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ÚVOD

V časopisu Tunel se často zmiňuje problematika určování
hodnot geotechnických parametrů hornin, jejichž znalost je
nezbytná pro bezpečný a hospodárný návrh a provedení pod-
zemní stavby. Jen málo článků se však zabývá tím, jak zís-
kat hodnoty například pevnostních nebo deformačních cha-
rakteristik. Laboratorní práce jsou běžně v zákulisí projekce
a samotné výstavby. To je možná také důvodem, proč není
mezi tuneláři tak diskutována. Příspěvek je proto věnován
právě práci v laboratoři, kde se stanovují geomechanické
parametry horninových materiálů.

V roce 2015 bylo v rámci Fakulty stavební VUT v Brně
otevřeno nové vědecko-výzkumné centrum AdMaS (Advan -
ced Materials and Structures). V širokém spektru stavebních
specializací, které se v centru nacházejí, má své místo i geo-
technika a geomechanika. Původně byly v laboratoři umístě-
ny pouze přístroje pro testování zemin, ale počínaje rokem
2016 bylo vybavení postupně rozšířeno také pro testování
skalních hornin. V současné době tedy laboratoř dokáže
pokrýt celý proces, a to od výroby zkušebních těles ze skal-
ních hornin, přes samotné testování, až po vyhodnocení
výsledků zkoušek.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY

Skalní horniny

Hlavním prvkem pro testování skalních hornin v laboratoři
centra AdMaS je multifunkční přístrojová sestava pro auto-
matické zkoušky v jednoosé a trojosé napjatosti (obr. 1).
Skládá se ze dvou zatěžovacích rámů s kapacitou 500 kN
a 3000 kN ovládaných servo-hydraulickou jednotkou. Druhá
servo-hydraulická jednotka zajišťuje ovládání triaxiální
komory, je-li do testu zařazena. Celou sestavu je možné
 obsluhovat pomocí připojeného PC se softwarem pro ovládá-
ní testů a ukládání měření [1].

Variabilita uvedené sestavy spočívá v možnosti výběru
kapacity zatěžovacího rámu podle očekávané síly potřebné
k porušení zkušebního tělesa, přičemž platí, že při nižší kapa-
citě je dosažena vyšší citlivost měření a tedy i ovládání.
Dalším prvkem variability je možnost přímého vložení
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ABSTRAKT

Podzemní stavby se obvykle realizují v prostředí skalních nebo poloskalních hornin. Právě jejich ražba je tématem mnohých přís-
pěvků v časopise Tunel. Tento článek však bude jistou výjimkou, protože se věnuje ne přímo výstavbě, ale testování hornin, které tvoří
prostředí pro podzemní díla. Přiblížena bude laboratorní aparatura pro zkoušení hornin, možnosti jejího využití pro různé testy a bude
ukázáno několik příkladů výstupů ze zkoušek. 

ABSTRACT

Underground structures are usually realised in environments formed by hard or weak rock. Driving tunnels through them has been
a topic of numerous papers in TUNEL journal. Nevertheless, this paper will be a certain exception because of the fact that it dedica-
tes itself to testing of rock forming the environment for underground structures instead of dealing directly with the construction. It will
also describe the rock testing laboratory instrumentation, possibilities of its use for various tests and will present several examples of
test outputs. 

INTRODUCTION 

Problems of determination of the values of geotechnical
parameters of rock, the knowledge of which is necessary for
the safe and economical design and realisation of under   -
ground structures, are frequently mentioned in TUNEL jour-
nal. On the other hand, only few papers deal with the way of
obtaining the values of, for example, strength-related or
deformational characteristics. Laboratory work is common
behind the scenes of designing and construction itself. It is
possibly the reason why it is not discussed so much among
tunnel builders. The paper is therefore dedicated to the work
in laboratories, where geomechanical parameters of rock
environment are determined. 

A new scientific-research centre, the AdMaS (Advanced
Materials and Structures), was opened within the framework
of the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of
Technology in 2015. Geotechnics and geomechanics have
also their position within the wide spectrum of civil engi  -
neering specialisations the centre engages itself in. Originally,
only soil testing instruments were installed in the laboratory,
but, from 2016, the equipment was step by step expanded to
allow testing of rock. So currently the laboratory is able to
cover the entire process from production of test rock speci-
mens through performing tests themselves, up to assessing
test results. 

