
146 

doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 
L.Podéště 1875, Ostrava Poruba, tel: +420 597 321 947, e-mail: karel.vojtasik@vsb.cz 
 
 

SLEDOVÁNÍ EFEKTU VYZTUŽENÍ NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU 
MATEMATICKÝM DISKONTINUITNÍM MODELEM NA PŘÍKLADU SVAHU 

NÁSYPU 
 

Abstract:  
The reinforced soil became a constitutive substance for a construction of earthworks. The 
steep slope of embankments can’t go without. Its design reposes on wide empirical experience 
or on calculations derived from principles of equilibrium or  sophisticate numerical 
continuous models. The submitted article reports an effect of grid soil reinforcement in an 
embankment slope. The effect is searched out in numerical model calculation of discontinuous 
environs. The calculation is performed by PFC2D code that stands with specifications of this 
task the most of all. 
 
ÚVOD 

Vyztužování zemin dnes náleží k běžným metodám, které jsou uplatňovány při konstrukci 
násypu. Jeho cílem je, z pohledu geotechniky, modifikovat konstrukční parametry částí tělesa 
násypu, např.: zvýšit únosnost podložní vrstvy pod tělesem násypu; snížit mocnost podložní 
vrstvy a zachovat její únosnost; zvýšit úklon svahu tělesa násypu, ap. 

Metoda vyztužování zemin je analogií k vyztužování betonu ocelovými prvky, které je 
dnes propracovanou rozvinutou exaktní odbornou disciplínou, jejíž teoretické poznatky jsou 
prověřeny praxí. Metoda vyztužování zemin je mnohem mladší, její aplikování je založeno 
především na empirických zkušenostech a dobrých dosažených výsledcích. Nicméně tato 
technologie stále postrádá vědecky podložené základy, na které by mohly navázat exaktní 
metody navrhování a posuzování geotechnických konstrukcí, provedených z vyztužených 
zemin. Zde nezle aplikovat představy, teorie a zkušenosti z oblasti vyztužování betonu, pro 
zásadní rozdílnost charakteru vyztužovaných materiálů, betonu a zeminy, jejichž konstitutivní 
pevnostní a přetvárné závislosti jsou naprosto nekompatibilní a závisí na zcela odlišných 
fyzikálních jevech. 

Předkládaný článek uvádí jeden z možných přístupů, založený na matematickém 
modelování diskrétními elementy ( program PFC2D), kterým lze exaktně sledovat chování 
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nesoudržných materiálů (zemin) a jejich interakci se ztužujícími elementy. Efekt vyztužení 
zeminy je sledován na příkladu svahu násypu z nesoudržné zeminy, jedné z nejčastějších úloh 
geotechnické praxe. 
 
POSTUP ŘEŠENÍ 

Posouzení efektu vyztužení zeminy je zde založeno na vzájemném porovnání referenční 
situace chování nezpevněného materiálu v oblasti svahu tělesa násypu s variantami situací, 
kdy materiál je vyztužen. Způsob vyztužení zeminy v modelech je navržen tak, aby formálně 
(geometricky) odpovídal skutečnému provedení. Zemina v oblasti svahu je vyztužena 
soustavou elementů, umístěných nad sebou v několika paralelních horizontálních rovinách. 
Variantním komplexním parametrem je schéma umístění jednotlivých elementů v tělese 
svahu. Toto schéma je určeno dílčími parametry, tj. počtem elementů, délkou a roztečí 
elementů, polohou prvního ztužujícího elementu vzhledem k patě svahu. Dalšími určujícími 
parametry jsou pevnost v tahu a modul přetváření ztužujících elementů. 

Svah tělesa násypu pro řešené situace, referenční i variantní, má úklon 1:1 (45°)  a výška 
násypu je  10 m. Násyp je proveden z nesoudržného materiálu (zeminy) o objemové tíze 20 
kNm-3 a úhlu vnitřního tření 30°. Pro tyto parametry, pokud materiál nebude vyztužen, svah 
v navrženém úklonu nemůže zůstat stabilní. 

