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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá komparací laboratorních metod (Vasiljevova kužele a 

Casagrandeho přístroje), které slouží pro určení meze tekutosti zemin. Hlavním cílem je 

stanovení korelačního součinitele, díky němuž by byl zajištěn snadný přepočet mezi danými 

metodami. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části se 

obecně zaměřuji na vliv kapalné fáze u soudržných zemin, vysvětlení pojmu meze tekutosti a 

stanovení její hodnoty dle norem. V praktické části uvádím výsledky vlastních laboratorních 

zkoušek, jejich statistické vyhodnocení a srovnání s ostatními autory, kteří se touto 

problematikou taktéž zabývali. 

Annotation 

This Bachelor thesis is based on comparison of the laboratory methods (Vasil'ev cone and 

Casagrande device), which serve to the computation of soil liquid limit. The main aim is to 

determinate correlation coefficient, because of it was procuring easily conversion between 

these two methods. This work is divided into two parts to theoretical and practical part. I 

focus on influence liquid phase at cohesive soils, explanation of term of liquid limit and 

determination its value in accordance with standards, in theoretical part. In practical part I 

submitted results of my laboratory tests, its statistical evaluation and comparison with other 

authors, which are interested in this same issue. 

 

Klíčová slova 

mez tekutosti, Casagrandeho přístroj, Vasiljevův kužel, jíl 

Key words 

liquid limit, Casagrande device, Vasil'ev cone, clay 
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Seznam použitého značení 

značení význam jednotka 

wS vlhkost na mezi smrštění [%] 

wP vlhkost na mezi plasticity [%] 

wL vlhkost na mezi tekutosti získaná Casagrandeho přístrojem [%] 

       vlhkost na mezi tekutosti získaná Vasiljevovým kuželem [%] 

w vlhkost zeminy [%] 

IC index konzistence [-] 

IP index plasticity [-] 

IL index tekutosti [-] 

mv hmotnost vzorku [kg] 

md hmotnost vysušeného vzorku [kg] 
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1. Úvod 

Mez tekutosti, kterou se ve své práci podrobněji zabývám, se laboratorně určuje pomocí 

metodik Vasiljevova kužele a Casagrandeho přístroje. Druhá jmenovaná metoda je v současné 

době dle ČSN (české technické normy) neplatná. Účelem práce je zajištění lepší návaznosti na 

průzkumy realizované v minulosti, které vyhodnocovaly vlhkost na mezi tekutosti dle  

A. Casagrandeho a které jsou doposud k dispozici v Geofondu, ve spojení s nově 

prováděnými průzkumy, které jsou orientovány dle evropské metodiky na využití Vasiljevova 

kužele. Výsledek by dále mohl posloužit k porovnání hodnot mezí tekutosti získaných 

v jednotlivých státech (státy upřednostňují jednu nebo druhou metodu) i při práci na 

mezinárodních projektech. Všechny vlastní laboratorní zkoušky byly prováděny na vzorku 

zeminy pocházející z oblasti Tušimic (okres Chomutov). 

 

2. Charakteristika základních konzistenčních mezí zemin 

2.1. Konzistenční stavy zemin  

Konzistenční stavy zemin popisují vliv kapalné fáze na vlastnosti soudržných (jemnozrnných) 

zemin. Soudržné zeminy jsou směsi jílových, prachových a často i písčitých zrn. V přírodě 

mohou obsahovat vázanou i volnou vodu (viz [2]). Voda v nich může být vázána různými 

silami, dle druhu, množství a povahy jílových minerálů, které jsou v dané zemině zastoupeny. 

Charakteristickým rysem soudržných zemin je, že při stejné vlhkosti mohou mít různou 

konzistenci. Ta může být tvrdá, pevná, plastická (dále členěna na tuhou a měkkou) a kašovitá 

(tekutá). Při tekuté konzistenci je zemina schopna téct pod svou vlastní tíhou, přičemž při 

konzistenci tvrdé, vykazuje při namáhání jen velmi malé deformace. Jemnozrnné zeminy se 

mohou vyznačovat objemovou nestálostí ovlivňovanou změnami vlhkosti, proto je potřeba jim 

věnovat zvláštní pozornost (viz [1]). Jednotlivé konzistenční stavy byly normativně rozděleny 

v ČSN 72 1013 (Laboratorní stanovení meze plasticity zemin) a ČSN 72 1014 (Laboratorní 

stanovení meze tekutosti zemin) tzv. konzistenčními mezemi. Tyto normy již nejsou platné a 

byly nahrazeny ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (Geotechnický průzkum a zkoušení - 

Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí). 
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Obrázek 1 - Zobrazení konzistence soudržných zemin na vlhkostní ose 

 

V polních podmínkách určujeme konzistenční stav jednoduchými zkouškami: 

Tvrdá zemina je suchá, má světlou barvu, chová se jako pevné těleso, které můžeme rozbíjet 

na ostrohranné kusy. 

Pevná zemina má nízkou vlhkost, tmavší zabarvení, hrudky nejsou ostrohranné, zemina je 

drobivá, nelze z ní vyválet válečky v průměru 3 mm. 

Tuhoplastická zemina se těžce hněte, ale lze z ní vyválet válečky v průměru 3 mm. Měkce 

plastickou zeminu můžeme lehce hníst. 

Kašovitá (neboli tekutá) zemina ztrácí pevnost, chová se jako hustá, viskózní tekutina. 

Konzistence soudržných zemin ovlivňuje jejich stlačitelnost a pevnost a rozhoduje o vhodnosti 

zeminy jako základové půdy pro plošné nebo pilotové základy (viz [2]). 

2.2. Konzistenční meze zemin 

U každé zeminy dochází k přechodu mezi jednotlivými konzistenčními stavy při jejich 

charakteristických vlhkostech, které označujeme jako meze konzistence (též Atterbergovy 

meze). Ty se řadí mezi indexové (popisné) vlastnosti zemin. Tyto meze klasifikoval a poprvé 

publikoval (v roce 1908) významný švédský vědec Albert Mauritz Atterberg  

(19. březen 1846 - 4. dubna 1916). 