TESTING EQUIPMENT AND INSTRUMENTS; 
CONDUCTED TESTS 

Hard rock

The main hard rock testing element in the AdMaS centre
laboratory is represented by a multifunctional set of equip-
ment and instruments for automatic testing of hard rock in
uniaxial and triaxial state of stress (see Fig. 1). It consists of
two loading frames with the capacity of 500kN and 3000kN,
which are controlled by a servo-hydraulic unit. The other
servo-hydraulic unit secures the control of the triaxial cham-
ber (if it is incorporated into the test). The whole set can be
operated by means of a PC with software for controlling the
tests and storing measurement outputs [1].
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The variability of the above-mentioned set lies in the possi-
bility of options for selecting the loading frame capacity
according to the expected force necessary for breaking the test
specimen, where it applies that higher sensitivity of measure-
ments, therefore also the control sensitivity, is achieved at
a lower capacity. Another variability element is the possibili-
ty of inserting the test specimen directly between the jaws of
the hydraulic press in the case of the uniaxial compression test
or inserting various adapters and supplementary fittings for
conducting tests requiring a specific loading type. Such a case
is represented, for example, by the Brazilian disk test (split-
ting tensile test) for determining the tensile splitting strength
or the triaxial compression test. The last degree of variability
is represented by the possibility of connecting various types
of transducers which can be used even for controlling the tes-
ting process. 

The triaxial compression test is the most interesting from
the above-mentioned assortment. It is conducted on cylindri-
cal bodies, where axial load σ1 is applied to the bases and
radial tension (or chamber tension) σ2 = σ3 is applied to the
envelope. In the case of the instrument being described, the
Hoek cell is used for generation of confining stress (see 
Fig. 2). It is a massive steel chamber which hydraulic oil tran-
sferring pressure up to the magnitude of 70MPa to the enve-
lope of the test specimen is forced into. An elastic plastic
membrane by which the specimen is enveloped so that its con-
tact with oil is prevented is installed in the chamber. The
membrane at the same time seals the hydraulic oil circuit.
Steel rollers with the diameter identical with the diameter of
the specimen are placed on the bases of the specimen. They
are held in position through inserted hinges by the jaws of the
press inducing axial stress σ1. 

The fact that the chamber is adapted for testing of only one
diameter of test specimens is a certain disadvantage of the sys-
tem described above. In the case of a requirement for a diffe-
rent size of specimens, it is possible to change the chamber in
the testing set. The geotechnical laboratory of the AdMaS cent-
re is currently equipped with three Hoek cells with diameters
of 38.1mm, NQ 47.6mm and NX 54.7mm. The standard slen-
derness ratio of specimens for triaxial tests L/D = 2.0.

Tests in the particular apparatus, not only triaxial ones, can
be carried out in various ways, depending on the loading regi-
me and the type of transducers connected to it. The first pos-
sibility is the control of the force, or the stress, applied to the
specimen by means of a force gauge installed in the loading
frame. Another possibility is the control of axial deformation
of a specimen by means of LVDT transducers. In comparison
with the first procedure, this procedure allows for obtaining
the whole working diagram of the tested material, so also its
descending branches after reaching the ultimate uniaxial com-
pressive strength. It means that it is possible to obtain defor-
mational parameters of a disturbed specimen which may be
very important for solving practical geotechnical problems
because in-situ rock material is also usually found at various
stages of disturbance. The last possibility is the application of
tape strain gauges glued to the specimen, which allow for
determining Poisson’s ratio in addition to the modulus of elas-
ticity and modulus of deformation. 

As far as testing in the area of rock mechanics is concerned,
the following tests are currently commonly conducted in the
geotechnical laboratory of the AdMaS centre: splitting tensile

 zkušebního tělesa mezi čelisti hydraulického lisu v případě
jednoosé tlakové zkoušky, nebo vložení různých adaptérů
a doplňkových zařízení pro provádění zkoušek vyžadujících
specifický typ zatížení. Takovým případem je například bra-
zilská zkouška pro stanovení pevnosti v příčném tahu nebo
triaxiální tlaková zkouška. Posledním stupněm variability je
možnost připojení různých typů snímačů, které lze využít
i pro řízení průběhu zkoušky.

