlí (konkrétní čísla udává  tabulka  4),  z čehož vzniká 14 mil. tun produktů spalování (CCP,  coal

combustion product), a z toho 10 mil. tun připadá na popílek. Jinými slovy na každého obyvatele a

rok připadá zhruba 1,4 tun odpadních produktů vzniklých spalováním tuhých paliv a 1 tuna popílku.

Pro představu pokud by se všechen produkovaný popílek ukládal  výhradně na jediné odkaliště

do vrstvy o mocnosti cca 0,8 m, zaplnil by při běžné objemové hmotnosti každý rok plochu 10 km 2,

pražská čtvrť Dejvice zabírá 7,4 km2. 
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V porovnání s ostatními evropskými státy se jedná o vysoké číslo.  25 států EU produkuje

dohromady  100  mil.  tun  CCP,  Česká  republika  tedy  produkuje  celých  14  % tohoto  odpadního

produktu připadající na EU a je tím pádem největším producentem. Jen zlomek tohoto množství je

využit ve stavebnictví, v České republice se jedná o 20 % - 30 %. Naproti tomu EU jako celek využívá

90 % z produkovaného množství (Čiháková, 2015). Plocha všech elektrárenských odkališť v ČR činila

v roce 2008 asi 13 km2 (Vaníček, 2008).  Celkově je hnědé uhlí méně výhřevné než uhlí černé. Kvůli

stejnému množství energie je tedy zapotřebí vytěžit větší množství uhlí a vzniká více odpadních

produktů v porovnání s uhlím černým. Využití  odpadů po spalování hnědého uhlí  je navíc o to

obtížnější,  že  tento  druh odpadů obsahuje  v porovnání  s  černým uhlím více  siřičitanů a  méně

vápenných sloučenin.

rok 1960 1980 1990 2013 2014

množství hnědého 
uhlí (mil. tun)

55 87 70 41 38

Tab. 4: produkce hnědého uhlí v ČR (O energetice, 2017)

Pro  porovnání  je  dále  popsána  situace  v  dalších  zemích,  které  se  řadí  mezi  největší

producenty  uhlí,  potažmo  popílku.  Díky  uhlí  je  na  světě  produkováno  41  % veškeré  elektřiny

(30 % energie) (Heidrich, 2013). Význam uhlí stoupl po katastrofě ve Fukušimě v roce 2011, po níž

velcí spotřebitelé elektřiny (Německo, Japonsko) začali zavírat jaderné elektrárny. Oficiálně měly

výpadek zdojů nahradit obnovitelné zdroje energie. Tuto ožehavou vizi se nedaří v současnosti plně

naplňovat,  proto  se  zvýšily  nároky  na  produkci  elektřiny  v  tuzemských  hnědouhelných

elektrárnách, které zásobují propojenou evropskou síť (napojenou mimo jiné na síť německou).

Heinrich (2013) popisuje situaci v globálním měřítku. V roce 2012 byly známy zdroje uhlí,

které  obsahují  850  mld.  tun  uhlí.  Toto  množství  vystačí  lidstvu  na  130 let.  Největší  zásoby  se

nachází na území USA, Ruska, v evropských státech, Číně a Austrálii. Na těchto pět oblastí  připadá

80 % z celkového množství uhlí v zásobách. Ročně je na světě vytěženo 7,2 mld. tun uhlí. 86 %

z tohoto množství  je uhlí  černé, doplněk do sta hnědé. 80 % - 85 % nespalitelných zbytků uhlí

odchází  ve  formě  plynných  zplodin.  Po  vyčištění  na  elektrostatických  odlučovačích  a  dalších

zařízeních vzniká popílek (fly ash), zbytek nespalitelných zbytků tvoří roštový popel (bottom ash). 
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Nejvíce produktů vzniklých spalováním uhlí (CCP) produkuje Čína, USA a Indie.  Lafiti et al.

(2015) uvádí, že v Indii se vyprodukuje ročně 100 mil. tun popílku ročně, což je stejné jako množství

vyprodukovaného portlandského cementu. 

Nejvyšší  efektivitu  využití  CCP  vykazuje  Japonsko.  V  Japonsku se  využije,  mimo jiné  díky

zákonu  z  roku  1991  na podporu  obnovitelných  zdrojů,  ve  stavebnictví  98  % vyprodukovaného

popílku. Využívá se jako příměs do betonu a v dalších aplikacích. Roční produkce popílku celého

Japonska je 10,2 mil. tun. (Yoshimoto, 2012). 

Heinrich (2013) tvrdí,  že nejvíc  CCP na obyvatele produkuje Austrálie,  jedná se o 600 kg

za rok. Citovaný článek však shrnuje jen situaci u největších producentů, výše bylo ukázáno, že v ČR

připadá na obyvatele ještě vyšší množství, přibližně 1000 kg. V Austrálii je však také celkově využito

největší množství CCP. Využije se 45 % produkovaného množství. Nejmenší podíl z produkovaného

CCP se využívá na Blízkém východě a afrických státech, jedná se o 10 %.

CCP, 
produkováno 
(mil. tun)

CCP, využito 
(mil. tun)

poměr využití
(%)

CCP, 
produkováno 
(kg/os.)

CCP, využito 
(kg/os.)

Austrálie 13,1 6,0 45 600 270

Kanada 6,8 2,3 33 200 70

Čína 395 265 67 290 200

Evropa 52,6 47,8 91 110 100

Indie 105,0 14,5 14 90 10

Japonsko 11,1 10,7 96 90 80

Blízký východ a Afrika 32,2 3,4 11 20 10

USA 118 49,7 42 370 160

zbytek Asie 16,7 11,1 66 50 30

Rusko 26,6 5,0 19 190 40

celkově 777,1 415,5 53

Tab.  5:  Přehled  produkovaného  odpadu  po  spalování  uhlí  (CCP)  ve  vybraných  zemích

(Heindrich, 2013)
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V následujících podkapitolách budou představeny poznatky jiných autorů, kteří se ve svých

pracích zabývali zeminami, resp. popílky vyztuženými rozptýlenou výztuží. Podkapitoly jsou kvůli

přehlednosti  rozděleny  podle  rešeršovaných  článků.  Většina  pozornosti  je  věnována  běžným

zeminám, neboť pokusy na popílcích nejsou tak časté. Lze se domnívat, že mechanické principy

interakce zrn a  vláken budou analogické u popílků i běžných zemin.

 6.1 Písčité a jílovité zeminy s výztužnými vlákny

 6.1.1 Obecné poznámky

 Anagnostopoulos (2012) uvádí, že jemnozrnné soudržné zeminy vyztužené vlákny vykazovaly

lepší pevnostní charakteristiky než zeminy nevyztužené, nicméně obecná shoda na tomto tvrzení

nepanuje. Díky zkušenostem z provedených testů lze konstatovat, že pevnost materiálu se zvýší,

pokud je délka vláken alespoň o řád větší než velikost největších částic. Minimální velikost vláken

v případě písku s největším zrnem o velikosti 2 mm tedy musí být alespoň 20 mm. Obdobně pokud

je  průměr  vlákna  o  řád  menší,  než  je  velikost  zrna,  není  napětí  do  výztuže  převedeno.

Dojde k ohnutí vláken během zatížení a jejich sesunutí do prostoru pórů. 

Podle  rešerše  Anagnostopoulose  ukazují  testy  na  triaxiálním  přístroji  v  konsolidovaných

odvodněných  podmínkách  (CD),  že  po přidání  výztuže  došlo  ke  zvýšení  soudržnosti  c,  zatímco

změna úhlu tření  φ nebyla zřetelná. Obdobné výsledky ukázaly i testy na smykovém krabicovém

přístroji.
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 6.1.2 Použité zeminy

Anagnostopoulos  (2012)  prováděl  testy  na  dvou  druzích  zeminy,  a  to  na  písčité  hlíně

(d50 = 0,055  mm)  a  prachovém  jílu  (d50 = 0,004  mm).  U  těchto  zemin  porovnával  smykové

parametry u vyztužených a nevyztužených zemin. Podíl vyztužení se pohyboval mezi 0,3 % až 1,1 %,

v  procentech  hmotnostních,  přičemž  jako  optimální  se  ukázaly  obsahy  mezi  0,5 - 1,0  %.

Smyk v krabicovém  přístroji  byl  prováděn  jak v neodvodněných  (undrained),  tak  odvodněných

(drained) podmínkách. Bylo provedeno celkem 80 testů, z důvodu obsáhlosti bude tento výzkum

detailněji  představen jako referenční.  Pro testy  byla  použita polypropylenová vlákna s  pevností

v tahu  500 MPa,  resp.  400 Mpa,  délce  12  mm  a  průměru  vlákna  0,030 mm,  resp.  0,025 mm.

Nebylo  možné  získat  homogenní  směs,  pokud  výztuž  tvořila  více  než  1,1 % hmotnosti  vzorku.

U vyšších podílů se vlákna vázala na sebe a vznikaly kapsy s nízkou objemovou hmotností. Během

přípravy vzorku byla použita voda,  která měla zabránit  segregaci  vláken.  Výsledná vlhkost byla

poměrně vysoká, sice 35 % – 40 %. Rychlost smýkání v krabicovém přístroji se odvíjí od rychlosti

konsolidace. Bylo navrženo, aby čas porušení (tf) byl 8,5 násobek času potřebného ke kompletní

konsolidaci (t100).

t f=8,5. t 100 (6)

Pro  test  provedený  Anagnostopoulosem  (2012)  byla  tato  rychlost  stanovena

na 0,003 mm/min, kvůli eliminaci vzniku pórových tlaků však byla dále snížena na  0,001 mm/min.

V případě neodvodněného testu  byla rychlost smýkání 1,2 mm/min. Druhá zmíněná rychlost byla

zvolena z důvodu porovnání výsledků s ostatními výzkumy. Smykový krabicový přístroj byl pro testy

použit  z  důvodu  své  jednoduchosti  a  porovnatelnosti.  Ačkoliv  autor  článku  zmiňuje  nevýhody

přístroje, jakými je nerovnoměrné rozdělení tlaku nebo nestálá šířka smykové zóny, konstatuje, že

zmíněné  problémy  nevnáší  do  výsledků  podstatné  zkreslení.  Maximální  deformace  aplikovaná

přístrojem na vzorek byla 12 mm. Testy probíhaly pod působením normálových tlaků 50, 100 a

200 kPa.
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 6.1.3 Zhodnocení výsledků

V  provedených  testech  bylo  prokázáno  zvýšení  hodnoty  vrcholové  smykové  pevnosti.

Optimální  výsledky  se  dostavily  po  přidání  0,9  %  do  písčité  hlíny  a  0,5  %  v  prachovém  jílu.

Mimo tyto hodnoty se smykové parametry snižovaly nebo zůstaly stejné. Vyšší obsahy způsobily

zmíněné  horší  promíchání  materiálu  a  méně  kontaktu  na  styku  vlákna  a  zrn.  Ačkoliv  došlo

ke zvýšení  hodnoty  soudržnosti,  je  nutné  zmínit,  že  soudržnost  má  na  pevnost  pod  vysokými

normálovými napětími jen malý vliv. Důležitější je proto zvýšení hodnoty úhlu tření. Úhel tření se

zvýšil  o  59  %  v případě  prachovitého  jílu  a  o  24  %  v  případě  písčité  hlíny.  Vyšší  hodnota

u prachovitého jílu je přisuzována lepšímu poměru mezi průměrem zrn a výztuže. V případě písčité

hlíny byla délka vlákna 218krát větší než d50, průměr vlákna byl 2krát menší než d50. Naproti tomu

u prachového jílu  bylo   vlákno 3000krát  větší  než  d50 a  průměr vlákna byl  6krát  větší  než d50.

Anagnostopoulos (2012) svými pokusy popřel tvrzení jím citovaných výzkumníků, když prokázal vliv

na hodnotu úhlu vnitřního tření. 

Pokusy také ukázaly, že přidání výztuže nemělo vliv na prvotní tuhost vzorku. Počáteční sklon

křivky zobrazující deformaci jako funkci smykového napětí není výztuží ovlivněn. Až od určité vyšší

hodnoty zatížení se výsledky začínají různit. Efekt se dá přičíst spolupůsobení mezi vlákny a zrny

zeminy. Až při vyšších tlacích dochází k zarytí zrn do relativně měkčího materiálu vlákna, v tu chvíli

začínají oba materiály působit společně jako kompozit a vlákno pevně uvězněné v hmotě zeminy je

teprve schopno přenášet tahová napětí.

Testy  také  ukázaly  výrazný  vliv  odvodnění  na  výslednou  hodnotu  smykových  parametrů.

CU testy ukazují stálý vzestup maximální smykové pevnosti v závislosti na vyšších objemech přidané

výztuže.  Zato  efektivní  parametry  se  zvyšovaly  jen  do  množství  0,5  %  hmotnostních  přidané

výztuže,  dále klesaly nebo zůstávaly neměnné. V případě odvodněné zkoušky došlo ke zlepšení

efektivního úhlu vnitřního tření  o 22 % v případě zlepšené zeminy,  totální  úhel  vnitřního tření

v případě nedrénované zkoušky se oproti tomu zvýšil o 59 %. Tuto skutečnost potvrdily také jiné

testy, které zkoumaly sílu potřebnou k vytržení vlákna. Pro totožnou normálovou sílu byl odpor

proti  vytrhnutí  vyšší  za  CU  podmínek  než  v  případě  drénovaného  pokusu.  Rozdíl  je  v  článku

připisován tendenci  k dilatantnímu chování na rozhraní výztužných vláken a zrn zeminy. Dalším
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důležitým jevem může být zvýšená schopnost drénování podél vláken výztuže při  odvodněném

testu. Podél vláken vznikájí kanálky, které zvyšují hydraulickou vodivost směsi.

Tabulkové shrnutí citovaných výsledků se nachází v tabulkách 19, 20, 21 v příloze F. 

 6.2 Popílky vyztužené vlákny

 6.2.1 Pokusy provedené na ČVUT

Čiháková (2012) prováděla testy na směsi popílku a polypropylenových vláken. Podle jejích

testů na edometru se stlačitelnost vzorku po přidání vláken zvýšila o 13 – 17 %. Rychlost zatěžování

byla 3 kPa/min. Jednoosý test pevnosti v tlaku (UCS) prokázal zvýšení maximální pevnosti, avšak

na úkor zvýšení deformací vzorku při dosažení vrcholové hodnoty. Pevnost nevyztuženého vzorku

byla 49,5 kPa při deformaci 1 %. Vzorek vyztužený 1 % vláken dosáhl pevnosti 67 kPa při deformaci

2,2 %. Vzorek se 2 % dosáhl vrcholové pevnosti 111 kPa při deformaci 2,72 %.

 6.2.2 Pokusy z jiných pracovišť

Chauhan et al.  (2008) prováděli  v  Indii  pokusy na směsi  písku,  elektrárenského popílku a

výztužných vláken. Vlákna byla dvojího typu, jednalo se o vlákna syntetická a kokosová, která jsou

v Indii  dobře  dostupná.  Autoři  vidí  největší  využítí  této směsi  v  podkladních vrstvách  vozovek.

Uvádí,  že  největší  překážkou  v  rozvoji  silniční  sítě  v  Indii  jsou  omezené  finanční  prostředky.

Pokud se využijí levnější místní materiály, namísto drahých dovážených, bude možné stavět levněji.

Místní  materiály  jsou  však  často  nevhodné,  neúnosné.  K  jejich  zlepšení  je  využit  právě

elektrárenský popílek a výztužná vlákna. Autor explicitně neuvádí výhody této směsi, můžeme si

však domyslet, že přidání popílku změní zrnitostní křivku směsi. Její sklon je méně příkrý a jemnější

částice jsou schopny lépe interagovat s výztužnými vlákny, než příliš velká zrna písková. Menší zrna

sevřou vlákna, čímž se zvýší soudržnost a smyková pevnost zeminy.
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 Autoři  uvádí,  že  jiné  výzkumy  prokázaly  zvýšení  kalifornského  poměru  únosnosti  (CBR)

o 50 %  u  vyztuženého  vzorku  oproti  vzorku  nevyztuženému.  Při  použití  kokosových  vláken  se

hodnota  CBR  zvýšila  dokonce  o 96 %  při  obsahu  vláken  0,75  %  hmotnostních,  což  byl  obsah

optimální.  Po  přidání  většího  množství  vláken  nedošlo  ke  znatelnému  zlepšení  hodnoty  CBR.

Další výzkumy citované v Chauhan et al.  (2008) potvrdily,  že přidání syntetických vláken zvyšuje

optimální  vlhkost  a  hodnotu  maximální  objemové  hmotnosti  dosažené  při  hutnění.

V případě syntetických vláken byl optimální obsah vyztužení vyšší, a sice 2 %.  Vzorky vyztužené

více než 2 % již nedosahovaly vyšší hodnoty CBR.

Kokosová vlákna měřila v průměru 80 mm a měla průměr 0,2 mm. Prodloužení při porušení

je 24 %, tahová pevnost 100 MPa. Polypropylenová vlákna měla délku 20 mm, průměr 0,048 mm a

tahovou pevnost 150 MPa.

Chauhan  et  al.  (2008)  předestírá,  že  popílek  je  v  Indii  levný  a  dobře  dostupný  odpadní

materiál. Indie produkuje 95 mil. tun popílku ročne, z čehož se využívá jen 7,5 %. Použitý popílek

měl objemovou hmotnost 1,36 g/cm3, hustotu pevných částic 21,6 g/cm3 a optimální vlhkost 22 %.

Popílek se přimíchal do hlinitého písku se střední velikostí zrna d50 rovnou 0,11 mm. Jako optimální

z hlediska maximální objemové hmotnosti se v jeho případě ukázala směs s 30 % popílku a 70 %

hlinitého písku. Stejně tak se tento poměr ukázal jako optimální v testu  prosté pevnosti v tlaku

(UCS). Co se týče hmotnosti přidaných vláken, optimální byl přídavek 0,75 % vláken kokosových a

1 %  polypropylenových.  Smykové  napětí  při  porušení  nevyztuženého  vzorku  stlačeného

normálovým napětím 25 kPa byl  720 kPa, zatímco vzorek vyztužený dosáhl pevnosti  984 kPa a

1166 kPa v případě vyztužení syntetickými resp. kokosovými vlákny (jako porušení se zde rozumí

deformace vzorku o 10 %). Výsledky z tohoto testu jsou uvedeny v převzaté tabulce 6. 

normálové napětí (kPa) 25 50 75

70 % hlinitý písek, 30 % popílek 720 1441 1976

70 % hlinitý písek, 30 % popílek, syntetická vlákna 984 1968 2657

70 % hlinitý písek, 30 % popílek, přírodní vlákna 1166 2332 3148

Tab. 6: výsledky testování podle Chauhan et al.
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 6.3 Efekt různých typů výztužných vláken

 6.3.1 Pevnost vláken

Anagnostopoulos  (2012)  zkoušel  dva  typy  vláken,  jeden  s  výrazně  nižší  pevností.

Zjistil, že kvalita  materiálu  nemá  výrazný  vliv  na  výsledky,  jmenovitě  na  pevnost  zeminy.  Tato

skutečnost  napovídá,  že  zlepšení  pevnosti  zeminy  závisí  především na kvalitě  styku  výztužných

vláken a zrn zeminy, zanedbatelný je vliv deformačních chrakteristik samotného vlákna. Mírně horší

výsledek  v porovnání  s  pevnějšími  vlákny  lze  přičíst  spíše  menšímu  průměru  méně  kvalitního

vlákna, než přímo pevnostním charakteristikám. Menší průměr znamená menší plochu, na níž se

uskutečňuje kontakt mezi vlákny a zrny. 

