
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Lomová houževnatost hornin a její zjišťování  

pro geomechanické hodnocení hornin  

a horninového masívu 

 

 

Autoreferát disertační práce 
 

 

 

Ing. Leona Vavro 

 

 

 

Školitel:    doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. 

Studijní program:  P3655 Stavební inženýrství 

Studijní obor:   3607V035 Geotechnika 

 

 

 

Ostrava 2014



Leona Vavro: Lomová houževnatost hornin a její zjišťování pro kvalitu horninového masívu      2014 

 

2  

Disertační práce byla vypracována v kombinované formě doktorského studia na: 

Katedře geotechniky a podzemního stavitelství 

Fakulty stavební 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

 

Předkladatel:  Ing. Leona Vavro 

    Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

    Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 

    Ludvíka Podéště 1875 

708 33 Ostrava – Poruba 

 

Školitel:   doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. 

    Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu 

    Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  

    Studentská 1768 

    708 00 Ostrava – Poruba 

 

Oponenti:   doc. Ing. Eva Hrubešová, Ph.D. (FAST VŠB-TU Ostrava) 

    prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (FAST VUT v Brně) 

    prof. Ing. Petr Martinec, CSc. (ÚGN AV ČR Ostrava) 

 

Autoreferát byl rozeslán dne: ............................................ 

 

Obhajoba disertační práce se koná dne .................. v ............ hod. na místnosti ................. 

Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě před komisí pro obhajoby disertační práce 

doktorského studia ve studijním oboru 3607V035 Geotechnika. 

 

S disertační prací je možno se seznámit na útvaru pro vědu a výzkum Fakulty stavební 

VŠB–TU Ostrava na ulici Ludvíka Podéště 1875 v Ostravě – Porubě, č. dveří B 204. 

 

 

 

 Leona Vavro 

ISBN 978-80-248-3487-0 



Leona Vavro: Lomová houževnatost hornin a její zjišťování pro kvalitu horninového masívu      2014 

 

3  

Abstract 

Contrary to the fracture mechanics of concrete, metals, plastics and ceramics, the fracture 
mechanics of rocks and measurement of the fracture toughness of rocks are relatively less 
explored research areas in the Czech Republic. The submitted PhD thesis presents results 
of study of selected parameters influence on measurement of the fracture toughness of 
rocks by the CB technique and subsequent analysis of cracks propagation using the        
X-Ray computed tomography (CT). Samples selected for experiments are representatives 
of all three major groups of rocks (igneous, sedimentary, and metamorphic), from which 
the sediments, namely the sandstones, are the largest group.  

Preparatory works, measurements and analyses were realised in the laboratories of the 
Institute of Geonics AS CR, v. v. i. in Ostrava and partially in the laboratories of the          
X-Earth Centre of the Kumamoto University in Japan. The applied methodology for the 
fracture toughness measurement is based on the recommendation of the International 
Society for Rock Mechanics. 

The petrographic description of all selected rock samples was made and rock specimens 
for measurements of physical and mechanical properties and determination of the fracture 
toughness were prepared. The observed physical rock properties were the bulk density, 
water absorption capacity and total and apparent porosities. As the mechanical properties 
are concerned, the loading rate of samples, uniaxial compressive strength and splitting 
tensile strength in particular were studied. Subsequently, cracks propagation after the 
fracture toughness tests was analysed by the X-Ray CT. In the final part of the PhD thesis, 
the comparison of the CB and SCB methods for measurements of the fracture toughness 
of rocks is presented. 

It follows from the presented results that the values of fracture toughness of selected rocks 
are influenced by the observed physical and mechanical properties, particularly by the 
porosity and loading rate. Subsequent analysis of cracks propagation using the X-Ray CT 
resulted in the proposal of a unified methodology of crack description which represents 
one of the significant outputs of the presented PhD thesis. Results of the study can be 
further used, for instance, for the modelling of rock fragmentation during the process of 
rock disintegration. 

 

Keywords: fracture toughness of rocks, porosity and water absorption capacity of rocks, 
loading rate, splitting tensile strength, X-Ray computed tomography 

 
The PhD thesis was realised within the scope of a project of the Institute of Clean 
Technologies for Mining and Utilisation of Raw Materials for Energy Use (ICT), reg. no. 
CZ.1.05/2.1.00/03.0082, which is supported by the Research and Development for 
Innovations Operational Programme financed by the Structural Funds of the European 
Union and the state budget of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 
Republic. 

The initial results of the fracture toughness measurements were also obtained within the 
scope of projects of SPOMECH – Creating a Multidisciplinary R&D Team for Reliable 
Solution of Mechanics Problems, reg. no. CZ.1.07/2.3.00/20.0070, financed by the 
Education for Competitiveness Operational Programme and DECOVALEX 2011 – 
Development of Coupled Models and their Validation Against Experiments. 
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1 Úvod 

Cílem lomové mechaniky je popis mechanismů a procesů vedoucích k poškozování 

a lomu materiálů a hledání fyzikálních zákonitostí a matematických modelů, jimiž se tyto 

děje řídí. Lomová mechanika studuje příčiny vzniku trhlin a popisuje proces jejich šíření 

včetně stanovení podmínek jejich zastavení (Kunz, 2005). Lomové charakteristiky 

poskytují informace o křehkosti či tažnosti materiálu a umožňují kvantifikovat jeho odolnost 

vůči šíření trhlin (Anderson, 2005). 

Lomově-mechanické parametry jsou v současnosti sledovány především u výrobků 

z plastických a keramických materiálů nebo u ocelových a železobetonových stavebních 

konstrukcí. Zde jsou důležitým nástrojem pro studium procesů degradace těchto 

konstrukčních materiálů, mají významný přínos pro hodnocení provozní spolehlivosti 

a životnosti konstrukcí a významně napomáhají k prevenci možných katastrofických 

destrukcí a havárií.  

Studium lomové mechaniky hornin má význam pro predikci anomálních jevů v horském 

masivu jako jsou důlní otřesy a průtrže hornin a plynů, pro řešení stabilitních problémů 

důlních děl, ale také při fragmentačních procesech (vrtání, trhací a razící práce, drcení, 

řezání). 

Protože však teorie, kritéria a testovací metody v lomové mechanice byly původně 

rozvinuty na materiálech vyrobených člověkem (kovy, sklo, keramika, plasty, betony), je 

potřeba je, vzhledem k často silně heterogenním vlastnostem hornin, modifikovat. U plastů 

a kovů jsou parametry lomových vlastností zjišťovány již během technologie výroby 

a počítá se s nimi i při navrhování a posuzování výrobku. Lomová mechanika hornin má 

své počátky přibližně v polovině 60. let 20. století, kdy byly její principy poprvé aplikovány 

pro řešení horských otřesů a neřízených závalů v hlubinných zlatých dolech v Jižní Africe 

(Whittaker et al., 1992). Od té doby byl učiněn značný pokrok v predikci nestability 

a porušení hornin na bázi principů lomové mechaniky a v rozvíjení metod měření lomově-

mechanických parametrů (Stephanson, Backers, 2007). Lomová mechanika hornin je 

dnes velmi intenzivně rozvíjenou oblastí geověd, o čemž například svědčí více než 1500 

vědeckých článků publikovaných na toto téma v posledních deseti letech v impaktových 

časopisech, vedených v databázi ScienceDirect.  
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2 Cíle disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na stanovení hodnot lomové houževnatosti u základních 

typů hornin s ohledem na jejich anizotropii, studium mechanismu šíření trhliny 

v jednotlivých studovaných horninách a vytvoření návrhu jednotného způsobu popisu 

hlavních geometrických parametrů vzniklé trhliny. Lomová houževnatost je důležitý 

parametr vypovídající o křehkosti horninového materiálu, ale také o odolnosti hornin proti 

šíření trhlin a může významně rozšířit dosavadní poznatky o horninovém prostředí. 

