
VYSOKÁ ŠKOLA BANSKÁ - TECHNICKÁ 
UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studium statických a dynamických 
deformačních modulů na vybraných 

typech hornin z ČR 
 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:                   Bc. Jiří Rajnoch 

Vedoucí diplomové práce:          Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. 

 

Ostrava, 2014  



  



Prohlášení  

 
- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno 

navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V Ostravě dne 30. 4. 2014                  Bc. Jiří Rajnoch 

 

                         .………………  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto děkuji vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Jindřichu 

Šancerovi, Ph.D., a mému oponentovi panu Ing. Pavlu Konečnému, Dr., za 

odborné vedení, cenné rady, pomoc při vypracování, za ochotu a vstřícnost, kteří 

svými informacemi dopomohli ke vzniku této práce.  



Anotace 

Úkolem práce je seznámit odbornou veřejnost s různými metodami 

stanovování statických a dynamických modulů pružnosti a přetvárnosti. 

Dynamické moduly pružnosti byly stanovovány ultrazvukovou a rezonanční 

metodou. Statické moduly pružnosti (přetvárnosti) byly stanovovány dle ČSN EN 

14580 a dle metodiky ISRM. Metody byly porovnávány jak z hlediska přístrojového 

vybavení, časové náročnosti tak výsledků měření. Měření bylo prováděno na třech 

typech hornin z České republiky. Konkrétně se jednalo o vzorky žuly, pískovce a 

mramoru.  

 

Klíčová slova: Statický modul, dynamický modul, mramor, žula, pískovec 

 

Summary 

The purpose of this diploma thesis is to provide professionals with different 

methods of determining static and dynamic modulus of elasticity and deformation. 

Dynamic modulus of elasticity were determined by ultrasonic and resonance 

method. Static modulus of elasticity (deformation) was determined according to 

EN 14580 and according to ISRM methodologies. The methods were compared in 

terms of instrumentation, time consuming and measurement results. The 

measurement was performed on free types of rocks from the Czech Republic. 

Specifically, samples of granite, sandstone and marble were used.   
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovování statických a 

dynamických deformačních modulů u hornin. Tyto moduly charakterizují 

deformační chování materiálu v důsledku působícího napětí. 

Znalost těchto modulů je důležitá pro řešení problémů hlavně v hornictví, 

stavebnictví, k ochraně životního prostředí či zajištění bezpečnosti. Moduly 

pružnosti (přetvárnosti) jsou velmi důležitými vstupními daty pro matematické 

modely, které jsou v současné době projektanty hojně využívány. Špatným 

zadáním těchto modulů do matematického modelu mohou být značně zkresleny 

výsledky výpočtu. 

Cílem práce je seznámit odbornou veřejnost s problematikou stanovování 

statických a dynamických modulů pružnosti a přetvárnosti. V současné době je 

k dispozici několik metod stanovování těchto modulů, které se od sebe liší jak 

potřebným vybavením, tak principem stanovení. Práce bude hodnotit jednotlivé 

metody jak z hlediska přístrojového vybavení, časové náročnosti, tak výsledků 

měření. 

První kapitola se zabývá teoretickým rozborem předmětné problematiky a 

jednotlivými a v současné době platnými metodami měření modulů pružnosti a 

přetvárnosti hornin. 

Druhá kapitola pojednává o odběru, přípravě a makropetrografickému 

popisu vzorků hornin na kterých bylo následně prováděno měření. Třetí kapitola 

se věnuje měření statických modulů pružnosti a čtvrtá pak měření dynamických 

modulů pružnosti. Pátá kapitola je věnována srovnání výsledků a závěrečnému 

vyhodnocení. 
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1. DOSAVADNÍ STAV ZNALOSTÍ V OBLASTI STANOVOVÁNÍ 
MODULŮ PRUŽNOSTI 

V této kapitole je proveden teoretický rozbor, a to jak statického tak 

dynamického modulu pružnosti. 

1.1 Statické moduly pružnosti 

Při stanovování statických přetvárných vlastností hornin vycházíme z 

měření přetváření horninového zkušebního tělíska v závislosti na měnícím se 

zatěžujícím napětí. U hornin zjišťujeme tuto charakteristiku převážně při tlakovém 

namáhání. Zjišťujeme přetváření horniny především v podélném směru.  

Při sledování podélného přetváření horniny můžeme stanovit jak podélný 

modul přetvárnosti, tak pružnosti hornin. Přetváření pevných látek vlivem působící 

síly totiž můžeme rozdělit na pružné (elastické) a nepružné (plastické). 

Homogenní pevné látky se většinou přetvářejí při nižších působících napětích  

pružně a až od určitého napětí se začínají přetvářet také plasticky [1]. 

 

Obrázek č. 1: Graf pro stanovení modulu přetvářnosti a modulu pružnosti [1] 
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Horniny vlivem nesourodé stavby se přetvářejí při zatěžování většinou i při 

nižších napětích částečně nepružně. Chceme-li zjistit velikost pružného přetváření 

horninového tělíska, musíme po docílení určitého napětí toto tělísko odlehčovat. 

Při odlehčování se projeví pouze pružné přetváření p a po úplném odlehčení 

horninové tělísko se nevrátí do původních rozměrů vlivem nepružných deformací 

n - obr. 1.[1] 

Z tohoto důvodu rozlišujeme u hornin modul přetvárnosti a modul pružnosti. 