 6.3.2 Variace délky vláken

Chegenizadeh (2012) také prováděl testy na zeminách vyztužených vlákny.  Použil  přírodní

i umělé vlákno. Zkoušený obsah byl od 0 % do 2 % hmotnostních. Délka vláken sahala od 10 mm

do 30 mm.  Testovanou  zeminou byl  kaolinitický  jíl.  Autor  zmiňuje,  že  ačkoliv  proběhlo  několik

pokusů  v  laboratorních  podmínkách,  chybí  data  ze  vzorků  původních  zemin  ze  skutečných

stavebních projektů. Nedostatek se projevuje především u testování podkladních vrstev vozovek

s přidanou  rozptýlenou  výztuží.  Z důvodu  cenových  a  enviromentálních  navrhuje  autor  využití

palmových vláken, která představují alternativu k syntetickým vláknům.

I  v  případě  těchto  testů  byl  zaznamenán  vliv  obsahu  a  délky  vláken  na  pevnostní

charakteristiky vzorku. Také deformační vlastnosti se zlepšily, vzorky s výztuží vykázaly menší pokles

k  reziduální  smykové  pevnosti.  Přidání  vláken  způsobilo  mírný  nárůst  optimální  vlhkosti  podle

testu Proctor standard.
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 6.3.3 Hlinitý písek vyztužený polyesterovými vlákny

Kunar  et  al.  (1999)  prováděl  testy  na  hlinitém  písku  vyztuženém  polyesterovými  vlákny

o délce 30 mm. Soudržnost nevyztužené zeminy byla 63 kPa, úhel vnitřního tření 32 ° a optimální

vlhkost 9,2 %. Bylo zjištěno, že objemové hmotnosti vyztužených a nevyztužených vzorků se příliš

neliší. Objemová hmotnost vyztuženého vzorku poklesla z 19,1 kN/m3 asi o 0,1 kN/m3. Vzorky byly

testovány také ve smykovém krabicovém přístroji pod normálovým zatížením 25 kPa až 100 kPa

rychlostí  1,25  mm/min.  Nejvyšší   podíl  výztuže  byl  0,4  %  hmotnostní.  Výsledky  testů  shrnuje

tabulka 7.

obsah výztuže 
(%)

vrcholový úhel 
vnitřního tření 
(°)

soudržnost (kPa)

0,0 32 15

0,1 36 16

0,2 39 16

0,3 40 17

0,4 41 17

Tab. 7: výsledky testování podle Kunar et al. (1999)

 6.3.4 Využití vláken papyru

Al-Adili  (2011)  provedl  výzkum  na  zemině  vyztužené  vlákny  papyru.  Nejedná  se  sice

o materiál běžně dostupný na našem území, výzkum však poskytuje cenný náhled na vyztužování

organickými vlákny. Autor našel  inspiraci  nejen v lidských stavbách, ale také ve stavbách zvířat,

jakými jsou ptačí hnízda, či v břehovém valu zpevněném kořeny rostlin. Hlavní výhodu v použití

rozptýlené  výztuže  oproti  vyztužení  pásy  geotextilie  vidí  autor  v  zachování  izotropie  pevnosti

materiálu a zamezení vzniku potenciálních ploch nespojitosti.  Biodegradibilitu papyru vidí  autor

naopak  jako  výhodu,  neboť  nedochází  ke  vzniku  objemného  odpadu  v  případě  následných

stavebních úprav. V případě potřeby zvýšit trvanlivost pak autor navrhuje impregnaci fenolem nebo

bitumenem. Násypy a hráze z vyztužených zemin mohou být podle autora cenově výhodnější než

stejná konstrukce tvořená dovezenými kameny, popsána je však situace v Iráku. 
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Testy byly provedeny na zemině se 79% zastoupením prachových částic. Listy papyru, rostliny

rostoucí volně v močálech v zemích s horkým klimatem, byly vysušeny a nadrceny. Použity byly

zlomky, které prošly sítem s okem 1,5 mm a neprošly sítem s okem 0,5 mm. V případě tohoto

výzkumu bylo použito dávkování v objemových procentech, byly připraveny vzorky s 5 %, 10 %,

15 % a 25 % objemovými.  Optimální  se ukázal  přídavek 10 %. Nutno podotknout,  že se jedná

o značný přídavek, ačkoliv  vyšší  objemové procento odpovídá nižšímu hmotnostnímu procentu,

protože  výztuž  má  nižší  objemovou  hmotnost  než  zemina.  V  příspěvku  není  uvedeno,  jakým

způsobem byl měřen objem papyru. Je zřejmé, že jiný objem bude mít volně sypaný a stlačený

vzorek.  Z porovnání objemových hmotností vzorků vyplývá, že 25 % objemových odpovídá zhruba

10 % – 13 % hmotnostním. Byl použit krabicový smykový přístroj o rozměrech 70 mm a 20 mm.

Normálové tlaky byly 100, 200 a 400 kPa a rychlost smýkání byla 0,05 mm/min (0,00083 mm/s,

německý standart DIN 18137). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 8.

obsah vláken 
(% objemová)

0 5 10 15 25

c (kPa) 1,0 8,5 17,5 11,8 11,8

φ (°) 31,8 32,4 35,8 35,2 35,7

Tab. 8: výsledky testů podle Al-Adili (2011)

Jako optimální  se ukázalo přidání 10 % objemových, nižší  i  vyšší  přídavek vykazoval  horší

vlastnosti. Obdobné výsledky ukázalo testování v edometru. Deformační modul pro 10% přídavek

byl 685 MPa, zatímco vzorek bez příměsi a vzorky s jiným procentuálním zastoupením vykázaly

deformační modul kolem 460 MPa. Papyrus může také příznivě působit z hlediska odvodu vody

z konstrukce a tím pádem přispívá k rychlejší konsolidaci.

 6.3.5 Využití lidských vlasů k vyztužení zeminy

V odborné literatuře se setkáváme s několikerými přístupy ke zkoumání zemin vyztužených

vlákny. Patrně nejkurióznějším příspěvkem, který se během rešerše objevil, publikoval Butt (2015).

Zkoumá  možnost  vyztužení  jílovité  zeminy  pomocí  lidských  vlasů,  pracovně  označených  HHF

(human hair fiber). Uvádí, že výztužný materiál je snadné sehnat a zároveň jeho využitím dojde

k jeho bezpečné přeměně z odpadu na součást stavebního materiálu. Ovšem prakticky si lze jen
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těžko představit, že takové zlepšení najde využití jinde než při výstavbě násypu v blízkosti kasáren,

které přijímají  velké množství  kučeravých branců. Byly použity  vlasy o průměrné délce 25 mm

s průměrem 0,05 mm. Testy  odhalily,  že se pevnost  zeminového kompozitu zvýšila  a  také bylo

omezeno popraskání vzorku.

Nejzajímavější na lidských vlasech z hlediska použití k vyztužení zemin je fakt, že se jedná

o přírodní materiál, který ovšem na rozdíl od ostatních přírodnin nepodléhá biodegradaci. Vlas je

tvořen především keratinem, tj. proteinem s velkým zastoupením síry (5 %). Autor zkoušel obsahy

vláken 0,5 %, 1,0 % , 1,5 % , 2,0 %  a 2,5 %, přičemž jako nejlepší se ukázal 2% podíl HHF v  zemině.

Došlo k nárůstu pevnostních parametrů a také ke zlepšení výsledků CBR testu.

 6.4 Mechanismy působení vláken v zemině

 6.4.1 Efekt délky vláken

Voltr (2012) prováděl v rámci studentské vědecké odborné činnosti testy (SVOČ) na písčitém

jílu s rozptýlenou výztuží ze syntetických vláken o délce 70 mm. Uvádí, že v případě edometrického

testování  došlo  po  přidání  výztuže  ke  zmenšení  edometrického  modulu.  Dále  prováděl  testy

na smykovém krabicovém přístroji s rozměrem krabice 100 mm a 26 mm s nastavenou rychlostí

smýkání 0,5 mm/s (hodnota dle autora). Byly porovnávány zeminy bez výztuže a dále s 0,5 %, 1,0 %

a 1,5 % hmotnostními přidané výztuže. Výsledkem testu byly, jak sám autor přiznává, velice vysoké

pevnostní  charakteristiky  uvedené  v  tabulce  9 (nutno  brát  s  rezervou).  Autor  přičítá  vysoké

hodnoty rozměrům krabicového přístroje. Vlákna, která mohla zasahovat až přes 70 % rozměrů

přístroje, ovlivňovala relativní  velikost smykové plochy. Smykové zatížení se rozkládalo prakticky

do celého  prostoru  zkušebního  vzorku,  což  neodpovídá  reálné  situaci.  Z  pokusů  plynou  cenná

ponaučení: je vhodné přizpůsobit velikost výztuže rozměrům krabicového přístroje a dostatečně

zpomalit rychlost smýkání.
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obsah vláken (%) 0,0 0,5 1,0 1,5

c (kPa) 0 70,5 217,5 323

φ (°) 33,22 40,93 29,77 42,52

Tab. 9: výsledky testování podle Voltra (2012)

 6.4.2 Odůvodnění dilatantního chování zeminy

Experimenty, které provedl Anagnostopoulos (2012), ukázaly, že nárůst smykové pevnosti je

daleko vyšší u nižších normálových tlaků (50kPa), než u tlaků 100 kPa a 200 kPa. Tento jev byl

potvrzen také dalšími testy. Byla vyslovena domněnka, že spolupůsobení mezi zeminou a vlákny

je založeno na dilatanci. Náhodně rozmístěná vlákna působí jako prostorová síť, která zachycuje

zrna.  Zemina odolává  tlaku  smýkání  při  relativně  malých  deformacích.  Při  postupném nárůstu

deformací dochází k přeskupení a natáčení částic, čímž dojde k mobilizaci tahové pevnosti vláken.

Tato pevnost následně pomáhá vzdorovat působící síle. Po dosažení vyšších normálových napětí

dojde k omezení přeskupování částic, následkem toho vlákna "sklouzávají" z povrchu zrn, tj. ztrácí

přímý kontakt a nejsou schopny přenášet obdobně velké tahové napětí.

Přidání  vláken  do  vzorku  způsobilo,  že  vzorky  vykazovaly  jasně  dilatantní  chování  a

charakterem  se  blížily  ulehlým  zeminám.  Přítomnost  vláken  jasně  omezila  tendenci  zeminy

ke smršťování pro případ všech aplikovaných normálových tlaků. Chování může být způsobenou

"zahuštěním" zeminové matrix. Vlákna na smykové ploše působí jako překážky proti smýkání a ta,

která  prochází  napříč  smykovou plochou spolupůsobí  proti  rozvoji  ostatních  dílčích  smykových

ploch tak, že přenáší část smykového napětí a přetvoření do oblastí dále od hlavní smykové plochy,

kde  jsou  tato  vlákna  uchycena  v  hmotě  zeminy  díky  umístění  vláken  mezi  zeminovými  zrny.

Tato část náhodně orientovaných vláken způsobí rozšíření  smykové plochy. V rozšířené smykové

zóně  dochází  k  přeskupení  a  destrukci  zeminových  zrn,  což  může  být  důvodem  zřetelně

dilatantního  chování.  I  další  výzkum  (Sadek  et  al.,  2010)  potvrdil  dilatantní  chování,  v  tomto

případě u písků. Tendence se potvrdila u všech aplikovaných normálových tlaků a větší dilatace se

projevila u vzorků s delšími vlákny.
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 6.4.3 Detail na rozhraní vláken a zrn

Na  obrázku  3 je  patrná  struktura  zeminy  s  promíšenou  rozptýlenou  výztuží  ve  smyku.

Anagnostopoulos (2012) poznamenává, že rozptýlená výztuž působí jako prostorová síť, jejíž tvar je

držený menšími zeminovými zrny. Po testech nebylo pozorováno žádné porušení vláken, což svědčí

o  tom,  že vláknitá  výztuž  ustála  namáhání  ve  smykovém krabicovém přístroji  bez  výraznějšího

protažení a deformace samotného materiálu vláken. Dříve dochází k vytržení vlákna ze sevření zrn,

než k přerušení vlákna. 

Na dalších převzatých obrázcích pořízených pomocí mikroskopu si lze povšimnout zajímavých

detailů. Na obrázku 4 je detail povrchu umělohmotného vlákna se zbytky jílovitých částic. Snímek

byl pořízen po testu a vypovídá o tom, že mezi vláknem a hmotou zeminy existuje dobrá vazba.

Je třeba ovšem poznamenat, že testy byl provedeny s prachovým jílem. Na jiných typech zemin

s menším obsahem jílovitých částic k tomuto typu vazby nebude docházet. Obrázek  2 odhaluje

detail  povrchu vlákna s  patrnými vrypy a prohlubněmi,  které způsobily dosedající  tvrdé částice

písku  nebo  prachu.  Poměrně  tvrdší  částice  se  během konsolidace  vzorku  protlačují  do  hmoty

vláken a obrušují nejsvrchnější vrsty výztuže. Tyto vpichy zvyšují drsnost povrchu vlákna a způsobují

lepší zaklesnutí vlákna v hmotě zeminy. 

Obr.  2: patrný vryp ve výztužném vlákně způsobený ostrým zrnem a vzniklý během

smýkání ve smykovém přístroji (Anagnastopoulos, 2012)
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Obr. 4: mikroskopický detail ulpívání částic jílu na výztužném vlákně (Hejazi, 2012)

Obr. 3: zemina vyztužená vlákny s patrnou smykovou plochou (Anagnastopoulos, 2012)
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 6.4.4 Tahová pevnost vyztužené zeminy

Tang (2016) prováděl testy tahové pevnosti vyztužených zemin. Použil k tomu formu ve tvaru

připomínajícím kostku zámkové dlažby nebo dva zvony spojené vrcholy. Tato forma je v zúženém

středu přerušená a umožňuje řízené přetržení vzorku. Zemina je pěchována do formy moždířem.

Zkoušená zemina byl  málo plastický jíl,  CL podle klasifikace USCS.  Přidána byla polyproplenová

vlákna o délce 12 mm a průměru 0,048 mm. Testy prokázaly logický předpoklad, že vyšší obsah

vláken znamená vyšší pevnost v tahu. U nevyztužených vzorků došlo k okamžité ztrátě pevnosti

v tahu ihned po začátku testu, zatímco u vyztužených vzorků i  po přetržení zůstávala reziduální

tahová  pevnost,  která  se  postupně  snižovala  s  postupující  deformací.  Také  vyšší  objemová

hmotnost,  tj. vyšší stupeň zhutnění vedl k lepší mobilizaci tahové pevnosti vláken a tím pádem

k celkově lepším tahovým vlastnostem. 

Byla sledována pevnost v tahu u vzorku s optimální vlhkostí 16,5 % a objemovou hmotností

v suchém stavu 1700 kg/m3.  Po zvýšení podílu výztuže z 0 % na 0,2 % došlo ke zlepšení tahové

pevnosti o 52 %. Po pokusu byla zpětně analyzována vlákna. U některých došlo k přetržení, u jiných

k prodloužení.  Výsledná průměrná délka vlákna byla 14 mm v porovnání  s původními  12 mm.

Během deformace tedy převládalo prodloužení.

Testovaná zemina je  převládajícím typem zeminy  na  dolním a  středním toku čínské řeky

Jang-c-tiang.  Často  je  tato  zemina  využívána  ve  výstavbě.  Jedná  se  o  říční  sediment,  který

v obdobích  sucha  vysychá  a  na  plochách  pokrytých  tímto  materiálem  vznikají  výsušné  trhliny.

Z toho  důvodu  byl  výzkum  zaměřen  také  na  možnosti  omezení  výsušných  trhlin  po  přidání

rozptýlené  výztuže.  Vzorek  s  0,25  %  hmotnostními  přidané  výztuže  vykázal  snížení  výskytu

povrchových  trhlin  o  51  %.  Trhliny  byly  také  výrazně  užší  a  kratší  a  v  porovnání  se  vzorkem

bez výztuže tvořily méně propojenou síť.  Porovnání trhlin je patrné na obrázku 5.

Tato vlastnost může být prakticky využita i v našich podmínkách. Zejména během suchých lét,

jaká  Česká  republika  zažila  v  posledních  rocích,  najdou  vlákny  vyztužené  zeminy  uplatnění

v povrchových  úpravách  zemních  těles.  Pro  představu  použijme  příklad  silničního  násypu

dokončeného na konci jara. Rekultivační ornice má nízkou kvalitu nebo je jí málo. Násyp je proto

pokryt  jílovitou  zeminou  s  nízkým  obsahem  organické  hmoty  a  je  zatravněn  hydroosevem.
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Následuje však horké léto, jíl vyschne a vznikají tahové trhliny. V zemině bez výztuže vznikají široké

trhliny, které soustřeďují odtok z přívalových srážek, čímž vznikají preferenční dráhy soustředěného

odtoku,  vzniká  rýžková  eroze  a  svah  je  poničen.  Přidání  výztuže  omezí  vznik  thlin,  nedochází

ke smyvu travních semen, vegetace prospívá a rekultivace je na dobré cestě. V tuto chvíli je však

ponechána  stranou  otázka  ekologičnosti  řešení.  Vnos  malých  úlomků  plastové  výztuže

do ekosystému by měl být dále zkoumán. Je třeba zajistit, aby tyto úlomky byly inertní vůči živým

organismům. Na druhou stranu i v případě plošných geotextilních výztuží  dochází  k uvolňování

úlomků  nepřírodních  materiálů.  Pokud  je  vláknová  výztuž  v  zemině  dobře  integrovaná,  lze

odhadovat, že míra uvolňování bude řádově srovnatelná s plošnými výztužnými prvky.

Obr.  5: Detail  vzniku výsušných trhlin; vlevo nahoře materiál bez výztužných

vláken, směrem doprava dolů se obsah vláken zvyšuje (Tang, 2014)
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 6.5 Matematický popis vyztužených zemin

 6.5.1 Sestavení rovnic

Li et al. (2013) se pokusili najít funkci, která by aproximovala pevnostní charakteristiky zeminy

v závislosti na typu a množství přidaných výztužných vláken. Tito výzkumníci vidí uplatnění zeminy

zlepšené rozptýlenou výztuží v lokálních opravách svahů. Uplatnění materiál najde také při realizaci

mělkých pokryvných vrstev, kde je obtížné nebo nevýhodné instalovat geomříže nebo geotextilie.

Pevnost  kompozitní  zeminy  sestává  ze  dvou  částí.  První  je  smyková  pevnost  původní  zeminy,

druhou je tahové napětí přenášené mobilizovanými vlákny. Výzkumníci provedli testy na triaxiálním

přístroji  a testy vytržení vláken, což jim umožnilo oddělit  dvě zmíněné složky. Jejich cílem bylo

zjistit, zda je pro účely projektu vhodnější používat vrcholovou nebo reziduální smykovou pevnost.