Základním impulsem pro tuto práci byl zájem zaměstnavatele o zařazení měření lomové 

houževnatosti hornin mezi standardně prováděné zkoušky v laboratořích Ústavu geoniky 

AV ČR, v. v. i. (ÚGN) v Ostravě. 

V této práci jsem se v první fázi zaměřila na studium teorie lomové mechaniky 

a vlastních metodik měření lomové houževnatosti a správnou interpretaci výsledných dat. 

V další fázi byly pro laboratorní testování vybrány vhodné typy vyvřelých, sedimentárních 

a metamorfovaných hornin se známými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Jedním 

z dílčích úkolů práce totiž bylo zjistit, zda a jakým způsobem tyto parametry ovlivňují 

lomové chování studovaných hornin.  

Náplní v pořadí třetí fáze disertační práce, je porovnání výsledků získaných metodou 

měření, používanou na řešitelském pracovišti s výsledky měření lomové houževnatosti 

totožných hornin v partnerských laboratořích Kumamoto University v Japonsku. 

Závěrečnou fází výzkumu bylo studium mechanismu šíření trhlin ve vybraných typech 

hornin metodou rentgenové počítačové tomografie (RTG CT).  

Současné metodiky měření lomové houževnatosti hornin vycházejí z doporučení 

International Society for Rock Mechanics (ISRM). Obecnou snahou je dosažení určité míry 

normování, aniž by se zároveň zamezilo rozvoji a zdokonalování těchto metod. 

V podmínkách České republiky poskytuje lomová houževnatost hornin novou, do značné 

míry dosud málo studovanou oblast vlastností hornin a horského masívu. Cílem této 

disertační práce je tedy experimentální zjištění závislosti lomové houževnatosti na 

petrologických a fyzikálně-mechanických vlastnostech a anizotropii studovaných hornin 

a vytvoření metodiky měření lomové houževnatosti hornin s následnou analýzou trhlin 

pomocí RTG CT pro účel rozšíření spektra laboratorních měření prováděných na ÚGN. 
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3 Lomová houževnatost hornin, metody jejího měření a tvary 
použitých zkušebních těles 

Počátky studia trhlin v materiálech spadají do období první světové války a jsou spojeny 

se jménem A. A. Grifitha, který jako první poukázal na skutečnost, že materiály často 

dosahují nižších hodnot pevností v tahu, než by se teoreticky dalo předpokládat. Vysvětlil 

to tím, že běžný materiál obsahuje trhliny (ve skutečnosti to jsou také póry, inkluze, 

dislokace, atd.), na jejichž špičkách se pak během namáhání objevují vysoké koncentrace 

napětí. Přítomnost i malých trhlin tak může mít za důsledek značné snížení odolnosti 

materiálu, protože trhliny se následně mohou nekontrolovatelně šířit. 

Griffith (1921) zároveň odvodil vztah, kterým pro přímou trhlinu délky 2a v rovině lze 

vyjádřit velikost kritického napětí σCR, při kterém dojde k jejímu růstu: 

 ´2EaCR  = konst.                (1) 

kde:  

γ - měrná povrchová energie (práce potřebná k vytvoření jednotkového povrchu trhliny) 

E´ - modul pružnosti   

Protože Grifithova rovnice platí pouze pro ideálně křehké těleso, upravil v roce 1956 

Irwin jeho model tak, že definoval veličinu G jako rychlost uvolňování energie, která 

představuje energii potřebnou k velice malému (inkrementálnímu) přírůstku trhliny. 

V současnosti se tato veličina označuje jako hnací síla trhliny. 

Levá strana Grifithovy rovnice představuje součinitel intenzity napětí K, který je funkcí 

působícího napětí σ a poloviční délky trhliny a: 

 aK   [MPa·m0,5]                (2) 

Pravá strana Grifithovy rovnice představuje materiálové konstanty ideálně křehkého 

tělesa. Jinak řečeno, k nestabilnímu šíření trhliny dojde tehdy, když K dosáhne konstantní 

kritické hodnoty. Tato kritická hodnota se nazývá také lomová houževnatost Kc a je dána 

kritickou hodnotou součinitele intenzity napětí K na čele trhliny v okamžiku nestabilního 

šíření trhliny (Stibor, 2004). Parametr K, vyjadřující faktor intenzity napětí v bezprostřední 

blízkosti špice trhliny, bude dále uváděn s indexem, který rozlišuje jeden ze tří módů 

prostorového namáhání trhliny (viz Obr. 1.): 
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a) Namáhání prostým tahem     KI   (Mode I) 

b) Namáhání smykem               KII    (Mode II) 

c) Namáhání střihem                 KIII   (Mode III) 

Hodnota lomové houževnatosti Kc je tedy dána dvěma parametry: nominálním napětím 

σ a délkou trhliny 2a. Z toho vyplývá, že těleso s trhlinou velikosti 2a, namáhané napětím 

σ se poruší křehce v okamžiku, kdy jeden z parametrů (σ, a) dosáhne takové hodnoty, že 

odpovídající hodnota Kc překročí odpor materiálu proti nestabilnímu šíření trhliny. 

 

Obr. 1.  Tři módy (způsoby) prostorového zatěžování trhliny  

K měření lomové houževnatosti lze obecně využít velký počet zkušebních metod a také 

mnoho různých typů zkušebních těles. To platí především u materiálů, které je člověk 

schopen vyrobit a tím tak ovlivnit jejich složení a vlastnosti. Jedná se především o kovy, 

sklo, keramiku, plasty a beton. Ne všechny tyto způsoby stanovení však lze aplikovat na 

měření lomové houževnatosti hornin. Důvodem je častá nehomogenita horninového 

materiálu a technické problémy související s přípravou některých zkušebních těles.  

