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POSOUZENÍ EFEKTIVITY ZHUTŇOVÁNÍ PROSTŘEDÍ METODAMI 

OBJEMOVÉ ZONÁLNÍ EXPANZE 
 

Abstract: 

A zonal volumetric expansion of ground goes with some of geotechnical technologies, e.g.  

grouting, vibratory replacement, rammed pile and the like. The ground particles shift and 

squeeze due a volumetric expansion in ground zone fed on the liquid medium, the backfill, 

the body of pile.  The ground void ratio decreases, the contact stress increases in between the 

ground particulars. Both make for the ground densification. The article is reporting some 

results extracted from a mathematical model relating a volume expansion and its impact on 

extension of squeezing impact, increment of contact ground particle stress, ground porosity. 

 

Úvod 

V dnešní geotechnické praxi jsou uplatňovány technologie, které do horninového 

prostředí implementují kapalné směsi (injektování), částice pevných  materiálů  (vibratory 

replacement) nebo konstrukční prvky (beraněná pilota). Každá z uvedených technologií má 

specifický účel, pro který je nasazena. Všechny však mají jednu  společnou,vedlejší vlastnost. 

Touto vlastností je, že z jejich příčiny a v průběhu i po jejich aplikaci, je okolní horninové 

prostředí vystaveno dodatečnému napěťo-deformačním působení. Toto působení má směr  

normály k povrchové ploše implementované struktury a smysl od této struktury do prostředí. 

Přesto, že je hornina dodatečně   zatěžována, ve svých důsledcích to nemusí vést ke snižování 

stability prostředí. Za určitých okolností, snižuje-li se pórovitost prostředí a zvyšují-li se 

hodnoty efektivních napětí, to naopak přispívá ke zvyšování pevnostních a přetvárných 

parametrů prostředí, jak k tomu dochází například u nedostatečně ulehlých zemin. Tento efekt 

a technologie, které ho produkují, jsou základem metod úpravy nedostatečně ulehlých zemin. 

Zemina je při nich zhutňována, zvyšují se  její deformační parametry a  smyková pevnost. 

Cílem článku je posouzení a kvantifikace účinků hutnění horninového prostředí (neulehlých 

nesoudržných zemin) vyvolaných objemovou zonální expanzí. Základem pro posouzení a 

kvantifikaci jsou výsledky výpočtů na matematickém modelu. 
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Metoda řešení 

Chování horninového prostředí za podmínek zonální objemové expanze lze 

matematicky zkoumat následujícími metodami: řešení úlohy napěťo-deformačního stavu 

kolem kruhového otvoru v homogenním izotropním prostředí (Kirsch); numerický model 

kontinuálního prostředí (BEM , FEM); numerický model diskontinuitního prostředí (DEM – 

Distinct Element Method). 

 Matematické modely, pracující s kontinuálním prostředím, nemohou vyjádřit diskontinuitní 

charakter prostředí, který je vlastní porušeným a nesoudržným horninám. Lze jimi objektivně 

stanovit  jen hodnoty a vývoj  napěťo-deformačního stavu kolem expandované zóny 

v kontinuálním prostředí. Působení expandované zóny v prostředí se modeluje zadáním 

silových, nebo deformačních okrajových podmínek na její hranici s horninovým prostředím. 

Kontinuální výpočetní modely neumožňují vyjádřit zhutňování prostředí v jeho fyzikální 

podstatě, jako proces změny pórovitosti prostředí. Tuto vlastnost mají pouze numerické 

modely, které pracují s  diskontinuitním prostředím. K řešení uvedeného problému se nelépe 

hodí  výpočetní systém PFC (Particle Flow Code), jehož typ prvků  (koule nebo kruhové 

disky) dovoluje modelovat skutečný charakter prostředí (zrnitost, pórovitost) i proces 

objemové zonální expanze. 

 

Program PFC 

Zkratka PFC je odvozená z počátečních písmen anglického názvu „Particle Flow 

Code“ , který přeložen do češtiny znamená „zákon/záznam pohybu částice“. Program PFC je 

zjednodušenou variantou DEM. Základem modelu jsou  kulové, nebo diskové elementy, které 

mohou mít libovolný poloměr. Elementy jsou tuhé (nedeformovatelné), mohou se volně 

pohybovat, rotovat a navzájem dotýkat. V bodech dotyku jsou konstitutivními vztahy 

definovány vazby, které determinují chování elementů. Vazbu tvoří tři  složky: normálová 

tuhost; tangenciální (smyková) tuhost; pevnostní kritérium vazby (funkce normálového a 

smykového napětí). 