V citované práci byla navrhnuta rovnice, která odděluje oba komponenty vzdorující  smykovému

zatížení:

τ=τ soil+α . t=c+σn . tan(ϕ)+α . t (7)

kde:

τ celková smyková pevnost (kPa)

c soudržnost nevyztužené zeminy (kPa)

φ úhel vnitřního tření nevyztužené zeminy (°)

δn normálové napětí (kPa)

α empirický koeficient vyjadřující orientaci vláken (---)

t tahové napětí přenášené vlákny
tahová síla na objemovou jednotku zeminy

(kPa)



 Kapitola 6  - Rešerše laboratorních testů

Hodnota parametru t je  dovozená od způsobu porušení  vzorku.  Při  nízkých normálových

napětích  dochází  k  vytržení  vláken  z  hmoty  zeminy,  parametr  je  označen  tp podle  anglického

pullout.  Pokud je  element  zatížen  vyšším normálovým  zatížením,  předpokládají  autoři,  že  jsou

vlákna pevně zaklíněna mezi zeminová zrna a k jejich vytržení nedojde. Deformace vzorku je pak

umožněna díky elongaci vláken, které jsou zatíženy tahem. Tento parametr je označen tt  , index je

zkratka anglického tension. 

Li  et  al.  (2013)  odvozují  hodnotu  parametru  tp pomocí  koeficientů  analogických

ke koeficientům používaným ve výpočtu plošných vyztužení zeminy (geotextilní  pásy, geomříže),

dále ve výpočtu vystupuje procentuální zastoupení výztužných vláken ve vzorku χ.

t p=χ .μ .(c i ,c .c+c i ,ϕ. tanϕ .σn , ave) (8)

c i ,c=
a
c (9)

c i ,ϕ=
tan δ

tanϕ (10)

kde:

χ podíl výztužných vláken v zemině v objemových procentech (---)

μ poměr délky a průměru vlákna (---)

σn, ave průměrné normálové napětí zatěžující vlákna (kPa)

ci, c interakční koeficient pro soudržnost (---)

c i, φ interakční koeficient pro úhel vnitřního tření (---)

a adheze působící proti smýkání na rozhraní vlákna a zeminy (kPa)

tan δ tření působící proti smýkání na rozhraní vlákna a zeminy (---)
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Parametr  tt stejný  autor  odvozuje  z  poměrného  zastoupení  vláken  ve  vzorku  a  tahové

pevnosti jednotlivých vláken.

tt=χ .σf ,ult (11)

kde:

σf, ult tahová pevnost výztužných vláken (kPa)

Následně je obecná rovnice (7) upravena na přímé vyjádření smykové pevnosti ve formátu,

který je známý z klasické mechaniky zemin. Hodnoty soudržnosti a smykového tření jsou nahrazeny

zástupnými hodnotami s vyšší hodnotou, které v sobě integrují  pozitivní  efekt vyztužení vlákny.

Uveden  je  tvar  jak  pro  nižší  normálové  napětí,  které  je  charakterizováno  vytržením  vláken,

tak pro vyšší,  které  je  typické  protažením  a  případně  přetržením  vláken.  Idea  je  přehledně

zachycena na grafu na obrázku  6.  Zde je  vyobrazena obálka Mohrových kružnic  pro diskrétní  i

integrovaný přístup k výpočtu smykových pevností kompozitního materiálu. Na vodorovné ose jsou

hodnoty pro zmíněné vyšší a nižší normálové napětí odděleny pořadnicí σ n, crit .

Upravené rovnice pro σ n menší než σ n, crit  mají tvar:

τp=ceq, p+( tanϕ)eq , p .σn (12)

ceq, p=(1+α .μ .χ .c i ,c ).c (13)

( tanϕ)eq , p=(1+α .μ . χ .c i ,ϕ) . tanϕ (14)

Upravené rovnice pro σ n větší než σ n, crit  mají tvar:

τ t=ceq ,t+( tanϕ)eq ,t .σn (15)

ceq, t=c+α .χ .σf ,ult (16)

( tanϕ)eq ,t=tanϕ (17)



 Kapitola 6  - Rešerše laboratorních testů

 6.5.2 Verifikace rovnic

Li et al. (2013) provedli dvě série testů na triaxiálních přístrojích.  I v případě těchto testů byly

vzorky  míchány  ručně.  První  série  byla  zaměřena  na vliv  obsahu  a  tvaru  vláken  na  smykové

vlastnosti.  Průměr  vzorku  byl  71  mm,  výška  142  mm.  Komorový  tlak  byl  35,  70  a  140  kPa.

Testy probíhaly za odvodněných konsolidovaných podmínek (CD).  Byla  použita vlákna s lineární

hustotou 360, resp. 1000 denier, což odpovídá 0,36 kg, resp. 1 kg na 9 km délky vlákna. Protažení

při porušení těchto vláken je zhruba 10 – 20 %, pevnost v tahu 425 MPa. Byl testován obsah vláken

0,2 % a  0,4% hmotnostních.  Využita  byla  zemina zatříděná jako špatně zrněný písek  (SP podle

USCS). Jeho parametry bez rozptýlené výztuže jsou 6,1 kPa v soudržnosti a úhel vnitřního tření

rovný 34,3°.

Druhá série porovnávala vlastnosti vzorků hutněných na rozdílnou objemovou hmotnost a

probíhala na větších vzorcích pod komorovým tlakem 50, 115 a 210 kPa. Zde byl  použit písek,

tentokrát s nulovou soudržností a úhlem vnitřního tření rovným 31°.

Z  důvodu,  že  Li  et  al.  (2013)  používali  k  testování  písek,  u  něhož  nelze  počítat  s  adhezí

zeminových zrn na povrch vlákna, je koeficient c i, c rovný nule. Stejně tak tomu bude v případě čistě

sprašových hlín a popílků. O výskytu adheze lze mluvit až v momentě, kdy je v zemině výrazněji

zastoupen jíl. Pro výpočet koeficientu c i,  φ byl ve zmíněném výzkumu využit test vytažení vlákna.

Jediné  vlákno  bylo  čelistmi  vytahováno  ze  vzorku,  který  byl  shora  zatěžován  postupně

pro jednotlivé  pokusy  72 kPa  až  360  kPa.  Průřez  vlákna  byl  kvůli  zjednodušení  považován

za kruhový. Síly potřebné k vytažení jediného vlákna byly asi  4 N pro zatížení  72 kPa a asi  8 N

pro zatížení  360 kPa.  Pomocí obvodu a efektivní  délce vlákna,  v  tomto případě rovné 152 mm,

bylo možné  dopočítat  tření  na povrchu  vlákna  a  tím  pádem  i  koeficient  c i,  φ  .  Výsledkem  je

doporučení,  které  koresponduje  i s výsledky  jiných  výzkumníků,  a  sice  že  pro  komorové  tlaky

0 až 210 kPa je vhodné použít  c i, φ rovno 0,8.  Tato hodnota vystupuje také v dalších výpočtech,

jejich cílem bylo ověřit platnost výše zmíněných rovnic.
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 6.5.3 Diskuze orientace vláken

Dále  rešeršovaný  článek  diskutuje  vhodnou  hodnotu  koeficientu  α z  rovnice  (7),  který

popisuje orientaci vláken vzhledem ke smykové ploše. Jako vhodná hodnota je jinými odborníky

navrhována hodnota α rovna 1,0 pro náhodně orientovaná vlákna. Jinými slovy se jedná o ideální

konstelaci  vláken  vzhledem  ke  smykové  ploše,  teoreticky  jsou  do  přenosu  tahových  napětí

zapojena  všechna  vlákna.  Tato  situace  je  nereálná,  protože  náhodně  orientovaná  vlákna  sice

přenesou  napětí  z  jakokoliv  orientované  smykové  plochy,  nikdy  však  nemůže  dojít  k  úplnému

zapojení  všech  vláken.  Li  et  al.  (2013)  přesto  navrhuje  použít  zmíněnou  hodnotu  zřejmě

za předpokladu, že k úpravě výsledné hodnoty dojde pomocí ostatních parametrů. Zmiňuje také

výzkum, který k předpovědi správných výsledků použil hodnotu α rovna 0,4. Z podstaty problému

plyne, že pro reálný případ nelze určit přesněji hodnotu tohoto parametru, neboť nelze znát přesné

rozmístění  všech vláken vzhledem k celé  smykové ploše.  Tento  parametr  může najít  uplatnění

v momentě, kdy je předpokládáno, že došlo k nevhodnému uložení výztužných vláken působením

vlastní tíhy a procesu hutnění, tj. že jsou vlákna uložena paraelně ke smykové ploše.

 6.5.4 Průběh smykové pevnosti

Ačkoliv smyková pevnost rostla v závislosti na obsahu přidaných vláken, zůstává první úsek

pracovního diagramu shodný pro všechny vzorky.  Pokusy provedené  Li  et  al.  (2013) ukazují,  že

k deformaci o velikosti zhruba 1,2 % došlo shodně při smykovém napětí 450 kPa (při komorovém

tlaku 210 kPa). Dále se již křivky grafu odklánějí a vyšší vrcholové smykové pevnosti dosahují vzorky

s  vyšším  obsahem  vláken.  Maximální  pevnosti  bylo  dosaženo  při  deformaci  zhruba  10  %.

Tuto skutečnost  vysvětluje  autor  tak,  že  výztužná  vlákna  musí  být  vystavena  určité  deformaci,

než dojde  k  jejich  zaklesnutí  a  upevnění  mezi  zrny  zeminy  a  je  mobilizována  tahová  pevnost.

Do jisté hraniční hodnoty deformace dochází jen k volnému přeskupování zrn a výztužná vlákna

v prostoru sklouzávají na energeticky výhodnější pozice, než aby došlo k jejich propojení s hmotou

zeminy. 

Z  pokusů  vyšlo  najevo,  že  k  plné  mobilizaci  tahové  pevnosti  vláken  je  zapotřebí  větší

deformace,  než  je  deformace  ve  chvíli  dosažení  vrcholové  smykové  pevnosti.  Rozlišení  mezi
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vrcholovou  a  reziduální  smykovou  pevností  je  podstatné  zejména  u  ulehlých  konsolidovaných

zemin. Bavíme-li se o použití vrcholové nebo residuální smykové pevnosti v nastíněném diskrétním

modelu, kde je pevnost kompozitní zeminy rozdělena na pevnost původní zeminy a pevnost vláken

a deformace mobilizující pevnost vláken výrazně převyšuje deformaci vrcholové smykové pevnosti,

rozhoduje o příspěvku do modelu reziduální smyková pevnost (nikoliv vrcholová) (Li et al. , 2013).

Autor rozděluje deformaci vzorku na dvě části, sice na část, kde nedochází k úplné mobilizaci

tahové  pevnosti  vláken,  ale  je  dosaženo  vrcholové  smykové  pevnosti,  a  na  část  s  plně

mobilizovanými vlákny se zeminou ve stavu reziduální  smykové pevnosti.  Koncepčně je  situace

zachycena na obrázku 6. Je navrženo výraz z rovnice (7) zodpovědný za pevnost vláken přenásobit

koeficientem  vypovídajícím  o  stupni  mobilizace  vláken.  Tento  koeficient  jinými  slovy  vypovídá

o aktuální  vazbě mezi  vlákny a zeminou. Dobrá vazba minimalizuje posun vlákna uvnitř hmoty.

Zpětnou  kalkulací  autor  zjistil,  že  tento  koeficient  by  měl  mít  hodnotu  0,6  –  0,7,  tedy  že

při deformaci,  při  které  by  nevyztužená  zemina  dosáhla  vrcholové  smykové  pevnosti,  je

mobilizováno a smykovému tlaku vzdoruje 60 % až 70 % vláken. Plné mobilizace vláken je dosaženo

až u vyšších deformací.

U  méně  vyztužených   a  dobře  zhutněných  vzorků  se  smyková  pevnost  řídí  hodnotou

vrcholovou (nejen samotné zeminy, ale s přičteným příspěvkem částečně mobilizovaných vláken) a

s narůstající deformací lze očekávat pokles smykové pevnosti. U relativně více vyztužených zemin

podobně  hutněných  je  smyková  pevnost  v  oblasti  velkých  deformací  naopak  typicky  vyšší

než v bodě původní vrcholové smykové pevnosti nevyztužené zeminy. Výpočtová smyková pevnost

se tak odvozuje z reziduální smykové pevnosti.

Obr. 6: graf schematicky vymezující smykovou pevnost vláken a zeminy s vyznačeným

kritickým bodem plné mobilizace tahové pevnosti vláken (Li, 2014)



 Kapitola 7  - Vlastní laboratorní práce

 Kapitola 7  - Vlastní laboratorní práce

V další  části  bude popsáno provedení laboratorních pokusů včetně chyb a slepých uliček.

Pro autora této práce byly pokusy v laboratoři velice přínosné, protože praktická práce odhalila

obtíže testování a inspirovala k případným zlepšením. V některých případech bylo nutné odklonit

se z praktických důvodů od normy. Autor si  je některých těchto nepřesností vědom a upozorní

na ně níže. Kompromisy vznikly ať už z důvodů časových nebo z důvodu nedostatku materiálů a

pomůcek.  Zároveň  však  došlo  k  diskuzi  každého  provedeného  kompromisu  a  ve spolupráci

s vedoucím práce byla probrána velikost chyb, které se kvůli kompromisům mohly vyskytnout.

Byly provedeny následující zkoušky: 

a) obecný  popis  elektrárenského  popílku,  zatřídění  materiálu  a  mikroskopování  detailu

struktury

b) stanovení  křivky  zrnitosti  popílku  před  pokusy  a  po  zatížení  ve  smykovém  krabicovém

přístroji

c) Proctorova standartní zkouška zhutnitelnosti

d) zkouška únosnosti CBR s různým množstvím výztuže

e) zkoušky na krabicovém smykovém přístroji s různým množstvím výztuže

f) zkoušky stlačitelnosti v edometru s různým množstvím výztuže

g) vyhodnocení anizotropie materiálu a uložení vláken ultrazvukem a CT (plus příprava rozřezů)

h) testování  popílku  s  obsahem  nově  navržených  typů  výztuží  (ježek  z  tzv.  husího  krku,

PP provázek s uzlíky, ježek z vazačského drátku, čtvercový element z geomříže) a testování

odolnosti těchto výztuží



 Kapitola 7  - Vlastní laboratorní práce

 7.1 Obecný popis materiálu

Testování začalo samotným seznámením s materiálem. Testovaný popílek pochází z odkaliště

mělnické elektrárny, kde byl odborně odebrán pod vedením Jana Valenty pomocí vrtné soupravy

instalované na nákladním automobilu Praga V3S.  Za poskytnutí  materiálu  patří  panu Valentovi

velký dík. Popílek byl uskladněn v laboratoři geotechniky částečně v zalepených igelitových pytlích,

částečně v neporušeném stavu v plastových vzorkovnicích vyrobených z instalatérských trubek a

dále  také  zalepených  v  igelitovém  pytlíku.  U  zabalených  vzorků  bylo  ponecháno  co  nejmenší

množství vzduchu, aby byla zachována vlhkost v přirozeném stavu. 

Popílek vyložený ze vzorkovnice je částečně hrudkovitý,  hrudky však nejsou příliš pevné a

po stisknutí se rozpadají. Barva je šedá až světle šedá, po vysušení dále zesvětlí. Materiál obsahuje

v malém množství také kousky strusky, které lze od popílku vizuálně snadno rozeznat. Struska je

lehký pórovitý materiál hnědé barvy, který je zapečený v nepravidelných oblých tvarech. Detail této

příměsi je na obr. 7. Vzorkovnice obsahovaly materiál z různých míst a úrovní odkaliště (dle popisu

na obalu), tím pádem byl obsažen materiál různých zrnitostí. Plavení na odkališti probíhá pomocí

přívodních trubek, kterými je přiváděna směs vody a popílku. Hrubší  částice sedimentují  přímo

u výtoku,  jemnější  zůstávají  ve  vznosu a jsou doplaveny dál.  V jedné ze vzorkovnic  byl  nalezen

soudržný jemnozrnný materiál s patrnou vrstevnatostí. Tento vzorek bylo před vysušením nutné

dlátem rozkrájet  na  menší  kusy.  Lze  předpokládat,  že  soudržnost  byla  zachována  díky  obsahu

nejjemnějších  částic  a  značnému  obsahu  vody  (odběr  byl  zřejmě  proveden  pod  HPV).

Vrstevnatost je zachycena na obr. 8. Materiál byl postupně sušen při 105 °C na plechových pekáčích

a mísách. Vysušení proběhlo relativně rychle, protože materiál neobsahuje žádné jílovité částice,

které vážou vodu v hrudkách s nízkou propustností. Materiál byl vysušen, aby bylo možné následně

korigovat  vlhkost  přidáním  přesného  množství  vody.  Vysušený  materiál  byl  následně

homogenizován třesením v plastové krabici s víkem. Popílek v suchém stavu je extrémně prašný,

zejména přesypávání z jedné nádoby do jiné je značně nepříjemné. Lze doporučit materiál přesypat

co nejrychlejí za současného krytí otvoru víkem a dále nádobu co nejrychleji uzavřít. Nutností je

použití respirátoru. 
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Obr. 7: detail částic strusky přimíchaných v popílku

Obr. 8: patrná vrstevnatost popílku v přirozeném uložení (čerstvě po vyndání ze vzorkovnice)
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Materiál  byl  po  vysušení  skladován  v  zakoupených  plastových  kyblících  s uzavíratelným

víkem.  Pokud  se  předpokládalo,  že  zde  popílek  zůstane  delší  dobu,  byl  materiál  zabalen

do igelitových  pytlů,  z  nichž  byl  vytlačen  vzduch  a  až  následně  došlo  k  vložení  do  kbelíku.

Toto opatření mělo zabránit vysychání vzorku.

Vzorky vyztužené vlákny byly připravovány tak, že dodaná polypropylenová (PP) vlákna byla

nejdřív manuálně přestřižena v polovině,  aby získala požadovanou délku 12,5 mm. Ke zkrácení

došlo  z důvodu  přizpůsobení  rozměrů  vlákna  testovacím  zařízením.  Výztužná  vlákna  zachycuje

obr. 9. Objem moždíře Proctorova testu, stejně tak nádoby využívané ve smykovém přístroji je malý

a delší vlákna, která by dosahovala přes velkou část objemu, by zkreslila výsledek. Pro praktickou

aplikaci je na druhou stranu výhodnější zachovat delší vlákna, a to nejen kvůli časové náročnosti

krácení  vláken,  ale  především kvůli  lepší  interakci  vláken a  zeminy.  Přesně  navážené  množství

vláken bylo následně přidáno k připravenému množství popílku v plastovém kbelíku. Po uzavření

víka byla směs důsledně ručně prohnětena, čímž došlo k homogenizaci a rovnoměrnému rozložení

vláken. Následně bylo doplněno odměřené množství vody, díky čemuž bylo dosaženo požadované

optimální vlhkosti.

Povrch zhutněného vzorku s přídavkem výztužných vláken byl zkoumán pod mikroskopem.