Nejčastěji používané metody měření lomové houževnatosti hornin vycházejí 

z prostorového zatěžování trhliny v módu I a II. V této disertační práci byly použity 

a vzájemně srovnány dvě následující zkušební metody stanovení lomové houževnatosti: 

a) Chevron Bend test - stanovení lomové houževnatosti hornin s použitím vzorků 

typu Chevron Bend (CB) 

Experiment probíhá v módu I, je použito válcové zkušební těleso CB o délce přibližně 

200 mm s přesně definovaným zářezem (iniciační trhlinou), kolmým k jeho ose. Naříznutý 

profil má tvar písmene „V“, musí být umístěn přesně ve středu tělesa, vyřezán do pravého 

úhlu a šířka zářezu nesmí být větší než 0,03 násobek průměru tělesa (viz Obr. 2 a Obr. 3). 
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Obr. 2.  Schéma zkušebního tělesa CB s iniciační trhlinou 

 

Obr. 3.  Parametry iniciační trhliny zkušebního tělesa CB (foto autorka) 

Zkoušky byly provedeny na zkušebním lise FPZ 100, který byl pro experimenty lomové 

houževnatosti upraven a umožňoval regulaci rychlosti zatěžování. K vlastnímu měření byla 

použita konstrukce pro trojbodový ohyb vzorku. Rychlost zatěžování byla měněna mezi 

hodnotami 1 – 0,1 – 0,01 mm.min-1. Zaznamenávalo se maximální zatížení během testu 

až do chvíle destrukce zkušebního tělesa. Hodnota lomové houževnatosti byla posléze 

stanovena výpočtem podle doporučení ISRM (ISRM, 1988). 

V první fázi měření lomové houževnatosti hornin byly zaznamenávány pouze hodnoty 

působící síly, v druhé fázi výzkumu bylo přistoupeno k testovací úrovni II, tj. k měření 

s extenzometrem. Použit byl extenzometr typu „clip on cage“ COD 632.02F (tzv. sponkový 

extenzometr – viz Obr. 4).  

Extenzometr je uchycen na speciálně připravených kovových břitech při ústí 

nařezaného chevronového (šípového) vrubu. Nožové břity musí překlenout ústí vrubu 

a být vystředěny jak vzhledem k rovině vrubu, tak vzhledem ke špičce iniciační trhliny. 

Vždy před každým měřením musí být břity tímto způsobem pečlivě přilepeny na zkušební 
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těleso. Před měřením bylo rovněž nutno extenzometr propojit se softwarem zkušebního 

lisu. Díky extenzometru (snímač deformace) bylo možno měřit relativní otevření líce trhliny 

(COD – crack opening displacement). Lomová houževnatost KC v módu I se následně 

vypočetla dle následujících rovnic (Ouchterlony, 1986): 

5,1

max

D

FY
K IC


       [MPa.m0.5]                                       (3) 

        
D

S

D

a

D

a
Y 

























2

00 85,9
15,7

835,1        (4) 

kde: 

Y - hodnota nezávislá na vlastnostech materiálu (je funkcí a0) 

Fmax – maximální naměřená síla v okamžiku porušení zkušebního tělesa [kN] 

D – průměr zkušebního tělesa [cm] 

a0 – délka trhliny [cm] 

S – rozteč podpěr [cm] 

 

Obr. 4.  Testovací zařízení s extenzometrem – metoda CB (laboratoř ÚGN, foto autorka) 

b) Semi-Circular Bend test - stanovení lomové houževnatosti hornin s použitím 

vzorků typu Semi-Circular Bend (SCB)  

Pro tento typ zkoušky je použito zkušební těleso ve formě půldisku se zářezem kolmým 

k základně zkušebního tělesa. Iniciační vrub je vyřezán kolmo k rovné ploše vzorku 

(Obr. 5 a 6) a při namáhání se zde tedy rovněž uplatňuje mód I (Lim et al., 1994). 

Zkušební těleso je při zkoušce namáháno trojbodovým ohybem (Obr. 7). 
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Obr. 5.  Schéma zkušebního tělesa SCB s iniciační trhlinou  

       

Obr. 6.  Příprava zkušebního tělesa – rozřezaný horninový disk na dvě poloviny (vlevo) a následně 
zkušební těleso s rovnou iniciační trhlinou pro SCB test (vpravo). Foto autorka. 

Metoda SCB byla použita pro srovnávací měření lomové houževnatosti na pracovišti   

X-Earth Center na Kumamoto University, kde se pro měření lomových parametrů hornin 

tato metoda dlouhodobě využívá.  Průměr zkušebního tělesa je obvykle 75 mm a délka 

iniciačního vrubu je 20 mm. Přípravu zkušebních těles i vlastní měření lomové 

houževnatosti metodou SCB provedla autorka disertační práce spolu s dr. Minami Kataoka 

během autorčiny stipendijní stáže na Kumamoto University v průběhu měsíců února 

a března 2013. Experiment byl proveden na mechanickém lise MTS s maximálním 

zatížením 10 kN a s využitím konstrukce pro trojbodový ohyb (viz Obr. 7). Rychlost 

zatěžování byla zvolena na úrovni 0,01 mm.min-1. Výpočet lomové houževnatosti je 

proveden podle následující rovnice (Lim et al., 1994): 

iIC Y
rt

aF
K 




2

max 
          [MPa.m0.5]                             (5) 
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kde: 

Yi - hodnota nezávislá na vlastnostech materiálu (je funkcí a0) 

Fmax – maximální naměřená síla v okamžiku porušení zkušebního tělesa [kN] 

r – poloměr zkušebního tělesa [cm] 

a – délka trhliny [cm] 

 

Obr. 7. Testovací zařízení – metoda SCB (laboratoř Kumamoto University, foto autorka) 

4 Výběr testovaných vzorků hornin a jejich fyzikálně - mechanické 
vlastnosti 

Pro měření lomové houževnatosti byly vybrány běžné petrografické typy vyvřelých, 

sedimentárních a metamorfovaných hornin tak, aby se postihlo pokud možno co nejširší 

rozpětí hodnot fyzikálně-mechanických vlastností. Většina z těchto hornin představuje 

v podmínkách České republiky velmi známé a zejména v minulosti hojně používané 

stavební a sochařské kameny. Nejrozsáhlejší skupinu testovaných hornin logicky 

představují pískovce (Obr. 8), jakožto nejrozšířenější klastické sedimenty na současném 

území České republiky. Pět typů pískovců pochází z oblasti české křídové pánve, přičemž 

zámělský pískovec byl navíc odebrán ve dvou barevných a texturních variantách („hnědý“ 

a „zelený“). Pískovec z lokality Staříč reprezentuje svrchně karbonský pískovec české 

části hornoslezské pánve. Poslední z testovaných pískovců – těšínský pískovec z lomu 

Řeka – pochází z flyšové oblasti Vnějších Západních Karpat.  

Kromě pískovců byly vybrány vždy dva zástupci ze skupiny vyvřelých (granit, bazalt) 

a metamorfovaných (krystalický vápenec, amfibolit) hornin. 
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Samostatnou skupinu pak tvoří dvě horniny, pocházející z lokalit mimo Českou 

republiku. Jedná se o tufitický miocenní pískovec z lokality Kimachi (prefektura Shimane) 

v Japonsku a dále porfyrický granit z lokality Kyonggi (provincie Gyeonggi) v Jižní Koreji 

(Obr. 9). Obě horniny představují často používané standardní zkušební materiály v řadě 

laboratoří, a to zejména díky homogenitě svých vlastností (Sakaki et al., 1998). 