Nejzajímavější z výše uvedeného sortimentu je triaxiální
tlaková zkouška. Provádí se na válcových tělesech, kde se na
podstavy nanáší osové napětí σ1 a na plášť radiální neboli
komorové napětí σ2 = σ3. V případě popisovaného přístroje
se na vyvození radiálního napětí používá Hoekova buňka
(obr. 2). Jde o masivní ocelovou komoru, do které se vhání
hydraulický olej přenášející tlak až do velikosti 70 MPa na
plášť zkušebního tělesa. V komoře je umístěna pružná plasto-
vá membrána, do které se vkládá vzorek tak, aby nedocháze-
lo k jeho kontaktu s olejem. Membrána zároveň tvoří těsnění
okruhu hydraulického oleje. Na podstavy vzorku se umístí
ocelové válečky průměru shodného se vzorkem, které jsou
přes vložené klouby opřeny o čelisti lisu vyvozující osové
napětí σ1.

Jistou nevýhodou popsaného systému je, že komora je
uzpůsobena k testování pouze jednoho průměru zkušebních
vzorků. V případě požadavku na jinou velikost těles lze v tes-
tovací sestavě komoru vyměnit. V současné době je geotech-
nická laboratoř centra AdMaS vybavena třemi Hoekovými
buňkami s průměry 38,1 mm; NQ 47,6 mm a NX 54,7 mm.
Standardní štíhlostní poměr vzorků pro triaxiální testy je 
L/D = 2,0.

Zkoušky v daném přístroji, a to nejenom triaxiální, lze pro-
vádět různým způsobem v závislosti na režimu zatěžování
a typu připojených snímačů. První možností je řízení síly,
resp. napětí, aplikovaného na vzorek pomocí siloměru osaze-
ného v zatěžovacím rámu. Druhou možností je řízení osové
deformace vzorku pomocí LVDT snímačů. Druhý uvedený
postup oproti prvnímu umožňuje získat celý pracovní diagram
testovaného materiálu, tedy i jeho sestupné větve po dosažení
vrcholové pevnosti. To znamená, že lze získat deformační
parametry různě porušeného vzorku, které mohou být velmi
významné pro řešení praktických geotechnických úloh, neboť

Obr. 1 Přístrojová sestava pro testování hornin
Fig. 1 Rock testing set of equipment and instruments 
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horninový materiál in-situ je obvykle také v různém sta-
diu porušení. Poslední možností je aplikace nalepených
páskových odporových tenzometrů, kterými lze kromě
modulu pružnosti a modulu deformace stanovit i Poissonovo
číslo.

Co se týče testování v oblasti mechaniky hornin, jsou
v geotechnické laboratoři centra AdMaS v současné době
běžně prováděny: zkouška pevnosti v příčném tahu, jednoo-
sá tlaková zkouška s možností stanovení deformačních cha-
rakteristik pomocí odporových tenzometrů a triaxiální tlako-
vé zkoušky s možností kontroly deformace pro získání pra-
covního diagramu i ve fázi po porušení materiálu. 
Zeminy

Podzemní stavby je někdy nutno razit také v prostředí
zemin, i když to obvykle přináší řadu komplikací. Právě
v Brně se nachází poměrně hodně podzemních objektů situ-
ovaných v neogenním jílu, tzv. téglu, který tvoří značnou
část podloží města. Jde například o síť kolektorů nebo
o Královopolský tunel, tvořící součást velkého městského
okruhu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, geotechnická labora-
toř v centru AdMaS disponuje přístroji na testování zemin,
které se vzhledem k místním poměrům také mohou uplatnit
při získávání údajů pro podzemní stavitelství.

Pro stanovení zejména pevnostních parametrů zemin
(totálních i efektivních) je používán triaxiální přístroj Wille
se zatěžovacím rámem schopným vyvodit maximální zatíže-
ní 60 kN. Hydraulický systém přístroje je řízen dvěma ser-
vopumpami s rozsahem tlaku do 2 MPa. Pomocí triaxiálního
přístroje lze provádět jak standardní (UU, CU, CD) zkoušky
s izotropní či anizotropní konsolidací, tak např. modelovat
zvolené dráhy napětí. Tyto operace lze provádět na vzorcích
průměru 38, 50, 70 a 100 mm. Méně standardní příslušenství
triaxiálního přístroje tvoří tzv. thermokomora (obr. 3 vlevo),
pomocí níž lze mimo mechanické namáhání vzorku modelo-
vat současně i namáhání teplotní, a to v rozsahu od –10 °C
do +70 °C. To je velkou výhodou například pro zkoušení
bentonitů tvořících inženýrské bariéry v hlubinných úložiš-
tích radioaktivního odpadu, které se zahřívají.