Modulem přetvárnosti rozumíme poměr mezi přírůstkem napětí a přetvoření v 

přímkové části zatěžující větve přetvárného diagramu. Stanoví se ze vztahu: 

   
  

   
 (Pa)              (1) 

Kde: 

   je působící napětí v přímkové části přetvárného diagramu: 

   
  

 
(Pa)              (2) 

  ……Síla      (N) 

S……plocha kruhu, na kterou působí lis  (m2) 

 

  
  

 
(-)               (3) 

Δl……délka přetvoření vzorku 

h……výška vzorku 

Modulem pružnosti v tlaku rozumíme rovněž poměr mezi přírůstkem 

napětí a odpovídajícím přírůstkem přetvoření, v tomto případě v přímkové části 

odlehčující větve přetvárného diagramu. Je dán vztahem:  

    
  

   
(Pa)         (4) 

Tyto moduly jsou většinou stanovovány při jednoosé tlakové zkoušce se 

smluvní rychlostí zatěžování 1±0,5 MPa.s-1, proto jsou rovněž označovány jako 

statické moduly (přesněji kvasistatické). [1] 
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V současné době je možné statické moduly pružnosti stanovovat dle dvou 

doporučených postupů, které se však od sebe značně odlišují. Konkrétně se jedná 

o metodiku ISRM, což je instituce sdružující odborníky zabývající se mechanikou 

hornin a horského masívu. Druhá metodika je metodika dle ČSN EN 14580, která 

by měla být pro země EU doporučována. Metody měření jsou však odlišné, proto 

se táto práce zabývala srovnáním jednotlivých metod. 

1.1.1 Stanovení modulu pružnosti dle metodiky ISRM  

Metoda stanovení Youngova modulu pružnosti dle této metodiky [2] 

vychází s vyhodnocení přetvárného diagramu při zkouškách pevnosti hornin (viz. 

Obr. č. 2). Vyhodnocuje se poměr působícího napětí v přímkové části zatěžující 

větve přetvárného diagramu (v oblasti přibližně 50% tlakové pevnosti) 

k odpovídajícímu přetvoření. 

 

Obrázek č. 2: Graf přetvárného diagramu [2] 
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Z teoretického rozboru uvedeného v kapitole 1. 1. je patrné, že se nejedná 

o klasický modul pružnosti, ale spíše modul přetvárnosti hornin. Z tohoto důvodu 

bylo při praktickém měření prováděno, také odlehčování vzorků a vyhodnocována 

odlehčovací větev přetvárného diagramu.  

Další odlišnost metody ISRM od evropských norem je především v jiných 

doporučených rozměrech zkušebních tělísek. Jedná se především o štíhlostní 

poměr (poměr výšky k průměru vzorku), který by měl být v intervalu 2,5 - 3, při 

doporučeném průměru vzorku 54 mm. Tyto rozměry vzorku jsou doporučeny i pro 

stanovení pevnosti v prostém tlaku dle metodiky ISRM.[2] 

1.1.2 Stanovení statického modulu pružnosti dle ČSN EN 14580 

Národní norma ČSN EN 14580 – Zkušební metody přírodního kamene – 

Stanovení statického modulu pružnosti je platná od dubna 2005.  

Vzorky připravené dle této normy musí mít tvar válce nebo hranolů o minimálním 

průměru (hraně) 50 mm a štíhlostním poměru z intervalu 2 – 4. Zkušební tělesa se 

musí vystavit zatěžovacím a odlehčovacím cyklům ze základního zatížení  u 

(minimálního zatížení – cca 2% pevnosti v prostém tlaku) k hornímu zatížení  0 

(cca 33% pevnosti v prostém tlaku) dle schématu uvedeném na obr. č. 3. Rychlost 

zatěžování by měla být 0,5±0,2 MPa.s-1. Měření zatížení a odpovídajícího 

přetvoření se musí provést před třetím zatěžujícím cyklem (bod A na obr. 3) a 

během třetího zatěžovacího cyklu (bod B na obr. č. 3). Po dokončení měření 

v bodě B se zkušební těleso zatěžuje až do porušení. 

Z výše uvedeného je patrné, že se obdobně jako u metody ISRM měří 

odpovídající přetvoření ze zatěžující větve přetvárného diagramu (namísto 

odlehčující větvi). Nicméně v tomto případě tomuto měření předcházejí dva 

zatěžující cykly, jejichž smyslem je „vybití“ plastické (nepružné) deformace. Při 

třetím (zatěžujícím) cyklu se tedy projevuje již jen pružná deformace. Z tohoto 

důvodu hovoříme o statickém modulu pružnosti. [6] 
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Obrázek č. 3: Zatěžovací časový diagram pro stanovení statického modulu pružnosti [6] 

Statický modulu pružnosti v tlaku se vypočte ze vztahu: 

   
  

  
 

     

     
 (Pa)            (5) 

1.2 Dynamický modul pružnosti 

Při měření dynamických modulů pružnosti se využívá schopností horniny 

vést pružné vlny. Rychlost šíření pružných vln je totiž závislá na modulu pružnosti, 

tíhovém zrychlení a objemové hmotnosti měřené horniny (viz vzorec č. 6). Pokud 

je známa hodnota objemové hmotnosti a změříme rychlost šíření pružných vln, je 

možné stanovit dynamický modul pružnosti.[4] 

Dynamický modul pružnosti se dle [4] vypočte ze vztahu: 

   
  
    

 
    (Pa)           (6) 

v………………rychlost šíření pružných vln 

ρ0………………objemová hmotnost 

g………………gravitační zrychlení 
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U těchto metod nedochází k porušování zkušebních vzorků hornin, proto 

hovoříme, že se jedná o nedestruktivní metody. V současné době jsou využívány 

dvě metody stanovení dynamického modulu pružnosti. Jedná se o metodu 

rezonanční dle ČSN EN 14146 a metodu ultrazvukovou. Níže budou jednotlivé 

metody více rozepsány. 