 

Obr. 8. Schematická topografická pozice odběrných lokalit studovaných hornin na území České 
republiky (zeleně – klastické sedimenty, převážně pískovce, červeně – magmatity, modře – 

metamorfity; PU – Podhorní Újezd, LB – Lázně Bělohrad, KO – Kocbeře, KR – Krákorka, Z – 
Záměl, ST – Staříč, RK – Řeka, CV – Černá Voda, BL – Bílčice, RN – Rožná, HL – Horní Lipová) 

 

Obr. 9. Schematická topografická pozice lokalit studovaných hornin mimo území České republiky 
(zeleně – pískovce, červeně – magmatity; KS – Kimachi, KG – Kyonggi) 
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Testované horniny, které pocházely z činných lokalit (většina pískovců, žula, krystalický 

vápenec, čedič) byly odebrány přímo v kamenolomu nebo ve zpracovatelském provozu, 

a to ve formě několika makroskopicky neporušených a nezvětralých bloků. Minimální 

velikost každého odebraného  kusu činila přibližně 40x20x20 cm.  

Zkušební vzorky pískovce Staříč pocházejí z vrtného jádra, odběr byl proveden 

v laboratořích společnosti Green Gas DPB, a.s. v Paskově. Amfibolit z lokality Rožná byl 

odebrán v blocích výše uvedených rozměrů v prostoru budovaného podzemního 

zásobníku plynu Milasín – Bukov.  

Zkušební tělesa z hornin z lokalit Kimachi a Kyonggi byla připravena 

v laboratořích Kumamoto University v Japonsku. 

U všech odebraných hornin byly stanoveny vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti, 

u kterých lze předpokládat, že ovlivňují lomové chování hornin. Konkrétně se jednalo o: 

 měrnou a objemovou hmotnost a celkovou pórovitost podle postupu uvedeného 

v ČSN EN 1936, 

 nasákavost a zdánlivou pórovitost metodikou podle ČSN 72 1155, 

 pevnost v prostém tlaku dle ČSN EN 1926, 

 pevnost v příčném tahu podle interního metodického postupu ÚGN. 

Průměrné hodnoty stanovení jednotlivých sledovaných vlastností u všech testovaných 

hornin jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1. Průměrné hodnoty základních fyzikálně-mechanických vlastností testovaných hornin 
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Pískovec Podhorní Újezd 2640 1893 9,38 17,70 28,29 27,9 1,4 

Pískovec Kocbeře 2632 2316 3,48 8,05 12,00 75,6 3,8 

Pískovec Krákorka 2646 2441 2,06 5,02 7,74 120,8 4,3 

Pískovec Lázně Bělohrad 2635 1990 6,79 13,51 24,47 37,8 2,3 

Pískovec Záměl (zelený) 2647 2129 6,17 13,13 19,56 44,6 2,5 

Pískovec Záměl (hnědý) 2654 2179 6,47 14,09 17,89 42,0 2,4 

Pískovec Staříč 2672 2520 1,51 3,80 5,68 151,2 7,0 

Pískovec Řeka 2671 2494 2,37 5,91 6,62 128,0 4,9 
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Tabulka 1. - pokračování 
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Žula Černá Voda 2629 2480 0,31 0,76 5,66 184,6 5,5 

Čedič Bílčice 3032 2970 1,16 2,04 3,44 231,5 12,3 

Mramor Horní Lipová 2721 2677 0,13 0,34 1,61 96,0 8,9 

Amfibolit Rožná 3020 2999 0,04 0,11 0,69 182,8 12,7 

Pískovec Kimachi 2541 1982 - - 21,99 41,3 3,4 

Žula Kyonggi 2623 2609 - - 0,53 190,2 9,9 

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

5 Vliv fyzikálně-mechanických parametrů na KIC hornin 

Tato kapitola disertační práce prezentuje výsledky a analýzy naměřených dat lomové 

houževnatosti vybraných hornin a jejich fyzikálně-mechanických vlastností, které se 

sledovaly v souvislosti s její analýzou. V rámci experimentální části práce byly studovány 

a analyzovány následující parametry a závislosti: 

a) Vliv přítomnosti vody v hornině na lomovou houževnatost hornin v souvislosti s: 

 stupněm nasycení pórového prostoru (suchý vs. nasáklý vzorek), 

 velikostí otevření trhliny (COD).  

b) Vliv pevnosti v příčném tahu na lomovou houževnatost hornin 

c) Vliv rychlosti zatěžování na lomovou houževnatost hornin v souvislosti s: 

 petrografickým složením horniny, 

 objemovou hmotností, 

 celkovou pórovitostí, 

 velikostí otevření trhliny (COD). 

5.1 Vliv přítomnosti vody v horninách na lomovou houževnatost hornin 

Jeden z důležitých faktorů ovlivňující vlastnosti horninového prostředí představuje 

přítomnost vody v horninách. U lomové houževnatosti, tak jako u ostatních pevnostních 
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a přetvárných parametrů lze předpokládat, že při zvýšeném obsahu vody v testovaných 

horninách budou hodnoty jejich lomové houževnatosti nižší než u hornin testovaných 

v suchém stavu. Zájmové horniny byly rozděleny na dvě skupiny, z nichž jedna skupina 

zkušebních těles byla podrobena nasákávání po dobu 48 hodin podle ČSN 72 1155, druhá 

skupina zkušebních těles byla ponechána ve vysušeném stavu. Byl sledován vliv 

nasáknutí vzorku po 48 hodinách jak na hodnoty lomové houževnatosti, tak také na 

hodnoty COD, která reprezentuje u této zkoušky deformační charakteristiku. 

5.1.1 Vliv stupně nasycení pórového prostoru na lomovou houževnatost 

Naměřené hodnoty lomové houževnatosti suchých a nasáklých vzorků jednotlivých 

sledovaných hornin jsou znázorněny ve sloupcovém grafu na Obr. 10. 

 

Obr. 10. Hodnoty lomové houževnatosti suchých a nasáklých hornin 

Jak vyplývá z Obr. 10, s výjimkou dvou testovaných hornin – amfibolitu z lokality Rožná 

a jednoho vzorku slezské žuly z lomu Černá Voda se potvrdil obecný předpoklad o snížení 

hodnot KIC v důsledku nasáknutí vodou. Sedimentární horniny se vyznačují velmi širokým 

rozpětím naměřených hodnot lomové houževnatosti, a to jak v suchém (0,329 - 1,403 

MPa.m0,5), tak také v nasáklém (0,202 - 1,039  MPa.m0,5) stavu. Konkrétní hodnoty lomové 

houževnatosti jsou u sedimentů závislé na pórovitosti a typu pojiva.  

 6.1.2 Porovnání parametru COD u suchých a nasáklých vzorků 

V grafu na Obr. 11 jsou znázorněny výsledné vzájemné závislosti hodnot lomové 

houževnatosti a otevření trhliny (COD) v okamžiku ukončení zkoušky (Fmax) jak u suchých 
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vzorků, tak zkušebních těles po nasáknutí, a to u všech testovaných hornin. Na první 

pohled je zřejmý trend posunutí hodnot COD u nasáklých hornin směrem k jejich vyšším 

hodnotám. Lze konstatovat, že přítomnost vody v pórovém prostoru horniny způsobuje 

zvýšení deformačních schopností materiálu a snižuje tak míru jeho křehkého chování. 