Rozeznáváme tyto konzistenční meze:  

 mez smrštění wS (přechod mezi tvrdým a pevným konzistenčním stavem); 

 mez plasticity wP (přechod mezi pevným a plastickým konzistenčním stavem); 

 mez tekutosti wL (přechod mezi plastickým a tekutým konzistenčním stavem). 

 

Mez smrštění (shrinkage limit) je definována jako vlhkost zeminy, při jejímž dalším 

vysušení, nedochází k změně jejího objemu. Vlhkost zeminy je tak malá, že se voda stahuje 

kapilárními a sorpčními silami dovnitř. 
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Mez plasticity (plastic limit) je definována jako vlhkost, při níž je zemina natolik vysušená, 

že ztrácí svou plasticitu. 

 

Mez tekutosti (liquid limit) je definována jako vlhkost zeminy, při níž zemina přechází ze 

stavu měkce plastického do stavu tekutého. V tekutém stavu zemina klade minimální nebo 

nulový odpor vůči smykovému přetvoření. Při zvyšujícím se množství vody v zemině, 

dochází k zvětšení mezer mezi jejími částicemi a snížení jejich vzájemných interakcí, což má 

za následek změnu mechanických vlastností. 

 

Na základě hodnoty meze tekutosti a hodnot dalších konzistenčních mezí se určují důležité 

geotechnické vlastnosti soudržných zemin jako je např. index plasticity, konzistence, tekutosti 

a koloidní aktivity jílů. Mez tekutosti také slouží pro přesnější klasifikaci soudržných zemin. 

 

Rozdíl vlhkosti na mezi tekutosti a vlhkosti na mezi plasticity definuje index plasticity Ip, 

který udává rozsah vlhkosti, ve kterém se daná zemina chová plasticky. Tento index indikuje 

schopnost zeminy vázat vodu, aniž by došlo ke změně konzistenčního stavu zeminy. Na 

základě tohoto indexu lze, mimo jiné, usuzovat na podíl jílovitých minerálů ve vzorku 

zeminy. Čím vyšší je podíl jílovitých minerálů, tím vyšší je index plasticity. Index plasticity 

je rovněž rozhodující při posuzování rychlosti konsolidace dané zeminy - zeminy s nižším 

indexem plasticity konsolidují lépe. 

 

Stav soudržných zemin se vyjadřuje pomocí indexu konzistence IC nebo indexu tekutosti IL: 

 

    
     

      
  

     

  
           

     kde IP je index plasticity a w původní vlhkost zeminy 

 

    
     

      
           

 

Přičemž platí: 

         [3] 
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Spolehlivé stanovení meze tekutosti je tedy z hlediska stavební praxe velmi důležitá 

charakteristika, která vyžaduje podrobný výzkum. Potřebnost výzkumu v oblasti metod pro 

stanovení meze tekutosti a faktorů určující spolehlivosti výsledků těchto metod u různých 

typů zemin dokladují mnohé tuzemské i zahraniční publikace. O nejdůležitějších závěrech 

vybraných publikací se zmiňuji v další části práce (kapitola 4.1.). 

 

Hodnota meze tekutosti se získává zkouškou v Casagrandeho přístroji nebo Vasiljevovým 

kuželem (kuželová zkouška).  

 

Příprava zkušebního vzorku zeminy 

 Vzorek zeminy v jejím přirozeném stavu se proseje na sítě o průměru oka 0,4 mm nebo 

jemu nejbližším a vloží se do misky (cca 200 g). 

 Za důkladného míchání se přidává destilovaná voda a vzorek zeminy se nožem či 

špachtlí prohněte (alespoň 5 minut) až do stavu homogenní pasty. Zrna zeminy se tak 

rovnoměrně obalí vodou. Při nedostatečném promíchání nebo vmíchání vzduchových 

bublin do vzorku zeminy je výrazně ovlivněna výsledná hodnota meze tekutosti. 

 U jílovitých zemin je nutné nechat připravený a prohnětený vzorek uležet po dobu  

24 hodin, aby se vlhkost rovnoměrně rozdělila v zemině (viz [3]). 

 

Konzistenční meze jsou ovlivněny oxidací a jinými změnami zkušebního vzorku v důsledku 

např. dlouhodobého skladování nebo nevhodné manipulace se vzorkem. To se týká zejména 

citlivých jílů, jílů s obsahem sulfidů a organických zemin (viz [4]). 
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3. Metodika základních laboratorních zkoušek pro stanovení meze 

tekutosti zemin 

RESUMÉ NOREM 

3.1. Postup stanovení meze tekutosti Vasiljevým kuželem 

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007) 

Geotechnický průzkum a zkoušení – 

Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí 

 

Norma umožňuje používat dva typy kuželů (60 g/60º a 80 g/30º). Bylo prokázáno, že získané 

výsledky zkoušek meze tekutosti pomocí těchto kuželů jsou shodné. Při zkouškách pro tuto 

bakalářskou práci jsem uplatnil kužel o hmotnosti 80 g při vrcholovém úhlu 30º. Kužel musí 

být vyrobený z nerezové oceli nebo duralu a drsnost jeho povrchu musí být menší než 0,8 μm. 

Metoda Vasiljevova kužele je založena na stanovení vlhkosti, při níž se dosáhne smluvní 

penetrace, která odpovídá vlhkosti na mezi tekutosti (označujeme       ), při níž má zemina 

smluvní smykovou pevnost (cca 2 - 3 kPa). 

 

Potřebné zařízení 

1. Kuželový přístroj (viz obrázek 2); 

2. laboratorní váha (přesnost 0,03 g, rozlišení 0,01 g); 

3. laboratorní nůž; 

4. zařízení pro stanovení vlhkosti podle prCEN ISO/TS 17892-1; 

5. míchací nádoby; 

6. stěrka pro hnětení zeminy; 

7. plastová střička s destilovanou vodou; 

8. váženky. 
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Legenda: 1. nastavitelné rameno 2. plexisklo se stupnicí 3. kužel 4. zkušební vzorek  

5. míchací nádoba 6. ukazatel 

Obrázek 2 - Kuželový přístroj 

 

1. Připravená promíchaná zemina se vloží do nádoby (bez vzduchových bublin). Její povrch 

se zarovná s okrajem misky pomocí laboratorního nože.  