Ke stanovení deformačních charakteristik zemin je v labo-
ratoři používán automatický edometrický přístroj se zatěžo-
vacím rámem s kapacitou 10 kN, v němž lze testovat vzorky
průměru 50, 70 a 100 mm při maximálním tlaku 5 MPa.

tests, uniaxial compression tests allowing for determining
deformational characteristics by means of resistance strain
gauges and triaxial compression tests allowing for checking
the deformation for obtaining the working diagram even at the
stage after the material is disturbed. 
Soils

Excavation for underground structures has sometime to pass
through an environment formed by soils, despite the fact that
it usually causes a range of complications. It is just in Brno
where relatively numerous underground structures are located
in Neogene clay, the so-called Brno Tegel, which forms a sig-
nificant part of the city basement. It is, for example, the case
of the network of utility tunnels or the Královo Pole tunnel
forming a part of the Large City Ring Road. As mentioned in
the introduction, the geotechnical laboratory at the centre has
apparatuses for testing soils at its disposal. With respect to the
local conditions, they can also come in useful in obtaining
data for underground structural engineering. 

The strength-related parameters of soils (total ones as well
as effective) are mainly determined by means of a Wille tria-
xial testing apparatus with a loading frame capable of indu-
cing the maximum loading force of 60kN. The hydraulic sys-
tem of the apparatus is controlled by two servopumps with the
pressure range up to 2MPa. The triaxial apparatus can be used
for both standard (UU, CU, CD) tests with isotropic or aniso-
tropic consolidation and, for example, modelling of selected
stress paths. Those operations can be conducted on specimens
38, 50, 70 and 100mm in diameter. The less standard accesso-
ry of the triaxial apparatus is formed by the so-called thermal
chamber (see Fig. 3 left), which can be used for modelling not
only of mechanical stressing of the specimen, but at the same

Obr. 3 Plášť triaxiální komory s regulační jednotkou pro teplotní zatěžování
vzorku (vlevo) a Rowe-Barden konsolidační systém (vpravo)
Fig. 3 Envelope of triaxial chamber with a regulation unit for thermal loa-
ding of a specimen (for the left) and the Rowe-Barden consolidation system
(for the right)

Obr. 2 Hoekova buňka vložená do lisu
Fig. 2 Hoek cell inserted into a press 
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focused on deformational characteristics and behaviour in the
conditions of triaxial state of stress. 

In addition to natural origin rock, cement-based artificial
materials are tested at the AdMaS laboratory. Specifically,
sprayed concrete from tunnel linings, for example concrete
from Brno utility tunnels, which is most numerous in this
group. Further tested material was the jet grouting mixture and
cement grout surrounding earth anchors. But it is not a case of
common procedures for testing building materials. The testing
comprises, for example, deformationally controlled tests in uni-
axial or triaxial compression for the purpose of obtaining valu-
es of input parameters of advanced material models used in
mathematical modelling. Those tests are used at the Institute of
Geotechnics of the Faculty of Civil Engineering of the Brno
University of Technology for calibrating parameters of the
Shotcrete model, which manages to simulate in a very detailed
and realistic way the behaviour of concrete [2] and materials
with a cement binder similar to it. This material model was
developed in Austria in 2014, primarily for numerical analysing
of shotcrete tunnel linings. By using it, it is possible to achieve
a significant shift in the quality of geotechnical calculations, in
particular in the field of underground construction, but also
other complicated geotechnical problems. 

EXAMPLES OF TESTING OUTPUTS 

As mentioned above, testing of rock at the geotechnical
laboratory of the AdMaS centre is focused, apart from other
tasks, on studying deformational properties of rock. They are
usually determined by measuring the strain by means of resi-
stance strain gauges during the unconfined compressive
strength tests (see Fig. 4 right). Apart from axial strain mea-
sured for the purpose of the determination of the modulus of
elasticity and modulus of deformation, radial strain is also
measured using strain gauges installed perpendicularly to the
axis of the loading being applied. It is possible by using the
data to determine Poisson’s ratio and calculate the volumetric
deformation, on which the individual phases of the material
disturbance are manifested in a more marked way (see Fig. 5).
The above-mentioned record captures even the discharging of
stress down from the level of 70MPa. The modulus of elasti-
city and Poisson’s ratio are determined just from the dis -
charging branch of the working diagram. 

parametrů pokročilých materiálových modelů využívaných
v matematickém modelování. Na Ústavu geotechniky FAST
VUT jsou tyto zkoušky využívány pro kalibraci parametrů
Shotcrete modelu, který dokáže velmi podrobně a realisticky
simulovat chování betonu [2] a jemu podobných materiálů
s cementovým pojivem. Tento materiálový model byl vyvi-
nut v roce 2014 v Rakousku, primárně pro numerickou ana-
lýzu tunelových ostění ze stříkaného betonu. S jeho použitím
lze dosáhnout významný posun v kvalitě geotechnických
výpočtů, zejména v oblasti podzemních staveb, ale i jiných
složitých geotechnických úkolů.