 

Obr. 11. Grafické znázornění hodnot lomové houževnatosti v závislosti na COD suchých a 
nasáklých horninových vzorků 

5.2 Vliv rychlosti zatěžování na lomovou houževnatost hornin 

V Tabulce 2 je uveden přehled naměřených průměrných hodnot lomové houževnatosti 

u jednotlivých typů analyzovaných hornin v závislosti na změně rychlosti zatěžování. 

Tabulka 2. Přehled průměrných hodnot lomové houževnatosti u jednotlivých analyzovaných hornin 
v závislosti na změně rychlosti zatěžování 

Lokalita 

KIC                        
rychlost zatěžování 

0,01 mm.min-1 
[MPa.m0,5] 

KIC                                 
rychlost zatěžování       

0,1 mm.min-1 
[MPa.m0,5] 

KIC                        
rychlost zatěžování               

1 mm.min-1 
[MPa.m0,5] 

Podhorní Újezd 0,328 0,329 0,385 

Kocbeře 0,834 0,846 0,866 

Krákorka 0,832 0,653 0,914 

Lázně Bělohrad 0,384 0,405 0,410 

Záměl (zelený) 0,784 0,789 1,020 

Záměl (hnědý)  0,559 0,531 0,480 

Staříč 0,766 1,121 1,744 

Řeka 1,349 1,403 1,440 

Černá Voda  1,410 1,039 0,920 

Bílčice 2,647 3,090 3,583 

Horní Lipová  1,326 1,319 1,349 

Rožná 2,635 2,813 2,924 
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Výsledky analýzy závislosti lomové houževnatosti na měnící se rychlosti zatěžování 

ukázaly, že existuje velmi významná vzájemná závislost těchto dvou parametrů. Lze 

konstatovat, že se zvyšující se rychlostí zatěžování se obecně zvyšují také hodnoty 

lomové houževnatosti. Výjimku z tohoto trendu představují dvě horniny – zámělský 

pískovec (hnědý typ) a slezská žula z lokality Černá Voda (viz Obr. 12). 
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Obr. 12. Sloupcový graf procentuelní změny hodnoty lomové houževnatosti mezi nejvyšší a 
nejnižší rychlostí zatěžování vzorku 

6  Srovnání metod CB a SCB pro měření KIC hornin 

Díky dlouhodobé vzájemné spolupráci mezi ÚGN AV ČR, v. v. i. v Ostravě 

a pracovištěm X-Earth Center na Kumamoto University v Japonsku se naskytla možnost 

vzájemně porovnat výsledky měření lomové houževnatosti hornin dvěmi rozdílnými 

metodami. Na ÚGN v Ostravě je pro měření lomové houževnatosti, díky předkládané 

disertační práci, zavedena metoda CB a pomocí metody SCB se standardně měří lomová 

houževnatost hornin v laboratoři Kumamoto University.  

Pro experimenty byly vybrány čtyři horniny, z nichž amfibolit (Rožná) a godulský 

pískovec (Řeka) pocházejí z České republiky a pískovec z lokality Kimachi a granit 

z lokality Kyonggi jsou standardně používané horniny pro tyto testy v Japonsku. 

Zkušební tělesa pro obě metody měření lomové houževnatosti se připravila s ohledem 

na anizotropii vybraných hornin – průběh vrstevnatosti nebo metamorfní foliace. 

U korejského granitu z lokality Kyonggi, kde anizotropní stavba nebyla makroskopicky 
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zjevná byla anizotropie odvozena z rozdílů v rychlostech šíření ultrazvukových vln. Princip 

přípravy zkušebních těles je schematicky znázorněn na Obr. 13. 

Směr-3

Směr-2

Směr-1

Typ-2

Typ-3

Typ-2

Typ-1 Typ-3

CB test

SCB test

průběh 

vrstevnatosti

 

Obr. 13. Řeka (glaukonitický pískovec) - grafické znázornění přípravy zkušebních těles pro měření 
lomové houževnatosti (metody CB a SCB) 

V Tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty lomové houževnatosti stanovené metodami CB 

i SCB pro jednotlivé testované horniny. V posledním sloupci tabulky je pak uveden poměr 

hodnot z obou metod, který je graficky znázorněn i na Obr. 14. Pro snadnější orientaci 

jsou hodnoty v tabulce barevně rozlišeny podle směru šíření trhlin. 

Tabulka 3. Naměřené průměrné hodnoty lomové houževnatosti  

Lokalita 
Typ (směr 
propagace 

trhliny) 

CB test   
KIC   

[MPa.m0,5] 

Typ (směr 
propagace 

trhliny) 

SCB test  
KIC   

[MPa.m0,5] 

SCB(KIC) / 
CB(KIC) (k) 

Kimachi 
1 0,690 1 0,689 0,99 

3 0,632 3 0,739 1,16 

Řeka 

2 1,465 1 0,862 - 

3 1,12 
3 0,747 0,66 

2 0,880 0,6 

Kyonggi 
1 1,495 1 1,30 0,86 

3 1,643 3 1,11 0,67 

Rožná 

1 3,137 1 1,13 0,36 

2 3,715 
3 1,69 - 

2 1,99 0,53 
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Obr. 14. Poměry hodnot KIC naměřených metodami SCB a CB  

Z výsledků měření lomové houževnatosti uvedených v Tabulce 3, zkušeností získaných 

během přípravy zkušebních těles a vlastních experimentů je možné konstatovat, že: 

a) U každé z metod dochází k odlišnému způsobu propagace trhliny, který je dán 

typem zkušebních těles a geometrií jejich iniciačních trhlin. 

b) Hodnoty lomové houževnatosti naměřené při experimentech CB testu jsou 

generelně vyšší, než hodnoty získané měřením pomocí SCB testu. 

c) Vyšší naměřené hodnoty lomové houževnatosti získané metodou CB vyplývají 

s vysokou pravděpodobností z geometrie šíření trhliny. 

d) Z Obr. 14 je patrné, že většina hodnot koeficientu k (poměr hodnot KIC SCB a CB 

testu) spadá do intervalu mezi 0,5 - 0,9, přičemž průměrná hodnota koeficientu 

v rámci všech sledovaných hornin je k = 0,7. Tuto hodnotu koeficientu k = 0,7 je 

možno považovat za prvotní odvozenou hodnotu vztahu mezi měřeními 

lomové houževnatosti metodami CB a SCB. Zjištěnou hodnotu koeficientu však 

bude nutno ověřit, popřípadě upřesnit dalšími podrobnějšími měřeními a analýzou 

na vhodné hornině, která je dostatečně reprezentativní, aby zajistila srovnatelné 

podmínky obou porovnávaných zkoušek. 