Snímek zobrazující detail vlákna, na němž ulpívají zrna popílku, je na obr. 10. Obdobný snímek se

nachází v příloze A.
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Obr. 9: detail zkrácených polypropylenových vláken

Obr. 10: mikroskopické přiblížení detailu na styku výztužného vlákna a zrn popílku, 2
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 7.2 Stanovení základních charakteristik

První  provedená  zkouška  testovala  objemovou  hmotnost  v  přirozeném  stavu  a  vlhkost

v přirozeném uložení.  Pro tento účel  byly změřeny rozměry vzorkovnice, která byla až po okraj

naplněna  popílkem.  Dále  byl  zvážen  vlhký  vzorek  a  po  vysušení  suchý  vzorek.  Hodnota  je

orientační, protože rozměry vzorkovnice byly stanoveny s přesností cca 1 cm. Stanovení hodnoty

vlhkosti je přesnější, výše však bylo diskutováno porušení obalu vzorků. Objemová hmotnost volně

naplaveného  popílku  včetně  obsažené  přirozené  vlhkosti  je  896  kg/m3,  objemová  hmotnost

v suchém stavu je 709 kg/m3. Přirozená vlhkost ve dvou náhodně vybraných vzorkovnicích je 15 % a

26 %.

Hustota pevných částic se u čtyř určovaných vzorků pohybovala mezi 2117 – 2190 kg/m3.

Běžná  hustota  pevných  částic  pro  prach,  písky  a  písčité  hlíny  se  pohybuje  kolem  2650  kg/m3

(Weiglová, 2005), přičemž se od této hodnoty příliš neodchyluje. Nižší hodnota je dána popsaným

charakterem popílku. Zrna mohou být uvnitř dutá. V zpečených zrnech se nachází uzavřené póry

vyplněné  vzduchem.  Nízká  hustota  pevných  částic,  potažmo  objemová  hmotnost  mohou  být

vnímány  jako  velká  výhoda v  případě  zpětných  zásypů,  kdy  zásyp  vyvozuje  na  okolní  materiál

úměrně nižší zemní tlak.

Dále byl proveden zrnitostní rozbor. Platná norma pro stanovení zrnitosti zemin je norma

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušení, která nahradila

starší ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku. V souladu s normou byla použita síta

pro velikosti  zrn 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm a 0,063 mm. Následně byla kvůli

přítomnosti ojedinělých větších zrn strusky nejhrubší frakce prosáta ještě síty s velikostmi 4 mm a

8 mm. Nejdříve bylo prosáto větší množství zeminy (1113,8 g), aby bylo podchyceno zastoupení

hrubších frakcí. Předpokládalo se, že hrubou frakci tvoří jen malá část vzorku. Tato hmotnost však

neodpovídá požadavku z normy o maximálním zatížení sít, proto byl následně přesát ještě menší

vzorek (211,3 g), který požadavku vyhověl. Tyto vzorky jsou v grafu označeny jako  velký objem a

malý objem.
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Podsítný  zbytek  byl  testován hustoměrnou metodou založenou na Stokesově usazovacím

zákonu. Tuto zkouška prováděla laborantka Hana Landíková. Po nalití  do odměrného válce bylo

patrné rychlé usazování částic, což vypovídá o malém zastoupení nejmenších částic. Jílové částice,

které jsou definovány také specifickým způsobem vzniku, konkrétně srážením z roztoku, ve vzorku

nejsou žádné. 

Následně  byly  provedeny ještě  dvě  další  zkoušky  zrnitosti,  jejichž  cílem bylo  zjistit,  jestli

při hutnění během testu Proctor standart dochází k drcení zrn, případně v jaké míře. Vzorek před

drcením je v grafu označen jako původní materiál, materiál po testování jako  podrcený materiál.

Protokoly všech čtyř zkoušek jsou k nalezení v příloze A. Graf křivky zrnitosti je na obr. 11, základní

charakteristiky jsou shrnuty v tabulce 10.

 Střední velikost zrna je 0,065 – 0,080 mm u původního materiálu a 0,050 mm u podrceného

materiálu. Zrnitostní  křivku zkoumaného popílku lze dle předpokladů charakterizovat jako velmi

strmou. Číslo nestejnozrnnosti vychází 4 a 3, což je méně než limit 5 a jedná se tudíž o stejnozrnný

materiál.  Tento  typ bývá charakterizován jako nevhodný pro zakládání  (Weiglová,  2005),  právě

Obr. 11: křivky zrnitosti zkoumaného popílku
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proto  je  vhodné  uvažovat  o  příměsi  vláken,  které  ve  své  podstatě  rozšíří  zrnitostní  složení

materiálu.  Číslo křivosti  je 0,75, což leží  mimo interval  1 – 3, nejedná se tedy o dobře zrněný

materiál.

V testovaném materiálu prakticky není zastoupena štěrková složka g (částice větší než 2 mm).

Písčitá složka s tvoří přibližně 40 – 60 % hmotnosti vzorku, zbytek je zastoupen v jemných částicích

f. Ve vzorku nejsou přítomny jílové částice, jemné částice jsou tedy tvořeny výhradně prachovou

složkou m. Konzistenční meze nebyly určovány z důvodu absence jílových částic. 

Zatřídění  zeminy  je  provedeno  podle  systému  uvedeného  v  bývalé  normě  ČSN 73  1001

Základová půda pod plošnými základy, která ačkoliv již pozbyla platnost, uvedený sytém se stále

hojně používá. Dále je popílek zatříděn také podle platné normy ČSN EN ISO 14688 Geotechnický

průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin. Podle výše uvedeného lze zatřídit popílek

podle ČSN 73 1001 jako jemnozrnnou zeminu písčitou FS, konkrétně typ MS, tedy hlínu písčitou.

Norma  ČSN  EN  ISO  14688  přiřazuje  materiálu  označení  Si.  Po  zatřídění  je  možno  porovnat

charakteristiky  materiálu  s  typickými  charakteristikami  uvedenými  v  tabulce  v  příloze  normy

ČSN 73 1001.  Podle  stejné tabulky bylo také určeno Poissonovo číslo  ν,  které  bude používáno

v dalších výpočtech. Stanovená hodnota ν je 0,35.

Největší rozdíl v zrnitosti mezi původním a podrceným materiálem byl zaznamenán na sítu

0,063 mm, kde rozdíl  činil  10 %. Lze tedy tvrdit,  že během zkoušení mohlo proběhnout drcení

materiálu, změna ovšem není příliš jasná. Rozptyl na tomtéž sítu u tří zbylých původních vzorků je

totiž také zhruba 10 %. Vliv testování na drcení zrn lze tedy shrnout tak, že k drcení dochází, efekt

je však setřen celkovou nehomogenitou materiálu danou mimo jiné i místem odběru vzorku.
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vzorek 1, větší objem 2, menší objem 3, původní 
materiál

4, podrcený 
materiál

d10 --- --- 0,020 0,020

d30 --- --- 0,035 0,030

d50 0,080 0,070 0,065 0,050

d60 0,100 0,090 0,080 0,060

Cu --- --- 4 3

Cc --- --- 0,77 0,75

hmotnostní podíl 
složky f (%)

39 45 50 60

hmotnostní podíl 
složky s (%)

61 55 50 40

hmotnostní podíl 
složky g (%)

0 0 0 0

zatřídění  ČSN 73 
1001

MS

zatřídění  ČSN EN 
ISO 14688

Si

Tab. 10: zatřídění popílku podle zrnitosti
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 7.3 Proctorova zkouška zhutnitelnosti

Proctorova  zkouška  zhutnitelnosti  probíhala  na  základě  normy ČSN  EN  13286-2.

Protože nevyztužený  popílek  neobsahuje  částice  větší  než 16 mm,  bylo  možné  použít  moždíř

o průměru 100 mm a výšce 120 mm (typ A). Norma vyžaduje, aby byl pro každý hutnící pokus

použit  jiný  vzorek.  Předejde  se  tak  rozbití  zrn  ve  vzorku.  Z  důvodu  nedostatku  zkoušeného

materiálu bylo nutné používat tentýž materiál vícekrát. Použití dalších vzorků by mohlo způsobit

větší nepřesnost zapříčiněnou nehomogenitou materiálu na různých místech odkaliště a především

by způsobilo výrazné zpoždění  způsobené čekáním na doručení  nového materiálu.  Požadované

vlhkosti  bylo  dosaženo  přidáváním  přesně  naváženého  množství  vody  do  celého  vzorku  a

následným důkladným promíšením. Každá ze tří vrstev byla hutněna 25 údery pěchem o hmotnosti

2,5  kg.  Po  odebrání  horního nástavce byl  přesahující  kus  vzorku  seříznut  ocelovým pravítkem.

Následovalo  odebrání  malého  množství  vzorku  do  laboratorní  misky.  Tento  vzorek  sloužil

ke stanovení skutečné vlhkosti vzorku. 

Nevyztužená směs, tj. prostý popílek, byla testována při návrhových vlhkostech 16 %, 18 %,

20  %,  22  %,  24  %,  26  % a  28  %,  tj.  6  pokusů.  Vyztužená  směs  s  2  % vláken byla  testována

při vlhkostech 18 %, 20 %, 22 %, 24 % a 26 %. Protokol z měření je uveden v tabulkách v příloze A.

Maximální  objemové  hmotnosti  dosáhl  nevyztužený  vzorek  při  vlhkosti  22  %,  což  se  shoduje

s poznatky  Čihákové  (2014).  Vyztužený  vzorek  má  optimální  vlhkost  rovnu  24  %.  Maximální

objemová hmotnost při optimální vlhkosti nevyztuženého vzorku je 1078 kg/m3 u nevyztuženého

vzorku a 1126 kg/m3 u vzorku s 2 % výztužných vláken. Trend zvýšení optimální vlhkosti a objemové

hmotnosti u vzorků s výztužnými vlákny odpovídá předchozím výzkumům. 
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Obr. 12: graf zkoušky zhutnitelnosti popílku Proctor standart s a bez výztužných vláken
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 7.4 Testy CBR

 7.4.1 Popis testu

Test  CBR  (California  bearing  ratio)  zkoumá  odpor  zeminy  proti  pronikání  válcového

penetračního trnu s plochou hlavou. Průměr hlavy je 50 mm. Trn se vtlačuje do zeminy rychlostí

přibližně 1,27 mm/min až do dosažení hloubky penetrace rovné 10 mm. Zaznamenává se zatížení

na trnu ve stanovených hodnotách penetrace, a to po každém 0,5mm přírůstku. Vynesená křivka,

která zobrazuje vztah síly a penetrace, se porovnává se standardním typem křivky. Hodnota CBR se

udává  jako  procento  ze  standardní  hodnoty.  Rozhodující  jsou  hodnoty  pro  penetraci  rovnou

2,5 mm a 5,0 mm. Vyšší procento je hodnotou CBR. Pokud je počáteční část křivky konkávní, je

vyžadována  korekce  křivky.  Postup  zkoušení  představuje  norma  ČSN-EN 13286-47  Nestmelené

směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského� �

poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání� ,  více detailů nabízí starší

norma ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR).

Celkově bylo odzkoušeno 9 vzorků. První vzorek sestával z popílku bez vyztužení, 6 vzorků

bylo  vyztuženo zkrácenými  PP  vlákny  o  délce  12,5  mm.  Obsah  výztužných  vláken se  v  těchto

vzorcích  zvyšoval  postupně  od  0,5  %  do  3,0  % v  krocích  po  0,5  %.  Poslední  dva  vzorky  byly

pro srovnání vyztuženy 1 % a 2 % nezkrácených vláken, tj  v délce 25 mm. Souhrnný graf, který

zachycuje sílu potřebnou k protlačení trnu do dané hloubky je na obr.  13. Celkové výsledky jsou

v tabulce 11.
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 7.4.2 Výsledky testu

U nevyztuženého vzorku je dle očekávání síla potřebná k zaražení hrotu nejmenší. Vrchol se

nachází u zatlačení do hloubky 5 mm, kdy je k zatlačení zapotřebí 4 kN. Při dalším zatlačení dochází

ke ztrátě  pevnosti  materiálu  zřejmě  vlivem  narušení  struktury  a  síla  se  dostává  na reziduální

hodnotu 3 kN. Narušení struktury se projevuje také tvorbou trhlin kolem protlačení, jak je patrné

na obr.  16. S narůstajícím množstvím výztužných vláken mizí rozdělení odporu proti vnikání hrotu

na vrcholovou a reziduální  pevnost.  U objemu 0,5 % výztužných vláken je  stále patrné ustálení

na reziduální  hodnotě asi 6,5 kN, již ale není patrný vrchol pevnosti.  U obsahu 1 % výztužných

vláken  již  není  při  zaražení  hrotu  do maximální  hloubky  (10  mm)  patrná  reziduální  hodnota.

U vyšších obsahů výztužných vláken se křivka dále srovnává a blíží se více přímce. Okraje protlačení

jsou  po  přidání  výztuže  stabilnější  a  nedochází  ke  vzniku  trhlin.  Tento  stav  zachycuje  obr.  17.

Obr. 13: souhrné výsledky testů CBR
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Ke zvyšování pevnosti  docházelo jen do obsahu 2,5 % obsahu výztužných vláken, vzorek se 3 %

již vykázal  menší  odpor proti  zarážení hrotu.  V posledně jmenovaném vzorku se již  nachází  tak

velké  množství  vláken,  že  nedochází  ke zpevnění  materiálu,  struktura  materiálu  je  naopak

oslabena.

Na  grafu  na  obr.  14 je  patrné  srovnání  výztužného  efektu  dlouhých  a  krátkých  vláken.

Z výsledků je zřejmé, že délka vlákna hraje svou roli. Vzorky s nezkrácenými vlákny vykázaly větší

odpor proti vnikání hrotu. To je zřejmě způsobeno tím, že vlákna využívají delší vazebnou délku a je

proto zapotřebí větší síly k vytrhnutí z materiálu. Na posledně jmenovaném grafu je také dobře

vidět  výše   zmíněný  efekt,  a  sice  že  přírůstek  síly  potřebný  k  vniknutí  hrotu  se  u  vzorku

s 1% vyztužením s rostoucím průnikem hrotu snižuje, zatímco u 2% vyztužení se graf potřebné síly

více blíží přímce. Zmíněný efekt platí jak pro krátká, tak i pro dlouhá vlákna.

Výsledky testů jako procenta hodnoty CBR byly vyneseny do grafu na obr. 15. Oranžová čára

představuje  neupravené  výsledky,  červená  výsledky  opravené  vzhledem  ke  konkávnosti  křivky.

Zmíněné dvě křivky znázorňují pokusy se zkrácenými vlákny (12,5 mm). Zelená čára zastupuje testy

s  delšími  vlákny  (25  mm).  Pro směrodatnou  hodnotu  používanou  k  výpočtu  dosáhují  vzorky

s delšími vlákny o 1 % – 5 % lepších hodnot poměru CBR oproti vzorkům s krátkými vlákny. Data se

nejlépe podařilo proložit polynomickou křivkou, u níž dochází k rychlému nárůstu hodnoty CBR

v oblasti  0  –  1  %  vyztužení  a  přírůstek  hodnoty  CBR  se  zpomaluje  v  oblasti  1  %  -  3  %.

Popílek bez vyztužení dosáhl 20 % CBR, vyztužený materiál obecně dosahoval hodnoty 30 % - 40 %

CBR se středem kolem 35 % CBR. Jedná se tedy o 15 % nárůst hodnoty CBR, jinými slovy o zlepšení

odolnosti materiálu proti zatlačení hrotu díky vyztužení o 75 % (resp. 50 % - 100 % pro uvedené

rozmezí  30 % - 40 % CBR).

Vliv delší kotevní délky delších vláken je zachycen na obr.  18. Na rozdíl od krátkých vláken

dochází k narušení a potrhání okraje protlačení a deformaci tvaru prohlubně po pronikajícím trnu.
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obsah vláken
(%)

zkrácená vlákna
(12,5 mm)

zkrácená vlákna
(bez korekce)

dlouhá vlákna
(25 mm)

0,0 20,3 20,3 ---

0,5 30,5 30,5 ---

1,0 31,8 30,7 36,6

1,5 34,6 33,9 37,5

2,0 36,8 33,0 38,3

2,5 44,5 35,3 ---

3,0 39,9 34,0 ---

Tab. 11: výsledné hodnoty CBR v % pro směs popílku s různým množstvím PP vláken

Obr. 14: test CBR: srovnání výztužného efektu dlouhých a krátkých vláken
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Obr. 15: dosažené hodnoty CBR jednotlivých vzorků

Obr. 16: testování CBR - detail vzniku trhlin po okrajích vtlačení (0 % krátkých PP vláken)
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Obr. 17: testování CBR - detail zlepšení soudržnosti po okrajích vtlačení (1,5 % krátkých PP vláken)

Obr. 18: testování CBR - detail odprýskání popílku po okrajích vtlačení (2,0 % dlouhých PP vláken)
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 7.5 Testy na krabicovém smykovém přístroji

 7.5.1 Popis testu

Krabicový smykový přístroj je zařízení pro zjišťování smykových parametrů zeminy. Provedené

testy vycházely z normy ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení – laboratorní

zkoušky  zemin  –  Část  10:  Krabicová  smyková  zkouška.  Některé  z  předpokladů,  např.  rychlost

smýkání,  však  nebyly  splněny  z důvodu omezených možností  přítomného  smykového  přístroje.

Vzorky  byly  připraveny  při optimální  vlhkosti wopt.  Vzorek  byl  důsledně  promíchán,  aby  došlo

k rovnoměrnému rozložení  vlhkosti.  Do krabice  byla  umístěna tenká kovová podložka,  drenážní

destička,  následně  byl  do prostoru  umístěn  materiál  tak,  aby  množství  nad  a  pod  smykovou

plochou  bylo  přibližně  stejné.  Vzorek  byl  hutněn  ručně,  pomocí  dřevěného  válečku  a  pomocí

hutnící desky s úchytem. Na povrch byla také umístěna drenážní a distanční destička. Vzorek byl

přitížen a konsolidován pomocí připraveného závaží upevněného k hornímu víku smykové krabice.

Konsolidace  probíhala  přes  noc.  Rychlost  smýkání  byla  řízena  instalovaným  rezistorem  a  byla

rychlejší  než požaduje norma, konkrétně 0,075 mm/min. Také maximální  možná dráha smýkání

nebyla v některých případech dostatečná, neboť i přes značný posun horní části smykové krabice

nedosáhla  smyková  pevnost  maxima.  Byla  maximálně  využita  kapacita  deformetru,  včetně

nastavování  dotykové  plochy  hrotu  přídavnými  magnety.  Z  hlediska  experimentování  by  bylo

zajímavé zjistit, při jakém posunu již nedochází ke zvyšování smykové pevnosti.

