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11. úloha: Písek 
 

I. Zadání 
 

Dry sand is ether „soft“ to walk on hen compared to damp sand. However sand containing a 

significant amount of water becomes soft again. Investigate the parameters that affect the 

softness of sand. 

 

II. Úvod 
 

Rozebereme si nejprve zadání. Písek, to je přírodní nezpevněný zrnitý materiál (zrna o 

velikosti do 2mm). Skládá se především z křemíku Si (dále slída,…). V zadání se objevují 

slova suchý, měkký a mokrý písek. Tyto pojmy bude také důležité rozlišit. Jaké tedy 

parametry? Jak už bylo předesláno, podíl vody na objemu. Dále hraje roli drsnost písku, 

počáteční stlačení písku, hustota zrnek písku popř. tvar zrnek. Nesmíme zapomenout na 

soudržnost písku 

 

 

III. Teorie 
 

 
Tento náčrt znázorňuje dvě sousedící zrna písku. Zrna se dotýkají v jednom bodě - 

kontaktním. 

  

Tři případy 

 

- suchý 

Okolo zrn je všude prázdný prostor - vzduch. Při stlačení dojde k tomu, že se zvětší 

plocha kontaktu mezi částicemi, což má za následek zvýšené tření, které pak vyústí 

v zastavení zanořování se do písku.  
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- vlhký 

Kapilární jev - smáčivá voda „šplhá“ po povrchu zrn (jako na obrázku). To znamená, 

že se rapidně zvýšila plocha dotyku zrn a tím i tření a také díky větší ploše při stlačení 

nepůsobí tlaková síla jen na kontaktní body, ale na celé plochy. Také díky takovémuto 

množství vody se zrna přitahují adhezními (sacími) silami a vytvářejí tak „mosty“, 

které pomáhají udržet tuto strukturu písku, která mezitím vytvořila. (roste soudržnost 

zrn) 

Tady je velice důležitá velikost zrn - čím menší zrna, tím roste sání/podtlak. 

 

  

  

- mokrý 

Když ale vody bude příliš, vše půjde od desíti k pěti. Adhezní síly s rostoucím 

objemem vody klesají (klesá sání), tudíž klesá soudržnost zrn. A co více, zrna budou 

nadlehčována vztlakovou silou, čili rapidně klesne tření a odpor při stlačení a zrna 

budou snázeji proudit. 

 

ctg   , 

  

kde théta je smykový odpor, sigma normálové napětí, φ je úhel vnitřního tření písku (30°-35°) 

a c je soudržnost. Tento vztah tedy určuje hodnotu smykového odporu. 

Velikost zrn je nepřímoúměrná soudržnosti. 

 

 

IV. Experiment 
 

Součásti systému - válcovitá nádoba s pískem, kužel, voda 

Kužel jsme spouštěli do písku s počáteční výškou rovnou nule. Tím se nám vyřešil problém 

„zlomení“ při dopadu, takže se pak nedal změřit ponor kužele. 

Kužel vážil 1,332 kg, hmotnost písku v nádobě činila 4,3 kg. Hustotu písku jsme spočítali na 

přibližných 1,321 kg/dm
3
. 

Poměr mezi výškou kužele a délkou strany pláště byl při úhlu hrotu 80° přesně 1,21 

periodických. Dílky na ose vyznačené na kuželu jsme tedy museli vydělit tímto poměrem, 

abychom získali ponor kuželu. 
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V. Závěr 
 

Jak je patrné z grafu, na počáteční stlačenosti písku závisí stejně tak moc jako na objem u 

vody v systému. Stlačenost, to je vlastně jako hustota. A je logické, že s vyšší hustotou by 

měla růst i pevnost písku jako celku. Při stlačeném písku probíhal děj podle očekávání, tzn. 

měkčí - pevnější - měkčí.  

Velice zjednodušeně řečeno, podíl objemu vody by měl být tak akorát, aby se zrnka propojily. 