 

2. Nádoba se zeminou se umístí pod penetrační kužel. Tento kužel je potřeba výškově nastavit 

tak, aby jeho hrot byl v těsném kontaktu se zeminou (při pohybu misky je viditelná stopa v 

zemině). 

 

3. Na stupnici přístroje se provede počáteční čtení výšky kužele s přesností na 0,1 mm. 

 

4. Kužel se uvolní na dobu 5 ± 1 s. Ze stupnice kuželového přístroje se s přesností ± 0,1 mm 

zaznamená zaboření kužele do zeminy a rozdíl mezi touto hodnotou a počáteční výškou 

kužele je hloubka penetrace. Ta by měla být pro kužel 80 g/30 º mezi 10 - 30 mm. Kužel se 

vyjme ze zeminy a jemně očistí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Stupnice kuželového přístroje pro měření hloubky penetrace 
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Obrázek 4 a 5 - Kuželový přístroj při stanovování meze tekutosti (Foto autor) 

 

5. Celý postup zkoušky se musí opakovat ještě nejméně třikrát (celkem 4 zkoušky) za použití 

stejného vzorku při různých vlhkostech. Ta závisí, je-li hloubka penetrace v prvním měření: 

 a) menší než 20 mm, do vzorku se přidá voda; 

 b) větší než 20 mm, následné měření se provádí po částečném vysušení vzorku.  

 

6. Z penetrační zóny kužele se odebere vzorek zeminy (± 10 g) pro stanovení její vlhkosti dle 

ČSN CEN ISO/TS 17892-1. Pro zeminy s velmi vysokou mezí tekutosti jako jsou organické 

jíly a amorfní rašeliny se má vlhkost, z důvodu získání přesnějších hodnot, stanovovat na 

vzorku nejméně 20 g zeminy (viz [4]). 

 

Výpočet vlhkosti vzorku zeminy, 

   
       

  
         [4] 

kde mv je celková hmotnost vzorku zeminy a md hmotnost vysušené zeminy. 

 

7. Závislost mezi vlhkostí [%] a penetrací kužele [mm] se vynese do grafu 

v semilogaritmickém měřítku: na vodorovnou osu hloubka penetrace v logaritmickém měřítku 

a na svislou osu příslušné vlhkosti v měřítku lineárním. Těmito body se následně proloží 

přímka (viz obrázek 6). Vlhkost na mezi tekutosti pro kužel 80 g/30º odpovídá hloubce 

penetrace 20 mm (pro kužel 60 g/60º odpovídá vlhkost na mezi tekutosti hloubce penetrace 

10 mm). Hodnota meze tekutosti má být vyjádřena na dvě platné číslice. 
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Legenda:  osa X   penetrace kužele v logaritmickém měřítku [mm] 

  osa Y   vlhkost [%] 

Obrázek 6 - Příklad protokolu 

 

3.2. Postup stanovení meze tekutosti Casagrandeho přístrojem 

ČSN 72 1014 

Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin 

 

Tato zkouška je v současné době alternativní metodou stanovení meze tekutosti zemin (na 

našem území byla platná do června roku 2006). Její postup byl poprvé představen v roce 1932 

Arthurem Casagrandem (28. srpna 1902 - 6. září 1981). Hledá se vlhkost, při níž se poruší 

svah zářezu zeminy v patě smluveným způsobem, která odpovídá vlhkosti na mezi tekutosti 

(označujeme wL), při níž má zemina smluvní smykovou pevnost (cca 2 - 3 kPa). 

Potřebné zařízení 

1. Casagrandeho přístroj (viz obrázek 11);  

2. normovaný nůž; 

3. laboratorní váha s rozlišením 0,01 g; 

4. laboratorní sušička; 

5. keramická miska; 

6. stěrka pro hnětení zeminy; 

7. plastová střička s destilovanou vodou; 

8. váženky. 
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1. Vzorek zeminy promísený s destilovanou vodou se pomocí nože či stěrky nanese do suché 

a čisté misky přístroje na její dno, kde se miska opírá o podkladní desku. 

 

2. Zemina se uhladí do roviny rovnoběžné s podkladovou deskou, co jak nejmenším počtem 

tahů. Ve vzorku nesmí zůstat uzavřené bublinky vzduchu. Vytvořený koláček zeminy má mít 

maximální tloušťku 10 mm. 

3. Vyřezávacím nožem předepsaného tvaru (normovaným nožem) se vyřízne uprostřed 

koláčku zeminy rýha, která jej rozdělí na dvě poloviny (viz obrázek 7 a 9). 

 

4. Miska Casagrandeho přístroje se poté nechá volně dopadat na podkladní desku z výšky  

10 mm rychlostí dvou otáček za vteřinu, přičemž se počítají dopady (rozmezí počtu úderů je 

15 až 35). Toto se provádí, dokud se obě poloviny koláčku slijí v dolní části rýhy na délku 

12,5 ± 0,5 mm (viz obrázek 8). Zaznamená se konečný počet úderů. 

Obrázek 7 a 8 - Casagrandeho přístroj při stanovování meze tekutosti (Foto autor) 

(vlevo před zkouškou a vpravo po zkoušce) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Koláček zeminy před a po zkoušce 
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5. Z obou polovin koláčku se odebere vzorek pro stanovení vlhkosti (v množství alespoň  

± 10 g) dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1. 

 

6. Celkem se provedou alespoň čtyři měření počtu úderů, přičemž se zpravidla postupuje od 

nižší vlhkosti vzorku k vlhkosti vyšší (do připravené zeminy se nesmí přidávat vysušená 

zemina). Data se průběžně zapisují do formuláře.  

 

7. Závislost mezi vlhkostí [%] a příslušným počtem úderů se vynese v semilogaritmickém 

zobrazení: na vodorovné ose v logaritmickém měřítku počet úderů, na svislé ose v lineárním 

měřítku vlhkost. Získanými body se proloží přímka (viz obrázek 10).  