Program PFC modeluje pohyb (rychlost, dráhu) částic a reakce vznikající na kontaktech 

elementů při jejich dotyku. Stav rovnováhy je dosažen jestliže, dynamické síly pohybujících 

se elementů  jsou vyrovnány reakcemi na kontaktech mezi elementy. Pohyb elementů se 

přenáší kontaktem z jednoho prvku na druhý. Příčiny pohybu elementu (dynamické síly) 

mohou být: zrychlení (gravitace); zadání hodnoty rychlosti pohybu elementu; zadání silových 

(rychlost) nebo  deformačních (posuny) podmínek na hranicích modelu. Proces vyrovnání 

dynamických sil reakcemi v kontaktech a na hranicích modelu probíhá postupně. Pokud 
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proces konverguje k rovnovážnému stavu, dynamické síly postupně klesají, snižuje se 

rychlost pohybu elementů až na nulu, hodnoty reakcí v kontaktech se ustálí. 

Proces vytváření výpočetních modelů  v PFC (obecně všech výpočetních systémů vyvíjených 

společností ITASCA) se zásadně odlišuje od přípravy běžně užívaných výpočtových systémů 

FEM . PFC je program řízený povely. Vše počínaje vytvořením modelu řešeného problému, 

přes řízení výpočtových cyklů,  až po zpracovávání výsledků řešení do výstupních 

výsledkových sestav a grafických prezentací výsledků je zadáváno soustavou povelů. 

Předností tohoto způsobu modelování je mnohostranná variabilita a možnost kontrolovat a 

řídit průběh výpočtu, ale za cenu značné pracnosti a časové náročnosti na tato řešení. 

 

 Výpočetní model zhutňování prostředí 

V první přípravné fázi výpočtu se vytváří model prostředí. Prostředí tvoří soustava 

elementů (koule, nebo disky) generovaných podle požadavků. Systém umožňuje  připravit 

prostředí s určitým zrnitostním  složení a  pórovitostí. Je to však velmi náročné a vyžaduje 

mnoho zkušeností. Následně jsou zadány parametry kontaktů mezi elementy a na hranicích 

modelu. Na této úrovni lze prostředí zadat   primární stav napjatosti (ve skutečnosti stav 

napjatosti na kontaktech mezi elementy). Dále následuje modelování zkoumaného procesu 

změnami a doplňováním  nových okrajových podmínek,  charakterizujících  tento proces.   

Odebírat a přidávat elementy, udělovat elementům zrychlení, rychlost,  měnit parametry 

kontaktů mezi elementy a na hranicích modelu.  

Etapa přípravy prostředí a etapy postupu výpočtu procesu zhutňování prostředí jsou 

schématicky uvedeny na obr. 1.  V první etapě bylo vygenerováno prostředí (soustava 

diskových elementů), které má určitou počáteční pórovitost a nulové kontaktní napětí na 

všech kontaktech mezi elementy.  V druhé etapě byl v prostředí vytvořen zárodek expanzní 

zóny  - vložen nový diskový element.  V následujících etapách se tato zóna zvětšuje, změnou 

průměru tohoto elementu. Touto změnou se mění okrajové podmínky na kontaktu mezi 

elementem, modelujícím chování expandované zóny a elementy prostředí. 

S ohledem na zkoumané téma – posouzení efektivity zhutňování prostředí procesem 

objemové zonální expanze – byl navržen model se čtyřmi zónami, které jsou umístěny ve 

čtvercové síti. Modelování expanze probíhá postupně ve čtyřech etapách. 

Efektivita zhutňování je posuzována přímo na základě pórovitosti. Nepřímé hodnocení 

efektivity je založeno na vyhodnocení počtů vzájemných kontaktů mezi elementy a hodnotách 

normálových sil na kontaktech elementů. 
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Výpočet procesu zhutňování je řízen zadáním počtu výpočetních cyklů a  kontrolován na 

základě vývoje nevyrovnaných dynamických sil. Na konci každé dílčí etapy (včetně etapy 

přípravy) musí být dynamické síly vyrovnány. Pokud dynamické síly v prostředí nejsou 

vyrovnány, tj. přibližně rovny nule je nutno přidat další výpočetní cykly. Počet potřebných 

výpočetních cyklů k vyrovnání dynamických sil není nikdy znám předem.  Závisí na mnoha 

činitelích (počtu elementů, okrajových podmínkách). Výpočet v následující etapě může začít 

teprve tehdy, až jsou dynamické síly vyrovnány. Značný počet elementů, složité, nebo 

nevhodně nastavené okrajové podmínky, podobně jako nevhodně zvolené parametry v 

konstitutivních vztazích, jsou příčinnou, že výpočetní proces nemusí konvergovat 

k stabilnímu stavu, tzn. nedojde k vyrovnání dynamických sil. 

 

Výsledky 

Obrázky č. 1 – 4 ilustrují vývoj kontaktních normálových sil mezi elementy prostředí.  