1.2.1 Ultrazvuková metoda 

U ultrazvukových metod stanovování modulů pružnosti se vychází z 

měření průchodu příčných (S-vln) a podélných (P-vln) ultrazvukových vln. 

Samotné měření je realizováno pomocí ultrazvukových hlavic, které 

zprostředkovává vysílání vln jak podélných, tak příčných. Snímání a buzení hlavic 

nám realizuje defektoskop.[3] 

Metoda je založena na opakovaném vysílání ultrazvukových impulsů do 

zkoušeného materiálu a zjištění impulsové rychlosti. Ta se určí výpočtem z času 

šíření a dráhy, po které se impuls vlnění šíří. [5] 

Dynamický modul přetvárnosti EDN vypočítáme ze vztahu [3]: 

    
    

       
      

  

  
    

 (Pa)            (7) 

ρ……………..…objemová hmotnost 

vs.………………rychlost příčných vln 

vp ………………rychlost podélných vln 

1.2.2 Rezonanční metoda 

Rezonanční metoda je založena na měření první vlastní frekvence kmitání 

zkoušeného vzorku. Modul pružnosti určíme tak, že budeme vycházet 

z korelačních vztahů mezi vlastní frekvencí kmitání a pružností daného tělesa. 

Zkušební vzorek položíme na podklad tak, aby jej neomezoval pohyb při kmitání 

podložky. Dále se musí zajistit, aby kmitání podložky bylo mimo rozsah vlastního 

kmitání vzorku, proto ve většině případů používáme gumovou podložku. Na těleso 
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se pak připojí zkušební sondy a přístroj nám vygeneruje kmitání s měnícím se 

kmitočtem. Na přístroji sledujeme průběhy kmitání. Jakmile vygeneruje v určitých 

bodech maximální amplitudu, poukazuje to na vznik rezonance. Jedná se tedy o 

shodu kmitočtu budícího oscilátoru s vlastním kmitočtem zkušebního vzorku. 

U rezonanční metody se provádí jak příčné, podélné tak i kroutivé kmitání.  

Zjednodušený vzorec pro výpočet podélného dynamického modulu pružnosti [7]: 

                
    (Pa)         (8) 

l ………………délka tělesa 

F………………frekvence tělesa 

ρ………………objemová hmotnost 
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2. ODBĚR VZORKŮ - PETROGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 
VYBRANÝCH TYPŮ HORNIN 

K experimentu byly vybrány tří odlišné typy hornin. Výběr byl záměrně 

zvolen tak, aby reprezentoval jak vyvřelé, tak sedimentární i metamorfované 

horniny různých pevností. Konkrétně se jednalo o slezskou žulu, karbonský 

pískovec a Supíkovický mramor. Lokality původu vzorků jsou vyznačeny na mapě 

uvedené v příloze č.1.[8] 

Vzorky byly odvrtány do válcových tvarů, o průměru 45- 50 mm, na 

kterých byly provedeny jednotlivá měření. U pískovce jsme použili již hotový vrt, 

který jsme upravili a lze jej vidět na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Odvrtaný vzorek pískovce (foto, vlastní) 
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2.1 Slezská žula 

 

Obrázek č. 5: Žula (foto, vlastní) 

Vzorky hornin byly odebrány z lokality Žulová, která se nachází v okrese 

Jeseník v Olomouckém kraji. 

Slezská žula je souhrnný název pro horniny různých petrografických a 

technických vlastností. Jde o středně až hrubě zrnité biotitické granity a drobně až 

středně zrnité biotitické až amfibol-biotitické granodiority, dále dvojslídné kyselé 

granity a bazické amfibol-biotitické křemenné diority. Testovaný granit je středně 

zrnitý biotitický s všesměrnou texturou. [9] 

Na obrázku č. 3 lze vidět série válcových vývrtů, z nichž odebrané vzorky 

byly použity pro měření prováděné v rámci této diplomové práce. Evidenční číslo 

vzorku bylo 13380.  
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2.2 Supíkovický mramor 

 

Obrázek č. 6: Mramor (foto, vlastní) 

Metamorfované horniny zastupoval krystalický vápenec neboli (mramor). 

Ten vznikl metamorfózou sedimentárních vápenců. Tento materiál byl získán 

z lomu Supíkovice, který se nachází rovněž v okrese Jeseník v Olomouckém kraji. 

Jedná se o středně až hrubě zrnitý krystalický vápenec, šedé, šedobílé až 

bílé barvy, většinou se šedými (grafit) nebo světle hnědými (flogopit) neostrými 

pruhy a šmouhami, občas se v něm vyskytují neostré a nepravidelné cizorodé 

(pravděpodobně kontaktní pegmatit) uzavřeniny, rušící vzhled a zhoršující 

opracovatelnost [9]. Byl proveden odběr tří kusů mramorů, které mají evidenční 

čísla 14 316,14 317 a 14 318. 
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2.3 Karbonský pískovec 

 

Obrázek č. 7: Pískovec (foto, vlastní) 

Poslední měřenou horninou byl karbonský pískovec, který reprezentoval 

sedimentární horniny. Nachází se hojně v hornoslezské pánvi o rozloze okolo 

7000 m2. Území se nachází v trojúhelníkovém tvaru mezi Ostravou, Krakovem, a 

městem Góry Tarnowskie. Menší částí leží v České republice (asi 1600 m2) a 

větším podílem se nachází v Polsku. Na jih zasahuje hluboko do Beskyd. Tato 

pánev je složena s karbonských sedimentů. Je to klíčová pánev pro těžbu černého 

uhlí u nás a vznikla v hornoslezské předhlubni a na platformě, která je k ní přilehlá. 