7  Analýza mechanismu šíření trhliny pomocí RTG CT 

Závěrečná část disertační práce je věnována studiu mechanismu šíření trhliny v režimu 

velmi malých rychlostí zatěžování. Vybudování nového pracoviště tomografických metod 

na ÚGN AV ČR, v. v. i. v Ostravě poskytlo možnost rozšířit měření lomové houževnatosti 
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o následnou analýzu již vytvořené trhliny. Průmyslová rentgenová výpočetní 

mikrotomografie reprezentuje velmi silný a užitečný nástroj v oblasti nedestruktivní 

vizualizace vnitřní stavby široké řady materiálů v různých oblastech jejich výzkumu 

(Desrues et al., 2006). Laboratoř rentgenové výpočetní tomografie Oddělení 

geomechaniky a báňského výzkumu ÚGN v Ostravě disponuje RTG CT mikro-tomografy 

XTH 450 2D/3D a XT H 225 ST firmy Nikon Metrology (Staš et al., 2013). Pracoviště je 

rovněž vybaveno příslušnými rekonstrukčními a vizualizačními softwary (CT pro 2D a CT 

pro 3D – Nikon Metrology) a softwarem společnosti Volume Graphic (VGStudio MAX 2.2 

s přídavnými moduly pro obrazovou analýzu tomografických řezů). 

Tvar jednotlivých horninových těles, připravených pro RTG CT analýzu je patrný 

z Obr. 15. Jedná se o válcové zkušební vzorky pro CB test, které byly zkráceny řezem po 

obou stranách ve vzdálenosti cca 5 mm od iniciační trhliny tak, aby vzniklo diskové těleso 

vhodných rozměrů pro RTG CT skenování. Celý proces RTG CT analýzy je časově velmi 

náročný. Doba vlastního RTG CT skenování nutná pro získání co nejkvalitnějšího 

tomografického obrazu se pro každé jednotlivé zkušební těleso pohybovala v rozmezí        

8 –12 hodin. Po té následovala rekonstrukce tomografických dat pomocí speciálního 

softwaru pro získání jednotlivých tomografických řezů.    

 

Obr. 15. Zkušební těleso 14 400/P11 - pohled z boku (foto autorka) 

Na rekonstruovaných 2D a 3D tomografických řezech byly zjišťovány následné 

parametry vytvořené trhliny ve vyšetřovaném zkušebním tělese: 

a. délka trhliny (pomocí analýzy obrazu byla změřena délka trhliny od začátku jejího 

šíření na základě informací ze všech tří řezů zrekonstruovaného skenu), 

b. šířka trhliny v jejím začátku, 

c. šířka trhliny v 50% celkové délky šířící se trhliny, 

d. šířka trhliny v 5 mm od jejího začátku, 

e. odklon dráhy trhliny ze zóny iniciační trhliny - pomocí analýzy obrazu byl změřen 

úhel odklonu trhliny ze zóny řezu iniciační trhliny (viz. Obr. 16),  
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Obr. 16. Schéma měření úhlu odklonu trhliny ze zóny iniciační trhliny 

 

f. popis průběhu trhliny - byl popsán průběh šíření trhliny, její zřetelnost 

a viditelnost, bifurkace (větvení) a tortuozita (vlnění) trhliny, zrnitost horninového 

materiálu a úroveň viditelnosti jednotlivých zrn, způsob šíření trhliny 

v horninovém materiálu (tj. zda se trhlina šíří v mezizrnném prostoru, po 

hranicích zrn nebo napříč jednotlivými zrny, ovlivnění trajektorie trhliny 

jednotlivými póry, přítomnost, velikost, distribuce a případné usměrnění pórů 

v hornině, popřípadě zvláštnosti vyskytující se v konkrétním vzorku (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17. RTG CT snímek trhliny ve vzorku 14400/P11 (pískovec z lokality Záměl – hnědý typ), 
dokumentující zásadní vliv limonitového pigmentu (světlé skvrny a pásky) na průběh trhliny 

Informace o zjištěné délce trhlin jak jednotlivých skupin hornin, tak každého 

individuálního horninového vzorku jsou uvedeny v Tabulkách 4 a 5.  

Tabulka 4. Souhrnná tabulka průměrných hodnot délky trhliny u jednotlivých typů hornin 

Typ horniny 
Průměrná 

délka trhliny    
A  [mm] 

Směrodatná 
odchylka 

Koeficient 
variability [%] 

Počet 
zkušebních 

těles 

Sedimenty 20,53 5,43 26 11 

Magmatity 28,79 2,23 8 4 

Metamorfity 33,36 3,11 9 3 
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Tabulka 5. Souhrnná tabulka délek trhlin v jednotlivých zkušebních tělesech, vztažených k lomové 
houževnatosti a celkové pórovitosti horniny  

Lokalita 
Číslo 

vzorku 

Délka 
trhliny A 

[mm] 

Celková 
pórovitost

pc [%]  

Lomová 
houževnatost 
KIC [MPa.m0,5] 

Skupina 
hornin 

Podhorní Újezd 11969/20 11,95 28,29 0,292 

Sedimenty 

Kocbeře 11970/12 25,54 12,00 0,983 

Krákorka 11971/4 27,18 7,74 0,503 

Lázně Bělohrad 11972/15 21,22 24,47 0,513 

Záměl (zelený) 11973/9 19,40 19,56 0,849 

Záměl (hnědý) – 
P 

14400/P11 26,85 17,89 0,63 

Záměl (hnědý) - 
K 

14400/K12 22,19 17,89 0,598 

Staříč 11771/48 19,04 5,68 0,818 

Řeka 13463/15 25,21 6,62 1,321 

Černá Voda  14356/2 29,00 5,60 0,805 
Magmatity 

Bílčice 11968/10 28,83 3,44 1,862 

Horní Lipová - P 14355/P7 29,08 1,64 1,685 

Metamorfity Horní Lipová - K 14355/K9 34,65 1,59 1,329 

Rožná 13996/9 36,27 0,68 2,196 

Kimachi - 1 14165/1-3 10,51 22,00 0,69 
Sedimenty 

Kimachi - 3 14165/3-1 16,84 21,92 0,69 

Kyonggi - 1 14163/1-1 31,82 0,54 1,56 
Magmatity 

Kyonggi - 3 14163/3-4 25,51 0,53 1,57 

Na základě údajů, prezentovaných v Tabulkách 4 a 5 lze konstatovat, že rozdíly 

v mikrostruktuře a mineralogickém složení testovaných hornin se zásadním způsobem 

projevily v odlišném způsobu propagace trhlin v jednotlivých horninách. Největší délky 

trhlin byly zjištěny u zástupců skupiny metamorfitů (v rozmezí 29,08 – 36,27 mm), 

u testovaných magmatických hornin dosahují trhliny poněkud menších délek (celkové 

rozpětí 25,51 – 31,82 mm, průměrná délka je o 13,7% nižší než u metamorfitů). Nejnižší 

hodnoty délek trhlin byly pak zjištěny u sedimentů (pískovců), tato skupina zároveň 

vykazuje nejširší rozptyl hodnot (10,51 – 27,18 mm).    