PŘÍKLADY VÝSTUPŮ ZE ZKOUŠEK

Jak již je uvedeno výše, testování hornin v geotechnické
laboratoři centra AdMaS se zaměřuje, kromě jiného, na stu-
dium deformačních vlastností hornin. Ty jsou obvykle zjiš-
ťovány měřením přetvoření pomocí odporových tenzometrů
při zkouškách pevnosti v prostém tlaku (obr. 4 vpravo).

Obr. 4 Porušené vzorky pískovce po triaxiální zkoušce (vlevo) a po zkoušce
v jednoosém tlaku s nalepenými odporovými tenzometry (vpravo)
Fig. 4 Disturbed specimens of sandstone after triaxial test (for the left) and
after uniaxial compression test, with resistance strain gauges glued to the
specimen (for the right) 

Obr. 5 Měření přetvoření vzorku syenitu při zatěžování jednoosým tlakem,
modrá – osové přetvoření, černá – objemové přetvoření, červená – radiální
přetvoření
Fig. 5 Measurement of deformation of syenite specimen during loading by
uniaxial pressure, blue colour – axial deformation, black – volumetric defor-
mation, red – radial deformation 

Obr. 6 Pracovní diagramy pro syenit získané z triaxiálních zkoušek
Fig. 6 Working diagrams for syenite obtained from triaxial tests 



28

27. ročník - č. 4/2018

Triaxial tests, from which the shear strength parameters can
be derived, are an interesting type of the tests. However, it is
necessary for the determination of the parameters to know
more disturbance points. It follows from this fact that more
tests have to be conducted on various specimens of the same
material using different chamber stresses. It applies in general
that a higher axial stress at the moment of failure is achieved
at a higher chamber stress. The working diagram from tests on
syenite (see Fig. 6) presents curves for axial deformation
under the chamber pressure of 5MPa, or 10MPa confirming
the above-mentioned increase in the peak strength. At this
case the recording of the descending branch of the working
diagram is also worth noting. The tests were controlled by
axial deformation. It allowed for capturing the development
of breaking the specimen until the stabilised residual strength
was reached (depending on the rock type and the speed of the
apparatus control). 

The set of triaxial tests can be assessed similarly to asses-
sing soils, using the linear Mohr-Coulomb failure condition
(see Fig. 7). Mohr’s circles with a common tangent giving the
parameters of the angle of internal friction and the apparent
cohesion inset through them are drawn in the coordinates of
principal stresses and shear stresses. Another approach lies in
introducing the non-linear Hoek-Brown failure condition (see
Fig. 7). It is defined by a parabolic curve. It follows from this
fact that the record is a little more complicated [3]. It is an
advantage that the approximation of the real behaviour of rock
in the edge areas of the interval of strength is better. For that
reason, for example, tensile strength is not overestimated non-
realistically. 

As mentioned above, sprayed concrete is also tested at the
laboratory with the objective to determine the values of input
parameters of the Shotcrete model. As an example of such
successful calibration it is possible to mention the recording
of axial deformation of concrete during the course of a triaxi-
al test with the chamber stress of 4MPa and its comparison
with the curve for the test simulated using the Finite Element
Method (see Fig. 8) [4]. Worth attention is first of all the sig-
nificant agreement of results in the phase of failing the spray-
ed concrete after the ultimate uniaxial compressive strength is
exceeded. It demonstrates the qualities of the material model
used. It is possible to achieve much more accurate results in
comparison with commonly used simpler material models by
its application to the analysis of complicated underground
structures. 

CONCLUSION

After a longer time, during which rock testing was neglected
at the Institute of Geotechnics of the Faculty of Civil Engi -
neering of the Brno University of Technology, the current
situation is significantly changing. Laboratories of the institu-
te have modern equipment at their disposal, meeting the cur-
rent requirements for the determination of mechanical proper-
ties of rock. It is true that building virtually the entire rock tes-
ting branch in a geotechnical laboratory is a challenging task,
but the process of gradual introduction of internationally
recognised standards and production of results, bearing fa -
vourable comparison with other laboratories established not
only in the Czech Republic, proceeds successfully.

