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POKUSY

Nebezpečí – tekuté písky!
Téma: Přírodní rizika

Proč se některé horniny za prudkých dešťů uvolní?

 Nejzákladnější sada pro testování tlaku 
pórové vody na soudržnost sedimentu. 

jemný písek hrubozrnný písek ostrohranné kameny

35˚ 40˚ 45˚

 Ukažte žákům fotografi e velkého sesuvu u Dobkoviček, který 7. června 2013 zavalil dálnici D8 (www.geology.cz/
extranet/publikace/online/vyrocky/vz-2013-cj-proweb.pdf ). Zeptejte se jich, co si myslí o příčinách, které způsobily 
sesuv hornin a poškození silnice. (Budou nejspíš hovořit o „málo odolných horninách“ nebo „vrstvách hornin, které 
promáčela dešťová voda“.) 
Můžete s nimi probrat schopnost některých látek přecházet z pevného stavu do tekutého; tzv. tixotropie je ztráta 
pevnosti hmoty vyvolaná např. třením při smyku či otřesy. Zjednodušeně se jí říká též „ztekucení“. Tekutým pískům 
se u nás často říká kuřavky.

Kritické úhly různých materiálů

Při větším než kritickém úhlu se materiál začne pohybovat.
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jemný písek

závaží

voda

jemný písek

závaží

 Složitější verze podomácku vyrobeného přístroje, 
s uzavřenou svěrkou a vodou naplněnou nádobou 
vpravo.

 Chvíle při uvolňování svěrky.  Několik vteřin po uvolnění svěrky závaží 
pokleslo, když se tlak pórové vody na písek zvýšil. 

voda
voda

 Předveďte roli vodního tlaku oddalujícího zrna od sebe, takže pevnost horniny, např. sedimentu, se snižuje a dochází k plastické deformaci.

 Sestavte některý z přístrojů zobrazených na kresbách a popsaných dále v seznamu pomůcek:
 buď základní verzi připojení na laboratorní vodovodní kohoutek,
 nebo složitější verzi, kdy trubičku uzavírá šroubovací svěrka a na vrcholku písku leží závaží (např. kovový šroub).

 Přidejte vodu do nádoby vpravo tak, aby sloupec vody byl třikrát vyšší než vrstva písku.

 Uvolněte svěrku a sledujte, co se děje. (Když voda odtlačuje zrna od sebe, tak se závaží obvykle převrátí nebo klesne do písku. Někdy se voda vsakuje pomalu, jindy vsakování 
probíhá rychle.)
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ČAS  

VĚK    
14–18 let

15 minut za předpokladu, že si přístroje sestavíte 
a připravíte předem

POMŮCKY
Ať použijete jakoukoliv metodu, budete potřebovat:

 gumovou hadičku
 malé závaží, např. šroub, kus kovu nebo úlomek kamene 
 vymytý písek
 vodu
 jemné síto nebo drátěnku na nádobí jako fi ltr
 prostředky pro instalaci přístroje – posuvné stojanové držáky, svěrky nebo podomácku vyrobené podpěry
 podnos na zachycení přetékající vody.

Použití laboratorního vodovodního kohoutku
 Skleněný trychtýř s vloženým sítkem ze ¾ vyplněný vymytým pískem. 

Použití domácího vybavení
 Dvě seříznuté plastové láhve od nápojů s otvorem vyvrtaným do každého z víček, aby se snadno navléklo 
na hadičku. Spoj se utěsní izolepou;

 svorka, např. šroubová svorka. Vložte nějaké sítko do zúžení vyrobeného trychtýře tak, aby písek neprošel, 
a pak nálevku zcela naplňte vymytým pískem. Otevřete svorku a nalijte na písek vodu, až bude zcela 
prosycen a vodní hladina v obou nádobkách dosáhne stejné úrovně.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy

SHRNUTÍ

 Mnoho sedimentů, jak zpevněných, tak 
nezpevněných, má mezi zrny póry.

 Zvýší-li se v hornině hydrostatický tlak, může 
se zvyšovat i tlak podzemní vody v pórech 
až do té míry, že poruší horninu.

 Následkem zvýšeného tlaku pórové vody 
mohou klesnout základy budov a na svazích 
mohou vznikat sesuvy.

 Vydatný déšť může přivodit zvýšení tlaku 
pórové vody, takže náhle může dojít k plastické 
deformaci, která může být katastrofální i pro lidi.

 Horniny jsou po vydatném dešti ovlivněny 
zvýšeným pórovým tlakem, a nikoli, jak se 
chybně říká, „promáčením“.

 Tixotropie se v horninách hlouběji pod 
povrchem může projevit při zemětřeseních – 
jako např. při zemětřesení ve městě Christchurch 
na Novém Zélandu v roce 2011, kdy se značné 
množství vody vsáklo do prasklin v půdě.

SOUVISLOSTI
Tento pokus může být použit v hodinách 
přírodovědy nebo zeměpisu k znázornění přírodních 
geologických rizik. 

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Opakujte pokus, změňte velikost zrn v nádobce až 
do velikosti 2–4 mm nebo použijte různé velikosti 
závaží.

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

Žáci jsou schopni:
 vysvětlit, že ve zdánlivě stabilních horninách, především v sedimentech, může snížit jejich soudržnost voda 
odtlačující horninová zrna od sebe;

 dokázat, že podmínkou je nutný dostatečný tlak pórové vody;
 pochopit, že zvýšený tlak pórové vody může způsobit tixotropii sedimentu;
 uvědomit si, že obdobný vývoj na svazích může způsobit sesuvy;
 vyvodit, že tixotropie se může projevit též při zemětřesných otřesech, jimiž se horniny doslova zkapalní, 
a budovy se mohou naklonit nebo klesnout do podloží.