Je vyformována na rozhraní tektogénu směrem na západ a z předpolí směrem na 

východ. [10] 

Vzorky byly odebrány firmou Green Gas DPB, a.s. Paskov na lokalitě dolu 

Paskov. Evidenční číslo vzorku je 14 319. 
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3. STANOVENÍ STATICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI 

Statické moduly pružnosti je možné měřit dvěma způsoby, a to starší 

metodikou dle IRSM a druhou metodou podle normy ČSN EN 14580. V rámci této 

diplomové práce byly měřeny statické moduly podle obou těchto metodik, které 

byly stručně popsány v předchozích kapitolách. Pro obě měření byl použit lis od 

firmy MTS s typovým označením 816 Rock test system. Měření probíhalo ve 

Zkušebních laboratořích výzkumného centra hornin, Vysoké školy báňské – 

technické univerzity Ostrava.  

Z každého typu hornin bylo připraveno 6 kusů vzorků ve tvaru válce, o 

průměru cca 50 mm a výšce cca 90 mm. Jelikož se jedná o destruktivní zkoušky 

(vzorky jsou při zkoušce zničeny), byly pro každou metodiku použity pouze tři 

vzorky. 

3.1 Zatěžování podle metody IRSM  

Zatěžování vzorků se provádělo podle metodiky IRSM, která je stručně 

popsaná výše. Zatěžovány byly vzorky mramoru, žuly a pískovce každý 

s označením 4A, 5A a 6A. Vzorky byly upevněny do přípravku na měření příčných 

a podélných deformací (tenzometrů) a umístěny mezi čelistí lisu. Rychlost zatížení 

byla 0,5 MPa.s-1. Každý vzorek byl vystaven postupnému zatížení a odlehčení, 

aby bylo možné stanovit jak modul přetvárnosti, tak modul pružnosti. Poté bylo 

pokračováno až do porušení vzorku, aby byla zjištěna pevnost v prostém tlaku. 

Z naměřených dat byly vytvořeny grafy zobrazené níže. Z těchto grafů byly 

odhadnuty intervaly hodnot přímkové části jak zatěžovacích, tak odlehčovacích 

větví přetvárného diagramu, potřebné pro výpočty modulů přetvárnosti (pružnosti).  
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Graf č. 1: Žuly podle IRSM 

 

Graf č. 2: Mramory podle IRSM 
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Graf č. 3:Pískovce podle IRSM 

3.2  Zatěžování podle normy ČSN EN 14 580 

Zatěžování bylo prováděno podle normy ČSN EN 14580. Testy byly 

provedeny opět na vzorcích žuly, pískovce a mramoru s označením 4B, 5B a 6B. 

Obdobně jako v předchozím případě, byly vzorky upevněny do přípravku na 

měření příčných a podélných deformací (tenzometrů) a umístěny mezi čelistí lisu 

(viz obr. 8). U této metody byly zkušební tělesa vystaveny zatěžovacím a 

odlehčovacím cyklům, které odpovídaly požadavkům normy. Rychlost zatížení 

byla 0,5 MPa.s-1. Vzorky byly zatěžovány celkem třemi cykly, přičemž hodnoty pro 

stanovení modulu pružnosti byly vyhodnocovány ze třetího zatěžovacího cyklu. Po 

tomto cyklu byl vzorek zatížen do porušení vzorku, aby se ověřila jeho pevnost 

v prostém tlaku. Záznam průběhu jedné ze zkoušek je vyobrazen na grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Zatěžovací časový diagram podle normy ČSN 14 580 

 

Graf č. 5:Žuly podle normy 
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Graf č. 6:Mramory podle normy  

 

Graf č. 7: Pískovce podle normy 
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Obrázek č. 8: Destruktivní zkouška na lisu MTS  (foto, vlastní) 
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4. STANOVENÍ DYNAMICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI 

Dynamické moduly, jak již bylo zmíněno výše, se měří dvěma metodami. 

První z nich je ultrazvuková, druhá je rezonanční.  

U dynamických modulů je důležité stanovit objemovou hmotnost 

zkoumaných horninových těles. Pro potřeby této diplomové práce byly objemové 

hmotnosti stanovovány orientačně metodou vážení a stanovením objemu 

z rozměrů horninového vzorku. 

4.1 Ultrazvuková metoda 

U ultrazvuková metody se stanovuje, za jaký čas tp [s] a ts [s] projde signál 

vzorkem. Z těchto časů byly následně vypočteny rychlosti podélných vp [m.s-1] a 

příčných vs [m.s-1] ultrazvukových vln. [3]  

Aby byl zajištěn těsný kontakt sond se vzorkem, byly vzorky natírány 

speciálním laboratorním gelem. Ultrazvukovou metodou se dá rovněž zjistit, zda 

vzorek neobsahuje nějakou anomálii, např. prostoupení jinou horninou, případně 

jestli se v něm nacházejí pukliny.  

Ultrazvuková metoda byla v rámci této diplomové práce měřena na třech 

různých zařízeních. Jednalo se o ultrazvukový přístroj Maruto, ultrazvukový 

defektoskop UMT-12 a třetí metoda využívala ultrazvukových hlavic připojených 

k notebooku a buzených pomocí softwaru Puditlink. Tyto metody jsou rozebrány 

níže a sloužily nám pro porovnání naměřených hodnot. Všechna ultrazvuková 

měření probíhala na Ústavu geoniky AV ČR v. v. i. 
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4.1.1 Ultrazvuková metoda přístrojem Maruto 

 

Obrázek č. 9: Ultrazvuková metoda přístroj Maruto  (foto, vlastní) 

První ultrazvuková metoda se prováděla na přístroji Japonské výroby 

Maruto. Tento přístroj měří pouze podélné ultrazvukové vlny.  