Podle normy  ČSN CEN ISO/TS 17892-10 nesmí vzorek obsahovat zrna větší  než je šestina

rozměru smykové krabice. Proto při zkoušení výše popsaných variantních typů výztužných prvků

nebyly použity drenážní  destičky.  Přesto musely být výztužné prvky zmenšeny oproti optimální

velikosti  tak,  aby jejich rozměr nepřesáhl  cca 1,5  cm.  Tím vzniká nepřesnost  mezi  naměřeným

chováním  a  skutečným  chováním  kompozitu  s  optimální  velikostí  výztužných  prvků.  Autor  se

domnívá, že nezmenšené výztužné prvky by vykazovaly lepší pevnostní charakteristiky kompozitu. 
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 7.5.2 Testování různého obsahu výztužných vláken

Smyková pevnost testovaného materiálu nebyla ve většině případů rozdělena na vrcholovou

a  reziduální.  Situace  je  patrná  na  obr.  19.  S  postupující  deformací  smykové  napětí  postupně

konstantně narůstalo. V některých případech došlo k ustálení smykového napětí až při deformaci

14 mm, u dvou nižších stupňů normálového napětí se ustálilo při deformaci 1 – 3 mm. V případě

vyztužených vzorků je toto dáno kotevní délkou vláken v materiálu a také charakterem popílku,

který  se  chová  jako  kyprá  zemina.  Vyztužení  vlákny  výrazně  zvyšovalo  smykovou  pevnost  již

v prvních  fázích  deformace  do  1  mm.  Sklon  křivky,  znázorňující  smykovou  pevnost  jako  funkci

deformace  je  příkřejší  u  vyztužených  vzorků.  Za  povšimnutí  stojí,  že  při  nižších  normálových

napětích lépe odolává vzorek s 2 % výztuže, zatímco u vyšších normálových napětí lépe odolává

vzorek s 1 % výztuže. Při normálovém napětí 200 kPa vzorek s 1 % vláken také nejvýrazněji dosáhl

vrcholové smykové pevnosti, z níž následně poklesl na reziduální smykovou pevnost. Autor práce

předpokládá, že pokles smykové pevnosti po dosažení vrcholu byl zapříčiněn vysmeknutím vláken z

méně stabilní polohy, tj. po překročení smykového odporu na kontaktu zrna a povrchu vlákna došlo

ke "sklouznutí"  vlákna do nové stabilní  polohy.  Zřejmě byla v  místě  vrcholu smykové pevnosti

překročena kritická mez, která platila pro větší množství vláken ve vzorku, resp. pro jejich fyzikální

parametry. To by mohl být důvod, proč je vrchol dobře patrný v grafickém znázornění průběhu

smykové pevnosti.
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Sada  měření  na  krabicovém  smykovém  přístroji  obvykle  slouží  ke  stanovení  Mohrovy

podmínky porušení, která je obálkou Mohrových kružnic. K dopočtu smykové pevnosti se nejčastěji

využívá funkce, jejímiž parametry jsou soudržnost c a úhel vnitřního tření φ:

τ=c+σ tan(ϕ) (18)

Standartně  se  ke  stanovení  podmínky  porušení  používají  hodnoty  maximální  smykové

pevnosti. Tímto způsobem byl sestaven graf na obr.  20. Hodnoty jsou v tabulce  12. Nejprve byly

body proloženy přímkou. Dobrá shoda nastala u vzorku bez vyztužení a s 1 % výztužných vláken.

U 2% obsahu však lépe než přímka body prokládá exponenciela. Díky znalosti skutečné struktury

materiálu  s  2  %  výztužných  vláken,  lze  tvrdit,  že  hodnota  soudržnosti  by  měla  být  větší

u vyztuženého  než  u  nevyztuženého  vzorku.  Proto  se  proložení  exponencielou  jeví  jako  lepší.

V takovém případě je soudržnost vyztužených vzorků 45 a 30 kPa pro 2 % a 1 % respektive, přičemž

Obr. 19: výsledku testů na smykovém přístroji s různými obsahy PP vláken
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soudržnost nevyztuženého vzorku je pouze 26 kPa. Úhel vnitřního tření se zvětšuje s množstvím

výztužných vláken, jeho stanovení v případě proložení exponencielou ovšem není možné. 

Proložení  exponencielou  jako  vhodný  typ  interpolace  lze  zdůvodnit  tak,  že  při  vyšších

normálových napětích, dochází k těsnějšímu sevření vláken mezi zrna zeminy a tím k masivnější

mobilizaci  tahové pevnosti  rozptýlené výztuže. U 1% vyztužení není tento efekt tak silný a tvar

podmínky  porušení  se  stále  více  blíží  přímce  (ve  dvourozměrném zobrazení).  Se  zvyšujícím se

množstvím  výztužných  vláken  přechází  z  tvaru  přímky  na  exponencielu.  V  tomto  konkrétním

případě se však jedná jen o hypotézu, kterou by bylo nutné ověřit testováním většího množství

vzorků.

normálové napětí vzorky podle obsahu výztužných vláken

0 % 1 % 2 %

50 kPa 56,0 58,0 65,6

100 kPa 77,5 89,8 86,7

150 kPa 105,3 116,7 124,7

200 kPa 137,4 145,0 170,6

soudržnost c  (kPa) 26 30 21 (resp. 45)

úhel vnitř. tření φ  (°) 28,6 29,9 35,9

Tab. 12: smykové parametry směsi popílku a PP vláken, maximální hodnoty
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Výpočet  Mohrovy  podmínky  porušení  na  základě maximálních  hodnot  smykového napětí

však není ideální, protože tyto hodnoty se nachází v oblasti výrazných deformací, které by byly

u zemní  konstrukce  již  nepřípustné.  Z  toho  důvodu  byly  zhodnoceny  také  výsledky

pro 3% poměrnou deformaci.  Získané hodnoty nebylo možné proložit  tak  dobře aproximačními

křivkami, jako v případě maximálních hodnot. Výsledky jsou v grafu na obr.  21. a v tabulce  13.

I přes  horší  korelaci  však  lze  ve  výsledku  vysledovat  řád.  Jako  problematická  se  jeví  zejména

hodnota vzorku s 2 % vláken při 150 kPa. Pokud budeme předpokládat, že vlivem chyby měření je

Obr. 20: Mohrova podmínka porušení pro maximální smyková napětí
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jeho  hodnota  mírně  nižší,  než  by  měla  být  ve  skutečnosti,  lze  z  výsledků  vyvodit  následující

hypotézu. Vyztužení vlákny zlepšuje smykovou pevnost popílku. Většího zlepšení je dosaženo při

vyšších  normálových  napětích,  kdy  dochází  k  lepší  mobilizaci  vláken.  Při  nižších  normálových

napětích  vykazuje  lepší  výsledky  vzorek  s 2  % vyztužení,  při  vyšších  napětích  již  vzorek  s  1  %

vyztužení.  Rozdíl  v  oblasti  malých napětí  však není  tak výrazný,  proto lze z  testovaných vzorků

označit 1 % obsahu výztužných vláken jako optimum.

Lze  také  usuzovat,  že  přidání  výztužných  vláken  zlepšuje  soudržnost  materiálu.

Tuto skutečnost potvrzuje vlastní zkušenost z práce s materiálem. Extrapolace Mohrovy podmínky

porušení do oblasti nulového normálového napětí tak, jak je zobrazena na grafech, je zavádějící.

Extrapolované hodnoty v této oblasti plně nepostihují skutečný stav.

normálové napětí vzorky podle obsahu výztužných vláken

0 % 1 % 2 %

50 kPa 54,5 56,2 60,5

100 kPa 73,2 77,3 79,0

150 kPa 83,1 100,7 83,6

200 kPa 11,2 142,4 123,4

soudržnost c  (kPa) 35 38 23

úhel vnitř. tření φ  (°) 19,8 29,5 21,2

Tab. 13: smykové parametry směsi popílku a PP vláken při 3 % poměrné deformace
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Obr. 21: Mohrova podmínka porušení pro 3 % deformaci
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 7.6 Testy stlačitelnosti na edometru

 7.6.1 Popis testu

Testy  stlačitelnosti  proběhly  na  edometrech  značky  Wille  ve  školní  laboratoři  katedry

geotechniky.  Cílem  bylo  zjistit,  jak  ovlivňuje  přidání  výztužných  vláken  deformační  vlastnosti

popílku.  Vzorky  byly  připraveny  do standardních  prstenců s  plochou  průřezu  20  cm2 a  výškou

20 mm. Všechny  vzorky  byly  připraveny  při  optimání  vlhkosti  wopt.  Vzorek  byl  během  testu

drénován. Z vážení před a po testu však vyplynulo, že prakticky všechna voda zůstala ve vzorku.

První pokusný vzorek popílku bez výztuže byl vyříznut prstencem z moždíře upěchovaným podle

metodiky  Proctor  standard.  Následující  vzorky  s  výztuží  byly  hutněny  přímo  do  prstence,

neboť nebylo možno prstencem přeříznout vlákna v nahutněném vzorku, aniž by došlo k porušení

materiálu.  Z  následného  porovnání  hmotností  vzorků  připravených  vyříznutím  a  pěchováním

do prstence vyšlo najevo, že rozdíl v míře zhutnění je zanedbatelný. Weiglová (2005) označuje tento

typ přípravy vzorku jako typ P.

Zatěžování probíhalo postupně dvěma způsoby. Nejprve byl z důvodu urychlení zvolen mód

kontinuálního  přírůstku  zatížení  (tzv.  zkouška  C).  Vzorek  byl  zatěžován  rychlostí  1,1  kPa/min

až na hodnotu 400 kPa. Tato rychlost je nejmenší, jakou stroj dovoluje. Bylo však zjištěno, že se

jedná  o  příliš  vysokou  rychlost,  protože  po  dosažení  maximálního  napětí  nedošlo  k  ustálení

deformace.  Důvodem  mohla  být  jak  nedokončená  konsolidace,  tak  i  creep  materiálu.

Z toho důvodu bylo přistoupeno k zatěžování v krocích (tzv. zkouška A). Další zatěžovací krok nebyl

započat, dokud nebyl přírůstek deformace v aktuálním kroku zanedbatelný. Aplikovaná napětí byla

50,  100,  200 a  400 kPa.  Následovalo odtížení.  Ze  získaných dat  je  možné  spočíst  edometrický

modul přetvárnosti Eoed , a to jak okamžitý tak i modul spočtený po skončení deformace.

Eoed=
Δσ
Δ ϵ (19)
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V  případě  edometru  se  jedná o  jednoosou  deformaci,  zjištěný  edometrický  modul

přetvárnosti  Eoed je  proto větší  než odpovídající  modul přetvárnosti  Edef ,  u  něhož je umožněna

trojosá deformace a přetvoření je tudíž větší. Přepočet mezi oběma moduly se spočte podle:

Eoed=
1
β
Edefo (20)

β=1−
2ν

2

1−ν (21)

Pro ν rovno 0,35 se součinitel β rovná 0,62.  Edometrický modul přetvárnosti Eoed  by tedy měl

být o 62 % větší, než  modul přetvárnosti Edef . (Pozor na matoucí podobnost součinitele β a jeho

převrácené hodnoty.)

 7.6.2 Výsledky testu

Výsledky zkoušky typu A jsou na obr.  22 a v  tabulce  14. V grafu je plnou čárou vyznačena

deformace dosažená ihned po dosažení daného napětí, čárkovaná čára značí hodnotu po ustálení

deformace. V uvedené tabulce jsou spočteny hodnoty edometrického modulu přetvárnosti  Eoed

po ustálení deformace. (Místo slova konsolidace je používáno spojení ustálení deformace, neboť

nebylo zaznamenáno vytlačení vody ze vzorku.) Oba vyztužené vzorky vykázaly větší deformaci než

vzorek nevyztužený,  což koresponduje s jinými výzkumy (Hejazi,  2011; Čiháková,  2014).  Největší

deformace dosáhl vzorek s 2% vyztužením vlákny.  Deformace se v tomto případě ustálila při napětí

400  kPa  na hodnotě  přes 6 %,  což  je  přibližně  čtyřikrát  větší  deformace  než  v  případě

nevyztuženého vzorku. Vzorek s 1 % vyztužení dosáhl přibližně dvakrát větší deformace než vzorek

nevyztužený. Rapidní rozdíl v nárůstu deformace je patrný již při nejmenším napětí 50 kPa. 

Za  pozornost  stojí  také  porovnání  nevyztužených  vzorků.  Jeden  ze  vzorků  je  neprosátý

s původní  zrnitostí,  z  druhého byla  prosátím na 4mm sítu  odstraněna zrna strusky.  Při  nižších

napětích není rozdíl pozorovatelný, při napětích 200 kPa a 400 kPa je ovšem již patrný vliv větších

zrn, která omezují deformaci přibližně o 30 %.
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E oed , po konsolidaci (MPa)

rozsah zatěžovacího napětí (kPa) bez vláken 1 % vláken 2 % vláken

0 - 50 18,0 5,8 3,1

50 - 100 17,2 7,2 3,9

100 - 200 18,5 12,8 6,7

200 - 400 30,4 16,1 9,4

Tab. 14: zjištěné edometrické moduly přetvárnosti pro směs popílku a PP vláken

V příloze D jsou přiloženy protokoly z testování na edometru a také grafy znázorňující průběh

deformace  v  závislosti  na  čase.  K  ustálení  deformace  došlo  zejména  u  vyšších  napětí  později

u vzorků  s  obsahem  výztužných  vláken.  Například  pro  napětí  400  kPa  došlo  k  ustálení

u nevyztuženého vzorku zhruba po 20 minutách, u vyztuženého po asi  35 minutách. Stejně tak

v případě odtížení se zpětná deformace u nevyztužených vzorků zastavila shodně po 40 minutách.

Oba vzorky  po odtížení  zvětšily  svůj  objem shodně o  0,4  %.  Deformace vzorků s  1  %  a  2  %

vyztužení se ustálily po 70 minutách.

Obr. 22: výsledky zatěžování vzorků na edometru v postupných krocích
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 7.7 Stanovení anizotropie vyztuženého materiálu

Zajímavou otázkou v případě rozptýlené výztuže v popílku je její geometrické uspořádání.

Nepříznivá  orientace  vláken  může  být  zodpovědná  za anizotropii  vzorku  a  tudíž  rozdílné

materiálové vlastnosti v různých směrech. 

V současnosti je vláknitá výztuž využívána zejména v betonářské praxi pro vyztužení betonových

objektů nepravidelného tvaru. Beton je v takovém případě hutněn především ponorným tyčovým

vibrátorem,  kterým  se  beton  "propichuje".  Působením  pohybující  se  tyče  dochází  k  prakticky

všesměrnému rozmístění rozptýlené výztuže. Vzniká tak izotropní materiál, který vzdoruje zatížení

stejným způsobem ve všech směrech. 

Zemina je hutněna jiným způsobem. Hutní se nepříliš mocné vrstvy. Maximální tloušťka je

většinou předepsána v projektové dokumentaci,  dosahuje většinou hodnoty maximálně 30 cm.

K hutnění  se  používá  vibrační  pěch,  hladký  vibrační  válec  nebo  ježkový  válec.  Takový  způsob

hutnění může způsobit, že se výztužná vlákna uloží kolmo k působení hutnící síly. Problém zmiňuje

například Rubišarová (2009). Ta pro účely laboratorního zkoušení využila mřížku, kterou umístila

pod zkoušenou zeminu a následně ji vytahovala. Oky mřížky způsobila během vytahování změnu

orientace  vláken.  Sama  autorka  však  uvádí,  že  postup  je  použitelný  jen  v  laboratorních

podmínkách. Dále lze rozporovat samotný efekt. Pokud byla mřížka vytažena po zhutnění, došlo

k opětovnému  porušení  struktury  a  snížení  skutečné  objemové  hmotnosti.  Nutně  totiž  musel

vzniknout  prázdný  prostor,  který  dřív  vyplňovala  mřížka.  V  případě,  že  k  vytažení  došlo

před hutněním, došlo k nevhodnému zorientování vláken až po odstranění mřížky. 

Metoda  s  mřížkou  je  použitelná  jen  v  laboratoři,  praktické  použití  vyžaduje  jiné  řešení.

Nejprve je však nutné se přesvědčit, jaká je opravdová struktura vyztužené zeminy a v jaké poloze

se  vlákna  nacházejí.  V  úvahu  připadá  několik  metod,  níže  budou  popsány  tři.  První  využívá

ultrazvuk, druhá rentgenové záření, třetí destruktivní metodu rozřezů.
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 7.7.1 Stanovení anizotropie pomocí ultrazvuku

K  prvnímu  orientačnímu  zhodnocení  celkové  anizotropie  bylo  použito  testování  pomocí

ultrazvuku. Za asistence Mgr. Kateřiny Kovářové byly na katedře provedeny testy pomocí přístroje

Matest  C369N.  Tento  přístroj  měří  rychlost  průchodu  zvukové  vlny  mezi  dvěma  body,  mezi

vysílačem a přijímačem. Frekvence snímače je 55 kHz, frekvence ultrazvukového vlnění je 2 kHz a

provozní napětí je 1000 V. Běžně se tento přístroj využívá spíše k měření vlastností betonu nebo

ke zjišťování anizotropie vyříznutého bloku horniny. Jedná se o nedestruktivní a rychlou metodu.

Metoda byla zdárně použita  Kovářovou (2012)  na  Fsv  ČVUT k určení  anizotropie  pískovcových

kvádrů.

Pro  účely  měření  bylo  zapotřebí  nejdříve  připravit  zhutněný  vzorek  popílku,  jeden

bez vyztužení, druhý s výztužnými vlákny. Ideálně má připravený vzorek tvar krychle a zachovává si

soudržnost i bez vnějšího podepření. Připravit tento tvar bylo problematické, neboť popílek není

soudržným  materiálem.  K  formování  byla  použita  smýkací  krabice  ze  smykového  krabicového

přístroje,  která  byla  přítomna v  laboratoři.  Ta  poskytovala  dostatečnou oporu  během hutnění.

Nejprve byl k oddělení materiálu od stěny nádoby použit tenký mikrotenový sáček. Při vytahování

však  došlo  k  destrukci  vzorku.  Proto  bylo  přistoupeno  k  výrobě  robustnější  formy  z plexiskla.

Vyříznutý tvar kříže byl ohnut tak, že střed kříže tvořil dno nádoby a výběžky kříže tvořily stěny

nádoby. Tuto nádobu bylo možné po zhutnění vyjmout z krabice a stěny se daly rozložit do stran

tak, že bylo možné přiložit sondy ultrazvukového snímače na protilehlé strany nezakrytého vzorku. 

Dále byla zvýšena vlhkost z vlhkosti optimální pro hutnění, která je 22 %, na vlhkost 33,6 %,

která byla vhodnější  pro manipulaci  se vzorkem. Tato vlhkost byla zjištěna zpětně po vytvoření

směsi přijatelné konzistence. 

Vyšší  vlhkost  vzorku  však  způsobuje  nejen  větší  přilnavost  zrn  popílku,  ale  také  větší

přilnavost ke stěnám nádoby. Proto došlo k destrukci i dalšího vzorku formovaného ve vyrobené

plexisklové  formě.  Vrchní  vrstva  vzorku  přilnula  k  plexisklu,  čímž došlo  k  odtržení  této  vrstvy.

Jako opatření bylo přistoupeno k vytvoření dvojité stěny, přičemž vnitřní stěnu tvořily volné kusy

plexiskla,  které  bylo  možné  po  odformování  vytáhnout  svislým  směrem  podél  stěny  vzorku.
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Dále byl  prostor  mezi  stěnami  a  mezi  vnitřní  stěnou a  vzorkem namazán  olejem WD40,  který

snižoval přilnavost na těchto rozhraních.

Takto připravená forma již umožňovala připravit použitelný vzorek. Hutnění probíhalo ručně a

pomocí pěchu. Zvláštní  pozornost byla věnována ručnímu hutnění rohu vzorku. Byly připraveny

dva vzorky. Jeden bez vyztužení o zmíněné vlhkosti, druhý vyztužený 2 % vláken s vlhkostí 34,7 %.

Vzorek je zachycen na obr. 23.