 

8. Z přímky se stanoví vlhkost na mezi tekutosti, která odpovídá 25 úderům. Výsledek se 

zaokrouhlí na celá procenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  osa X   počet úderů v logaritmickém měřítku 

  osa Y  vlhkost [%] 

Obrázek 10 - Příklad protokolu 

 

Činitelé ovlivňující výsledky zkoušky 

a) délka doby potřebná pro provedení zkoušky; 

b) počáteční vlhkost zeminy (viz [3]). 
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Zkouška v Casagrandeho přístroji je citlivější na subjektivní faktory realizace zkoušky i její 

vyhodnocení než je tomu u Vasiljevova kužele. Obecně tato zkouška závisí na následujících 

základních faktorech: 

a) energie úderu (včetně charakteru podložky); 

b) rychlost úderu o podložku; 

c) množství testované zeminy na misce; 

d) kvalita vytvoření rýhy (dodržení předpokladu kolmosti rýhy na podklad, pod 

normovaným nožem by nemělo docházet k přílišnému stlačení apod.); 

e) spolehlivé posouzení délky spojení obou částí koláče zeminy; 

f) jedná se o výrazně dynamickou zkoušku, přičemž různé zeminy mohou být různě citlivé 

vůči dynamickým vlivům (např. i v důsledku různě velkých částic ve vzorku zeminy). 

 

Dále má Casagrandeho zkouška větší tendenci k chybě způsobené lidským faktorem. Velmi 

důležitý je osobní přístup laboranta, který danou zkoušku provádí. Casagrandeho metoda má 

mnoho nedostatků, jako jsou složitost vytvoření ideální drážky, nutnost odhadu velikosti 

spojení zeminy a pomalá rychlost operace (viz [5]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Casagrandeho přístroj 

 

Doba potřebná pro provedení zkoušky pomocí Vasiljevova kužele je značně kratší ve 

srovnání s metodou A. Casagrandeho. 
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Vlastní laboratorní zkoušky pro určení meze tekutosti pomocí Casagrandeho přístroje bylo 

v první fázi prováděno na jeho ruční verzi. Rychlost úderů však byla při těchto měřeních o 

něco nižší, než je rychlost normovaná. Při porovnání výsledků s elektrickým Casagrandeho 

přístrojem (u něhož je normovaná rychlost dodržena), byl rozdíl velmi znatelný (činil  

13 úderů). Z vyhodnocení vyplynulo, že zkoušky s pomalejší rychlostí úderů vykazují vyšší 

hodnoty meze tekutosti. Touto skutečností se mimo jiné také zabývali na univerzitě v New 

Hampshire ve studii pod názvem „Correlations and comparisons between the Casagrande 

liquid limit device and the fall cone” z roku 1979. Graf na obrázku 12 tento trend 

dokumentuje a znázorňuje porovnání vlivu rychlosti na výslednou hodnotu meze tekutosti. 

Proto všechna měření uvedena v této práci vycházejí ze zkoušky provedené na elektrickém 

Casagrandeho přístroji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  osa X   počet úderů v logaritmickém měřítku 

  osa Y   vlhkost [%] 

 

Obrázek 12 - Vyjádření vlivu rychlostí úderů na hodnotu vlhkosti na mezi tekutosti 

stanovenou Casagrandeho přístrojem 
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Obrázek 13 - Elektrický a ruční Casagrandeho přístroj při zkoušce jejich porovnání 

(Foto autor) 

 

Při vlhkosti na mezi tekutosti má zemina určitou smluvní neodvodněnou pevnost. U 

Casagrandeho přístroje jde o pevnost související se stabilitou svahu zářezu vytvořeného v 

misce přístroje, u zkoušky Vasiljevovým kuželem o pevnost související s únosností podloží 

kužele. V prvním případě je výsledek zkoušky silně závislý na energii úderu (na výšce pádu a 

na kvalitě podložky misky), i na opotřebování a čistotě misky (obdobně, ale u kuželové 

zkoušky je výsledek závislý na čistotě a opotřebování kužele).  

 

Výsledky těchto dvou metod ovšem nejsou rovnocenné. Podle platné ČSN je pro stanovení 

meze tekutosti upřednostňována metoda Vasiljevovým kuželem, z důvodu lepší 

opakovatelnosti a jednoduchosti provádění. Téměř v každé literatuře se uvádí, že kuželová 

metoda má mnohem vyšší stupeň opakovatelnosti, než zkouška v Casagrandeho přístroji. 

Vasiljevův kužel má také větší rozsah použitelnosti u různých typů zemin. 
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4. Realizace vlastních laboratorních zkoušek, jejich statistické 

vyhodnocení 

Stručná charakteristika testované zeminy 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, všechny vlastní laboratorní zkoušky byly prováděny na zemině 

pocházející z oblasti Tušimic. Konkrétně se jedná o skrývkovou zeminu z oblasti lomu Bílina, 

který je nejhlubším povrchovým lomem v České republice. Tato jílovitá usazenina šedohnědé 

barvy vykazuje v suchém stavu vysokou pevnost, avšak na vzduchu tyto pevnostní vlastnosti 

degradují. Na vzorku zeminy byly provedeny následující zkoušky: stanovení meze plasticity, 

analýza velikosti částic, prosévací zkouška s promýváním, její zatřídění dle norem, 

rentgenová počítačová tomografie a samozřejmě stanovení meze tekutosti, o které tato práce 

pojednává. Každá z těchto vlastních zkoušek je následně níže detailněji popsána. Zkoušky pro 

stanovení meze plasticity a meze tekutosti zeminy byly provedeny v laboratoři mechaniky 

zemin Fakulty stavební. K realizaci dalších zkoušek, realizovaných na Ústavu geoniky  

AV ČR, v. v. i., bylo přistoupeno především z toho důvodu, že nebylo k dispozici zařízení pro 

separaci jednotlivých částic zeminy a realizaci standardní hustoměrné zkoušky ve fakultní 

laboratoři mechaniky zemin. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Zkoumaný vzorek zeminy (Foto autor) 

 

Stanovení meze plasticity (normový postup viz ČSN CEN ISO/TS 17892-12) 

Navlhčený vzorek zeminy se hněte mezi prsty, z důvodu rovnoměrného rozložení vlhkosti. 