Před samotným měřením byly vzorky zváženy a změřeny. Následně byly 

impregnovány laboratorním gelem. Poté se vzorky umisťovali do ultrazvukových 

hlavic. Přístroj má číselný displej, ze kterého se odečítal čas podélných 

ultrazvukových vln. 

Tato metoda se prováděla nejdříve na delších vzorcích o výškách přibližně 

180 mm. Poté se měření prováděla znovu na zkrácených vzorcích o výškách 

přibližně 90 mm.  

V tabulkách 1,2 a 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty platné pro vyšší 

vzorky s přibližnou výškou 180 mm.  
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Tabulka č. 1: Ultrazvuky pískovce 

č. 
vzorku 

výška 
(m) 

průměr 
(m) 

hmotnost 
(kg) 

objemová 
hmotnost 
(kg/m3) 

čas vp 

(μs) 
rychlost vp 

[m.s-1] 

1 0,18668 0,04485 0,74122 2513 55,0 3394,181818 

2 0,1865 0,045 0,73089 2464 51,2 3642,578125 

3 0,18623 0,04489 0,73336 2488 54,7 3404,570384 

4 0,18653 0,04496 0,73393 2478 52,7 3539,468691 

5 0,18661 0,04486 0,73742 2500 52,5 3554,47619 

6 0,1861 0,04485 0,72961 2481 53,5 3478,504673 

Tabulka č. 2: Ultrazvuky žuly 

č. 
 vzorku 

výška h 
[m] 

průměr 
d [m] 

hmotnost 
m [kg] 

objemová 
hmotnost 
ρ0[kg/m3] 

čas  

tp[μs] 
rychlost vp 

[m.s-1] 

1 0,1836 0,04855 0,88557 2606 43,0 4269,767 

2 0,18225 0,04858 0,88509 2621 40,8 4466,912 

3 0,18254 0,04861 0,88716 2620 40,4 4518,317 

4 0,18478 0,04863 0,89585 2611 41,8 4420,574 

5 0,18189 0,04863 0,88699 2626 41,3 4404,116 

6 0,18213 0,04863 0,88481 2616 41,3 4409,927 

Tabulka č. 3: Ultrazvuky mramory 

č. 
 vzorku 

výška 
h [m] 

průměr 
d [m] 

hmotnost m 
[kg] 

objemová 
hmotnost 

ρ0[kg/m3] 

čas  

tp[μs] 
rychlost vp 

[m.s-1] 

1  0,18349 0,04848 0,92018 2718 30,9 5938,188 

2  0,18189 0,04845 0,91146 2719 34,7 5241,787 

3  0,18041 0,04851 0,9015 2705 34,0 5306,176 

4  0,18109 0,0485 0,90817 2715 32,0 5659,063 

5  0,18292 0,04845 0,915 2714 32,3 5663,158 

6  0,18109 0,04845 0,90675 2717 32,6 5554,908 

 

V tabulkách 4,5 a 6 se prováděl stejný postup jako v předchozím případě 

jen na kratších vzorcích o přibližné výšce 90mm. Tyto vzorky byly opět zváženy a 

změřeny pro stanovení objemové hmotnosti. Tyto hodnoty byly následně použity i 

v dalších ultrazvukových měřeních.  
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Tabulka č. 4: Ultrazvuky pískovce 

č. 
vzorku 

výška 
h [m] 

průměr 
d [m] 

hmotnost 
m [kg] 

Obj. hmotnost 
ρ0[kg.m-3] 

čas  

tp[μs] 
rychlost vp 

[m.s-1] 

4A 0,09061 0,0448 0,35556 2490 25,7 3525,681 

4B 0,08714 0,04482 0,34316 2497 24,5 3556,735 

5A 0,0945 0,04486 0,35358 2368 24,9 3795,181 

5B 0,09020 0,04484 0,35525 2495 25,2 3579,365 

6A 0,09232 0,04484 0,36075 2475 26,2 3523,664 

6B 0,08689 0,04485 0,34055 2482 23,1 3761,472 

Tabulka č. 5: Ultrazvuky žuly 

č. 
vzorku 

výška 
h [m] 

průměr 
d [m] 

hmotnost 
m [kg] 

objemová hmotnost 
ρ0[kg/m3] 

čas  

tp[μs] 
rychlost vp 

[m.s-1] 

4A 0,0911 0,04863 0,44308 2618 20,1 4532,338 

4B 0,08649 0,04866 0,42119 2618 19,0 4552,105 

5A 0,08674 0,04862 0,42247 2623 18,4 4714,130 

5B 0,08915 0,04863 0,43404 2621 18,6 4793,011 

6A 0,08447 0,04862 0,42334 2699 19,2 4399,479 

6B 0,08793 0,04860 0,42697 2617 19,6 4486,224 

Tabulka č. 6: Ultrazvuky mramory 

č. 
vzorku 

výška 
h [m] 

průměr 
d [m] 

hmotnost 
m [kg] 

objemová 
hmotnost 
ρ0[kg/m3] 

čas  

tp[μs] 
rychlost vp 

[m.s-1] 

4A 0,08379 0,04850 0,42032 2716 14,3 5859,441 

4B 0,08938 0,04851 0,44927 2721 15,1 5919,205 

5A 0,08581 0,04844 0,43035 2722 14,5 5917,931 

5B 0,09066 0,04846 0,45428 2718 15,9 5701,887 

6A 0,08430 0,04850 0,42166 2708 14,7 5734,694 

6B 0,09136 0,04848 0,45850 2720 16,0 5710,000 

4.1.2 Ultrazvuková metoda měřená pomocí defektoskopu UMT-12 se 
zatěžováním pod lisem Zwick 1494 

U druhé ultrazvukové metody bylo na rozdíl od předchozího případu, 

provedeno měření rychlosti průchodu jak podélných, tak příčných ultrazvukových 

vln. Tato měření probíhala na oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů AV 

ČR. Buzení a snímání signálu ultrazvukovými hlavicemi byl zajištěn ultrazvukovým 

defektoskopem UMT-12 firmy Ultramet.  