V případě vyztužení materiálu, stabilní úklon svahu bude mít vyšší hodnotu než je 
hodnota úhlu vnitřního tření materiálu. Tato hodnota bude záviset na způsobu vyztužení, 
pevnostních a přetvárných parametrech ztužujících elementů. Jaká bude skutečná hodnota 
úklonu, a jak tato hodnota bude záviset na parametrech vyztužení je otázkou, na kterou dnes 
dávají  zatím dílčí odpověď empirické poznatky z praxe, nebo pro exaktní řešení jsou dnes 
uplatňovány modifikované metody mezní rovnováhy stability svahu, matematické numerické 
metody pracující s kontinuálním prostředím a individuální řešení odvozená z praktických 
poznatků a laboratorních zkoušek provedených na fyzikálních modelech a zkoušek in situ. 
Zmíněné přístupy řešení spočívají u většiny přístupů na vyhodnocení finálních zjevných 
efektů vyztužování, a nikoliv na mechanismech působení vyztužujících elementů a jejich 
interakci s vyztužovaným materiálem.  

 
VÝPOČETNÍ MODEL 

Základním hlediskem volby matematického výpočetního modelu jsou podmínky dané 
řešeným problémem a snaha o jejich exaktní a vyjádření. Z tohoto pohledu se jeví 
nejvhodnější matematické modely pracující s diskontinuitním prostředím. Charakteru 
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nesoudržných zemin nejlépe vyhovuje model pracující s diskrétními elementy (diskovými , 
kulovými). K modelování byl vybrán program PFC (Particle Flow Code). 

Prostředí je reprezentováno souborem náhodně uspořádaných diskových elementů, které 
mají v tomto modelu všechny stejný poloměr, jenž činí 0,10 m. Obecně, model umožňuje 
modelovat jakoukoli individuální zrnitostní skladbu. Dalším zadávaným parametrem je 
součinitel tření mezi jednotlivými zrny. Jeho hodnota byla zvolena ve velikosti 0,577. Tato 
velikost reprezentuje úhel vnitřního tření zeminy 30°. Sklon svahu v modelu výchozí 
výpočtové situace činí 45° (viz. obr.1). 

Pro stejnozrnný materiál, tj. konstantní poloměr elementů, a pravidelné rozmístění 
elementů v trojúhelníkové síti s horizontální polohou trojúhelníkových vrstev, dosahuje 
hodnota stabilního úklonu svahu maxima, které činí 60°. V našem případě jsou elementy 
rozmístěny náhodně. Dle klasické teorie je maximální úklon svahu v nesoudržných zeminách 
roven velikosti úhlu vnitřního tření. V našem případě by se měl proces pohybu elementů na 
nevyztuženém svahu ukončit při dosažení úklonu svahu cca 30°. 

V nevyztuženém prostředí nejsou mezi kontakty elementů definovány vzájemné silové 
vazby. Výztuž prostředí je v modelu realizována změnou parametrů u elementů, které leží na 
horizontech, kde má být aplikována vyztuž. Na kontaktech těchto elementů je zadána tuhá 
silová normálová vazba. Z těchto elementů vzniká nový prvek - makroelement, který se chová 
jako nedeformovatelné tuhé těleso. Překročí-li hodnota normálových sil na kontaktu mezi 
dvěma elementy hodnotu zadané silové vazby, pak je vazba zrušena a výztužní element je 
rozdělen na dvě samostatně činné části. 

 
DISKUSE 

Grafická prezentace výsledků řešení referenční situace, tj. bez vyztužení je uvedena na 
obr. 2 a) a situace s vyztužením svahu je na obrázcích  2 b) c). Situace b) a c) se odlišují 
velikostí normálové silové vazby, v případě b) je tato vazba silnější než v případě c).  