Značný rozptyl hodnot délek trhlin u poměrné rozsáhlé skupiny testovaných pískovců 

souvisí s širokým rozpětím jejich celkové pórovitosti (5,68% u pískovce Staříč až 28,29% 

u pískovce z Podhorního Újezdu) a koresponduje i s širokou variabilitou hodnot lomové 

houževnatosti (0,292 – 1,324 MPa.m0,5). U všech vzorků „tuzemských“ pískovců bylo 
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pozorováno, že trhlina se při své propagaci šíří přes pórový prostor horniny, šíření trhlin 

přes klasty nebylo zaznamenáno. Odlišný způsob šíření trhliny byl zjištěn u tufitického 

pískovce z japonské lokality Kimachi, kde se trhlina šíří jak mezizrnným prostorem, tak 

zároveň prochází jednotlivými klasty a dělí je. Tento fakt může být způsoben zcela 

rozdílným mineralogicko-petrografickým složením klastů v pískovci Kimachi (téměř pouze 

úlomky plagioklasy bohatých vulkanitů) a pískovců z České republiky (převážné jen 

křemenná zrna). Ve způsobu a směru šíření trhliny může zásadní roli hrát také přítomnost 

oxy-hydroxidů železa (viz Obr. 17).  

Kromě celkové pórovitosti má na délkové parametry trhlin u pískovců vliv také charakter 

pojiva (základní hmoty a/nebo tmele). Ukazuje se, že horniny s čistě jílovitou základní 

hmotou vykazují mnohem nižší hodnoty délek trhlin než je tomu u hornin s vysokým 

podílem křemene v pojivové fázi (viz Tabulka 6).  

Tabulka 6. Délka trhliny v závislosti na typu pojiva testovaných pískovců 

Lokalita 
Číslo 

vzorku 

Délka 
trhliny A 

[mm] 
Typ pojiva (mezerní hmota nebo tmel) pískovců 

Kimachi  14165/1-3 10,51 jílovitá základní hmota s tufogenní příměsí 

Podhorní Újezd 11969/20 11,95 jílovitá základní hmota 

Staříč 11771/48 19,04 jílovitá základní hmota se sekundární silicifikací 

Záměl (zelený) 11973/9 19,40 jílovitá základní hmota a křemitý tmel 

Lázně Bělohrad 11972/15 21,22 jílovitá základní hmota s limonitovým tmelem 

Záměl (hnědý)  14400/K12 22,19 jílovito-křemitá základní hmota s druhotnou silicifikací 

Řeka 13463/15 25,21 jílovitá základní hmota s karbonátovým tmelem 

Kocbeře 11970/12 25,54 jílovito-křemitá základní hmota a křemitý tmel 

Krákorka 11971/4 27,18 jílovito-křemitá základní hmota a křemitý tmel 

Zapojení rentgenové výpočetní mikrotomografie do metodiky studia lomové 

houževnatosti hornin umožnilo sledovat i jiné geometrické charakteristiky trhliny, než je 

pouze maximální hodnota jejího otevření, která je běžně zaznamenávána extenzometry. 

Těmito parametry byla zejména délka trhliny, šířka v různých místech trhliny a úhel 

odklonu ze zóny iniciační trhliny. 

Ze známých hodnot poloviční šířky otevření trhliny (0,5 COD) a její délky pak lze 

vypočítat úhel α, tj. úhel rozevření trhliny. V grafu na Obr. 18 je uvedena závislost lomové 

houževnatosti jednotlivých studovaných hornin na tomto úhlu rozevření trhliny, resp. jeho 

tangentě. Z obrázku je dobře patrné, že se zvětšující se hodnotou úhlu α klesá hodnota 

lomové houževnatosti, přičemž koeficient korelace vykazuje význačnou těsnost 
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vzájemného vztahu obou parametrů (r = 0,74). Parametr úhlu rozevření trhliny tak 

umožňuje přesnější korelování vztahů mezi geometrickými parametry trhliny a lomovou 

houževnatostí testované horniny. Zároveň se ukazuje, že existují patrné rozdíly ve vztahu 

obou parametrů u jednotlivých skupin hornin. Lze konstatovat, že u skupiny 

sedimentárních hornin dochází k většímu rozevření trhliny při celkově nižších hodnotách 

lomové houževnatosti. U testovaných magmatitů a metamorfitů je naopak úhel rozevření 

menší při celkově vyšších hodnotách lomové houževnatosti.  

 

Obr. 18. Graf závislosti lomové houževnatosti na velikosti úhlu otevření trhliny (tg α) 

8  Závěr 

Předložená disertační práce se zabývá studiem vlivu mineralogicko-petrografického 

složení, strukturně-texturních rysů a základních fyzikálních a mechanických vlastností 

vybraných hornin na jejich lomovou houževnatost. Výsledky předkládané v této disertační 

práci je třeba chápat jako prvotní studii, zabývající se komplexnějším sledováním lomové 

houževnatosti horninového materiálu ve vazbě na jeho další parametry, provedenou 

v České republice. Pro měření lomové houževnatosti byla použita metoda CB (Chevron 

Bend) testu. Tato metoda je v současnosti již zařazena mezi standardní zkušební 

metodiky, používané pro testování vlastností hornin na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. 

Závislosti lomové houževnatosti na jednotlivých petrologických a fyzikálně-

mechanických parametrech byly následně doplněny o srovnávací měření lomové 

houževnatosti hornin pomocí metody SCB (Semi-Circular Bend) testu. Ke srovnání byly 

použity horniny zahraniční provenience – tufitický pískovec z lokality Kimachi v Japonsku 

a hrubozrnný granit z lokality Kyonggi v Jižní Korei.  
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Pro analýzu způsobů šíření trhlin v horninách a popis základních geometrických 

parametrů vzniklých trhlin se pak aplikovala metoda nedestruktivní RTG CT analýzy. 

Na základě provedených laboratorních experimentů a analýz je možno vyslovit tyto 

hlavní závěry, vyplývající z řešené disertační práce: 

 Přítomnost vody v hornině má významný vliv na snížení křehkosti horninového 

materiálu a zvýšení jeho deformačního chování. U vzorků nasáklých vodou byla 

hodnota KIC generelně nižší než u vzorků suchých. Celkově větší velikosti změn 

lomových houževnatostí byly zaznamenány u sedimentárních hornin. Zaznamenán 

byl také rozdíl naměřených hodnot COD (crack opening displacement) suchých 

a nasáklých vzorků s tím, že přítomnost vody v horninovém vzorku má za 

následek větší otevření trhliny, tj. vyšší hodnotu COD. 

 Korelaci hodnot pevnosti v příčném tahu stanovené pomocí brazilského testu 

a lomové houževnatosti lze dle literatury (Zhang, 2002) vyjádřit rovnicí lineární 

regrese y = 6,88x. Regrese stanovená v rámci této disertační práce se dá popsat 

vztahem y = 4,11x (viz Obr. 19) s tím, že byla odvozena pro jednu konkrétní 

testovací metodu (CB test). Takovouto korelaci by však bylo vhodnější provádět 

vždy v rámci stejné skupiny hornin. Jako zásadní se rovněž ukazuje, že pro 

vzájemnou korelaci dat je korektní použít hodnoty lomové houževnatosti naměřené 

pouze pomocí jedné metody, a to kvůli rozdílům v geometrii iniciační trhliny 

a způsobu následného šíření trhliny u různých metod.  