Obr. 23: testování anizotropie pomocí ultrazvuku

Ultrazvukový měřící přístroj je nejprve nutné nakalibrovat v poloze, kdy se vysílač a přijímač

přímo dotýkají  a v poloze,  kdy je mezi  ně vložen blok o známé rychlosti  šíření  vln.  Po kalibraci

přístroj  hlásí  čas  průchodu vlny  v  mikrosekundách (μs).  Pro porovnání  byl  nejdříve  měřen čas

průchodu vlny pískovcovou krychlí  o délce hrany 5 cm. Tento čas byl přibližně 16  μs. Dále bylo

přistoupeno přímo k testování dvou připravených vzorků. Přilnavost sond k povrchu vzorku nebyla

tak dobrá,  jako v případě pevného pískovce.  Přilnavost měla být zvýšena vazelínou nanesenou

na povrch  sondy,  nicméně  tuhá  vazelína  opět  způsobila  odtržení  svrchní  vrstvy  vzorku.
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Proto zůstalo u měření s neošetřeným stykem mezi snímačem a vzorkem. Povrch vzorku byl pouze

vyhlazen v maximální  možné míře,  aby došlo ke zlepšení  přilnavosti.  Díky tomuto opatření  byl

přístroj schopen změřit konkrétní hodnoty, je však zapotřebí k nim přistupovat obezřetně. Ačkoliv

oscilovaly  kolem jisté  střední  hodnoty,  výchylky byly  relativně vysoké.  Získané střední  hodnoty

získané z většího množství měření jsou uvedeny v tabulce 15. Porovnání s běžnými rychlostmi šíření

seismických (tj. i zvukových) vln je shrnuto v převzaté tabulce 16. Získané výsledky měření na dvou

vzorcích shrnuje tabulka 17. Hodnota anizotropie je vyjádřená v procentech. Čím více se hodnota

blíží 100 %, tím rozdílnější jsou rychlosti šíření zvukových vln v různých směrech. Hodnota 0 % značí

izotropní  vzorek.  Hodnota  anizotropie  se  spočte  podle Ruedricha  a  Siegesmunda  (2007),

resp. podle Kovářové (2012):

A=
vmax−vmin
vmax

.100 (22)

vzorek strana obj. hm. 
(kg/m3)

čas průchodu 
zvukové vlny 
(s)

délka hrany 
(cm)

rychlost šíření 
vln (m/s)

1 (bez vláken) 1, boky 1078 395 8 203

1 (bez vláken) 2, boky 1078 425 8 188

1 (bez vláken) 3, horní, spodní 1078 415 7 169

2 (2 % vláken) 1, boky 1126 1010 8 079

2 (2 % vláken) 2, boky 1126 918 8 087

2 (2 % vláken) 3, horní, spodní 1126 740 7 095

Tab. 15: protokol z měření anizotropie pomocí ultrazvuku

materiál orientační rychlost šíření vln (m/s)

vzduch 330

voda 1450

spraš 300-600

štěrk 1300-2000

žula 4000-6000

Tab. 16: tabulka orientační rychlosti šíření vln v materiálu, převzato z Adam (2015)
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vzorek 1 anizotropie A = 7,1 %

vzorek 2 anizotropie A = 26,7 %

Tab. 17: výsledky měření anizotropie pomocí ultrazvuku

 7.7.2 Popis struktury výpočtovou tomografií

Druhou metodou, kterou je možné využít ke stanovení anizotropie materiálu, je skenování

výpočetním  tomografem  (CT). Tento  přístroj  se  využívá  zejména  ve  zdravotnictví  k  zobrazení

vnitřních  orgánů.  CT  využívá  rentgenového  záření,  které  přes vyšetřovaný  objekt  dopadá

na detektor. V momentě dopadu na detektor je záření utlumené materiálem, skrz který prošlo,

a toto utlumení je zaznamenáno. Zářič spolu s detektorem se kolem zkoumaného tělesa postupně

otáčí, čímž je zaznamenáno tlumení v různých úhlech natočení. Ze získané sady dat vzniká soustava

rovnic, která je řešena matematicky pomocí tzv. Radonovy transformace  (Výpočetní tomografie,

2017).  Metodou  výpočetní  tomografie  bylo  na  Fsv  ČVUT  zkoumáno  zvětrávání  pískovce

(Kovářová, 2012).

CT  snímkování  bylo  provedeno  díky  Ing.  Martinu  Hasalovi  z Ústavu  geoniky  AV  ČR  a

Ing. Jakubu Hendrychovi a  Prof. Ing. Lačezaru Ličevovi, CSc., prof.h.c. z Katedry informatiky VŠB FEI.

Zmíněným  pracovníkům těchto  ústavu  patří  velký  dík  za  poskytnutá  data.  Byly  skenovány  dva

vzorky s příměsí 1 % a 2 % vláken. Vzorek měl rozměry 8 x 8 x 7 cm. Bylo pořízeno přibližně 1 100

snímků z jednoho vzorku, což znamená, že byla zachycena struktura v každých přibližně 0,06 mm.

Velikost jednoho  snímku  na  disku  je  asi  1,2  MB,  snímek  je  dodáván  ve  formátu  Tiff.

Snímky zobrazují  strukturu  ve  stupních  šedé.  Objekty s vysokou  objemovou  hmotností

(zrna minerálů)  jsou  zobrazeny  v  originále  bíle.  Objekty  s  nízkou  objemovou  hmotností

(póry, vlákna, dutiny v zrnách strusky) jsou pak zobrazeny v originále černě. Pro lepší orientaci byly

snímky uměle nabarveny v programu  Zoner  Photo Studio  16 pomocí  funkce  barevné tónování,

světlé  tóny  jsou  nahrazeny  odstíny  žluté,  tmavé  odstíny  červeně. Dále  byly  snímky  hromadně

upraveny v programu  Fiji ImageJ,  který umožňuje vytvářet video sekvence, tj. „průlet“ vzorkem.

Využit byl  také plugin  3D viewer,  který dokázal  ze sady snímků extrahovat strukturu materiálu,

potažmo rozložení vláken. Funkce treshold adjustment umožňuje extrahovat pouze objekty o jisté
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barevné  intenzitě.  Výpočet je  však  značně  náročný  na  výpočetní  paměť  počítače,  proto  byla

použita sada s pouze každým třetím snímkem. 

Kvantifikaci  anizotropie materiálu z CT 3D modelu se věnují  pracovníci  zmíněných ústavů,

na nichž  bylo  provedeno  snímkování,  a  není  součástí  této  práce.  Nicméně  pro  zhodnocení

anizotrope dostačuje vizuální  vyhodnocení  rotujícího 3D modelu.  Snímek z animace,  který sám

o sobě není  natolik  vypovídající,  je  na obrázku  24.  Samotné video s  animací  rotace modelu je

na CD v příloze této práce.  Z modelu je patrné,  že většina zrn je  skutečně uložena rovnoběžně

s povrchem vzorku, tj. kolmo na směr hutnění a struktura vzorku je proto anizotropní. Uložení není

přímo rovnoběžné v geometrickém slova smyslu, vlákna se odchylují od plochy povrchu v úhlu asi

0 °– 20 °. Z modelu je zároveň zřejmé, že spodní část vzorku je vyztužena daleko více, než horní.

Tato  skutečnost  však  nevypovídá  o  obecné vlastnosti  materiálu,  jako  spíš  o  stavu  konkrétního

vzorku připraveného k testování. Uložení vláken je dobře patrné zejména u vzorku s 1 % vyztužení.

Snímky  vzorku  s  2  %  vyztužení  jsou  z  blíže  nespecifikovaných  technologických  důvodů  méně

kontrastní a model není natolik vypovídající. 

Obr. 24: Vizualizace rozložení vláken ve vzorku na základě CT snímkování (1 % vyztužení)
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Na  CD  v  příloze  jsou  nahrány  také  videoklipy  zachycující  „průlet“  vzorkem.  Klip  začíná

ve spodní  části  vzorku  a  končí  v  horní.  Na  klipu  je  jasně  zřetelná  lineární  struktura  vláken,

což na první pohled může také svědčit o uložení vláken rovnoběžně s povrchem. Vlákna, která by

byla uložena kolmo k povrchu, by se však v tomto zobrazení jevila jako tečky a došlo by k záměně

s póry. Proto tento typ vyhodnocení nelze považovat za relevantní. Z pohledu struktury popílku

jsou na videoklipu nejzajímavější průlety skrz zrna strusky, u nichž jsou jasně zřetelné uzavřené

dutiny.  (Soustředné  kruhy,  které  se  ve  videoklipu  objevují,  jsou  dány  technologií  skenování  a

se vzorkem nesouvisí.)

Na obrázcích 25 a 26 jsou vybrané snímky ze vzorku s 1 % a 2 % vyztužení. Snímky jsou uměle

nabarveny tak, jak je zmíněno výše. Na snímku s 1 % jsou dobře zřetelná červená výztužná vlákna a

několik  větších žlutých zrn pevnějšího matariálu.  Na snímku s 2% vyztužením je větší  množství

malých  zrn,  zřejmě  křemičitých.  Červený  šum  nejzřetelnějí  v  rozích  vypovídá  o  zhoršeném

kontrastu snímku. Přesto je na snímku patrné větší množství vláken. Při diskuzích o optimálním

dávkování vláken byla probírána interakce zrn a vláken. Příliš vysoká dávka výztuhy může zapříčinit

horší propadnutí a vklínění zrn mezi shluky vláken. Okolo těchto shluků pak vznikají prázdná místa,

dutiny,  která  zhoršují  deformační  vlastnosti  materiálu  a  smykovou pevnost.  (Viz  kapitoly  níže.)

Tuto teorii  podporuje  i  snímek  s  2%  vyztužením,  na  němž  jsou  zmíněné  dutiny  částečně

identifikovatelné a na tomto konkrétním snímku vyznačeny šipkami. Část z označených míst může

být interpretována chybně a může se jednat o běžnou pórovitost materiálu. Byla ovšem vybrána

jen  místa  v  blízkosti  vláken,  kde  je  tvorba  dutin  pomocí  popsaného  mechanismu

nejpravděpodobnější.

Při  zájmu  o  detailnější  nastudování  výsledků  CT  testování  autor  doporučuje  studium

videopříloh na přiloženém CD, které mají větší vypovídací hodnotu.
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Obr. 25: Vybraný snímek z CT testování, 1% vyztužení, dobarveno

Obr.  26:  Vybraný  snímek  z  CT  testování,  2%  vyztužení,  dobarveno.  Šipkami  jsou

označena možná místa výskytu dutin, která vznikla v důsledku přílišného vyztužení.
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 7.7.3 Další možnosti popisu vnitřní struktury

Další metoda, která může být využita k prozkoumání struktury zhutněného vzorku zeminy

vyztužené vlákny je na rozdíl od CT méně sofistikovaná a destruktivní. Na druhou stranu je levná a

jednoduše  proveditelná.  Vyjmutý  vzorek  je  rozřezán  po  krátkých  úsecích  a  struktura

je prozkoumána vizuálně. Je nutné zajistit, aby nedošlo k rozpadu vzorku, nebyla porušena jeho

struktura a také nedošlo k vytažení nebo přesunutí vláken. Vlákna by měla být porušena čistým

ostrým řezem. 

Při  úvahách  o  stabilizaci  vzorku  vytane  na  mysli  zmražení  nebo  stabilizace  chemickou

substancí. Zmražení přichází v úvahu jen při dostatečném obsahu vody ve vzorku. Provést tedy lze

jen v případech, kdy jsou zkoumány vzorky s dostatečně vysokou vlhkostí. Stabilizace chemickou

substancí  ovlivní  i  pevnostní  charakteristiky  vzorku,  proto  nelze  použít  tentýž  vzorek  k  testům

v krabicovém přístroji. Dále lze vzorek stabilizovat napřiklad zalitím sádrou, čímž dojde k pevnému

uzavření vzorku ve vnější skořepině. Následuje postupné uřezávání desek ze vzorku natolik tenkých,

aby byla zachycena struktura rozložení vláken. Rozřezání může být provedeno úhlovou bruskou

nebo rotační diskovou stolní pilou s vhodným řezacím kotoučem (na beton).

 Z důvodů časových a díky nad očekavání dobrým výsledkům z CT skenování nebyl  tento

pokus proveden. Nicméně vzorky byly připraveny a zmraženy, protože v době začátku psaní této

práce nebylo zřejmé, zda bude možné na pořízeném snímku odlišit  materiál  plastových vláken

od zrn  zeminy.  Rozřezání  by  bylo  proveditelné,  přesnost  by  však  nebyla  taková jako  v  případě

CT skenování.
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 7.8 Vlastní návrhy rozptýlené výztuže

 7.8.1 Úprava tvaru výztužného elementu

Hlavní nedostatek současného přístupu k  vyztužování zemin vlákny vidí autor této práce v převzetí

postupů  známých  z  vyztužování  drátkobetonových  konstrukcí.  Způsoby  zhotovení  konstrukcí

z betonu a zeminy jsou odlišné, proto by měl být odlišný i způsob vyztužení. Jak bylo popsáno výše,

faktorem  rozhodujícím  o  uložení  výztužných  prvků  je  proces  zvyšování  objemové  hmotnosti,

tj. vibrování  v  případě  betonů  a  hutnění  v  případě  zemin.  Efektivnějšího  vyztužení  může  být

dosaženo,  pokud  bude  použita  nikoliv  rozptýlená  výztuž  převzatá,  nýbrž  speciálně  vyvinutá

pro účely vyztužení zemin.  Takový prvek ideálně zaujímá v jakékoliv  orientaci  takové postavení,

v němž je schopný přenášet  tahové napětí  ve směru kolmém i  vodorovném ke směru hutnění.

Jinými  slovy  drží  i  po  zhutnění  tvar,  který  není  lineární  ani  plošný.  Prvek  je  natolik  robustní,

že v zemině nedochází k jeho zploštění.

Nejjednodušším  krokem  upravujícím  tvar  vláknité  výztuže  je  upravení  lineárního

jednorozměrného  prvku  na  složitější  formu. Proběhly  výzkumy  zkoumající  efekt  undulovaného

(vlnitého)  vlákna  (Hejazi, 2012). Pro účely laboratorních testů je možné uzly navázat více vláken

k sobě,  tak aby tvořily  plošný nebo prostorový objekt,  tj.  kříž  resp.  "ježka".  Na tomto místě je

oprávněná obava, že po zasypání zeminou dojde k narušení a zploštění tohoto tvaru. 

Za  úvahu  v  takovém  případě  stojí  zvolit  tužší  materiál,  který  hutnící  tlak  tak  snadno

nezdeformuje. Ačkoliv se jedná v tuto chvíli o laboratorní výzkum, je třeba mít na paměti, že by měl

být prvek i nadále dostatečně malý, aby mohl být využit jako rozptýlená výztuž, a dostatečně levný,

aby nedošlo k neúměrnému prodražení konstrukce. Cena zůstane nízká, pokud prvotní materiál

nebude  příliš  drahý  a  kroky  vedoucí  k  výrobě  prvku  nebudou  náročné,  resp.  budou  strojově

zvládnutelné dostatečně rychle a snadno.
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 7.8.2 Využití vyžínacích strun

Díky bohatým zkušenostem s vyžínáním křovinořezem autorovi této práce vytanula na mysli

vyžínací struna jako zajímavá varianta, která by mohla uspokojit výše zmíněné nároky. Jedná se

o sériově  vyráběné  plastové  vlákno.  Struna  je  dobře  dostupná  a  relativně  levná.  Dalším

zpracováním z ní lze vyrobit tvarově stálé ježky. Vyžínací struna získává svůj zahnutý tvar již během

výroby,  kdy je  navinována do rolí.  Je  vyrobena z  plastu,  který  umožňuje  spojování  natavením.

Po ustřižení krátkých úseků v délce několika centimetrů získáme dva kusy ve tvaru úseku kružnice.

Pokud tyto kusy natavením spojíme ve středech úseků tak, že konce obou kusů směřují od sebe a

roviny,  v  nichž  kusy  leží,  jsou  od  sebe  natočeny  o  devadesát  stupňů,  získáme  kýžený  tvar.

Jedná se o nejjednoduší tvar prostorového "ježka", jenž může posloužit jako výztuž zeminy.

Struny se vyrábí v několika provedeních. Liší  se tvarem a průměrem průřezu, povrchovou

úpravou a také kvalitou použitého materiálu.  Průřez může být  kruhový nebo lisovaný ve tvaru

hvězdy.  Z  hlediska  kontaktu  se  zeminou  je  výhodnější  průřez  ve  tvaru  hvězdy,  protože  obvod

průřezu je větší v porovnání s kruhovým průřezem. Takové typy strun jsou na druhou stranu dražší

a méně běžné. Běžně bývá povrch struny hladký, některé typy profesionálních strun jsou naproti

tomu  opatřeny  jemným  vroubkováním.  Také  vroubkování  může  vylepšit  kontakt  se  zeminou.

Jak uvádí některé výzkumy  (např.  Hejazi 2012), po zvýšení normálového tlaku v zemině dochází

k zarytí zrn do vlákna výztuže a obdoba vroubkování tak vzniká samovolně působením zemního

tlaku. Kvalita materiálu struny není rozhodující z pohledu přenášení tahového zatížení. Je zřejmé, že

i nejlevnější struny dokáží tah přenášet lépe než zemina. Naopak lepší kvalita může být překážkou.

Po konzultaci s odborným pracovníkem prodejny produktů Husqvarna, vyšlo najevo, že kvalitnější

struny (např, skupina Whisper X) jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polypropylenu protispékavého

složení. Tato vlastnost je důležitá pro funkci strunové sekačky, na jejíž hlavici vzniká velké množství

třecího tepla. S ohledem na snahu kusy struny spojit tavením je ovšem tato vlastnost nevýhodná.

Pro účely pokusu byla zakoupena struna značky Bison, která je dobře dostupná ve většině

hobbymarketů.  Byla  vybrána  struna  žluté  barvy,  která  dobře  kontrastuje  s  šedivým  popílkem.

Zakoupená  struna  má  průměr  2,4  mm,  má  kruhový  průřez  a  je  vyrobena  z  polyamidu.

Výrobce materiál označuje jako kopolyamid 6/9 (Bison, 2017). Podle výrobce je materiál odolnější

na otěr,  což je skvělá vlastnost pro žací  strunu, nicméně pro účely vyztužování zemin se jedná
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o nevýhodu, neboť bude hůře docházet k zaklesnutí zrnek zeminy do materiálu struny. Pro účely

vyztužování by pravděpodobně byl vhodnější měkčí polypropylen a celkově by mělo dojít k úpravě

vlastností  struny.  Tato struna byla  použita k  prvotním pokusům zejména díky  své  dostupnosti,

v této fázi není výhodné a možné věnovat delší čas optimalizaci vlastností. 

(Pozn.:  Struna o délce  15  m stála  85 Kč.  K  této  částce  je  ovšem již  připočtena odměna

obchodníka a další náklady, které by odpadly při průmyslové výrobě a cena struny by se snížila.

Následně by však náklady narostly vlivem zpracování struny na tvar "ježka".)

 7.8.3 První snahy o výrobu výztužného elementu z vyžínací struny

Dále je popsán postup výroby výztužných "ježků", resp. jejich prototypů. Výroba se neubírala

vždy optimálním směrem, i  tyto směry budou popsány a mohou pomoci  ostatním, kteří  by se

snažili pokus zopakovat. Struna byla nakrácena na kusy o délce 5 – 6 cm.  Z důvodu plánovaného

testování v laboratoři byla struna po navaření dále krácena. V případě aplikace v reálné konstrukci

by  bylo  zřejmě  vhodnější  volit  delší  kusy,  které  dokáží  propojit  větší  objemy  vyztužovaného

materiálu. Zároveň delší kusy sníží nároky na celkové množství "ježků" v daném objemu zeminy a

doba výroby se sníží. Poloměr křivosti dodané struny je asi 0,1 cm -1 (křivost je převrácená hodnota

průměru opsané kružnice). Tato křivost zůstala zachována i po nastříhání struny na kusy.

