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Abstract 
 Researches into mechanical properties of rocks are mostly done under static (quasistatic) 
loading. In nature, however, rocks are also often subjected to dynamic (vibration) loading as a 
result of propagation of seismic waves due to e.g. earthquakes, rockbursts, blasting 
operations, etc. This type of loading can be simulated on a modern press, MTS 816 Rock Test 
System, purchased by VŠB-Technical University of Ostrava. 
Whereas in the past, especially stress-strain and energy characteristics in the course of 
dynamic (cyclic) loading were observed on this test system, recently research has focused 
mainly on the observation of rheological properties during this loading. During the 
observation of rheological properties under dynamic loading, tests were carried out both in 
mode of creeping and in mode of relaxation, at various levels of average load or strain and at 
various vibration parameters (frequency, amplitude). The submitted article presents some 
results from the above-presented researches. 
 
1. Úvod 

Reologie hornin se zabývá studiem změn napěťodeformačních charakteristik hornin 

v čase při jinak neměnných poměrech a podmínkách. Výzkum v této oblasti je spjat např. 

s ukládáním radioaktivních odpadů do podzemních prostor. Přestože důležitost a význam 

podrobného výzkumu reologického chování hornin nabývá stále většího významu, dosud 

nebyly vypracovány žádné závazné metodiky pro zkoušky časově závislých vlastností hornin. 

Doposud bylo publikováno poměrně mnoho článků a studií zabývající se výzkumem 

reologických vlastností hornin, nicméně všechny se zabývaly výzkumem reologie hornin při 

statickém zatížení. V odborných časopisech dosud nebyl nalezen žádný záznam, který by se 

přímo zabýval stejnou problematikou - reologickými vlastnostmi hornin při dynamickém 

(cyklickém) namáhání.  

Výzkum reologických vlastností při dynamickém (cyklickém) zatěžování je v ČR v 

současné době možný provádět jen na minimálním počtu pracovišť, mezi které patří VŠB-TU 

Ostrava, díky testovacímu zařízení MTS 816 Rock Test System. 

2. Relaxace (ochabovost) hornin 
Pojmem relaxace hornin je vyjádřena schopnost horniny ztrácet v čase únosnost, přestože 

přetvoření horniny zůstává konstantní. Jinými slovy, relaxace vyjadřuje časový průběh napětí 

při konstantním přetvoření. Při zjišťování relaxace hornin se udělí hornině určité přetvoření, 

čemuž odpovídá určité počáteční napětí σo a zjišťuje se změna působícího napětí při 
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konstantním přetvoření. Technické provedení této zkoušky je poměrně náročné díky nutnosti 

udržovat konstantní přetvoření, nicméně testovací zařízení MTS 816, umožňuje provozovat 

tento režim. Typický průběh relaxace hornin uváděný v tuzemské i zahraniční literatuře je na 

obrázku č. 1. 

 
Obr. 1 Typický průběh relaxace hornin 

 
Při výzkumu relaxace na zařízení MTS 816, byla tato stanovována jak při statickém, tak i 

dynamickém zatížení. Při dynamickém (cyklickém) zatížení byl vzorek zatížen na určitou 

střední hodnotu deformace TSP (Target Set Point), kolem které přetvoření konstantně kmitalo 

sinusovým průběhem o nastavené amplitudě přetvoření, při zvolené frekvenci kmitání. 

Výzkum byl prováděn za různých hodnot TSP, amplitudy i frekvencí. 

Při zkouškách relaxace za dynamického (cyklického) namáhání bylo možné pozorovat 

průběhy srovnatelné se statickým namáháním. U některých typů hornin (pevné horniny např. 

pískovec) se však při vysokých hodnotách TSP v počáteční fázi relaxace projevovaly jisté 

anomálie, kdy se po rapidním poklesu síly v prvních sekundách relaxace, začalo projevovat 

dočasné ustálení poklesu síly nebo dokonce její krátkodobý nárůst. Tyto anomálie 

vysvětlujeme nárůstem teploty horniny v prvotní fázi namáhání. Tato teorie byla ověřena při 

jedné ze zkoušek, měřením teploty uvnitř horninového tělíska pomocí termočlánku. Po více 

než hodině relaxace (po ustálení síly) bylo horninové tělísko v průběhu zkoušky ohřáno 

horkým vzduchem (fénem) a bylo sledováno, zdali dojde k nárůstu síly potřebné k udržení 

nastavené deformace. Tato zkouška byla provedena na vzorku pískovce, kdy byl udržován 

sinusový průběh deformace, kmitající kolem konstantní střední hodnoty deformace TSP = 

0,5 mm, s amplitudou 0,1 mm a frekvencí 1 Hz. Záznam z této zkoušky je uveden na obr. č. 2. 
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Obr. 2 Vliv teploty na relaxaci hornin 

Z obrázku č. 2 je patrný mírný nárůst teploty tělíska ihned po spuštění zkoušky, jenž má 

hyperbolický průběh. Toto zvýšení teploty se projevilo pozastavením klesajícího trendu síly 

nutné k udržení konstantní deformace. Po prvotním zahřátí vzorku se nárůst teploty vzorku 

ustálil, a tudíž následoval pokles síly. Po ustálení relaxace tělíska byla záměrně zvýšena 

teplota vzorku, což se projevilo znatelným nárůstem síly potřebné k udržení deformace. 

Zvlněný průběh teploty okolí je zapříčiněn klimatizaci v místnosti. I přes běžící klimatizaci je 

patrný mírný nárůst teploty v místnosti během zkoušky i její projev na křivce relaxace. Tímto 

pokusem byl vysvětlen „atypický“ průběh relaxační křivky v počáteční fázi a prokázán 

negativní vliv změn teploty na přesnost stanovování reologických charakteristik hornin. 