 

Obr. 19. Vzájemná korelace pevnosti v příčném tahu a lomové houževnatosti naměřených 
dat v této disertační práci a dat dle Zhanga (2002) 
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 Vliv rychlosti zatěžování na hodnotu KIC byl sledován v závislosti na několika 

dalších parametrech, konkrétně na objemové hmotnosti, celkové pórovitosti 

a velikosti otevření trhliny (COD). Obecně se prokázalo, že se zvyšující se 

rychlostí zatěžování roste hodnota lomové houževnatosti hornin. Dále bylo 

zjištěno, že:  

a) s rostoucí hodnotou objemové hmotnosti narůstá také hodnota lomové 

houževnatosti, a to u všech testovaných typů hornin, 

b) u sedimentárních hornin má nárůst hodnot celkové pórovitosti za 

následek pokles hodnot lomové houževnatosti, 

c) u skupiny testovaných magmatitů a metamorfitů lze konstatovat, že 

s vyšší hodnotou COD byla zaznamenána nižší hodnota lomové 

houževnatosti, přičemž korelační koeficient výrazně roste se zvyšující se 

rychlostí zatěžování. 
 

 Po analýze výsledků srovnání metod CB a SCB měření lomové houževnatosti je 

zřejmé, že hodnoty lomové houževnatosti naměřené pomocí metody CB jsou 

vždy vyšší. Na základě této skutečnosti byl odvozen prvotní koeficient vztahu 

mezi hodnotami lomové houževnatosti metodami SCB a CB (k = 0,7). Srovnání 

metod CB a SCB nabízí spoustu dalších a nových možností výzkumu, ovšem za 

předpokladu nalezení vhodného, po mineralogické i texturní stránce 

kvazihomogenního horninového materiálu. 
 

 Díky podrobným analýzám jednotlivých trhlin v horninových vzorcích po zkoušce 

lomové houževnatosti pomocí RTG CT metod byla vytvořena nová metodika 

popisu geometrie trhliny. Rovněž bylo zjištěno, že u sedimentárních hornin 

(pískovců) se hodnota délky trhliny generelně zvyšuje se snižující se celkovou 

pórovitostí. Také lze konstatovat, že u pískovců roste hodnota délky trhliny se 

zvyšujícím se podílem křemité matrix nebo se stupněm druhotné 

silicifikace mezerní hmoty.  

 Na základě všech výsledků hledaných vzájemných závislosti jednotlivých fyzikálně-

mechanických parametrů a lomové houževnatosti uvedených v disertační práci 

byla vytvořena následující tabulka korelačních koeficientů (Tabulka 7).  
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Tabulka 7. Přehled korelačních koeficientů vzájemné závislosti lomové houževnatosti a vybraných 
parametrů horninového materiálu (hranice jednotlivých stupňů těsnosti vztahu jsou převzaty 
z Kába, Svatošová, 2008) 

 

Rychlost zatěžování  Pevnost 
v příčném 

tahu 
Délka 
trhliny 0,01 – 

1 

Objemová 
hmotnost 

Celková 
pórovitost 

COD 

0,01 0,1 1 0,01 0,1 1 0,01 0,1 1 0,1 

KIC 
(S) 

0,68 – 
0,99 

0,80 0,83 0,84 0,81 0,82 0,83 0,16 0,31 0,03 0,79 0,35 

KIC 
(M+M) 

0,74 – 
0,99 

0,82 0,85 0,88 0,28 0,37 0,39 0,41 0,72 0,82 0,74 0,31 

Délka trhliny 
0,63 (S) S – sedimenty 

M+M – magmatity a metamorfity 0,26 (M+M) 

 

 0 < r ≤ 0,3 nízký stupeň těsnosti vztahu (slabá závislost) 

 0,3 < r ≤ 0,8 význačná těsnost vztahu (střední závislost) 

 0,8 < r ≤ 1 vysoký stupeň těsnosti vztahu (silná závislost) 

 

 S výsledky disertační práce vyvstaly nové směry dalšího možného výzkumu v oblasti 

lomové mechaniky hornin. Ukazuje se, že často není věnována dostatečná pozornost 

studiu ostatních materiálových parametrů, souvisejících s výslednou lomovou 

houževnatostí hornin. Přitom se vliv těchto parametrů ukazuje jako velmi významný při 

měřeních lomové houževnatosti hornin. Jedná se zejména o vnitřní strukturu horninového 

materiálu, mineralogicko-petrografické složení, strukturní a texturní rysy horniny, poměr 

mezi klastickou fází a pojivem a mineralogickou povahu pojiva u sedimentů atd.  

Výsledky disertační práce naznačují, že perspektivními směry ve výzkumu lomové 

houževnatosti hornin mohou být: 

 Podrobné studium vlivu anizotropie hornin na lomovou houževnatost. Jak vyplynulo 

z provedené literární rešerše, tomuto k fenoménu prozatím není při studiu lomové 

houževnatosti prakticky vůbec přihlíženo, a to jak při odběru vzorků, tak i při 

přípravě vlastních zkušebních těles. 

 Výzkum pevnosti tmele (respektive jeho KIC) pomocí indentační metody 

(mikrotvrdoměru) a následné srovnání s KIC celého horninového vzorku. 

 RTG CT studium parametrů pórového prostoru horniny v oblasti zkušebního vzorku 

předurčeného k šíření samotné trhliny, který se společně s typem mezerní hmoty 

ukázal jako klíčový pro šíření trhliny v porézních horninách. 
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 Analýza procesů rozdílného šíření trhliny v horninovém materiálu při měřeních 

lomové houževnatosti metodami CB a SCB pomocí RTG CT, a to vzhledem 

k definovaným fázím zátěžového diagramu zkoušky lomové houževnatosti na 

horninovém materiálu. Tuto metodu by bylo vhodné kombinovat s vyšetřováním 

úrovně akustických emisí a jejich lokalizace v průběhu vlastní zkoušky. 

 Podrobnější výzkum složení a vnitřní stavby horninových materiálů, vztažený 

k ostatním lomovým parametrům, např. rychlosti šíření trhliny apod. 

Je zřejmé, že detailní studium lomové houževnatosti a způsobu šíření trhlin 

v horninovém prostředí bude přínosné pro celou řadu geotechnických aplikací společně s 

analýzou vlastností a stavu horninového masívu (přítomnost vody, napěťový stav 

horninového masivu, strukturní stavba horninového masívu apod.). Jedná se především 

o následující geotechnické záležitosti: 

 problematika ukládání vyhořelého jaderného paliva do horninového masívu, 

 využívání geotermální energie, 

 těžba slojového plynu (CBM – Coal Bed Methane), 

 těžba břidlicového plynu (Shale Gas), 

 injekce fluid, CO2 nebo tekutých odpadů do horninového masívu.  

V současné době je tato problematika stále více řešena pomocí využití matematických 

modelů, využívajících např. Particle Flow Code PFC-2D (Stephansson et al., 2014).  
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