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Anotace 

 V mé bakalářské práci jsem si dal za úkol zjistit pozitivní vliv náhodně rozptýlených 

plastových částic z prázdných PET lahví na pevnostní a deformační charakteristiky zeminy. V 

současnosti je proces stáčených vod do plastových lahví nejrychleji se rozvíjejícím 

nápojovým průmyslem. Jedna z možných variant způsobu recyklace je využit nastříhané PET 

lahve ke zvýšení některých parametrů únosnosti zemin, především smykové pevnosti. 

Vycházel jsem z vědeckých článků zabývajících se tímto tématem, ale rovněž jsem se snažil 

dospět k vlastním závěrům na základě výsledků vlastních laboratorních zkoušek. Nejprve 

byly provedeny zkoušky se zeminou neobsahující PET částice. Po jejich vyhodnocení byl 

stanoven postup pro měření zeminy s rozptýlenými plastovými částicemi. Součástí práce jsou 

grafické výstupy jednotlivých zkoušek a protokoly. 

Klíčová slova: 

 Rozptýlená výztuž, přímá smyková zkouška, smykové napětí, soudržnost, úhel vnitřního 

tření, PET částice.  

Anotation 

 In my work, I have set myselve the task to find a positive effect of randomly dispersed 

plastic particles from empty PET bottles on the strength and deformation characteristics of the 

soil. At present, the process of discharged water into plastic bottles is the fastest growing 

beverage industry. One of the possible options of recycling is to use cutted PET bottles for 

increasing parameters of soil bearing capacity, especially shear strength. I used scientific 

articles dealing with this topic, but I wanted to try to come to my own conclusions based on 

the results of my own laboratory exams. First, I performed examinations with soil containing 

no PET particles. After its evaluation, I set procedure for measuring soil mixed with plastic 

particles. The thesis includes graphical outputs of the tests and protocols. 

Keywords:  

 Dispersed reinforcement, Direct shear test, shear stress, cohesion, angle of internal 

friction, PET chips. 
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Seznam použitého značení 

ČSN – Česká technická norma 

Eoed – Modul přetvárnosti [MPa] 

Ip – Index plasticity [%] 

N – Normálová síla [kN] 

PET - Polyester (Polyethylentereftalát) 

T – Smyková síla [kN] 

TP – Technické podmínky 

et. al. – A kolektiv 

c – Soudržnost zeminy [kPa]  

w – Vlhkost zeminy [%] 

wL – Vlhkost na mezi tekutosti [%] 

wopt – Optimální vlhkost zeminy [%] 

wP – Vlhkost na mezi tekutosti [%] 

ε – Poměrné přetvoření [-] 

ρ - Objemová hmotnost [kg.m
-3

] 

ρd – Objemová hmotnost vysušené zeminy [kg.m
-3

] 

ρd, max – Maximální objemová hmotnost vysušené zeminy [kg.m
-3

] 

σ - Normálové napětí [kPa] 

τ – Smykové napětí [kPa] 

τf – Vrcholová pevnost, vrcholové smykové napětí [kPa] 

τr – Reziduální smykové napětí [kPa] 

φ – Úhel vnitřního tření [°] 
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1. Úvod  

V současnosti, s rozvojem společnosti, je třeba se dennodenně potýkat s dopady, které 

s sebou přináší proces přelidňování světa. Jedna z otázek, kterou je třeba v souvislosti s touto 

problematikou zodpovědět, je způsob, jak vyřešit vzrůstající potřebu po nových 

zastavitelných pozemcích. Jedním z nabízejících se řešení může být využití prostoru s méně či 

více nevhodnými základovými poměry. Takovýmto místem mohou být kupříkladu nepříliš 

únosné zeminové vrstvy v podloží budoucích objektů. Mimo zvyšující se poptávky po nových 

stavebních pozemcích, rostoucí počet obyvatel vede i k vyšší produkci odpadních materiálů.  

Jako jeden z nejrychleji se rozvíjejících se průmyslových odvětví, s obrovským vlivem na 

množství odpadu s ním spojeným, je nápojový průmysl. S odkazem na IBWA (International 

Bottled Water Association) se za posledních 10 let se zvýšila produkce balených vod o 500% 

[15]. „Na druhé straně jsou některé formy odpadů na základě předchozích výzkumů 

v současné době intenzivně využívány pro potřeby modifikace a stabilizace zemin (např. 

průmyslové odpady – struska, popílek, stavební odpady apod.). Možnosti využití dalších 

odpadových materiálů (např. odpady domovní, zemědělské apod.) pro alternativní způsoby 

stabilizace zemin jsou předmětem celosvětového výzkumu“.
1
 Jednou z alternativních 

možností využití průmyslového odpadu může být právě recyklování PET lahví použitých 

ve formě rozptýlené výztuže v zemině. Za tento způsob recyklace může hovořit i ekonomická 

stránka věci. V současnosti je totiž výroba plastů z jejich primárních zdrojů stále levnější než 

výroba z recyklátů. Jedinými nástroji, jak zajistit recyklaci jsou proto zatím pouze restriktivní 

opatření (uvalení cel na prvotní suroviny, apod.) nebo finanční motivace obyvatelstva 

k třídění (dotace, daňová zvýhodnění, popřípadě zavedení refundačního systému na plastové 

lahve) [21]. Použití PET lahví pro potřeby vyztužování neúnosných zemin se z tohoto důvodu 

může jevit jako ekonomicky výhodnější způsob recyklace.  

 

Problematika vyztužování zemin je tématem, kterým se již několik let zabývá 

výzkumná skupina na fakultě Geotechniky a podzemního stavitelství při VŠB-TU Ostrava. 

Zkoumání tohoto alternativního způsobu úpravy zemin bylo rozděleno do dvou dílčích částí. 

První část výzkumu, jež se týkala možností vyztužování zemin pomocí geobuňkových 

struktur, byla presentována na konferenci Struktura 2012 [18]. V druhé části se výzkumná 

                                            
 
1
 HRUBEŠOVÁ, E., GIANG NGUYEN; MOHYLA, M.; PETŘÍK, T.; PINKA, M.; STOLÁRIK, M.; 

MARŠÁLEK, J.; HÖCHSMANN T., Vyztužení zemin pomocí částic z PET lahví. Structura stavební trendy 

2013: III. ročník mezinárodní stavební konference, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 
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skupina zabývala „Vyztužením zemin pomocí částic z PET lahví“. V této etapě výzkumu 

jsem se stal členem týmu „Mladých výzkumníků“ a aktivně jsem se tak zapojoval do řešení 

této problematiky. Tím bylo především vyjádření vlivu rovnoměrně rozptýlených částic 

z PET lahví na vrcholových a reziduálních pevnostních parametrech (φ – úhel vnitřního tření, 

c – soudržnost) zemin. Výsledky druhé etapy činnosti výzkumné skupiny byly představeny 

rovněž na konferenci Struktura, v roce 2013 [13]. Tyto závěry a zkušenosti z výzkumu u mě 

podnítily ještě větší zájem věnovat se této výzkumné činnosti i v mé bakalářské práci a staly 

se svým způsobem základním kamenem pro můj vlastní výzkum. V tomto textu bude 

i z tohoto důvodu výsledkům činnosti „Mladých výzkumníků“ věnována celá kapitola 

(kap. 2.2).  