Vzorky byly namazány tenkou vrstvou medu, aby byla přilnavost 

k ultrazvukovým hlavicím lepší. Aby bylo zajištěno ještě lepší přilnavosti, tak se 

pro tento účel použil mechanický lis Zwick 1494, který na vzorky působil silou 5kN.  
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U měření rychlosti průchodu ultrazvukových vln v průběhu zatěžování byl 

proveden počáteční odečet časů tvp [s] a tvs [s]. Jsou to časy i s ultrazvukovými 

hlavicemi, proto se musel provést jejich odečet. Opravené časy tp a ts se průchodu 

ultrazvukových vln vypočetli ze vztahů: 

tp=tvp-tp0 respektive ts=tvs-ts0 

kde tp0 [s] a ts0 [s] jsou časy průchodu podélných ultrazvukových vln. Samotnými 

ultrazvukovými hlavicemi. Z těchto již správně upravených časů byly vypočteny 

rychlosti ultrazvukových vln a ty byly následně dosazeny do vzorce č. 7. [3] 

Na obrázku č. 9. Lze vidět, lahvička s laboratorním gelem, ultrazvukové 

hlavice, defektoskop a propojení s počítačem.  

 

Obrázek č. 10: Ultrazvuková metoda se zatěžováním pomocí lisu Zwick (foto, vlastní) 

 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty tvp [s] a tvs [s], což jsou časové hodnoty 

s hlavicemi. Časy tp [s], ts [s] jsou hodnoty vzorků bez ultrazvukových hlavic. 

Odečtené hodnoty jsou již správně. Z těchto času se následně vypočítala rychlost 
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průchodu ultrazvukových vln, z kterých se pak vypočetly dynamické moduly 

pružnosti pomocí vzorce č. 7. Časy tvp, tvs, tp, ts a rychlosti vp a vs jsou uvedeny 

v tabulkách č. 7, 8 a 9. 

Tabulka č. 7: Ultrazvuky na lisu Zwick pískovce 

 č.  tvp[μs] tvs[μs] tp[μs] ts[μs] Vp[m.s-1] Vs[m.s-1] 

4A 32,1 48,4 24,43 32,77 3708,96 2765,02 
4B 32,6 48,9 24,93 33,27 3495,38 2619,17 
5A 33,2 51,9 25,53 36,27 3701,52 2605,45 
5B 33,1 51,9 25,43 36,27 3546,99 2486,94 
6A 33,8 52,0 26,13 36,37 3533,10 2538,35 
6B 31,2 49,4 23,53 33,77 3692,73 2572,99 

Tabulka č. 8: Ultrazvuky na lisu Zwick žuly 

č. tvp[μs] tvs[μs] tp[μs] ts[μs] Vp[m.s-1] Vs[m.s-1] 

4A 27,9 46 20,23 30,37 4503,21 2999,67 
4B 27,3 44,8 19,63 29,17 4406,01 2965,03 
5A 26,6 51,9 18,93 36,27 4582,14 2391,50 
5B 26,75 51,9 19,08 36,27 4672,43 2457,95 
6A 27,6 52 19,93 36,37 4238,33 2322,51 
6B 27,78 49,4 20,11 33,77 4372,45 2603,79 

Tabulka č. 9: Ultrazvuky na lisu Zwick mramory 

č. tvp[μs] tvs[μs] tp[μs] ts[μs] Vp[m.s-1] Vs[m.s-1] 

4A 22,5 41,3 14,83 25,67 5786,24 3264,12 
4B 23,5 42,9 15,83 27,27 5727,10 3277,59 
5A 22,7 42,1 15,03 26,47 5608,78 3241,78 
5B 24,2 44,6 16,53 28,97 5526,92 3129,44 
6A 23,1 42,5 15,43 26,87 5463,38 3137,32 
6B 24,3 44,5 16,63 28,87 5493,68 3164,53 

 

4.1.3 Ultrazvuková metoda v programu Puditlink 

K tomuto měření byl k dispozici notebook s programem Punditlink. Tento 

program je rovněž schopen měřit příčné a podélné ultrazvukové vlny. Na vzorky 

byly upevněny dvě ultrazvukové hlavice, které byly vyvedeny z notebooku a 

připevněny na vzorky. Opět se provádělo měření průchodu ultrazvukových vln. 