V rámci výzkumu relaxace hornin při dynamickém namáhání byly prováděny zkoušky 

s různým nastavením vstupních hodnot (TSP, amplituda, frekvence) a tyto pak vzájemně 

srovnávány. Na obrázku č. 3 jsou vyneseny průběhy křivek relaxace hornin při cyklickém 

namáhání za rozdílného nastavení TSP, avšak shodné amplitudě A=0,1 mm a frekvenci 

f=5 Hz. Z obrázku je patrné, že křivky spolu vzájemně korelují (křivka „peak“ při TSP 0,4mm 

začíná na téměř shodné hodnotě jako křivka „valley“ TSP 0,6 mm). Z obrázku je dále možné 

vyčíst, že se zvyšující se hodnotou deformace je potřeba použít pro udržení shodné amplitudy 

vyšší rozsah síly. Průběh relaxační křivky s rostoucí hodnotou deformace je strmější. 

Vliv změny frekvence namáhání na relaxaci hornin nebyl dosud pro malý počet zkoušek 
prokázán. 
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Obr. 3 Srovnání relaxace hornin při různém nastavení TSP 

 

3. Plouživost hornin při dynamickém namáhání 

Plouživostí hornin rozumíme schopnost horniny přetvářet se v čase, aniž by došlo 

ke změně působícího zatížení. Jinými slovy sledujeme přetváření horniny v čase, při 

konstantním zatížení. Podle PETROŠE (2002) je obecná závislost plouživosti při statickém 

zatížení uvedena na následujících obrázcích č. 4. 

 
Obr. 4 Typický průběh plouživosti hornin 

Při použití různých zatěžovacích napětí by měly být obdrženy u téže horniny různé křivky 

plouživosti – viz obr. 4. Při užití nižších napětí dochází po určité době k zastavení nárůstu 

přetvoření, nedojde k lavinovému tečení, a tudíž nedojde ani k rozrušení horninového tělíska. 

V tomto případě hovoříme o tlumené plouživosti. K tlumené plouživosti dojde tehdy, když 

působící konstantní napětí je menší nebo rovné dlouhodobé pevnosti.  
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V rámci výzkumu plouživosti hornin při dynamickém namáhání byly prováděny zkoušky 

s různým nastavením vstupních hodnot (TSP, amplituda, frekvence) a tyto pak vzájemně 

srovnávány. 

Nejprve byly srovnávány křivky plouživosti pískovce při různé hodnotě TSP, avšak 

shodné amplitudě A = 20 kN i frekvenci f = 5 Hz. Hodnota TSP se postupně zvyšovala až do 

porušení vzorku. Graf závislostí z tohoto výzkumu je uveden na obrázku 5. Z obrázku je 

patrné dopružování, které nastává ihned po zatížení. Poté následuje fáze ustálené plouživosti, 

která je zpravidla zpočátku mírně utlumena nárůstem teploty v horninovém tělísku při 

dynamickém namáhání (viz výše). Většina křivek při nižší hodnotě TSP se utlumí. Při 

hodnotě TSP 200 kN k utlumení nedošlo a po poměrně krátké době ustálená plouživost přešla 

do stádia lavinového tečení, což přešlo do porušení a ztrátě soudružnosti vzorku. 

 
Obr. 5 Srovnání plouživosti pískovce při dynamickém namáhání 

 
Byl rovněž zkoumán vliv velikosti amplitudy na plouživost hornin. Při neměnné hodnotě 

TSP i frekvence byla měněna velikost amplitudy. Ukázka grafického záznamu plouživosti 

Tekblendu při tomto režimu měření je uvedena na obr. 6. Z  obrázku je patrný vliv velikosti 

amplitudy. Zatímco při nižší hodnotě nastavené amplitudy se plouživost horninového tělíska 

postupně tlumila, při vyšší hodnotě amplitudy se vzorek za poměrně krátkou dobu porušil, a 

to dokonce i v případě, že maximální hodnota síly dosahovala nižších hodnot než maximální 

hodnota síly u vzorku s nižší amplitudou (viz obr. 6).  

Sledován a vyhodnocen byl taky vliv frekvence namáhání na plouživost hornin, při jinak 

shodném nastavení TSP a amplitudy. Pro toto vyhodnocení byla vyvinuta speciální 
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softwarová aplikace, která umožňuje vzájemně srovnávat záznamy o různých frekvencích. 

Výsledné grafické vyhodnocení z této aplikace je zobrazeno na obr. 6. Z obrázku je patrný 

vliv frekvence zatěžování na velikost a rychlost nárůstu přetvoření. Je možné konstatovat, 

že s rostoucí frekvenci zatěžování se snižují projevy plouživosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Vliv nastavení frekvence (vlevo) a amplitudy (vpravo) na plouživost při dynamickém namáhání 

 

4. Závěr 

Výzkum vlastností hornin při dynamickém (cyklickém) namáhání je důležitý pro lepší 

pochopení dějů, které probíhají při anomálních geomechanických jevech v horském masívu. 

V článku byly shrnuty některé poznatky z výzkumu hornin při tomto druhu namáhání hornin 

v reologickém režimu. Výzkumem bylo potvrzeno, že ačkoli má chování hornin při 

dynamickém namáhání v reologickém režimu obdobný průběh jako při statickém namáhání, 

je závislé na parametrech zatěžování a to jak na amplitudě, tak frekvenci. Výzkum rovněž 

potvrdil, že jedním ze základních požadavků při dlouhodobých zkouškách horninových 

vzorků je udržování pokud možno konstantního stavu zkušebního prostředí, zejména stálé 

teploty.  
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