Následně se vzorek umístí na rovnou desku a za stálého tlaku formuje do tvaru válečků (viz 

obrázek 15). Jestliže se válečky zeminy o průměru 3 mm začínají drolit na kousky o délce  

8 - 10 mm, je u nich dosaženo vlhkosti na mezi plasticity. Vlhkost na mezi plasticity musí být 

vyjádřena na jedno desetinné místo. Pro zkoumanou zeminu byla zkouškou stanovena na 

hodnotu: wP = 26,2 %. 
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Obrázek 15 - Laboratorní zkouška pro stanovení meze plasticity 

 

Analýzy velikosti částic zeminy 

Byly provedeny celkem čtyři analýzy určení velikosti částic, zkoumaného vzorku zeminy, 

pomocí laserového analyzátoru v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. K těmto zkouškám byl 

použit přístroj Laser Particle Sizer Analysette 22 NanoTec firmy FRITSCH (viz obrázek 16), 

jehož rozsah měření je od 0,01 do 2000 μm. Ten pro určení velikosti částic využívá 

fyzikálního principu rozptylu elektromagnetických vln. Světlo rozptýlené k částicím je 

čočkou zobrazováno na detektoru. Z rozdělení rozptýleného světla lze, pomocí komplexní 

matematiky, vypočítat velikostní rozdělení částic. Vyhodnocení informace o rozptýleném 

světle probíhá v přístroji Analysette 22 NanoTec, dle Fraunhoferovy nebo Mieovy teorie. 

Fraunhoferova teorie byla nazvána podle německého fyzika Josefa von Fraunhofera a je 

nezávislá na optických vlastnostech částic. Při analýzách vzorku zeminy pro mou bakalářskou 

práci, byla užita právě tato teorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Particle Sizer Analysette 22 NanoTec 

Měřením bylo zjištěno, že v daném vzorku zeminy jsou v největší míře zastoupeny částice o 

velikosti 1 - 2 μm. Výsledné protokoly analýz jsou přiloženy v přílohách A - D (kapitola č. 8). 

Z důvodu provedení analýz velikosti částic, již nebylo třeba provádět hustoměrnou zkoušku. 
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Prosévací zkouška s promýváním 

Dále byla v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. provedena prosévací zkouška s promýváním 

pomocí přístroje Retsch AS 200 basic. Postup této zkoušky je následující. Nejdříve se zváží 

jednotlivá síta (při měření byla užita síta s velikostí ok 63, 90, 125, 180 a 250 μm). Vzorek 

zeminy se rozdruží v třecí misce a zváží. Poté se smíchá s destilovanou vodou. Takto 

připravený se vlije na síta prosévacího přístroje. Díky stálému vibrování a promývání zeminy 

vodou dochází k sedimentaci frakcí vzorku na sítech. To se provádí do té doby, dokud 

protékající voda není čistá. Síta se po zkoušce vysuší a zváží. Z rozdílu hmotností sít se 

vypočtou jednotlivé navážky. Z takto naměřených dat se sestaví křivka zrnitosti, jež graficky 

znázorňuje granulometrické složení zeminy (viz graf 1). 

 

Graf 1 - Křivka zrnitosti zkoumaného vzorku zeminy 

 

Zatřídění zeminy 

Dle křivky zrnitosti obsahuje daný vzorek zeminy 1,04 % písku a 98,96 % jemnozrnné 

frakce (< 0,063 mm). Z provedených analýz velikosti částic plyne, že obsah prachové frakce 

(0,063 - 0,002 mm) je 72,24 % a obsah jílových částic (< 0,002 mm) je 26,72 %. 
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 dle ČSN 73 1001 (v současné době již neplatná) 

Index plasticity (IP = wL - wP) má pro danou zeminu hodnotu 13,7 %. Zatřídění bylo 

provedeno pomocí trojúhelníkového (viz obrázek 17) a Casagrandeho plasticitního diagramu 

(viz obrázek 18). Daná zemina se nachází na rozhraní čáry A diagramu plasticity. Z důvodu 

většího množství hlinité složky byla proto zatříděna jako hlína se střední plasticitou  

(F5 = MI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Trojúhelníkový diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - Casagrandeho diagram plasticity 

 

 dle ČSN EN ISO 14688 

Podle procentuálního podílu písku a jemnozrnné frakce nanesených na strany 

trojúhelníkového diagramu (viz obrázek 19) a posléze nanesení množství jílových částic na 

svislou osu diagramu čtvercového bylo zjištěno, že daný vzorek je prachovitý jíl (siCl). 
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Obrázek 19 - Diagramy pro zatřídění zemin dle ČSN EN ISO 14688 

 

Rentgenová počítačová tomografie 

Poslední zkouškou prováděnou v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. byla rentgenová počítačová 

tomografie zkoumaného vzorku zeminy. Tomografie slouží pro kvalitativní i kvantitativní 

analýzu různých typů materiálů, včetně hornin a zemin. Pracuje na principu prozařování 

zkušebních těles a modelů rentgenovým zářením a snímání (skenování) obrazů jednotlivých 

zvolených řezů (viz [7]). Výhodou této analýzy je získání prostorové informace studovaného 

materiálu bez nutnosti jeho destrukce. K této analýze bylo použito zařízení firmy Nikon 

Metrology NV model XT H 225 ST s nižší penetrační schopností RTG záření (viz  

obrázek 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - RTG CT tomograf firmy Nikon Metrology NV XT H 225 ST (Foto autor) 
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Základní technické údaje RTG CT tomografu XT H 225 ST (viz [8]): 

 max. urychl. napětí a výkon RTG zdroje (reflex. mód) 225 kV / 225 W 

 max. urychl. napětí a výkon RTG zdroje (transmis. mód) 180 kV / 20 W 

 min. velikost RTG ohniska (reflex. / transmis. mód)  <3 µm / <1 µm  

 max. hmotnost, průměr a výška skenovaných objektů 50 kg / cca 0,3 m / 0,3 m 

 max. prozařitelná tloušťka analyzovaných materiálů 237 kg/m
2
 

 snímač RTG záření (16 bitová hloubka rozlišení)  200 µm na pixel,  

        počet pixelů - 2000 x 2000) 

Nastavení parametrů RTG lampy pro analýzu vzorku zeminy zkoumaného v této práci: 

 urychlovací napětí mezi katodou a anodou   150 kV 

 vlastní proud elektronu     45 μA 

Nastavení RTG CT skenování: 

 počet radiografických projekcí    3 142 

 počet snímku za projekci     4 

 projekční expozice      1 000 ms 

 doba skenování      3,5 - 4 h 

 