Kromě osového přetvoření pro stanovení modulu pružnosti
a modulu deformace se měří i radiální přetvoření pomocí
tenzometrů umístěných kolmo k ose nanášeného zatížení.
Z těchto údajů lze určit i Poissonovo číslo a dopočítat obje-
mové přetvoření, na kterém se výrazněji projevují jednotlivé
fáze porušování materiálu (obr. 5). V uvedeném záznamu je
zachyceno i odlehčování z úrovně napětí 70 MPa. Právě
z odlehčovací větve pracovního diagramu se stanovují
modul pružnosti a Poissonovo číslo.

Zajímavým typem zkoušky jsou triaxiální testy, ze kte-
rých lze odvodit parametry smykové pevnosti hornin.
K jejich určení je však nutné znát více bodů porušení,
z čeho vyplývá potřeba provedení vícero testů na různých
vzorcích téhož materiálu při odlišných komorových napě-
tích. Obecně platí, že při vyšším působícím komorovém
napětí se dosáhne i vyšší osové napětí při porušení. V pre-
zentovaném pracovním diagramu ze zkoušek syenitu 
(obr. 6) jsou vykresleny křivky osového přetvoření za půso-
bení komorového tlaku 5 MPa, resp. 10 MPa, které potvr-
zují zmíněný nárůst vrcholové pevnosti. U tohoto případu
stojí za povšimnutí i záznam sestupné větve pracovního dia-
gramu. Testy byly kontrolovány osovou deformací, což
v závislosti na typu horniny a rychlosti odezvy ovládání pří-
stroje umožňuje zachytit vývoj porušování až do ustálené
reziduální pevnosti.

Vyhodnocení sady triaxiálních zkoušek lze provádět,
podobně jako u zemin, pomocí lineární Mohr-Coulombovy
podmínky porušení (obr. 7). V souřadnicích hlavních a smy-
kových napětí jsou vykresleny Mohrovy kružnice proložené
společnou tečnou udávající parametry úhlu vnitřního tření
a zdánlivé soudržnosti. Jiným přístupem je zavedení neline-
ární Hoek-Brownovy podmínky porušení (obr. 7). Je defino-
vána parabolickou křivkou, z čeho vyplývá o něco kompli-
kovanější zápis [3]. Výhodou je lepší aproximace skutečné-
ho chování hornin v krajních oblastech zkoumaného interva-
lu pevností. Nedochází tudíž například k nereálnému nad-
hodnocování tahových pevností.

Jak již bylo zmíněno, testuje se v laboratoři také stříkaný
beton za účelem stanovení hodnot vstupních parametrů
Shotcrete modelu. Příkladem takové úspěšné kalibrace je
záznam osového přetvoření betonu v průběhu triaxiální

Obr. 7 Vyhodnocení sady triaxiálních zkoušek pro bazické enklávy v syenitu,
zobrazena Mohr-Coulombova (modrá) a Hoek-Brownova (červená) čára
porušení
Fig. 7 Assessment of a set of triaxial tests for basic enclaves within syenite;
Mohr-Coulomb (blue) and Hoek-Brown (red) failure curves are depicted



29

27. ročník - č. 4/2018

zkoušky při komorovém napětí 4 MPa a jeho srovnání s křiv-
kou testu simulovaného pomocí metody konečných prvků
(obr. 8) [4]. Za pozornost stojí především značná shoda
výsledků ve fázi porušování stříkaného betonu po překroče-
ní vrcholové pevnosti. To demonstruje kvality použitého
materiálového modelu. Jeho aplikací při analýze složitých
podzemních staveb tak lze dosáhnout mnohem přesnějších
výsledků ve srovnání s běžně používanými jednoduššími
materiálovými modely.

ZÁVĚR

Po delší době, kdy bylo testování hornin na Ústavu geo-
techniky FAST VUT v Brně upozaděno, se dnes situace
výrazně mění. Laboratoře ústavu disponují moderními zaří-
zeními splňujícími aktuální požadavky pro zjišťování
mechanických vlastností hornin. Vybudování prakticky celé-
ho odvětví testování hornin v geotechnické laboratoři je sice
náročným úkolem, ale postupně se daří zavádět metody
mezinárodně uznávaných standardů a produkovat výsledky,
které obstojí i ve srovnání s jinými zavedenými laboratořemi
nejenom v České republice.

Autoři věří, že tento článek poskytující náhled na práci
v laboratoři mechaniky hornin je zajímavý. Zároveň si uvě-
domují, že na omezeném prostoru bylo možné uvést pouze
velmi stručný přehled jinak rozsáhlého tématu.
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