1.1 Princip vyztužování zemin 

Zeminy mají velmi nízkou pevnost v tahu, a proto i velmi nízkou schopnost přenášet 

tahová napětí vznikající v zatěžované konstrukci. Zeminy rovněž disponují nízkou smykovou 

pevností. Uvažuje se, že dosahuje pouze 1/10 pevnosti zeminy v tlaku. Princip metody 

vyztužování a způsob, jak působí výztuž v zemině je obdobný tomu, jaký zaujímají kořeny 

rostlin při zpevňování zeminy v jejich okolí. Z tohoto důvodu se v takto namáhaných 

konstrukcích navrhují výztuhy, které by tahové a taktéž smykové síly (zřídka tlakové) mohly 

zachytit. Vzájemné spolupůsobení je zajišťováno především povrchovým třením mezi 

výztužnými prvky (vlákny, PET částicemi) a částicemi obsaženými v zemině. Dalšími faktory 

ovlivňujícími účinnost technologie je pevnost v tahu umělého prvku a tlaková pevnost 

zeminy. Výztuž (v našem případě rozptýlená výztuž) za ideálních okolností přenese zatížení 

rovnoměrně do podloží a zároveň jej rozloží na větší plochu, čímž se sníží namáhání podloží. 

1.2 Možnosti vyztužování zemin 

Vyztužování zemin je velmi dynamicky se rozvíjející oblastí geotechniky, což s sebou 

přináší stále nové technologie vyztužování, rozdílné druhy materiálů a jejich vlastností, 

metody zabudovávání a možnosti jejich aplikace. Vyztužování zemin je někdy rozdělováno 

na dva systémy: 

 Makrovyztužování zemin 

 Mikrovyztužování zemin 
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Technologie makrovyztužování představuje způsob vyztužování, při kterém se výztuž 

aplikuje do zeminy jako celek a mohou v něm tvořit i několik vrstev. Ve velké míře jsou 

ve stavební praxi využívána geosyntetika (příklady na Obr. 1) tvořené materiály z polyesteru, 

polyvinylalkoholu nebo z aramidových vláken. Do produktů z těchto materiálů se řadí 

geotextilie (tkané, netkané, pletené), geomembrány, geosítě, geomříže, georohože nebo 

geobuňky nebo kompozity s využitím předchozích výrobkům. Příkladem geokompozitu může 

být systém Tensar, který vznikl spojením funkcí dvouosé geomříže a textilie. 

 

Obr. 1 – Ukázka některých typů geosyntetik: a),b),c),d) různé typy geomříží, e) tkaná 

geotextilie, f) netkaná geotextilie, g) geobuňkový systém [12] 

Oproti tomu při mikrovyztužování zemin jsou výztuhy malých rozměrů, bývají náhodně 

orientovány v zemině (příklady na Obr. 2), ve které jsou promíseny. Procentuální podíl 

v hmotnosti upravované zeminy bývá různý a liší se podle druhu použitých výztužných prvků. 

Nevýhodou této metody se může jevit potřeba velkého množství materiálu na tento způsob 

úpravy zeminy. Důvodem je malá oblast ovlivnění vyztuženého tělesa kolem jednotlivých 

geoprvků. Jako mikrovýztuha mohou být použita tenká vlákna, proužky nastříhané geotextilie 

nebo to jednou mohou být i PET částice, pokud se dokáže prokázat jejich pozitivní vliv na 

stabilizování zeminového tělesa.  
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Obr. 2 – Různé typy mikrovýztuže: a) syntetická vlákna b) přírodní vlákna, c) a d) PET částice 

zdroj: [20], [11], autor, [1] 

1.3 Předmět a cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit a analyzovat výsledky výzkumu 

týkajících se možnosti využití plastových částic z PET lahví pro vyztužení zemin. Ve své 

práci se opírám také o vyhodnocování provedených laboratorní zkoušek pro stanovení 

přetvárných a pevnostních vlastností takto zpevňovaných zemin.  
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2. Mikrovyztužování zemin ve světě 

Vyztužování zemin pomocí přírodních materiálů má původ již ve starověku. 

Nejstarším známým příkladem použití rozptýlené výztuže lze považovat zikkurat v Dur-

Kurigalzu v 14. století př. n. l. Byl postaven z hliněných cihel, vyztužených rákosovými 

rohožemi a slámou. Oproti tomu myšlenka použití náhodně rozmístěných výztužných prvků 

v objemu vyztužovaného zemního tělesa je relativně nová. Od roku 2000 se touto metodou 

zabývala řada zahraničních autorů, např. Consoli et al., Fallorca, Pinto, Gomes [10]; 

Michalowski, Čermák; Bahar et al.; Kumar et al; McGown et al. a jiní. Bohužel, co se týče 

využití tohoto způsobu vyztužování v praxi, není mi známo, že by se tato metoda 

plnohodnotně uplatnila v úpravě vlastností zemin na reálné stavbě. Téměř všechny články na 

toto téma se proto zaměřují především na výzkum a jsou v nich uváděny různé typy 

laboratorních zkoušek a jejich závěry nebývají často podepřeny provedením terénních 

zkoušek. Za výjimku v tomto směru může být považována disertační práce Ing. H. 

Rubišarové, The possibility of soil improvement by the random reinforcement metod [20], 

která podpořila výsledky svého výzkumu také o terénní zkoušky. Její práce byla úzce spojena 

s výzkumným projektem probíhající v České republice na téma „Zlepšování parametrů zemin 

rozptýlenou výztuží“. Tento projekt byl prováděn od roku 2007 společností Stavební geologie 

– Geotechnika, a. s. (nyní  ARCADIS Geotechnika a.s.). V České republice se metodou 

zlepšování zemin pomocí vláken legislativně zabývají pouze TP 94: Úprava zemin. I v těchto 

technických podmínkách jsou zmíněna avšak pouze vlákna textilní (syntetická nebo přírodní 

délky 10 – 100 mm). „Použití textilních vláken je dosud ve stadiu ověřování jejich 

praktického nasazení.“ 
2
  

2.1 Vybrané odborné publikace 

V této podkapitole bych chtěl shrnout závěry vybraných výzkumů, které prováděli vědci 

zabývající se touto problematikou ve světě. 

 

                                            
 
2
 Technické podmínky staveb pozemních komunikací. TP 94: Úprava zemin. 1. vyd. Praha, 2013. 

Dostupné z:http://www.pjpk.cz/TP%2094.pdf 

http://www.pjpk.cz/TP%2094.pdf
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„Experimental Study of the Effect of Polyethylene Fibers with Random 

Distribution on the Engineering Behavior of the Mixture of Flimsy Sand with Clay 

Soils“. Írán. 