Tato rentgenová počítačová tomografie umožnila určení vnitřní pórovitosti, tzn. rozložení a 

velikosti pórů a také vizualizaci vnitřních defektů ve zkoumaném vzorku zeminy (s rozměry 

cca 3 x 2,5 mm a objemem cca 1,6 mm
3
) bez jeho destrukce.  Póry ve vzorku zeminy měly 

protáhlý, nepravidelný a ostrohranný tvar, jak lze vidět na obrázku 21. U několika pórů se 

provedlo měření jejich velikosti (viz obrázek 22). Subparalelní trhliny zeminy viditelné na 

obrázku 21 byly pravděpodobně způsobeny sesycháním nebo při instalaci na držák tomografu 

(mechanické poškození). V jednotlivých řezech jsou dále vidět inkluze blíže 

nespecifikovaných minerálů a oxidů, které byly rovnoměrně rozloženy v celém objemu 

daného vzorku zeminy. Jejich prostorové uspořádání je možno vidět na obrázku 23 ve třech 

náhodně vybraných regionech, kde jsou inkluze navíc barevně rozděleny dle velikosti. 
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Obrázek 21 - Vzájemně kolmé řezy vzorkem zeminy 

 

Obrázek 22 - Měření velikosti pórů ve střední části vzorku 
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Obrázek 23 - Vzorek zeminy v trojrozměrném prostoru s barevně rozdělenými 

inkluzemi dle jejich velikosti 

 

4.1. Výsledky zahraničních srovnávacích studií obou laboratorních 

metodik 

Studie v CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 

Výsledky svých zkoušek porovnávám se studií publikované v roce 2012 v CANADIAN 

JOURNAL OF SOIL SCIENCE (viz [5]), kde autor provedl 50 měření mezí tekutosti na 

vzorcích čistého jílu se střední plasticitou (náležících do skupiny kaolínových a illitových jílů) 

pocházejících ze sedimentů Baltského a Severního moře. Studie vznikla na základě výstavby 

větrných elektráren budovaných v moři německého pobřeží. Jejím cílem bylo srovnání 

zkoušek meze tekutosti podle německé normy DIN 18122 (2008), která používá 

Casagrandeho přístroj s britskou normou BS 1377 (1990), která užívá metodu Vasiljevova 

kužele. Vzorky zemin byly dodány od různých dodavatelů v Německu. Hodnota pH u 

kaolínových jílů dosahovala rozmezí od 5,0 do 5,6. Zatímco u jílů illitických se hodnota 

pohybovala okolo 9,0. Tvrdost podle Mohsovy stupnice byla stanovena na 2,0 - 2,5. 

Chemické složení daných jílů bylo zjištěno podle DIN EN 15309 a výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 1. 
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chemické prvky [%] 

SiO2 46 - 51 

Al2O3 27 - 35 

Fe2O3 0,5 - 3 

MgO 0,2 - 2,8 

K2O 2 - 10 

CaO 0,1 - 0,4 

TiO2 0,4 

 

Tabulka 1 - Chemické složení jílu použitého pro studii uveřejněnou v CANADIAN 

JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 2012 (viz [5]) 

 

Hodnoty meze tekutosti byly získány bez měření meze plasticity a tudíž i bez indexu 

plasticity. Všechny zkoušky byly prováděny při pokojové teplotě 20°C. Měření probíhalo na 

identických vzorcích z důvodu porovnání výsledků zkoušek. V případě měření meze tekutosti 

podle BS byl použit kužel typu 80 g/30°. Zkoušky meze tekutosti byly prováděny jedním 

laborantem v jedné laboratoři, aby došlo k eliminaci lidské chyby. Hodnoty meze tekutosti 

dosahovaly rozmezí od 20 - 61% (viz tabulka 2). 

Autor studie srovnával své výsledky s ostatními autory, kteří však pro své zkoušky použili jíly 

organické (viz tabulka 2). Rozhodnutí pro použití čistých jílů bylo založeno na skutečnosti, že 

organické jílové zeminy nejsou homogenní. Rozsah hodnot mezí tekutosti dosahoval u 

různých autorů hodnot od 24 - 134 %, přičemž při studii Grønbecha a kol. (2011) byl použit 

vysoce plastický jíl, proto hodnota meze tekutosti dosáhla hodnoty až 340 %. Podle autora  

Di Mattea (2012) není možné přímo srovnávat výsledky získané různými studiemi z důvodu 

rozdílnosti geologických vlastností různých forem jílu.  

Výsledky studie ukázaly, že hodnoty meze tekutosti získané Casagrandeho přístrojem jsou  

o 1 % nižší než je tomu u kuželové metody. 
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autor rovnice rozsah meze tekutosti 

Karlsson (1961, 1977) LLkužel = 0.85 LLCasagrande + 5.02 30 - 76 % 

Sherwood a Ryley (1970) LLkužel = 0.95 LLCasagrande + 0.95 30 - 72 % 

Wires (1984) LLkužel = 0.94 LLCasagrande + 0.97 38 - 55 % 

Belviso a kol. (1985) LLkužel = 0.97 LLCasagrande + 1.19 34 - 134 % 

Wasti a Bezirci (1986) LLkužel = 1.01 LLCasagrande + 4.92 27 - 110 % 

Leroueil a Le Bihan (1996) LLkužel = 0.86 LLCasagrande + 6.34 30 - 74 % 

Dragoni a kol. (2008) LLkužel = 1.02 LLCasagrande + 2.87 28 - 74 % 

Özer (2009) LLkužel = 0.90 LLCasagrande + 6.04 29 - 104 % 

Fojtová a kol. (2009) LLkužel = 1.00 LLCasagrande + 2.44 20 - 50 % 

Grønbech a kol. (2011) LLkužel = 0.95 LLCasagrande + 9.40 100 - 340 % 

Di Matteo (2012) LLkužel = 1.00 LLCasagrande + 2.20 24 - 40 % 

Studie Can. J. of Soil Science LLkužel = 0.99 LLCasagrande + 1.05 20 - 61 % 

 