Nastříhané kusy byly letovány za pomocí tepla. Jako zdroj tepla byla využita čajová svíčka.

Jako  důležitá  se  ukázala  dosažená  teplota,  která  způsobila  tání  materiálu.  Příliš  nízká  teplota

nezpůsobila dostatečné změknutí materiálu, případně došlo k měknutí, nikoliv k natavení. Nedošlo

tedy  ke  spojení  přiblížených  kusů  struny.  Příliš  vysoká  teplota  naopak  způsobila  degradaci

polyamidu a přetržení struny.  Degradace se projevovala černáním struny a kontrakcí  materiálu.

Naštěstí  ve  většině  případů nedocházelo  k  hoření  materiálu.  Při  přepálení  však  vznikaly  černé

spaliny s pravděpodobně s toxickými účinky. Proto lze doporučit letování provádět v dobře větrané

místnosti. Případný průvan však způsobuje rozkolísání plamene a je těžké natavit strunu v jediném

bodě. 
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V  první  fázi  byla  struna  nahřáta  nad  zdrojem  tepla  a  rychle  přiložena  k  druhé  struně.

Následně byl bod styku pevně stlačen kleštěmi. Ukázalo se však, že struna okamžitě vychladá a

nedojde ke správnému propojení mezi dvěma strunami. V druhé fazi byly obě struny spojovány

přímo v plameni tak, že se první struna nahřála, dokud se neozvalo typické šumění a praskání,

načež byla podložena druhým kusem struny, kolem níž se rozehřátý kus obtočil  a tím došlo ke

spojení obou kusů. Následně byl ke dvěma kusům přidán ještě třetí, který také obtáčel netavenou

strunu,  ohnuté konce však  tentokrát  směřovaly  na  opačnou stranu.  Po spojení  tří  kusů  vzniká

trojrozměrný objekt, který by měl teoreticky vzdorovat tahovému napětí ve třech na sebe kolmých

směrech. Bohužel  se ukázalo, že ačkoliv druhý popsaný typ spoje odolává pokusům o rozdělení

daleko lépe, přesto není dostatečně pevný, pokud se otáčí ohnutým kusem kolem netavené struny.

Z toho důvodu nelze doporučit použití  tohoto výztužného elementu do té doby,  než se podaří

vytvořit mezi kusy struny odolnější spoj.

 7.8.4 Návrh automatizace výroby

Výroba jediného elementu byla poměrně zdlouhavá. Manuální produkce těchto výztužných

"ježků" by samozřejmě byla značně drahá a pomalá. Lze si však snadno představit, že tento proces

je možné zcela automatizat. Cívky se strunou by mohly být nasazeny na otočném dávkovači, který

by vysouval požadovanou délku struny. Vysunuté struny by se navzájem křížily pod pravým úhlem a

jejich prohnutí by směřovalo opačným směrem (tj. struny by se vysouvaly vodorovným směrem,

ohnutý konec struny 1 by směřoval nahoru, ohnutý konec struny 2 by směřoval dolů). V místě styku

by došlo k rychlému svaření pomocí bodového zdroje tepla, případně k mechanickému přitlačení

obou kusů k sobě. Následně by byly kusy strun v požadované délce uštípnuty a hotový "ježek" by

vypadl do zásobníku. Pomocí tohoto systému by mohla být zavedena masová výroba prvků.

 7.8.5 Výztužné elementy z tzv. husího krku

V případě elementů z vyžínací struny představoval nejkritičtější bod spoj dvou protilehlých

kusů. Polypropylen lze tavením spojovat daleko lépe než polyamid. Z toho důvodu autor práce

vyhledal  produkt,  z  něhož by bylo možné vytvořit  prototyp výztužného elementu s podobnými
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vlastnostmi  a  geometrií,  ovšem s  možností  lepšího spojení.  Z  uvedených  důvodů byl  pro další

testování vybraný tzv. husí krk, polypropylenová vroubkovaná trubka, která se používá k uložení a

ochraně kabelů. Byl zvolen průměr trubky 25 mm. Stěna trubky je relatině tenká a měkká, což je

výhoda oproti použití vyžínací struny. Měkký povrch umožní protlačení zrn zeminy do materiálu

výztužného elementu a tím lepší vzájemnou interakci. Přitom je tahová pevnost materiálu stále

daleko větší než tahová pevnost nevyztužené zeminy.

Z trubky byla vyřezána kolečka o šířce 1  vroubku.  Na 1  metr  připadá 180 vroubků,  šířka

jednoho vroubku je tedy 0,56 cm. Každé kolečko bylo rozpůleno. Poloviny k sobě byly přivařeny

hřbety tak, že roviny půlkruhů byly vůči sobě pootočeny o 90 stupňů. Hotový výztužný prvek s již

zkrácenými výběžky (pro účely v testování) je vidět na obr.  27. Půlky byly svařeny elektrikářskou

pájkou, jejímž hrotem byly v rychlosti proděravěny obě poloviny v místě styku. Klíčové při výrobě

byla rychlost, teplota pájení a čistota tavného hrotu. Daleko kvalitnější spoj byl vytvořen, pokud byl

po  každém  použití  pájky  hrot  očištěn  drátěnkou.  Po okrajích  proděravění  došlo  k  natavení  a

propojení  materiálu.  Výběžky  vyrobeného  třírozměrného  elementu  směřují  v  jakékoliv  poloze

do 4 různých stran.

Obr. 27: výztužný prvek typu ježek

Samotný spoj vykazoval díky lepší stabilitě celého elementu dobrou pevnost v tlaku a tahu.

Při ohýbání půlkruhu do stran však dochází k porušení spoje a vylomení (pocitově je přesto pevnost

větší  než  v  případě  vyžínací  struny).  S  ohledem  na  působení  v  zemině  není  pevnost  spoje

podstatná, ba dokonce nemusí být propojení vůbec zachováno. Podstatné je pouze aby element

přestál proces hutnění a došlo k jeho uložení v zemině takovým způsobem, aby výběžky směřovaly
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do 4 nezávislých směrů a zajistily izotropii materiálu. V momentě hutnění je již element obklopený

zeminou,  která  nedovolí  přílišné  ohýbání  spoje.  Spoj  bude  namáhán  pouze  tlakem,  který  je

schopen přestát. V případě porušení spoje nedojde k výraznému polehnutí uvolněného půlkruhu,

neboť již v ten moment bude podepírán okolní zeminou. Aby byla odzkoušena pevnost spoje, byla

provedena malá pokusná hutnící  zkouška.  Do tuhé nádoby byl  hutněn popílek o vlhkosti  22 %

s přídavkem 1 % hmotnostního,  tj.  34  kusy takto vyrobených elementů.  Po hutnění  byl  vzorek

rozebrán a byly spočítány prvky s neporušenými spoji. Hutnění přestálo 16 prvků, tj. 47 %.

Z důvodu omezeného prostoru v krabici smykového přístroje bylo nutné zkrátit výběžky tak,

aby  rozměr  prvku  nepřekročil  požadovaných  1,5  cm.  Bohužel  tímto  způsobem  vznikl  prvek

s výrazně pozměněnými prostorovými kvalitami, který spíše charakterem připomínal štěrkové zrno.

Výhoda čnějících výběžků byla tímto způsobem z velké  části  ztracena.  Jak  bude uvedeno níže,

výsledky z krabicového smykového přístroje nevyznívají velice příznivě. Autor se ovšem domnívá,

že lze špatný výsledek z velké části přičíst na vrub zkrácení výčnělků. Delší výčnělky by zasahovaly

dál do hmoty zeminy a umožnily by zaklesnutí zrn z většího objemu zeminy.

Maloobchodní cena role „husího krku“ o délce 10 m je 55 Kč, jedná se tedy o nejlevnější

použitý  výrobek,  z  něhož  byly  vyrobeny  výztužné  elementy.  Váha  jednoho  výztužného  „ježka“

bez odřezaných konců je 0,33 g, s odřezanými konci pak poloviční 0,10 – 0,15 g.

 7.8.6 Další připravené výztužné elementy

V druhé fázi bylo přistoupeno k testování experimentálních výztužných elementů, u nichž by

zřejmě  bylo  obtížnější  zajistit  masovou  výrobu.  Sloužily  k  ověření  teoretických  předpokladů

o trojrozměrném  výztužném  prvku.  Vzhledem  k  nutnosti  zachovat  malé  rozměry  vhodné

pro testování v krabicovém smykovém přístroji bylo zapotřebí vyrobit velké množství výztužných

elementů. Proto byl proveden pouze test při normálovém napětí 150 kPa a průběh deformací byl

porovnáván se vzorky vyztuženými vlákny a vzorkem nevyztuženým.

Prvním typem je hvězdice z polypropylenového rozvlákněného provázku. Rozměr hvězdice je

1,5 cm. Uprostřed hvězdice se nachází uzlík a z něj vychází velké množství jemných vláken. Uzlík si

lze díky jeho velikosti z hlediska mechanického působení představit jako štěrkové zrno, které mění
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průběh křivky zrnitosti a poskytuje pevnou základnu vláknům, která reagují s relativně menšími

zrny popílku. Hlavní rozdíl oproti běžným výztužným vláknům je tedy ten, že se z jediného bodu

rozbíhá větší množství vláken, která se ideálně v hmotě zeminy rozprostřou do všech směrů a tím

pádem vytvoří interagující třírozměrný element. Váha jedné hvězdice je 0,07 g.

Druhým  typem  je  ručně  vyrobený  „ježek“  se  čtyřmi  výběžky,  jímž  může  být  opsán  tvar

tetraedru. „Ježek“ je tvořen kovovým vazačským drátkem potaženým vrstvou plastu používaným

v zahradnictví.  Element  vykazuje  dostatečnou  tvarovou  tuhost,  která  odolá  hutnění  zeminy.

Nevýhodou je použití  ocelového drátku,  který bude v  zeminovém prostředí  korodovat.  Idea je

stejná jako u předchozího typu. Prostorový tvar tetraedru zaručuje, že při jakémkoliv uložení budou

výběžky směřovat do 4 nezávislých stran, čímž dojde ke zvýšení izotropie materiálu. Váha jednoho

„ježku“ je 0,12 g.

Posledním typem jsou výztužné prvky nazvané pracovně čtverec a  žebřík. Jedná se o prvky,

které by mohly vznikat během recyklace geomříží. Předpokládá se, že v budoucnu dojde k demolici

konstrukcí,  v  nichž  byly  zabudovány geomříže  (z  důvodu přestavby,  ukončené  životnosti  jiných

prvků). Takto získáné geomříže bude možné buď skládkovat nebo recyklovat. Jednou z možností

opětovného  využití  je  rozřezání  na  malé  elementy,  které  poslouží  jako  rozptýlená  výztuž

v zeminovém  kompozitu.  Není  účelem  této  práce  hlouběji  rozebírat  technologii  zpracování.

Předpokládá se, že jsou takové prvky k dispozici a je třeba otestovat jejich funkčnost. Z důvodu

jednoznačnosti  výsledků  byl  zvolen  jednotný  tvar.  Prvky  byly  pro  účely  testování  nastříhány

manuálně.  Typ  čverec  představují  nastříhané  jednotlivé  buňky  geomříže  Huesker  HaTe  23.142.

Jeden prvek má průměrnou hmotnost 0,07 g. V případě typu žebřík se jedná o 3 – 4 buňky v řadě

z geomříže Huesker HaTe 30.143.

Výztužná hvězdice a ježek jsou zachyceny na obr. 28 a 29. Typ čtverec a žebřík jsou zachyceny

na obr.  30.  Průběh deformace vzorku  s  těmito typy vyztužení  je  popsán v  následující  kapitole

o testování na krabicovém smykovém přístroji.

V  minulosti  bylo  testováno  také  vyztužení  pomocí  jiných  prvků.  Výzkumníci  přidávali

do zeminy  kusy  nařezaných  pneumatik,  igelitové  sáčky  nebo  výztužné  elementy  z  PET  lahví

(Consoli, 2011). K testování těchto výztužných prvků však nebylo přistoupeno, protože by byly příliš

velké pro testování ve školním smykovém přístroji a edometru.
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Obr. 28: výztužný prvek typu ježek z drátku

Obr. 29: výztužný prvek typu uzlík

Obr. 30: výztužný prvek typu čtverec a žebřík
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 7.8.7 Testování variantních typů rozptýlené výztuže na smykovém přístroji

Velké  množství  času  bylo  během  laboratorního  testování  věnováno  vývoji  nových  typů

rozptýlené  výztuže.  Koncept  a  postup  výroby  byl  již  diskutován  v  předchozích  odstavcích.

Hlavní motivací při vývoji, jak bylo uvedeno již v úvodu této práce, bylo vyrobení takového prvku,

který by nebyl tolik náchylný k deformaci během hutnění a mohl tak odolávat smykovým napětím

ve všech směrech. Bohužel získané laboratorní výsledky ukazují, že se nepodařilo dosáhnout lepší

pevnosti  než v případě vyztužení PP vlákny.  Ačkoliv  některé z typů dosahují  podobné smykové

pevnosti, děje se tak v oblasti velkých deformací. Svou roli jistě hraje poměrné zkrácení výztužných

elementů z důvodů omezeného prostoru smykové krabice.  V  případě,  že  by zůstala  zachována

potřebná vazebná délka výběžků vazebných elementů, mohlo být dosaženo lepších výsledků.

Výsledky  jsou  prezentovány  na  obr.  31.  Smykovou  pevnost  při  deformaci  3  %  uvádí

tabulka 18. Na základě konzultace bylo rozhodnuto, že testování nebude provedeno u všech čtyř

úrovní  normálového  napětí,  nýbrž  budou  porovnána  pouze  chování  při  normálovém  zatížení

150 kPa. Jednoznačně nejlepšího výsledku dosáhl popílek s 1% vyztužením PP vlákny. vyznačuje se

příkrým nástupem smykové pevnosti již při malých deformacích. Následuje vzorek s 2% vyztužení

PP vlákny, který se v počáteční fázi smýkání chová podobně jako nevyztužený vzorek, následně však

dosahuje vyšší hodnoty smykové pevnosti. Vyztužení PP vlákny tedy předčilo vyztužení variantními

typy výztuže. Vysoké smykové pevnosti dosahuje „ježek“ vyrobený z husího krku, děje se tak však

až při velmi velkých deformacích (25 mm). Vzorky vyztužené PP uzlíky a „ježky“ z vazačského drátku

mají  v  úvodních fázích deformace mírně horší  výsledky než nevyztužený vzorek,  od deformace

rovné 11 mm ho však předčí  a dosahují  vyšších hodnot maximální  smykové pevnosti.  Výsledky

testování vzorku vyztuženého 1 % minerálních vláken byly převzaty od vedoucího práce a dosahují

mírně horších výsledků než vzorek s 1 % PP vláken.

Detail porušení materiálu na smykové ploše pro různé typy rozptýlených výztuží je zachycen

na obrázcích v příloze E.
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typ vyztužení dosažená smyková pevnost
při 3 % deformaci (kPa)

zlepšení (%)
//pozn.: zhoršení = záporné //

bez výztužných prvků 83,2 ---

1 % PP vláken 100,5 21

2 % PP vláken 91,5 0

1 % basaltových vláken 62,6 10

1 % výztuhy typu "ježek" 75,8 -25

1 % výztuhy typu "uzlík" 79,1 -9

1 % výztuhy typu "ježek z drátu" 78,6 -5

1 % výztuhy typu "čtverec" 78,6 -6

1 % výztuhy typu "žebřík" 81,3 -2

Tab.  18:  porovnání  smykové  pevnosti  zemin  s  variantními  typy  výztužných  prvků  při  3%

deformaci
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Obr.  31:  výsledky  testování  různých  typů  výztužných  elementů  na  smykovém  přístroji

pro normálové napětí 150 kPa
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Z  množství  testovaných  parametrů  je  třeba  vybrat  výsledky,  které  nejvíce  vypovídají

o vlastnostech popílku vyztuženého rozptýlenou výztuží. 

Samotný  popílek  je  stejnozrnný  materiál  se  střední  velikostí  zrna  0,060  –  0,085  mm.

Podle normy  se  materiál  zatřídí  jako  písčitá  hlína.  Objemová  hmotnost  popílku  je  nižší  než

u běžných zemin. Optimální  vlhkost materiálu je dle zkoušky Proctor standard 22 %, po přidání

výztužných vláken se zvýší maximálně o 2 %.

Měření  pomocí  ultrazvukových vln  prokázalo jistou míru anizotropie  u  vzorku s  obsahem

PP vláken, získané výsledky však nejsou zcela průkazné. Překvapivě dobré výsledky však přineslo

CT snímkování,  zejména  vzorek  s  1  %  obsahu  vláken.  I  přes  nemožnost  výsledky  jednoduše

kvantifikovat  je  zřejmé  uložení  vláken  zejména  v  rovině  rovnoběžné  s  povrchem.  Na  základě

analýzy zkompilovaného 3D modelu lze dokázat anizotropii kompozitu a nevšesměrnou orientaci

vláken.  Nabarvení  snímku  na  základě  úrovní  šedi  dopomohlo  k  vytvoření  lepší  představy

o struktuře materiálu, identifikovalo dutiny vytvořené v důsledku přidání nadměrného množství

výztuže. Jako bonus bylo možno sledovat vnitřní strukturu zrn strusky s dutinami.

Měření přístrojem ke stanovení CBR ukázalo, že ke zvyšování pevnosti dochází jen do obsahu

2,5 % výztužných vláken, vyšší  obsah pevnost snižuje. Přidání vláken mění charakter materiálu,

na rozdíl od nevyztuženého vzorku již není patrné rozdělení pevnosti na vrcholovou a reziduální.

Vzorek  bez  vláken  dosáhl  hodnoty  20  %  CBR,  po  přidání  vláken  hodnota  narostla  o  dalších

10 – 20 %. Delší vlákna, která poskytují delší vazebnou délku prokázala vyšší hodnotu CBR. 

Měření  deformačních charakteristik  na edometru odhalilo,  že  přídavek výztužných vláken

zvětšuje  výrazným  způsobem  deformaci  vzorku.  Poznatek  koresponduje  i  se  zjištěními  dalších

výzkumníků. Přídavek 1 % vláken zapříčiní menší deformaci než přídavek 2 %. Z hlediska sedání,

tj. druhého mezního stavu, je proto zapotřebí omezit množství  přidaných vláken. Přidání vláken

také  prodlužuje  čas  do  momentu  ustálení  deformace.  Hodnotu  deformace  ovlivňují  také  zrna

strusky přítomná v materiálu.
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Testování  na  krabicovém  smykovém  přístroji  dokázalo,  že  přidání  PP  vláken  do  popílku

zlepšilo smykové parametry materiálu, a to jak soudržnost,  tak úhel vnitřního tření.  Při  nižších

normálových napětích vykázal lepší výsledky vzorek s 2 % vláken, u vyšších naopak s 1 %. Dále byla

u  více  vyztužených  vzorků  navržena  aproximace  Mohrovy  podmínky  porušení  exponencielou.