V prvním článku [17], o kterém bych se rád zmínil, uveřejněném v roce 2011 

v odborném časopise Journal of American Science, se autoři A. P. Mahmood Ghazavi 

a Morteza Chekaniazar zabývali studií účinku polyetylenových částic na geotechnické 

vlastnosti (pouze pevnostní parametry) písku s obsahem jílovitých částic (kaolinit). Vědci 

využili při tvorbě částic půllitrové lahve z minerálních vod. Částice měly rozměry 16 x 4 mm 

a také rozměry, jaké byly použity ve výzkumu mém, 12 x 4 mm. Byly prováděny zkoušky 

na 4 různých poměrech písku a kaolinitu a také byla zvolena různá hmotnostní procenta 

polyethylenových proužků v zemině. Na základě provedených zkoušek Mahmood Ghazavi 

a Morteza Chekaniazar bylo zjištěno, že při poměru 25% kaolinitu a 75% písku bylo dosaženo 

nejvyšší smykové pevnosti a při 3% zastoupení plastových částic o velikosti 16 x 4 mm. 

 

„Regression Models for Predicting the Behavior of Sand Reinforced with Waste 

Plastic“. Indie. 

Někteří autoři se pokusili pomocí odvodněné triaxiální zkoušky stanovit regresní 

modely pro prognózu chování středně zrněného písku vyztuženého plastem [9]. Ti dospěli 

mimo jiné k závěru, že soudržnost c a φ této zeminy roste nejen s šířkou proužků, ale rovněž 

se zvyšujícím se poměrem délky k šířce proužků. Pro úplnost, šířka částic byla 12 mm a jejich 

délka byla variabilní od 12 mm do 24 mm. 

 

„Waste Management: Stress–Strain Response of Plastic Waste Mixed Soil“. Indie. 

Triaxiální zkoušku pro zhodnocení vlivu plastových částic na pevnost ve smyku 

a parametry stlačitelnosti využili vědci G.L.S. Babu a S.K. Chouksey z Indie [1]. Článek 

pojednávající o tomto výzkumu byl zveřejněn na portálu ScinceDirect.com, přední full-

textové vědecké databázi nabízející časopisecké článků a knižní kapitoly. Referenčními 

zeminami byl zvolen červený jíl a písek, který jsou typickými materiály pro oblast kolem 

indického velkoměsta Bengalúru. Pro výrobu výztužných částic bylo využito lahví balených 

vod. Nastříhané proužky byly 12 mm dlouhé a 4 mm široké, váhy 1,4 g.cm
-3

. V zemině byly 

rovnoměrně rozptýleny tyto částice v rozdílném procentuálním množství (0%; 0,5%; 0,75% 

a 1 %; Obr. 3).  
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Obr. 3 - Plastové částice smísené se zeminou [1] 

Za účelem posouzení vlivu plastového odpadu na pevnost zeminy a písku byly 

provedeny zkoušky v prostém tlaku (UCC), konsolidované neodvodněné (CU) triaxiální 

zkoušky a jednorozměrné tlakové zkoušky. Triaxiální zkoušky byly provedeny na půdních 

vzorcích s 38 mm v průměru a výšky 76 mm.  

 

Výsledky testů ukázaly, že s procentuálním nárůstem plastového odpadu se pevnost 

v prostém tlaku výrazně zvyšuje. Bylo zjištěno, že maximální napětí pro nevyztužený červený 

jíl je 65 kPa, zatímco při 1,0 % obsahu plastu dosahuje až 113 kPa. To je nárůst pevnosti 

v prostém tlaku o 73,8 ve srovnání s prostou zeminou. Podobný trend byl pozorován také 

na písku při testech na prostý tlak. Výsledky prokázaly, že pevnost v tlaku písku bez 

vyztužení dosahuje hodnoty 16 kPa , zatímco u 1,0 % plastových částic v písku dosahuje až 

31 kPa. Došlo tak k nárůstu pevnosti o 93,70 %. 

 

Pro výpočet parametrů smykové pevnosti byly provedeny konsolidované neodvodněné 

(CU) zkoušky. V tabulkách Tab. 1 a Tab. 2 jsou přehledně shrnuty změny pevnostních 

parametrů zemin na základě provedených zkoušek. 

Tab. 1 - Shrnutí pevnostních parametrů červeného jílu [1] 

S.No Plastic 

waste 

content 

(%) 

Effective 

friction 

angle (φ) 

Increase in 

effective 

friction angle 

(φ′) 

Cohesion 

(kPa) 

Increase in 

cohesion 

(kPa) 

Cc Cr 

1 0.00 23.2 NA 26.30 NA 0.34 0.032 

2 0.50 27.3 1.17 33.60 1.27 0.30 0.029 

3 0.75 33.4 1.43 35.90 1.36 0.27 0.025 

4 1.00 36.5 1.57 47.50 1.80 0.21 0.020 
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Tab. 2 - Shrnutí pevnostních parametrů písku [1] 

S.No Plastic 

waste 

content 

(%) 

Effective 

friction 

angle (φ) 

Increase in 

effective 

friction 

angle(φ′) 

Cohesion 

(kPa) 

Increase in 

cohesion 

(kPa) 

Cc Cr 

1 0.00 46.9 NA 28.90 NA 0.075 0.045 

2 0.50 52.2 1.13 34.10 1.17 0.065 0.031 

3 0.75 54.0 1.15 38.30 1.30 0.067 0.018 

4 1.00 56.3 1.20 72.10 2.50 0.060 0.013 

 

„Behaviour of Waste Plastic Strip-Reinforced Stone Dust/Fly Ash Overlying 

Saturated Clay“. Indie.  

Za zmínění stojí také publikované články, ve kterých jsou zkoumány i jiné parametry 

zemin ovlivněné při jejím vyztužením. Jedním z nich je článek indických vědců zabývající 

CBR chováním u písčité a jílovité zeminy vyztužené proužky z plastových odpadů [8]. 

Nejvyšší odolnosti proti zaboření jevila směs písku, jílu a prachu s 4 % obsahem plastových 

proužků. 

 

„Influence of Plastic Waste Fibers on the Strength of Lime-Rice Husk Ash 

Stabilized Clay Soil“. Indonésie. 

Zajímavou studii [19] provedl A. S. Muntohar z indonéské univerzity v Jakartě. Byla 

zaměřena na vliv vyztužení plastovými vlákny na pevnost kompozitu ze směsi jílu 

zpevněného popelem z rýžových slupek. Tento materiál byl zkoušen z důvodu jeho možnosti 

použití jako podkladní vrstvy pro železniční dopravní násypy. Obsah vláken tvořil 0,1; 0,2; 

0,4; 0,6 a 0,8 % hmotnosti suché zeminy. Délka vláken byla 2 až 2,5 mm, jejich šířka 10; 20 

a 40 mm. V zásadě plastové výztuhy měly za následek nárůst modulu pružnosti 

u stabilizovaných zemin. Testovanými parametry ale u zpevněných zemin byla také pevnost 

v tlaku a tahu. Vlákna měla vliv pouze na pevnost v příčném tahu. U ní se dalo konstatovat, že 

rostla úměrně s délkou vláken. Optimální délka vláken přitom byla mezi 20 a 40 mm 

a v zastoupení mezi 0,4 a 0,6 % k hmotnosti jílu. 

 

„A Study on Shear Strength of Sands Reinforced with Randomly Ristributed 

Discrete Fibers“. Turecko.  

Ne všechny výzkumy avšak dosáhly prokazatelných výsledků, resp. vlivu plastových 

částic na vyztužení zkoušených zemin. Např. Temel Yetimoglu a Omer Salbas z Turecka 

publikovali vědecký článek [22], ve kterém presentovali výsledky týkající se vyztužování 
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písčitých zemin pomocí polypropylenových vláken o průměru 0,05 mm a délce 20 mm. 