Tabulka 2 - Srovnání Vasiljevova kužele a Casagrandeho přístroje od různých autorů 

(LL = mez tekutosti) 

 

Hodnoty získaných vlhkostí na mezi tekutosti vyjadřují obsah vody v závislosti na hodnotě 

penetrace (BS) resp. počtu úderů (DIN). Byla provedena detailnější analýza, při které byly 

získány vztahy mezi mezí tekutosti získaného dle DIN a BS. Pro všechny zkoušky byl 

stanoven parametr m podle následujících rovnic: 

Vasiljevův kužel (BS):        
  

         
   [4] 

Casagrandeho přístroj (DIN):      
 

  č       ů
   [5] 

 

Pro různé typy zemin byly stanoveny parametry m (sklony přímek odpovídajících zkouškám) 

a vyhodnoceny následující regresní lineární rovnice (       odpovídá vlhkosti na mezi tekutosti 

stanovené zkouškou dle Vasiljeva a wL vlhkosti na mezi tekutosti získanou Casagrandeho 

přístrojem): 

Vasiljevův kužel (BS):                              [6] 

Casagrandeho přístroj (DIN):                          [7] 
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Řešení rovnic č. 6 a 7 je použito pro výpočet hodnot mezí tekutosti: 

 

                               
                            

                  
    [8] 

                                    
                           

                    
   [9] 

 

Z rovnic č. 8 a 9 je možno přibližně vypočíst hodnoty mezí tekutosti pouze z jedné hodnoty 

penetrace, popř. počtu úderů a odpovídající vlhkosti. Tyto rovnice však mají platnost pouze 

pro jíly analyzované v dané studii, mají tedy pouze informativní charakter a je třeba je ověřit 

zkouškami.  

 

Pro příklad jsem však do rovnic č. 8 a 9 dosadil hodnoty vlastních měření (největší dosaženou 

penetraci, popř. počet úderů a k tomu odpovídající vlhkost), i když vzorek zeminy 

analyzovaný v této bakalářské práci se neshoduje s jíly zkoumaných ve studii uvedené 

v CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE. Hodnoty meze tekutosti proto nejsou 

shodné. 

                               
                            

                  
  

                        

             
                             

 

                                    
                           

                    
  

                     

           
                       

 

 

Studie CORRELATIONS AND COMPARISONS BETWEEN THE CASAGRANDE 

LIQUID LIMIT DEVICE AND THE FALL CONE 

Tato studie byla provedena v roce 1979 na univerzitě v New Hampshire.  

č. typ zeminy 
       [%] 

Vasiljevův kužel 

   [%] 

Casagrandeho přístroj 

1. Boston Blue Clay 42,1 41,8 

2. Gray Clay 45,1 42,8 

3. Modeling Clay 31,3 32,8 

4. Venezuelan Clay - C1510 49,2 48,7 

5. Venezuelan Clay - C2S43 43,5 45,8 

6. Venezuelan Clay - C3S17 40,2 41,1 

7. Vickburg Buckshot Clay 59,0 58,2 

8. 30/70 Mix 29,3 26,7 

9. Bin No. 12 68,4 65,9 

10. Bin No. 39 57,9 59,5 

Tabulka 3 - Hodnoty mezí tekutosti v závislosti na typu zeminy (viz [6]) 
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číslo zkoušky 

Vasiljevův kužel 

Casagrandeho přístroj 

Podíl hodnot (Vasiljevův kužel / Casagrandeho přístroj) 

U zemin č. 3, 5, 6 a 10 (barevně zvýrazněné) byly hodnoty meze tekutosti získané 

Casagrandeho přístrojem větší než pomocí Vasiljevova kužele. 

4.2. Vlastní laboratorní zkoušky meze tekutosti 

Celkem bylo provedeno deset laboratorních zkoušek, a to jak pro Vasiljevův kužel, tak pro 

Casagrandeho přístroj (viz tabulka 4). Na jejich základě byly stanovány a vzájemně 

srovnávány meze tekutosti pro daný vzorek zeminy. Rozpětí hodnot pro Vasiljevův kužel se 

pohybovalo v rozmezí od 37,80 % do 39,09 % a u Casagrandeho přístroje od 40,72 % do 

43,26 %. 

číslo zkoušky 
       [%] 

Vasiljevův kužel 

   [%] 

Casagrandeho přístroj 

Podíl hodnot 

       /    

1. 38,33 42,54 0,90 

2. 37,94 41,13 0,92 

3. 38,41 41,69 0,92 

4. 38,05 43,26 0,88 

5. 37,80 41,85 0,90 

6. 37,92 40,72 0,93 

7. 39,09 41,34 0,95 

8. 38,40 40,91 0,94 

9. 38,10 42,25 0,90 

10. 38,30 41,03 0,93 

Tabulka 4 - Výsledné hodnoty mezí tekutosti provedených zkoušek 

Graf 2 - Výsledné hodnoty mezí tekutosti provedených zkoušek 
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4.3. Statistické vyhodnocení 

 Vasiljevův kužel Casagrandeho přístroj 

průměrná hodnota 38,23 41,67 

směrodatná odchylka 0,35 0,77 

rozptyl 0,12 0,59 

medián 38,20 41,52 

variační koecifient 0,0091 0,0185 

interval spolehlivosti (95 %) (37,83; 38,94) (40,76; 43,07) 

Tabulka 5 - Výsledky statistického vyhodnocení 

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledné hodnoty mezí tekutosti vlastních laboratorních zkoušek. 

Interval spolehlivosti (95 %) udává interval, ve kterém lze s pravděpodobností 95 % očekávat 

výsledné hodnoty zkoušek.  Teoreticky jen 5 % výsledků měření by mělo překročit tyto meze 

intervalu spolehlivosti a tyto výsledky již mají velmi nízkou vypovídací hodnotu. Při 

porovnání s 95 % intervalem spolehlivosti je zjištěno, že zkoušky č. 5 a 7 u Vasiljevova 

kužele a č. 4 a 6 u Casagrandeho přístroje neodpovídají danému intervalu 95% spolehlivosti.  