Z programu byly následně odečteny časy tp [s] a ts [s] z nichž se vypočetly rychlosti 

průchodu ultrazvukových vln vp [m.s-1] a vs [m.s-1]. Tyto rychlosti byly dosazeny do 

vzorce č. 7. Časy a rychlosti jsou v níže uvedených tabulkách č. 10, 11 a 12. 
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Tabulka č. 10: Ultrazvuky v programu Punditlink žuly 

č. tp[μs] ts[μs] vp[m.s-1] vs[m.s-1] 

4A 19,4 31,3 4695,87 2910,54 
4B 18,4 28,9 4700,54 2992,73 
5A 17,9 28,8 4845,81 3011,80 
5B 18,4 29,6 4845,10 3011,82 
6A 18,9 31,4 4469,31 2690,12 
6B 19,4 30,4 4532,47 2892,43 

Tabulka č. 11: Ultrazvuky v programu Punditlink mramory 

č. tp[μs] ts[μs] vp[m.s-1] vs[m.s-1] 

4A 14,4 27,6 5818,75 3035,87 
4B 14,9 27,5 5998,65 3250,18 
5A 14,4 27,8 5959,02 3086,69 
5B 15,9 28,4 5701,88 3192,25 
6A 14,9 27,5 5657,71 3065,45 
6B 15,9 28,6 5745,91 3194,40 

Tabulka č. 12: Ultrazvuky v programu Punditlink pískovce 

č. tp[μs] ts[μs] vp[m.s-1] vs[m.s-1] 

4A 24,4 35,2 3713,52 2574,14 
4B 23,9 33,4 3646,02 2608,98 
5A 24,4 36,4 3872,95 2596,15 
5B 24,4 36,2 3696,72 2491,71 
6A 25,4 35,7 3634,64 2585,99 
6B 22,9 33,7 3794,32 2578,33 

4.2 Rezonanční metoda v programu Spectralab 

Měření rezonanční metody probíhalo v Brně na univerzitě VÚT stavební 

fakulty, Ústavu stavebního zkušebnictví pod záštitou pana Ing. Petra Cikrleho, 

Ph.D. 

Měření bylo prováděno podle normy ČSN EN 14 146. K měření nám byl 

k dispozici notebook s programem SpectraLAB. Z notebooku byl přes mikrofonový 

port vyveden snímač, který byl pomocí plastické hmoty přilepen ke vzorku. Buzení 

vzorku bylo prováděno pomocí budiče, v podobě dvou kovových tyček. Jedna byla 

tenčí a druhá hrubší, obě byly přibližně dlouhé asi 20-30 cm. Postupně byly 

měřeny vzorky mramoru, žuly a pískovce. Měřeny byly jak příčné, tak podélné 

vlny. Tyto vlny byly odečítány z monitoru, kde se nám ukazovaly jednotlivé 

frekvence při úderu budiče na vzorek. Toto zapojení lze vidět na obrázku č. 11. 
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Obrázek č. 11: Rezonanční metoda (foto, vlastní) 

 

Obrázek č. 12: Výstup z programu SpectraLAB  (foto, VÚT Brno) 
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V grafu na obrázku č. 12, můžeme vidět rezonanční frekvenci kmitání 

tělesa. V nejvyšším bodě se nachází daná frekvence. 

V tabulkách č. 13,14 a 15 jsou naměřené rezonanční frekvence. Měření 

na každém vzorku bylo prováděno třikrát. Z těchto tří hodnot byl vypočten 

aritmetický průměr. Průměrná hodnota byla dosazena do vzorce č. 8.  

Tabulka č. 13: Rezonanční metoda pískovce 

  Podélná (l) průměr   Příčná (f) průměr  

měření 1 měření 2 měření 3 průměr měření 1 měření 2 měření 3 průměr 

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 

8992 9013 9003 9002,6 3494 3481 3481 3485,333 

9024 9013 9029 9022 3475 3463 3463 3467 

8995 8987 8987 8989,6 3425 3444 3425 3431,333 

Tabulka č. 14: Rezonanční metoda žuly 

  Podélná (l) průměr   Příčná (f) průměr  

měření 1 měření 2 měření 3  měření 1 měření 2 měření 3  

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]  

11171 11195 11186 11184 4672 4697 4703 4690,667 

11657 11642 11657 11652 4921 4921 4941 4927,667 

11186 11201 11201 11196 4610 4635 4622 4622,333 

Tabulka č. 15: Rezonanční metoda mramory 

  Podélná (l) průměr    Příčná (f) průměr  

měření 1 měření 2 měření 3  měření 1 měření 2 měření 3  

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 

13173 13263 13263 13233 5544 5557 5544 5548,333 

11980 12062 11926 11989 4969 4996 5017 4994 

12937 12966 12996 12966 5420 5431 5425 5425,333 
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5. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ, ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 

Tato kapitola se zabývá srovnáním výsledků naměřených hodnot. 

V tabulkách v podkapitole 5.1 jsou porovnány jednotlivé ultrazvukové metody. 

V podkapitole 5.2 je pak provedeno srovnání mezi statickými a dynamickými 

moduly pružnosti. 

5.1 Srovnání dynamických modulů pružnosti  

Rezonanční metoda se prováděla pouze na delších vzorcích, (aby byly 

splněny požadavky normy). Ultrazvukové metody byly prováděny na kratších 

vzorcích a z tabulek je patrné, že ultrazvukové metody vykazují vyšší hodnoty 

modulu pružnosti než metoda rezonanční. Metoda pomocí programu Puditlink se 

vzhledem k nižší variabilitě výsledků jeví jako nejvhodnější. Dynamické moduly 

pružnosti vypočtené v programu Puditlink, proto budou srovnávány se statickými 

moduly pružnosti v tabulkách č. 19,20 a 21. 

Tabulka č. 16: Srovnání dynamických modulů pískovců 

  Pískovec 

Vzorek 
č. 