V zemině byla tato vlákna rozptýlena v hodnotách 0,1; 0,25; 0,5 a 1 % k vysušenému písku. 

Pro zhodnocení vlivu vyztužení byly směrodatné výsledky prováděné na přímém smykovém 

přístroji. Po sestavení Mohr-Coulombových obálek pevnosti dospěli vědci jejich slovy 

k závěru, že obálky pevnosti vlákny vyztužených písků a písku nevyztuženého jsou obdobné. 

Zemina vykazovala stále nulovou kohezi c a úhel vnitřního tření φ se pohyboval pouze 

v rozmezí 40,4° až 42,3°. Vrcholová pevnost písku rovněž nebyla nijak výrazně ovlivněna 

obsahem vláken.    

2.2 Výzkumná činnost na katedře geotechniky VŠB - TUO 

Při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na katedře geotechniky 

a podzemního stavitelství byla sestavena výzkumná skupina, která se v posledních letech 

taktéž zabývala vyztužováním zemin pomocí PET částic rozptýlených rovnoměrně v objemu 

vyztužovaného zemního tělesa. Jak jsem již zmiňoval výše, byl jsem aktivně zapojen 

do dílčích částí tohoto výzkumu. I proto se v této práci odkazuji na poznatky a závěry 

plynoucí z tohoto projektu. Při jeho realizaci probíhala vzájemná spolupráce se zahraničním 

odborníkem z Žilinské univerzity v Žilině na Slovensku, doc. Ing. Giang Nguyen, Ph.D. 

Velká část výzkumu proto probíhala v laboratořích této univerzity. Byly sledovány změny 

pevnostních parametrů (φ – úhel vnitřního tření zeminy, c – soudržnost zeminy) zeminy před 

a po vyztužení v závislosti na několika faktorech [13]:   

 Množství PET částic ve vyztuženém vzorku (udáván v procentním podílu 

hmotnosti zeminy) 

 Vlhkost zeminy (dle zkoušky Proctor standard wopt = 14,5 %) 

 Tvar PET částic: 12 x 4 mm, 40 x 4 mm 

2.2.1 Materiál a technologie měření 

Pro provádění laboratorních zkoušek byla použita zemina třídy CL (jíl s nízkou 

plasticitou podle normy ČSN 73 1001). Na základě provedených zkoušek, dle příslušných 

norem ([3], [5] a [7], která nahradila normu [2]), byly stanoveny vlhkosti referenční zeminy 

wopt =14,5 %, wL = 32,5 %, wP = 24,5 %.  Pro účely experimentálních smykových zkoušek 

byly použity částice PET lahví o rozměrech 40 mm x 4 mm (Obr. 4). Změna pevnostních 

parametrů (φ, c) se stanovovala pomocí smykových krabicových zkoušek (DST – direct shear 

test). Při těchto zkouškách bylo využito smykového přístroje SHEARMATIC 300, Wykeham 
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Farrance, firmy Controls. Vnitřní rozměry jeho smykové krabice jsou 300 x 300 x 150 mm. 

Z časových důvodů bylo dobu konsolidace nutno zkrátit na 10 minut. Rychlost smýkání byla 

stanovena na 0,25 mm/min dle normy ČSN CEN ISO/TS 17892-10.  

 

Obr. 4 - Ukázka PET částice a porovnání její velikosti [13] 

2.2.2 Vyhodnocení výsledků 

K vyhodnocení výsledků došlo v současné době zatím pouze u 2% obsahu rozptýlených 

plastových částic ve vzorku. Z dosažených výsledků je zřejmé, že došlo ke změně obou 

pevnostních parametrů u vyztužené zeminy. Konkrétně se zvýšila soudržnost vyztužené 

zeminy c z 1,3 kPa na 17,9 kPa. Úhel vnitřního tření φ se naopak snížil z hodnoty 39,9° 

na 37,7°.  

 

Tyto výsledky se opírají o stanovení průběhu smykových napětí v závislosti na posunutí 

pro jednotlivé smykové zkoušky, jež zobrazuje Graf 1. Z této závislosti byly sestrojeny 2 

obalové čáry pevnosti (Graf 2).  Aby byla dosažena co největší přesnost při určování hodnot 

pevnostních parametrů, byly naměřeny 4 body (σi, τi). Ty umožňovaly vytvořit několik 

kombinací pro určení obalové čáry pevnosti zeminy, což dokumentuje Tab. 3. Metodou 

regresní analýzy byly z těchto kombinací nakonec určeny uvedené hodnoty parametrů zeminy 

(c a φ).   
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Graf 1 - Zobrazení velikosti smykové pevnosti vzorku v závislosti na posunu [13] 

 

Graf 2 - Obalové pevnosti nevyztužené a vyztužené zeminy [13] 

Tab. 3 - Regresní analýza [13] 
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3. Vlastní výzkum 

Výše uvedené články a zmiňovaná zkušenost z projektu „Mladých výzkumníku“ mi 

byly významnou oporou, ale také inspirací před vlastním výzkumem. Aby nedocházelo pouze 

k potvrzování již prokázaného, bylo třeba si zvolit svůj vlastní způsob, jak danou 

problematiku uchopit. Současně ovšem hrála svou roli při rozhodování také možnost porovnat 

vlastní výsledky se závěry stanovenými výzkumnou skupinou „Geotechnika“. Prvním krokem 

pro započnutí výzkumu bylo nalezení vhodného referenčního materiálu.  

3.1 Referenční materiál 

Pro výzkum byla zvolena zemina z výkopu hloubky cca 1 m v areálu VŠB-TU Ostrava. 

Pro lepší manipulaci se zeminou a pro samotnou přípravu vzorků bylo nutno nejprve zeminu 

částečně vysušit. Toho bylo docíleno za pokojové teploty. Vlivem snižování vlhkosti ovšem 

docházelo ke vzniku hrudek tvořených jílovitými částicemi patrných na Obr. 5. Proto bylo 

přistoupeno k jejich rozmělnění. Jelikož nebyl k dispozici zeminový mlýn, došlo k rozemletí 

zeminy ručně. Při této činnosti bylo dbáno na to, aby nedocházelo k rozdrcení zrn. Z takto 

vzniklého materiálu byla za pomoci sít odstraněna frakce vyšší než 2 mm, aby na podsítném 

vzorku mohly být dále prováděny příslušné laboratorní zkoušky. Frakce do 2 mm byla 

zvolena jako referenční materiál (Obr. 6). 

 

Obr. 5 - Původní materiál po vysušení, zdroj: autor 
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Obr. 6 - Referenční materiál, frakce do 2 mm, zdroj: autor 

První provedenou laboratorní zkouškou bylo stanoveno na sadě normovaných sít 

granulometrické složení referenčního materiálu. Na jeho základě došlo k vykreslení křivky 

zrnitosti (Graf 3).  Následovalo zatřídění zeminy. Podle již neplatné normy ČSN 73 1001 byla 

zemina označena za třídu SC (písek jílovitý). Pojmenování dle ČSN EN 14688-2 nese název 

clSa (písek jílovitý).  