Ze statistického vyhodnocení rovněž vyplývá vyšší hodnota rozptylu i variačního koeficientu 

(podíl směrodatné odchylky a střední hodnoty) v případě Casagrandeho zkoušky v porovnání 

s kuželovou zkouškou.  To potvrzuje obecně známý fakt většího rozptylu výsledků a větší 

míry nejistoty v případě Casagrandeho zkoušky. 

 

Obrázek 24 a 25 - Histogramy provedených zkoušek pro Vasiljevův kužel (vlevo) a 

Casagrandeho přístroj (vpravo) 

Vytvořeno v programu Easy Histogram Maker - free verze. 
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Graf 3 - Vyjádření závislosti hodnot získaných Casagrandeho přístrojem a 

Vasiljevovým kuželem 

 

Získané rovnice pro přepočet mezi metodikami Vasiljevova kužele a Casagrandeho přístroje 

mají tvar: 
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5. Závěrečná srovnání výsledků variantních zkoušek pro stanovení meze 

tekutosti zemin 

Zkoušky pro stanovení meze tekutosti v této bakalářské práci byly prováděny na prachovitém 

jílu (ČSN EN ISO 14688), pocházejícího z povrchového lomu Bílina. Výsledky získané 

pomocí Vasiljevova kužele a Casagrandeho přístroje jsou graficky znázorněny v grafu 3. 

Porovnání vlastních výsledků provádím s dvěma zahraničními studiemi uvedených 

v předchozí kapitole.  

 

V první zahraniční studii se ukázalo, že hodnota meze tekutosti získána Casagrandeho 

přístrojem je vždy menší než u Vasiljevova kužele (vždy přibližně o 1 %). Při vlastních 

laboratorních měření však docházelo k jevu opačnému. Částečné vysvětlení přinesla až druhá 

studie, u které bylo zkouškami stanoveno, že hodnota meze tekutosti vždy závisí na 

zkoumaném typu zeminy. Toto tvrzení dokládá tabulka 3 uveřejněná ve studii univerzity 

v New Hampshire. Proto je nutné před stanovením hodnoty meze tekutosti určit o jakou 

zeminu se jedná. 

 

Při vlastních měření bylo zjištěno, že průměrná hodnota vlhkosti na mezi tekutosti pro danou 

zeminu získána pomocí Vasiljevova kužele činí 38,23 %. Směrodatná odchylka u kužele je 

0,35, rozptyl 0,12, medián 38,20 % a variační koecifient 0,0091. U Casagrandeho přístroje je 

průměrná hodnota 41,67 %. Směrodatná odchylka 0,77, rozptyl 0,59, medián 41,52 % a 

variační koecifient 0,0185. Větší rozptyl a variační koeficient u Casagrandeho přístroje 

dokumentuje vyšší citlivost na subjektivní faktory ovlivňující celkový výsledek zkoušky. 

 

Rovnice s korelačními součiniteli mezi jednotlivými metodikami Vasiljevova kužele a 

Casagrandeho přístroje, jejíchž stanovení bylo hlavním cílem této práce, jsou:  

                                                

                                                

 

Bylo dokázáno, jak je velice důležité dodržovat normové postupy pro jednotlivé zkoušky. 

Měření s menší rychlostí počtu úderů u ručního Casagrandeho přístroje vykazovala poněkud 

odlišné hodnoty meze tekutosti (do 7 %). Procentuální rozdíl mezi jednotlivými metodikami 

Casagrandeho přístroje a Vasiljevova kužele činí přibližně 10 %. 
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6. Závěr 

Primárním cílem této práce nebylo vyvodit závěr, která z dvou metod pro určení meze 

tekutosti zemin (Vasiljevův kužel, Casagrandeho přístroj) je lepší, ale hlavními cíli bylo pro 

daný typ zeminy stanovení korelační rovnice pro snadný přepočet mezi nimi a dále 

kvantifikace rozptylu výsledků obou typů metod, určující citlivost obou typů zkoušek na 

subjektivní faktory provedení a vyhodnocení. Dílčími výsledky práce bylo, mimo jiné, i 

seznámení se se sofistikovanými přístroji pro analýzu částic (laserový analyzátor, prosévací 

promývací přístroj, rentgenový počítačový tomograf), dostupných na špičkově vybaveném 

pracovišti Ústavu Geoniky AV ČR, v. v. i. Ostrava.  

Z výsledků bakalářské práce plynou následující hlavní závěry: 

- stanovení korelačních vztahů pro přepočet mezi výsledky stanovení meze tekutosti 

Casagrandeho metodou a metodou dle Vasiljeva pro jemnozrnné zeminy z oblasti 

Bílina; 

- nižší hodnota vlhkosti na mezi tekutosti stanovená Vasiljevovou metodou ve srovnání 

s metodou dle Casagrandeho pro analyzovanou zeminu (dle ČSN EN ISO 14688 

prachovitý jíl); 

- potvrzení charakteru korelace na typu zeminy a jejím mineralogickém složení 

(srovnání vlastní studie a studií realizovaných ve světě); 

- vyšší rozptyl výsledků meze tekutosti stanovených Casagrandeho metodou, vyšší 

determinace subjektivními faktory (např. v průběhu práce ověřený vliv rychlosti 

poklepů Casagrandeho miskou na výsledky meze tekutosti); 

- seznámení se s možnostmi a využitím sofistikovaných metod a přístrojového vybavení 

pro stanovení procentuálního obsahu jemnozrnných částic ve vzorku jemnozrnné 

zeminy a zatřídění zeminy. 

Je třeba ovšem dodat, že v této fázi výzkumu mají získané výsledky pouze omezený 

charakter, jelikož by bylo potřeba provést zkoušky na větším množství vzorků. Budoucí 

studie by bylo vhodné zaměřit na další typy soudržných zemin (včetně variantního podílu 

různých druhů jílovitých minerálů), které mohou významně přispět k zobecnění vztahů pro 

přepočet vlhkosti na mezi tekutosti pro kuželovou a Casagrandeho metodu. 
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8. Přílohy 

Příloha A - 1. analýza určení velikosti částic 
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Příloha B - 2. analýza určení velikosti částic 
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Příloha C - 3. analýza určení velikosti částic 
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Příloha D - 4. analýza určení velikosti částic 

 