Rezonanční metoda Ultrazvuková 
(Zwick) 

Ultrazvuková 
(Punditlink) 

  Příčný [GPa] Podélný [GPa] EDN[GPa] EDN[GPa] 

4 27,95 27,70 - - 

5 28,34 27,67 - - 

6 27,78 26,76 - - 

4A - - 33,30 34,24 

4B - - 29,45 33,15 

5A - - 32,44 34,86 

5B - - 31,37 33,57 

6A - - 30,83 32,69 

6B - - 33,79 35,34 
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Tabulka č. 17: Srovnání dynamických modulů žul 

  Žula 

Vzorek 
č. 

Rezonanční metoda Ultrazvuková 
(Zwick) 

Ultrazvuková 
(Punditlink) 

  Příčný [GPa] Podélný [GPa] EDN[GPa] EDN[GPa] 

4 44,61 51,89 - - 

5 47,19 55,81 - - 

6 43,52 49,05 - - 

4A - - 51,89 52,71 

4B - - 50,01 54,37 

5A - - 39,39 56,41 

5B - - 41,45 56,35 

6A - - 37,43 47,50 

6B - - 43,48 50,65 

Tabulka č. 18: Srovnání dynamických modulů mramorů 

  Mramor 

Vzorek 
č. 

Rezonanční metoda  Ultrazvuková 
(Zwick) 

Ultrazvuková 
(Punditlink) 

  Příčný [GPa] Podélný [GPa] EDN[GPa] EDN[GPa] 

4 62,38 72,51 - - 

5 52,22 59,91 - - 

6 59,92 69,37 - - 

4A - - 73,32 65,74 

4B - - 73,45 74,28 

5A - - 71,48 68,31 

5B - - 67,29 70,45 

6A - - 66,86 65,78 

6B - - 68,19 70,85 

 

5.2 Srovnání statických a dynamických modulů pružnosti. 

Po vzájemném srovnání statických a dynamických modulů můžeme 

konstatovat, že dynamické moduly vycházejí vyšší než statické moduly pružnosti. 

Tato skutečnost je všeobecně známa a měření v rámci této diplomové práce tuto 

skutečnost potvrdila. Co se týče jednotlivých metod pro stanovení modulu 

pružnosti, doporučil bych pro stanovování dynamických modulu ultrazvukovou 

metodu Punditlink a pro měření statického modulu pružnosti metodu ISRM, kterou 

bych však doporučil modifikovat o odlehčovací větev, aby se měřil skutečně modul 
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pružnosti a ne přetvárnosti. Rozdíly jednotlivých metod je možné vidět v tabulkách 

č. 19,20 a 21. 

Tabulka č. 19: Srovnání statických a dynamických modulů žul 

Srovnání deformačních modulů pružnosti žul 

Vzorek  Dynamický modul Statické moduly   

č.  Podle IRSM Podle normy  

     30-50   20-30 Rozdíl 

 EDN(Gpa) Eb [GPa] Eb [GPa] (%) 

4A 52,71 39,24 - 25,55 

5A 56,41 42,68 - 24,34 

6A 47,51 38,69 - 18,56 

4B 54,37 - 31,11 42,78 

5B 56,35 - 35,81 36,45 

6B 50,65 - 30,52 39,74 

Tabulka č. 20: Srovnání statických a dynamických modulů mramorů 

Srovnání deformačních modulů pružnosti mramorů 

Vzorek  Dynamický modul Statické moduly   

č.  Podle IRSM Podle normy  

     30-50   10-20 Rozdíl 

 EDN(Gpa) Eb [GPa] Eb [GPa] (%) 

4A 65,74 43,54 - 33,77 

5A 68,31 48,41 - 29,13 

6A 65,78 42,41 - 35,53 

4B 74,28 - 47,57 35,96 

5B 70,45 - 28,61 59,39 

6B 70,85 - 41,06 42,05 

Tabulka č. 21: Srovnání statických a dynamických modulů pískovců 

Srovnání deformačních modulů pružnosti pískovců 

Vzorek  Dynamický modul Statické moduly   

č.  Podle IRSM Podle normy  

     40-60   15-25 Rozdíl 

 EDN(Gpa) Eb [GPa] Eb [GPa] (%) 

4A 34,24 32,19 - 5,99 

5A 34,86 33,92 - 2,70 

6A 32,69 29,02 - 11,23 

4B 33,15 - 20,00 39,66 

5B 33,57 - 21,47 36,04 

6B 35,34 - 23,24 34,24 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala jednotlivými metodami stanovování 

deformačních modulů hornin. V současné době existuje několik metod na 

stanovení těchto modulů. Z tohoto důvodu bylo cílem této práce porovnání 

jednotlivých metod, a to jak z hlediska přístrojového vybavení, tak časové 

náročnosti stanovení a samozřejmě výsledků měření.  

 Nejprve byly hodnoceny metody pro stanovení dynamických modulů 

pružnosti. Z těchto metod jsem porovnával metodu rezonanční a metodu 

ultrazvukovou. Ultrazvuková metoda byla prováděna na třech různých 

aparaturách, nicméně výsledky měření všech tří aparatur jsou navzájem 

srovnatelné. Metoda rezonanční frekvence je v současné době doporučována 

platnou evropskou normou. Hodnoty dynamického modulu pružnosti získané touto 

metodou jsou však nepatrně nižší než hodnoty získané metodou ultrazvukovou. 

 U statických modulů pružnosti jsem porovnával výsledky dle metodiky 

IRSM a podle normy ČSN EN 14 580.  

Statický modul podle normy ČSN EN 14 580 vychází nižší než podle 

metodiky ISRM. Vzhledem k tomu že metodika ISRM je ve světě u významných 

geomechaniků více zavedená, doporučuji pro matematické modelování používat 

výsledky získané právě touto metodou. 
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