Její užití  lze  zdůvodnit  lepším zapojením tahové pevnosti  vláken u vyšších normálových napětí.

Maxima smykové pevnosti je však dosahováno při značně velkých deformacích, což je podstatný

detail, jenž nelze opomenout.

Studie  variantních  výztužných  elementů  ukázala,  že  manuální  výroba  těchto  prvků  je

zdlouhavá,  proces  však  lze  automatizovat.  Bohužel  nově  navržené  výztužné  prvky  neprokázaly

zlepšení pevnostních parametrů materiálu. Výsledky však mohly být ovlivněny umělým zmenšením

prvků  z  důvodu  omezeného  prostoru  v  krabicovém  smykovém  přístroji.  Roli  hraje  také  vyšší

hmotnost jednotlivého výztužného elementu a tím pádem nižší celkový počet prvků v testovaném

vzorku.
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Spojení elektrárenského popílku a výztužných vláken představuje zajímavou variantu využití

tohoto jinak obtížně upotřebitelného materiálu. V práci byly nastíněny výhody tohoto zeminového

kompozitu a jeho možnosti využití  v zásypech, podkladních vrstvách vozovek aj.  Pozornost byla

věnována  způsobu  vzniku  a  popisu  charakteru  popílku.  Absence  jílovitých  částic  usnadňuje

promíchání popílku s výztuží.  Vysvětlen byl  koncept vazby na rozhraní zrn zeminy a výztužných

prvků.  Pochopení  těchto  teoretických  předpokladů  se  stalo  klíčovým  k  vysvětlení  výsledků

laboratorních testů.

Historie využití zeminových kompozitů ukazuje, že se nejedná o novodobý vynález. Nové je

pouze  využití  syntetických materiálů,  které  umožňují  použití  výztužných  prvků v  požadovaném

tvaru  a  s požadovanými  vlastnostmi.  Bylo  diskutováno  také  netradiční  použití  zeminových

kompozitů  v jezdectví.  Vlastní  kapitola  byla  věnována  vláknům  organického  původu.

Z důvodu biodegradovatelnosti  lze  však  o  jejich  použití  uvažovat  jen  v  suchých  subtropických

oblastech.

Laboratorní  testování  CBR a v  edometru potvrdilo  předchozí  domněnku,  že  existuje  limit

pro množství přidaných vláken. Deformační charakteristiky materiálu s přidanými vlákny jsou oproti

nevyztuženému materiálu  horší.  Přídavek  2  % vláken výrazným způsobem ovlivňuje  deformaci

na všech  napěťových  úrovních.  Přidání  vyššího  množství  již  není  výhodné  mechanicky  ani

ekonomicky. Při hodnocení zvýšené smykové pevnosti změřené na smykovém přístroji je třeba mít

na paměti značné deformace, při nichž dochází k dosažení maximální hodnoty. 

Pomocí laboratorních pokusů byla potvrzena anizotropie hutněného materiálu s PP vlákny.

Z toho důvodu nachází opodstatnění vývoj nových tvarů výztužných prvků. Prostor byl  věnován

způsobu jejich výroby.  Bohužel  se nepodařilo potvrdit příznivý vliv nově navržených výztužných

prvků na smykovou pevnost materiálu. Skutečnost však může být ovlivněna i omezeným prostorem

v krabici smykového přístroje  a nutným zkrácením výběžků výztuh. Prvky si jistě zaslouží testování

v plné velikosti či přímo polní zkoušky.

Geosyntetika vybízí k zužitkování i materiálů méně vhodných do geotechnických konstrukcí a

vyztužení vlákny může v omezeném množství případů představovat ideální variantu.
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 10.4 Přehled zkratek a značek

BA –  bottom ash, podroštový popílek

CBR – California bearing ratio, kalifornský test únosnosti

CCP –  coal combustion products, zbytky po spalování uhlí

CT –  výpočetní tomografie

FA – fly ash, popílek zachycený na odlučovačích

HPV – hladina podzemní vody

PP – polypropylen

PE –  polyester

PA –  polyamid

UCS – Uniaxial compression test, jednoosý test pevnosti v tlaku

ϕ – úhel vnitřního tření

c – soudržnost

ν – Poissonovo číslo

Edef – modul přetvoření

Eoed – edometrický modul přetvoření
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 11.1 Příloha A – téma: stanovení základních charakteristik popílku

Obr.  32:  použitý pěch a moždíř

pro Proctorovu zkoušku zhutnitelnosti       

Obr.  33:  sada  prosévacích  sít

použitých ke stanovení křivky zrnitosti

Obr.  34:  mikroskopické  přiblížení  detailu  na styku výztužného vlákna a  zrn

popílku
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výpočet základních charakteristik popílku:
objemová hmotnost v přirozeném uložení, vlhkost v přirozeném uložení

vzorek V1, 1,9 – 2,1

veličina velikost jednotky
nádoba 1275,5 g
nádoba + vzorek vlhký 3282,4 g
nádoba + vzorek suchý 3019,4 g
vzorek vlhký 2006,9 g
vzorek suchý 1743,9 g
hmotnost vody ve vzorku 263,0 g
vlhkost 15,1%
průměr vorkovnice --- mm
výška vzorkovnice --- mm
objem vzorkovnice --- cm3
objemová hmotnost, přirozeně vlhká --- kg/m3
objemová hmotnost, vysušený vzorek --- kg/m3

vzorek V2/6, 20,4 – 20,7

veličina velikost jednotky
nádoba 1276,5 g
nádoba + vzorek vlhký 3451,7 g
nádoba + vzorek suchý 2998,2 g
vzorek vlhký 2175,2 g
vzorek suchý 1721,7 g
hmotnost vody ve vzorku 453,5 g
vlhkost 26,3%
průměr vorkovnice 106,0mm
výška vzorkovnice 275,0mm
objem vzorkovnice 2426,8 cm3
objemová hmotnost, přirozeně vlhká, v 896,3 kg/m3
objemová hmotnost, vysušený vzorek, 709,4 kg/m3
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Výpočet Proctorovy křivky zhutnitelnosti

materiál: popílek bez přídavné výztuže

číslo vzorku --- 1 2 3 4 5 6 7

zamýšlená vlhkost % 16 18 20 22 24 26 28

výška moždíře mm 120 120 120 120 120 120 120

průměr moždíře mm 100 100 100 100 100 100 100

objem moždíře cm3 942,48 942,48 942,48 942,48 942,48 942,48 942,48

hmotnost nádoby g 598,83 598,83 598,83 598,83 598,83 598,83 598,83

hmotnost nádoby a zeminy g 1742,61 1777,38 1810,57 1839,48 1851,48 1864,43 1874,29

hmotnost vzorku g 1143,78 1178,55 1211,74 1240,65 1252,65 1265,6 1275,46

hmotnost nálevky g 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68

přidaný objem vody (zhruba) ml, g 323 40 40 40 40 40 40

hmotnost misky pro určení vlhkosti g 47,51 33,34 51,69 53,35 62,13 51,18 76,4

g 82,14 62,86 112,65 115,54 130,42 113,71 153,64

g 77,21 58,41 102,47 104,3 117,39 100,87 136,92

g 34,63 29,52 60,96 62,19 68,29 62,53 77,24

g 29,7 25,07 50,78 50,95 55,26 49,69 60,52

hmotnost vody g 4,93 4,45 10,18 11,24 13,03 12,84 16,72

skutečná vlhkost % 16,6 17,75 20,05 22,06 23,58 25,84 27,63

objemová hmotnost vlhké zeminy g/cm3 1,214 1,250 1,286 1,316 1,329 1,343 1,353

objemová vlhkost suché zeminy g/cm3 1,041 1,062 1,071 1,078 1,076 1,067 1,060

materiál: popílek s 2 % výztužných vláken

číslo vzorku --- 1 2 3 4 5 6

zamýšlená vlhkost % 18 20 22 24 26 28

výška moždíře mm 120 120 120 120 120 120

průměr moždíře mm 100 100 100 100 100 100

objem moždíře cm3 942,48 942,48 942,48 942,48 942,48 942,48

hmotnost nádoby g 598,7 598,7 598,7 598,7 598,7 598,7

hmotnost nádoby a zeminy g 1817,31 1844,69 1868,97 1902,29 1919,3 1923,64

hmotnost vzorku g 1218,61 1245,99 1270,27 1303,59 1320,6 1324,94

hmotnost nálevky g 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68

přidaný objem vody (zhruba) ml, g 348 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7

hmotnost misky pro určení vlhkosti g 51,71 76,42 53,36 84,35 51,05 76,42

g 92,4 148,17 93,46 158,4 100,38 135,84

g 86,24 136,42 86,4 144,62 90,69 125,24

g 40,69 71,75 40,1 74,05 49,33 59,42

g 34,53 60 33,04 60,27 39,64 47,26

hmotnost vody g 6,16 11,75 7,06 13,78 9,69 12,16

skutečná vlhkost % 17,84 19,58 21,37 22,86 24,45 25,73

objemová hmotnost vlhké zeminy g/cm3 1,29 1,32 1,35 1,38 1,4 1,41

objemová vlhkost suché zeminy g/cm3 1,097 1,106 1,111 1,126 1,126 1,118

hmotnost misky pro určení vlhkosti a 
vlhkého vzorku

hmotnost misky pro určení vlhkosti a 
suchého vzorku

hmotnost vzorku pro určení vlhkosti, 
vlhký

hmotnost vzorku pro určení vlhkosti, 
suchý

hmotnost misky pro určení vlhkosti a 
vlhkého vzorku

hmotnost misky pro určení vlhkosti a 
suchého vzorku

hmotnost vzorku pro určení vlhkosti, 
vlhký

hmotnost vzorku pro určení vlhkosti, 
suchý



Zrnitost_HL
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Výpočet křivky zrnitosti

vzorek původní materiál
zpracovala Hana Landíková

otvor síta
mm g g %

16 0,000 85,000 100,00
8 0,000 85,000 100,00
4 0,000 85,000 100,00
2 0,663 84,337 99,22
1 1,094 83,243 97,93

0,5 1,198 82,045 96,52
0,25 3,718 78,327 92,15

0,125 14,211 64,116 75,43
0,063 21,906 42,210 49,66
0,045 --- --- 40,09
0,016 --- --- 1,75

vzorek podrcený materiál
zpracovala Hana Landíková

otvor síta
mm g g %

16 0,00 70,00 82,35
8 0,00 70,00 82,35
4 0,00 70,00 82,35
2 0,23 69,77 82,08
1 0,67 69,10 81,29

0,5 1,16 67,94 79,93
0,25 3,10 64,84 76,28

0,125 9,00 55,84 65,69
0,063 13,23 42,61 50,13
0,045 --- --- 46,76
0,016 --- --- 1,82

hmotnost 
frakce

hmotnost 
součtová

hmotnost 
součtová

hmotnost 
frakce

hmotnost 
součtová

hmotnost 
součtová
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Výpočet křivky zrnitosti

vzorek větší objem
zpracoval Vojtěch Škara

otvor síta hmotnost misky zbytek propad
mm g g g g %

16 0,00 0,00 0,00 1111,91 100,00
8 50,97 51,13 0,16 1111,75 99,99
4 50,97 51,84 0,87 1110,88 99,91
2 50,97 51,77 0,80 1110,08 99,84
1 159,44 160,84 1,40 1108,68 99,71

0,5 47,49 56,87 9,38 1099,30 98,87
0,25 37,50 133,35 95,85 1003,45 90,25

0,125 37,01 276,46 239,45 764,00 68,71
0,063 598,65 934,78 336,13 427,87 38,48

podsítné 317,13 745,00 427,87 0,00 0,00

suma 1111,91
původní vzorek 1113,80
tolerance 11,14
rozdíl -1,89
splněno ano

vzorek menší objem
zpracoval Vojtěch Škara

otvor síta hmotnost misky zbytek propad celkový propad
mm g g g g %

16 0,00 0,00 0,00 209,76 18,86
8 0,00 0,00 0,00 209,76 18,86
4 0,00 0,00 0,00 209,76 18,86
2 51,04 51,24 0,20 209,56 18,85
1 51,68 51,82 0,14 209,42 18,83

0,5 33,34 35,00 1,66 207,76 18,68
0,25 47,49 65,00 17,51 190,25 17,11

0,125 37,38 84,10 46,72 143,53 12,91
0,063 36,79 84,30 47,51 96,02 8,64

podsítné 317,12 413,14 96,02 0,00 0,00

suma 209,76
původní vzorek 211,34
tolerance 2,11
rozdíl -1,58
splněno ano

hmotnost misky 
a vzorku

celkový 
propad

hmotnost misky 
a vzorku
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 11.2 Příloha B – téma: zjišťování anizotropie

Materiály k příloze B se nalézají na přiloženém CD

 11.3 Příloha C – téma: testy CBR

Obr. 35: detail použitého přístroje

pro zkoušení hodnoty CBR    
Obr.  36: soudržnost popílku s 2 % PP

vláken vyndaného z pěchu po hutnění
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 11.4 Příloha D – téma: testy na edometru

Obr. 37: detail použitého edometru a připraveného vzorku v pozadí
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Obr. 38: průběh ustalování deformace v edometru při napětí 50 kPa

Obr. 39: průběh ustalování deformace v edometru při napětí 100 kPa
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Obr. 40: průběh ustalování deformace v edometru při napětí 200 kPa

Obr. 41: průběh ustalování deformace v edometru při napětí 400 kPa
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Obr. 42: průběh ustalování deformace v edometru při odtěžování



souhrn

Stránka 1

Testování v edometru: porovnání deformací a deformačních modulů

zatěžování „stepwise“ zatěžování „continuous“
čas deformace napětí čas deformace napětí
min % kPa Mpa Mpa min % kPa Mpa
bez výztuže bez výztuže

0 0,00 1,8 0 0,00 0,0
5 0,23 49,8 21,3 46 1,45 50,5 3

41 0,27 50,1 18,0 91 1,93 99,9 5
47 0,53 100,0 19,0 181 2,58 198,9 13

140 0,56 100,0 17,2 376 3,39 400,0 21
150 1,02 199,2 21,6 841 2,96 5,0

1215 1,10 200,0 18,5
1235 1,61 399,2 39,1
4381 1,76 399,9 30,4
4421 1,35 5,1
8371 1,31 5,0

bez výztuže, komplet. zrnitost bez výztuže, komplet. zrnitost
0 0,01 0,2 --- --- --- ---
6 0,23 50,0 22,3 --- --- --- ---

25 0,24 50,0 21,8 --- --- --- ---
30 0,48 99,0 20,1 --- --- --- ---

124 0,50 100,0 18,8 --- --- --- ---
134 0,77 199,1 36,6 --- --- --- ---

1200 0,85 200,0 29,0 --- --- --- ---
1220 1,29 399,4 45,6
4365 1,37 400,0 38,0
4405 1,01 5,1
8370 0,96 5,0

1 % PP vláken 1 % PP vláken
0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
8 0,84 49,9 5,9 0 0,04 109,4 ---

39 0,87 50,1 5,8 90 0,34 208,3 32
48 1,50 99,7 7,8 270 0,81 400,0 41

901 1,56 100,0 7,2 1671 0,61 20,7
919 2,26 199,9 14,3

1263 2,34 200,0 12,8
1297 3,33 399,9 20,2
2510 3,59 400,0 16,1
2585 3,22 11,0
3575 3,18 11,0

2 % PP vláken 2 % PP vláken
0 0,00 0,0 0 0,00 0,0

10 1,46 50,0 3,4 15 0,06 55,1 87
198 1,59 50,0 3,1 55 0,61 99,1 16
207 2,64 100,0 4,8 150 1,35 203,8 12

1181 2,88 100,0 3,9 330 2,23 400,0 19
1201 4,22 200,0 7,5 1654 1,95 20,8
1376 4,38 200,0 6,7
1411 6,27 400,1 10,6
1526 6,49 400,0 9,5
1686 5,87 5,7 64,0
1695 5,84 5,0 61,2

E
 oed

E
 oed, creep

E
 oed
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 11.5 Příloha  E  –  téma:  nové  typy  výztuže  a  testování  na
krabicovém smykovém přístroji

Obr. 43: příprava výztužného prvku typu ježek - řezání materiálu
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Obr. 44: detail smykové plochy po usmyknutí – 1: popílek bez vyztužení

Obr. 45: detail smykové plochy po usmyknutí – 2: přídavek 2 % PP vláken
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Obr. 46: detail smykové plochy po usmyknutí – 3: 1 % výztuhy typu ježek

Obr. 47: detail smykové plochy po usmyknutí – 4: 1 % výztuhy typu uzlík
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 11.6 Příloha  F  –  téma:  převzaté  výsledky  testů
(Anagnastopoulos, 2012)

obsah výztuže normálové napětí vrcholová
smyková pevnost

zlepšení vrcholové
smykové pevnosti

φ c

%  (hmotnostní) kPa kPa % ° kPa

0 50 43,3 --- 35,8 2,5

100 76,4 ---

200 150,8 ---

0,3 50 57,8 33,3 41,0 10,0

100 101,4 32,8

200 188,3 24,9

0,5 50 76,4 76,3 44,6 15,6

100 109,4 43,3

200 221,1 46,6

0,7 50 68,1 57,0 44,6 19,6

100 132,2 73,0

200 219,2 45,3

Tab. 19: Tabulkové shrnutí testů smykové pevnosti vyztužené zeminy podle Anagnastopoulose

(2012), písčitá hlína (SS), typ testu CU
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obsah výztuže normálové napětí vrcholová
smyková pevnost

zlepšení vrcholové
smykové pevnosti

φ c

%  (hmotnostní) kPa kPa % ° kPa

0 50 26,7 --- 24,1 4,7

100 55,6 ---

200 95 ---

0,3 50 38,9 45,8 28,8 10,2

100 70 26

200 122 28,4

0,5 50 41,1 54,1 30,9 11,2

100 78,3 40,9

200 132,2 39,2

0,7 50 45,3 69,7 33,9 5,7

100 72,2 30

200 144,7 52,3

0,9 50 51,4 92,7 38,3 8

100 90,8 63,4

200 169,7 78,6

1,1 50 48 80 33 13,9

100 84,7 52,4

200 146,4 54

Tab. 20: Tabulkové shrnutí testů smykové pevnosti vyztužené zeminy podle Anagnastopoulose

(2012), písčitá hlína (SC), typ testu CU
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obsah výztuže normálové napětí vrcholová
smyková pevnost

zlepšení vrcholové
smykové pevnosti

φ´ c´

%  (hmotnostní) kPa kPa % ° kPa

0 50 36,9 --- 32,5 1,7

100 68,1 ---

200 132,2 ---

0,3 50 51,4 39,1 34,1 11

100 84,7 24,5

200 152,8 15,5

0,5 50 59,7 61,7 39,5 11

100 92,8 36,3

200 181,9 37,6

0,7 50 57,5 55,6 38,7 13,2

100 97,2 42,8

200 177,8 34,4

0,9 50 57,8 56,4 39,1 13,2

100 98,3 44,4

200 179,3 35,6

1,1 50 49,2 33,3 35,1 11

100 85,8 36

200 155,1 17,3

Tab. 21: Tabulkové shrnutí testů smykové pevnosti vyztužené zeminy podle Anagnastopoulose

(2012), prachový jíl (SC), typ testu CD