 

Graf 3 - Křivka zrnitosti referenční zeminy, zdroj: autor 

Pomocí metody Vasilievova kužele [5] byla stanovena mez tekutosti pro jílovitou 

frakci vzorku. Vlhkost na mezi tekutosti w
L
=28,1% (Graf 4). Laboratorní zkouškou 
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prováděnou na podsítném vzorku síta 0,5 mm byla určena také vlhkost na mezi plasticity, 

w
P
=19,4%. Po stanovení Attenbergerových mezí byl vypočten index plasticity, IP = 8,7 %.  

 

Graf 4 - Stanovení meze tekutosti metodou Vasilievova kužele, zdroj: autor 

Velmi důležitou zkouškou před samotným stanovením přetvárných a pevnostních 

parametrů byla zkouška zhutnitelnosti Proctor standard. Tato zkouška je v ČR prováděna 

podle normy ČSN 72 1015 „Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin“. Zhutnitelnost zemin 

se vyjadřuje maximální objemovou hmotností ρd,max, které se dosáhne určitým zhutněním 

zeminy v normovém moždíři za použití normového pěchu při optimální vlhkosti wopt. 

Výstupem zkoušky Proctor standard je závislost mezi objemovou hmotností vysušené zeminy 

ρd a vlhkostí w, ze které lze stanovit optimální vlhkost wopt a při které je dosaženo maximální 

objemové hmotnosti vysušené zeminy ρd,max. Samotná zkouška probíhala na 7 vzorcích. Jako 

vzorkovnice dobře posloužila potravinová dóza lock & lock. Výhodou této nádoby je to, že je 

hermeticky uzavíratelná, a proto udržovala po celou dobu stabilní vlhkost materiálu. 

V prvním fázi bylo namícháno 5 vzorků (na Graf 5 zastoupeny čísly 1-5) s rozdílnou vlhkostí 

(po 2%). Z důvodu naplněné kapacity sušícího zařízení jsem byl ovšem nucen z časových 

důvodů přikročit k odhadu původní vlhkosti materiálu. Při zpětném zjištění vlhkosti 

jednotlivých vzorků bylo zřejmé, že se tento odhad lišil o zhruba 5% a všech 5 bodů se proto 

nacházelo na vlhké větvi Proctorovy křivky. Po doplnění dvou vzorků (6 a 7) již ale bylo 

možné zkoušku vyhodnotit. Vlhkost zeminy se pohybovala v rozmezí od 9,6% do 23,9%. 

Optimální vlhkost wopt se rovnala 15,0% a při ní bylo dosaženo zvolenou hutnící energií 

největšího zhutnění, tj. ρd,max=1762,12 kg.m
-3

. Optimální vlhkost se stala jedním 

z referenčních parametrů pro provádění smykových zkoušek.  
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Graf 5 - Proctorova křivka zhutnění, zdroj: autor 

Na výrobu PET částic byly využity různé typy 1,5 litrových lahví obalových vod. 

Z nich byla vždy odstřižena pouze její hladká část (zpravidla střední část), která zajišťovala 

jistou homogenitu jednotlivých částic. Lze říci, že pro účel pro rozptýlenou výztuž bylo 

využito 30 až 35 % hmotnostního podílu PET lahve. Pro její přípravu byl v první fázi využit 

kancelářský skartovací přístroj, který umožnil vytvoření částic rozměrů cca 30 mm x 4 mm 

(Obr. 7). Ty bylo ovšem nutno upravit na požadované rozměry pro účely smykových 

krabicových zkoušek a také zkoušek oedometrických, tedy na rozměr 12 mm × 4 mm 

(Obr. 8). Proto následovalo ruční stříhání na tuto požadovanou velikost. Při tomto způsobu 

přípravy PET částic bylo dosáhnuto přesnosti ± 1 mm.  

 

Obr. 7 - PET částice 30 mm x 4 mm z různých typů obalových vod, zdroj: autor 
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Obr. 8 - PET částice 12 mm x 4 mm a porovnání jejich velikosti, zdroj: autor 

Mísení zeminy s PET částicemi bylo prováděno ručně pro dosažení relativně 

homogenní směsi. Aby se předešlo shlukování této výztuže, jevilo se vhodnějším postupem 

nejdříve zeminu připravit na příslušnou vlhkost (wopt) a teprve posléze ji mísit 

s připravenými plastovými částicemi.  

3.2 Laboratorní zkoušky pro stanovení přetvárných a pevnostních 

vlastností  

První z laboratorních zkoušek, které měly prokázat vliv rozptýlené výztuže na úpravě 

zeminových vlastností, byla smyková krabicová zkouška. Ta umožňovala sledovat změny 

pevnostních vlastností v závislosti na míře vyztužení. Druhou sadu zkoušek pro zjištění změn 

přetvárných parametrů zeminy tvořily oedometrické zkoušky stlačitelnosti. Veškerá 

laboratorní měření probíhala na zařízeních geotechnické laboratoře na VŠB-TUO.    

3.2.1 Smyková krabicová zkouška 

Cílem této zkoušky bylo určení soudržnosti c a velikosti úhlu vnitřního tření φ v zemině 

před vyztužením a po něm v různých stavech napjatosti. 

 

Princip zkoušky je patrný z Obr. 9. Vzorek zeminy je při této zkoušce vložen do dvou 

nad sebou uložených čtvercových krabic a je zatížen silou N, resp. tlakem σ. Při působení této 

síly dochází ke konsolidaci. Po proběhnutí konsolidační fáze je vzorek zatížen smykovou 

silou T (napětím τ). Důležitou zásadou je to, že se zemina v krabici smýká v předem určené 
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rovině konstantní rychlostí. K jejímu usmyknutí a vzniku smykové plochy (Obr. 10) dojde 

v momentě, kdy úhel odklonu β, který svírá výslednice sil N a T od normály ke smykové 

ploše bude roven úhlu vnitřního tření zeminy φ nebo větší.  

 

Obr. 9 - Princip smykového přístroje (řez krabicí) [14] 

 

Obr. 10 - Ukázka vzniku smykové plochy na jednom ze zkoušených vzorků, zdroj: autor 

V průběhu zkoušky se měří smykové napětí τ, smykové posunutí a normálová 

deformace (kontraktance, resp. dilatance) v závislosti na normálovém napětí σ. Během 

laboratorní zkoušky jsou částice nesoudržné zeminy zhutněné a na předurčené smykové ploše 

do sebe zaklíněny. Před usmyknutím je proto nezbytné, aby se zemina kolem smykové plochy 

nakypřila a vytvořila se tak smyková zóna. Odpor, který musí vodorovná smyková síla T při 

zvedání zátěže na výšku dilatance a taktéž odpor na smykové ploše se promítá do velikosti 
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smykového napětí τ. To stoupá až do velikosti maximálního smykového napětí neboli 

vrcholové hodnoty smykového napětí τf. Následuje zmenšující se dilatance a současné klesání 

smykového napětí až na reziduální pevnost (napětí) τr, a napětí se již nadále nemění. Rozdílné 

chování představují soudržné zeminy. Zde se dilatance projevuje jen u některých zemin. 