Na obr. 1 je znázorněn konečný stav po I. etapě – vytvoření modelu prostředí. Obrázek č. 2 

zachycuje dva stavy počátku II.etapy, při které je modelován proces implementace první 

expandované zóny. Prvý stav, těsně po vložení elementu – zárodku expandované zóny, kdy 

ještě nedošlo k vyrovnání dynamických sil. Druhý stav, rozložení normálových sil 

v okamžiku vyrovnání dynamických sil. Obrázek č. 3 zachycuje stav kontaktních 

normálových sil na konci II.etapy po ukončení procesu objemové expanze v první zóně. 

Obrázek č. 4 zachycuje stav kontaktních normálových sil na konci V.etapy po ukončení 

procesu objemové expanze na všech zónách. 

Záznam vyrovnávání dynamických sil během celého výpočtu (od I. do V. etapy) je 

prezentován v grafem na obrázku č. 5. Ze záznamu plyne, že po každé změně okrajových 

podmínek, kterými byl postupně modelován proces objemové zonální expanze, došlo vždy 

k vyrovnání dynamických sil, tzn. soustava elementů se stabilizovala, a proto můžeme 

výsledky výpočtu považovat korektní. 

Graf na obr. 6 uvádí průběh hodnot pórovitosti v dílčí kruhové oblasti, umístěné ve středu 

výpočetního modelu (bod A střed, bod B hranice kruhu). Graf na obr. 7 uvádí počet 

vzájemných kontaktů mezi elementy. Grafy na obr. č 8 a 9 uvádí vývoj hodnot hlavních 

napětí (σ1) lokalizovaných v bodech umístění elementů A a B prostředí. 

 

Diskuse 

Hodnoty pórovitosti, počtu kontaktů mezi elementy a přírůstek napětí, na základě 

kterých lze provést hodnocení účinnosti objemové zonální expanze v prezentovaném modelu, 
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reprezentují tuto modelovou situaci a příslušné okrajové podmínky řešení. Jedná se o 

výsledky získané na rovinném modelu (2D) a diskové elementy. V případě jiných podmínek 

např. 2D (3D) modelu a kulovitých elementů by pórovitost byla jiná a podobně  tomu je i 

ostatních parametrů (počet kontaktů 3D). Obecné závislosti odvozené z výsledků tohoto 

výpočtu  však zůstávají platnosti. Pouze absolutní hodnoty vyhodnocovaných parametrů je 

třeba vidět vždy v souvislostech s okrajovými podmínkami řešení. 

Z výsledků řešení plyne, že účinnost hutnění objemovou zonální expanzí je podmíněna 

součinností několika zón umístěných v trojúhelníkové, čtvercové nebo šestiúhelníkové sítí. 

Efektu hutnění nelze dosáhnout při implementaci pouze jedné zóny nebo lineárního schématu 

umístění zón. V těchto případech může naopak nastat situace že prostředí kolem zón bude 

narušeno (nakypřeno), viz. průběhy vyhodnocovaných parametrů grafech na  obr. 6 – 9 

v etapách II. a III. (kolísání hodnot). Teprve ve fázi uzavření oblasti prostředí expandovanými 

zónami (etapy IV. a V.) se účinky uplatňují a stabilizují na konečných hodnotách. Na 

hranicích, v okrajovém pásmu obklopujícím zhutněné prostředí, je  efekt hutnění analogický, 

jako při implementaci jediné zóny.  

 
Závěr 

Proces vývoje hutnění silně narušených a nakypřených hornin a nesoudržných zemin 

objemovou zonální expanzí lze sledovat pomocí matematického modelování. 

K tomuto účelu jsou vhodné modely pracující s diskontinuitním prostředím, které mnohem 

dokonaleji, než modely kontinua, vystihují fyzikální charakter celého problému. 

Matematickým modelováním lze, nejen zkoumat obecný vývoj procesu hutnění prostředí, ale 

lze tento proces i kvantifikovat.  
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obr. 1 
I.etapa - vytvoření modelu prostředí stav kontaktních sil (500 výpočetních cyklů) 

 

 
obr. 2 

 II. etapa - vložení nového elementu vývoj kontaktních sil po 510 a 1000 výpočetních cyklech  

 
obr. 3  

A 

B 
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II. etapa - expanze elementu, stav kontaktních sil po ukončení procesu expanze (po 4000 
výpočetních cyklech) 

 
obr. 4 

 V. etapa - stav kontaktních sil po ukončení procesu expanze (po 14500 výpočetních cyklech) 
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Porózita
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obr. 6 

 
 

Průměrný počet kontaktů mezi elementy

0

1

2

3

4

5

0 2500 5000 7500 10000 12500

cyk ly

po
če

t k
on

ta
kt
ů

II. etapa III. etapa 
IV. etapa 

V. etapa 

I. etapa - generování prostředí

 
obr. 7 



 208 

Hlavní napětí (sigma1) v bodě A
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obr. 8 

 
 

Hlavní napětí (sigma1) v bodě B
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obr 9. 

 

 

 