V ostatních případech a také u kyprých písků naopak zemina zmenšuje svůj objem 

(kontraktance) a při smýkání se porušuje její struktura. Smyková pevnost se proto postupně 

blíží residuální hodnotě pevnosti τr. Vrcholová hodnota smykového napětí avšak není v tomto 

případě nikdy dosažena. [16] 

Před provedením samotné zkoušky bylo nutné určit vstupní parametry. Jedním z nich 

byla rychlost smykání v. Při jejím stanovování jsem se řídil normou ČSN CEN ISO/TS 

17892-10: Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10:  

Krabicová smyková zkouška [4]. Důležitým krokem bylo stanovit čas potřebný k dosažení 

100% primární konsolidace sloužící k výpočtu doby, ve které dojde k porušení vzorku tf. 

Tento čas se vypočítá z rovnice (1): 

 1007,12 tt f   (1) 

Čas t100 se stanovuje podle normy grafickou metodou z průběhu závislosti změny 

objemu vzorku ΔV100 na čase √t. Průběh konsolidace referenčního materiálu a princip 

stanovení √t100 je znázorněn na Graf 6. Tato zkouška byla prováděna na oedometru při 100 % 

saturovaném vzorku zeminy.  

 

Graf 6 - Primární konsolidace (určení rychlosti smýkání), zdroj: autor 
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Norma dále předepisuje rovnici (2), kterou se má stanovit maximální rychlost smýkání 

vzorku, kde v je maximální rychlost smykání, cf je vodorovná deformace při porušení vzorku 

a tf je označení pro dobu, při níž dojde ke vzniku smykové zóny. Maximální rychlost 

smykání v byla na základě těchto vztahů vypočtena na 0,053 mm/min. Pro samotné provádění 

zkoušky byla ještě snížena na 0,05 mm za minutu.       

ff tcv /  (2) 

Vzorky nevyztužené zeminy, stejně jako později připravované vzorky pro vyztuženou 

zeminu, byly navlhčeny na vlhkost 15% a uzavřeny ve vzduchotěsné nádobě vždy minimálně 

po dobu jednoho dne. Vlhkost vzorků odpovídala wopt, která byla stanovena po provedení 

a vyhodnocení zkoušky Proctor Standard. Zatěžovací stupně pro přímou smykovou zkoušku 

byly zvoleny 50, 100, 200 a 300 kPa. Úplná konsolidace vzorku byla zajištěna v časovém 

horizontu nejméně 24 hodin, aby tlak vody v pórech zeminy neovlivňoval odpor proti 

usmyknutí v průběhu smýkání vzorku.  

 

K přímé smykové krabicové zkoušce bylo využito přístroje Fröwag (Obr. 11). Ten 

disponuje čtvercovou krabicí o rozměrech 100 mm x 100 mm. Záznam smykového napětí, 

vodorovných a svislých deformací byl kontinuálně přenášen elektronicky do stolního 

počítače. Spouštění smykového přístroje a záznam byl softwarově zajištěn programem 

UniProt, který umožňoval přímý export dat do tabulkového editoru MS Excel. Program 

Microsoft Excel byl pro mě rovněž důležitým nástrojem při zpracování většiny dat, 

grafických výstupů a zhotovení tabulek uvedených v této bakalářské práci.      
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Obr. 11 - Smykový krabicový přístroj Fröwag, laboratoře geotechniky VŠB-TUO, zdroj: autor 

Grafické výstupy a výpočty: 

Nejdříve byly stanoveny pevnostní parametry původní zeminy. Po sérii proběhnutých 

zkoušek bylo upuštěno od zatěžovacího stupně 50 kPa. Při tomto zatížení se projevovaly 

extrémní výkyvy u jednotlivých stupňů vyztužení. Z důvodu velké proměnlivosti naměřených 

hodnot postrádal vliv vyztužování jakýkoliv trend při změně procentuálního zastoupení PET 

částic ve vzorku. Bohužel ani opakované smykové zkoušky neprokázaly shodu mezi 

jednotlivými výsledky. Tyto anomálie proto připisuji příliš nízkému vyvozovanému napětí 

společně se subjektivními chybami při přípravě vzorku. Zatěžovací stupně tedy byly omezeny 

na 100, 200 a 300 kPa. Průběh smykové síly v závislosti na posunu při tomto normálovém 

zatížení σ u nevyztužené zeminy je znázorněn na Grafu 7. 
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Graf 7 - Závislost velikosti smykové síly na posunu ve třech zatěžovacích stupních  

(100, 200 a 300 kPa), zdroj: autor 

Tato závislost byla vynesena v pravoúhlé soustavě σ, τ, kde k jednotlivým normálovým 

zatížením odpovídajícím zatěžovacím stavům byla přiřazena příslušná smyková napětí τr. 

Dále byla sestrojena přímka procházející těmito třemi body sestavená aproximací metodou 

nejmenších čtverců (Graf 8). Tato přímka představuje Mohr-Coulombovu obálku pevnosti, 

v některých literaturách je ovšem označována pouze jako čára pevnosti nebo Coulombova 

čára [16]. Její rovnici (3) sestavil Charles-Augustin de Coulomb již v roce 1774: 

ctg    (3) 

kde τ - tangenciální napětí na smykové ploše - smyková pevnost [kPa] 

σ - normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu [kPa] 

c - soudržnost zeminy [kPa] 

φ - úhel vnitřního tření zeminy [°] 
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Graf 8 - Mohrova obalová čára pevnosti nevyztužené zeminy při 3 zatěžovacích stavech   

(100, 200 a 300 kPa), zdroj: autor 

Z grafu jsem následně odečetl na ose τ soudržnost c a výpočtem úhlu, který svírá 

obalová čára s osou σ jsem určil φ. Výsledné smykové parametry jsou φ = 23,0° 

a c = 30,3 kPa. Po zjištění pevnostní parametrů nevyztužené zeminy byly provedeny stejné 

zkoušky u zeminy, jež obsahovala rozptýlenou výztuž. Vstupní parametry (vlhkost vzorku, 

zatěžovací stavy, rychlost smykání) byly pro možnost porovnání zachovány. Procentuální 

podíl hmotnosti vůči hmotnosti vysušené zeminy byl zvolen 0,5; 1,0 a 2,0 %. Zobrazení 

velikosti smykové síly v závislosti na posunu pro jednotlivé zatěžovací stavy a míry vyztužení 

jsou zřetelné na Grafu 9. 

 

 



 

31 

 

 

Graf 9 - Zobrazení velikosti smykové síly v závislosti na posunu, zdroj: autor 

Porovnání pevnostních obalových čar představuje Graf 10.  

 

Graf 10 - Obalové čáry pevností vyztužených a nevyztužených zemin, zdroj: autor  

Výsledné hodnoty pevnostních parametrů vyztužených zemin s rozdílným podílem 

PET částic a také zeminy vyztužené jsou uvedeny v Tab. 2. U míry vyztužení 1 % si lze 



 

32 

 

povšimnout výrazného poklesu soudržnosti c a naopak růstu úhlu vnitřního tření φ. Této 

skutečnosti se budu více věnovat v kapitole 3.3. 

Tab. 4 - Pevnostní parametry dle procentuálního vyztužení PET částicemi 

PET částic c [kPa] φ [°] 

0,0 % 30,33 24,94 

0,5 % 19,33 26,57 

1,0 % -11,33 36,32 

2,0 % 0,27 29,75 

3.2.2 Oedometrická zkouška stlačitelnosti 

Laboratorní zkoušky stlačitelnosti se nejčastěji provádí v oedometrech (princip 

na Obr. 12, Obr. 13, str. 33). Úkolem zkoušky je stanovení oedometrického modulu 

přetvárnosti Eoed. Postup a zásady provedení zkoušky jsou popsány v normě ČSN CEN 

ISO/TS 17892-5 [6]. Oedometry jsou převážně válcového tvaru a dochází v nich vlivem tlaku 

pouze k jednoosé deformaci. „Zatěžování probíhá v několika zatěžovacích stupních a nechá se 

vždy působit až do skončení primární konsolidace. Konečné poměrné stlačení zeminy ε 

se vynese v závislosti na napětí, a tak dostaneme oedometrickou křivku (křivku stlačitelnosti). 

Oedometrický modul přetvárnosti Eoed je pro určitý rozsah napětí dán sklonem sečny této 

křivky v uvažovaném intervalu“ 
3
 (σ1 → ε1, σ2 → ε2, atd.). Oedometrický modul přetvárnosti 

je definovaný pomocí vztahu (4): 








oedE   (4) 

 

                                            
 
3
 LAMBOJ, L.; ŠTĚPÁNEK, Z. Mechanika zemin a zakládání staveb. 1. vyd. Praha. České 

vysoké učení technické, 2008, s. 40. 
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Obr. 12 - Oedometrický přístroj – princip [14] 

 

Obr. 13 - Prstenec oedometru po ukončení zkoušky, zdroj: autor 

Prvním zkoušeným vzorkem byla referenční zemina bez vyztužení. Zemina byla 

před samotnou zkouškou navlhčená na stupeň saturace 1, tedy 100% nasycena vodou. Pro 

zajištění co nejdokonalejšího provlhčení byl vzorek vždy ponechán po dobu jednoho dne 

v hermeticky uzavřené nádobě.  V průběhu oedometrické zkoušky byla stálá vlhkost vzorku 

zajišťována průběžným přidáváním destilované vody drénované přes porézní destičky 

edometrického prstence. Zatěžování probíhalo ve čtyřech stupních: 50, 100, 150 a 200 kPa. 

Následovalo postupné odlehčení zpět na nulové zatížení. Jednotlivé zatěžovací stupně po sobě 

následovaly vždy po 24 hodinách po kontrole, zda odečet deformací v porovnání 

s předchozím (v rozmezí cca 1 hodiny) nevykazuje již žádnou změnu. Odlehčování vzorku 
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probíhalo obdobně při časovém horizontu 24 hodin (dle normy [6] nejméně 12 hod.). 

Všechny hodnoty deformací byly řádně zaznamenány a následně bylo vyhodnocení zkoušky 

zpracováno pomocí programu MS Excel. Grafické znázornění zatěžovacích a odlehčovacích 

větví bylo vyneseno do křivky stlačitelnosti (Graf 11). 

 

Graf 11 - Křivka stlačitelnosti u vzorku vysušené zeminy, zdroj: autor  

Vypočtené oedometrické moduly přetvárnosti na zatěžovací a odlehčovací větvi jsou 

uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 - Vypočtené oedometrické moduly přetvárnosti referenční zeminy 

Zatěžování Odlehčení 

Interval napětí 

[MPa] 
Eoed  

[MPa] 
Interval napětí 

[MPa] 

Eoed  

[MPa] 

0,00 - 0,05 0,250 0,20 - 0,10 600,000 

0,05 - 0,10 1,288 0,10 - 0,05 750,000 

0,10 - 0,20 3,509 0,05 - 0,00 6,667 

Následující zkoušky probíhaly na zeminách s rozptýlenou výztuží v podílu 0,5; 1,0 

a 2,0 % k vysušené zemině. Stejně jako u referenční zeminy byl vzorek 100% saturován 

vodou. Z časového důvodu bylo na rozdíl od předchozího postupu ustoupeno 

od vyhodnocování oedometrických modulů přetvárnosti při odlehčení (též oedometrický 

modul pružnosti) a byly vypočteny moduly pouze pro zatěžovací větev. Porovnání křivek 
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stlačitelnosti vyztužených zemin se zeminou nevyztuženou reprezentuje Graf 12. Ukázka 

rozptýlené výztuže ve vzorku (0,5 %) po oedometrické zkoušce představuje Obr. 14.  

 

Graf 12 - Porovnání křivek stlačitelnosti v závislosti na procentuálním vyztužení, zdroj: autor 

  

Obr. 14 - Ukázka rozptýlené výztuže ve vzorku z oedometrické zkoušky, zdroj: autor 

Vypočtené oedometrické moduly přetvárnosti na zatěžovací větvi jsou pro přehled 

uvedeny v Tab. 6. 
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Tab. 6 - Vypočtené zatěžovací oedometrické moduly přetvárnosti  

Zatěžování 

PET částic: 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 

Interval napětí 

[MPa] 
Eoed  

[MPa] 
Eoed  

[MPa] 
Eoed  

[MPa] 
Eoed  

[MPa] 

0,00 - 0,05 0,250 0,290 0,279 0,297 

0,05 - 0,10 1,288 1,538 2,655 0,758 

0,10 - 0,20 3,509 5,128 4,762 2,158 

 

Výsledky této zkoušky jsou podrobeny bližší analýze v kap. 3.3.2.  

3.3 Analýza výsledků a jejich srovnání 

3.3.1 Smyková krabicová zkouška 

Výraznější nárůst smykové pevnosti vykazuje upravená zemina pouze při 1% vyztužení 

a normálovém napětím 200 a 300 kPa. Při těchto parametrech došlo k nárůstu τr až o 25,4 %.  

Naopak s nižším vyvozeným napětím se účinek vyztužení snižuje a reziduální pevnost je 

obdobná jako u zemin nevyztužených nebo dokonce menší. 

 

U pevnostních parametrů stanovené přímou smykovou krabicovou zkouškou docházelo 

k jejich výraznému ovlivnění množstvím přidané rozptýlené výztuže. Obalové čáry pevností 

vyztužených a nevyztužených zemin jevily trend snižování soudržnosti s přibývajícím 

zastoupením PET částic. Naopak úhel vnitřního tření vzhledem ke zvyšujícímu se množství 

výztužného prvku roste. Tento trend je opačný, než jakého bylo dosaženo u zkoušeného jílu, 

vyztuženého taktéž plastovými prvky, popisovaném v článku [13] a uveřejněném 

na konferenci Struktura 2013. Přehledné znázornění míry zlepšení soudržnosti a úhlu 

vnitřního tření je uvedeno v Tab. 7. 

Tab. 7 – Procentuální míra zlepšení pevnostních parametrů c a φ  

PET 

částic 

c 

[kPa] 
φ 

[°] 

míra zlepšení 

[%] 

c  φ  

0,0 % 30,33 24,94 - - 

0,5 % 19,33 26,57 -36,26 +6,52 

1,0 % -11,33 36,32 -137,36 +45,62 

2,0 % 0,27 29,75 -99,12 +19,29 
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Je třeba si povšimnout, že při vyztužení 1% plastových prvků nabývá soudržnost c 

a úhel vnitřního tření φ extrémních hodnot. Tyto anomálie rovněž neodpovídají trendu 

snižování soudržnosti a zároveň růstu úhlu vnitřního tření s rostoucím množstvím PET částic. 

Vzhledem k nedostatku času pro přípravu dalšího vzorku nebylo možno přistoupit 

k provedení několika dalších smykových zkoušek, aby došlo k potvrzení či vyvrácení tohoto 

dílčího výsledku. Lze však předpokládat, že se jedná o chybu. Na ní mohly mít vliv jak 

subjektivní, tak objektivní skutečnosti. I při dodržení předepsaných podmínek dle normy [4] 

se neuvažuje s vlivem prostředí na výsledky zkoušek. Teplota prostředí tak může ovlivnit 

vzorek zeminy při samotném provádění zkoušky, kdy dochází k jeho vysušování. Zásadnější 

vliv na chybu přikládám určité nehomogenitě vzorku i při dodržování stejného postupu 

zkoušky. Při přípravě vzorku mohlo dojít k shluku jednotlivých PET částic, která by měla 

negativní vliv na pevnostní parametry zeminy. Také proces hutnění vzorku v krabici 

smykového přístroje před zkouškou nemusel být srovnatelný s ostatními zkouškami. Jelikož 

je zápis hodnot do značné míry automatizován je chyba zaviněná lidským faktorem v tomto 

ohledu minimalizována. Na druhé straně velikost krabice smykového přístroje (100 x 100 

x 26 mm) vzhledem k velikosti PET částic (12 x 4 mm) nemusí být dostatečně reprezentativní 

k reálnému použití tohoto vyztužování. Toto hledisko by bylo možno vyřešit prováděním 

zkoušek na přístroji s o poznání větší smykovou krabicí. Příkladem může být přístroj uvedený 

v článku [13].  

3.3.2 Oedometrická zkouška 

Z výsledků oedometrické zkoušky vyplývá, že přidáním rozptýlené výztuže z PET 

částic dochází k zvýšení oedometrických modulů přetvárnosti pro procentuální zastoupení 0,5 

a 1,0 % výztuže v zemině. Nejvyšší nárůst (106,2%) byl zaznamenán při 1,0 % výztuže 

v zatěžovacím intervalu 0,05 až 0,10 MPa. U 2 % vyztuženého vzorku došlo k zhoršení těchto 

modulů. V tomto případě se mohlo jednat o chybu způsobenou protlačením zeminy kolem 

nerovností mezi porézní destičkou a edometrickým prstencem při vyšších zatíženích. Jelikož 

se ale jednalo z mého pohledu skoro o zanedbatelné množství vzhledem ke skutečné míře 

zhoršení Eoed, přičítám tento výsledek také možné nepřesnosti při zarovnání vzorku. Míra 

zlepšení (zhoršení) Eoed na zatěžovací větvi křivky stlačitelnosti vlivem přidání rozptýlené 

výztuže oproti přetvárným modulům zeminy nevyztužené je zapsána do Tab. 8 (vychází 

z Tab. 4).  
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Tab. 8 – Procentuální míra zlepšení Eoed vlivem přidání rozptýlené výztuže  

PET částic 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 

Interval napětí 

[MPa] 
míra zlepšení 

[%] 

0,00 - 0,05 - +15,6 +11,2 +18,6 

0,05 - 0,10 - +19,5 +106,2 -41,2 

0,10 - 0,20 - +46,2 +35,7 -38,5 
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4. Závěr 

Vyztužování zemin pomocí rozptýlené výztuže přináší nové možnosti stability zemin, 

ať už se jedná o PET částice, syntetické prvky či přírodní vlákna. Z výše uvedených zdrojů 

vyplývá, že se u takto vyztužených vzorků často zvyšuje jejich smyková pevnost. Některé 

práce však tuto skutečnost nepotvrzují a výztužný efekt byl minimální nebo žádný. Ačkoliv 

bylo v mém výzkumu rovněž dosáhnuto určitého zvýšení smykové pevnosti, bylo jí dosaženo 

jen při určitých vstupních podmínkách (viz kap. 3.3.1) a například při změně normálového 

napětí mohlo docházet u stejného vzorku k opačnému ovlivnění rozptýlenou výztuží. Z tohoto 

důvodu nemohu jednoznačně přisuzovat pozitivní vliv PET částic na smykovou pevnost 

pouze na základě svého výzkumu. Mluvíme-li o pevnostních parametrech zemin (c, φ), tak 

se u zeminy snižovala soudržnost s rostoucím množství rozptýlených výztužných prvků 

a naopak se zvyšoval úhel vnitřního tření.  

 

U vyztužených zemin ovšem docházelo k zvyšování oedometrických modulů 

přetvárnosti a nejvyššího nárůstu bylo dosaženo při 1 % vyztužení. Tyto závěry jsou ovšem 

podloženy zatím vždy pouze jednou zkouškou, a proto bych v budoucnu rád přistoupil 

k jejich opakování a potvrzení dosažených výsledků. Ve zmíněných odborných článcích 

nebyly prováděny oedometrické zkoušky stlačitelnosti, a proto nelze porovnat výsledky z mé 

bakalářské práce s jejich závěry. Je nutno dodat, že by bylo žádoucí pro vyšší vypovídající 

schopnost výsledků provést laboratorní zkoušky na větších vzorcích. Na naší fakultě je 

u těchto zařízení dosaženo příliš nízkého poměru mezi velikostí vzorku a částic. Rovněž by 

bylo vhodné výzkum podpořit o provedení terénních zkoušek (např. zatěžovací zkoušky 

kruhovou deskou).   

 

Vrátíme-li se k vlivu PET částic na parametry zemin, jsou tyto charakteristiky 

ovlivněny i rozměry vláken, jak bylo publikováno ve vědeckém článku [9]. Mimo poměru 

délky k šířce proužků má na efektu vyztužení vliv také povrchové tření výztužného prvku, 

jeho modul pružnosti a v neposlední řadě procentuální zastoupení v zemině. Účinnost 

vyztužení je rovněž dána charakterem zeminy, velikostí zrn, jejich tvarem a množstvím. I přes 

závěry v řadě odborných publikací je proto vyztužování zemin pomocí rozptýlené výztuže 

zatím oblastí nedostatečně probádanou. Pro uplatnění technologie v praxi je do budoucna 

nezbytné stanovit normativní postupy a zásady při navrhování, což se neobejde bez dalších 
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výzkumů podpořených mj. zmiňovanými terénními zkouškami a dalšími. Častým problémem, 

který je potřeba technologicky vyřešit je také shlukování částic při jejich mísení se zeminou. 

 

Pro použití této metody úpravy zemin mluví nejen pozitivní výsledky na základě 

laboratorních zkoušek. Vyztužování zemin pomocí PET částic nabízí hlavně výhody 

v dostupnosti tohoto materiálu související s ekonomickou stránkou a při zajištění určitého 

stupně automatizace při mísení prvků se zeminou i relativně malou pracnost. Nutné je ovšem 

zajistit také vhodnou technologii přípravy PET částic.   
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