Srovnáme-li stav referenční situace, obr. 2 a), s výchozím stavem (obr.1) můžeme vidět, 
že došlo ke zřetelným změnám. Nevyztužený svah v úklonu 45° není stabilní. Generální 
úklon svahu, vymezený novou polohou paty a koruny, se snížil, jeho hodnota činí cca 40° 
(maximální) a je tedy o 5° menší oproti původní hodnotě. Nově stabilizovaný svah nemá 
konstantní úklon, ten je různý podél svahu. V úseku paty svahu je větší, v úseku koruny je 
menší než generální sklon svahu. 

Generální úklon po stabilizaci však nedosáhl velikosti 30° dané velikostí úhlu vnitřního 
tření, ale je výrazně větší. Rozdíl v úklonu mezi řešeným modelem a klasickou teorií činí 10°. 
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Tento rozdíl lze vysvětlit vlivem dilatantního chování materiálu v případě modelu. Na 
velikost dilatance má vliv zrnitostní složení materiálu a velikost průměru zrn. Větší průměr 
zrn a nižší hodnota čísla nestejnozrnitosti materiálů zvyšují dilatanci. Z obrázku č.2a) je 
patrno, po stabilizaci svahu, nové rovnoměrnější uspořádání elementů v oblasti svahu násypu, 
které se blíží trojúhelníkové sítí, které posiluje vliv dilatance. 

Úhel vnitřního tření materiálu fyzikálně reprezentuje součinitel tření na plošném kontaktu 
mezi dvěma materiály a nezahrnuje vliv dilatance. 

Rozdíl výsledků je rovněž ovlivněn subjektivní okolností, kterou je vedení generálního 
úklonu, neboť nový svah nemá konstantní úklon. Generální úklon je přitom vymezen dvěma 
body, jedním je pata svahu a druhým je koruna svahu. Původní body změnily svou polohu a 
zůstává otázkou, kde umístit jejich novou polohu. 

Účinek vyztužení je patrný z porovnání situací na obrázcích č. 2a) (nevyztužený svah) a č. 
2b) a c) (vyztužený svah s různou velikostí normálové silové vazby). Sklon svahu násypu 
zobrazený na obr. 2b) viditelně nezaznamenal změny, V situaci na obr. 2c) jsou patrny 
změny, v oblasti paty se svah posunul, tuto situaci však nelze považovat za totální ztrátu 
stability, která nastala  v situaci bez vyztužení (orb. 2a)).  

Pozornost si rovněž zaslouží sledovat vývoj stavu kontaktních sil mezi elementy v oblasti 
svahu. Obrázek č. 3 uvádí situace kontaktních sil mezi elementy pro výchozí stav výpočtu 
obr. 3a), dále situaci bez vyztužení a se změnou generálního úklonu svahu obr. 3b) a nakonec 
situaci vyztuženého svahu variantu s vyšší velikostí normálové silové vazby, obr. 3c). Situace 
kontaktních sil mezi elementy výchozího stavu naznačuje linii koncentrace kontaktních 
normálových sil v oblasti paty a nad patou svahu, která vymezuje možnou zónu pohybů 
elementů. Situace kontaktních sil na obr. 3b) nic podobného nenaznačuje. Kontaktní síly 
v oblasti paty svahu mají předpokládaný průběh a elementy jsou již stabilizovány. Vyztužení 
svahu se projevilo na vývoji situace kontaktních sil tím způsobem, že normálové kontaktní 
síly mezi elementy na linii naznačené v obr 3a) byly buď-to přímo zachyceny výztuží, nebo se 
částečně uvolnily a rozložily na okolní elementy následkem jejich pohybu směrem k povrchu 
svahu. Pohybující se elementy byly následně zachyceny výztuží a svah zůstal stabilní 
v původním úklonu 45°. Analogická situace nastala i v případě vyztužení, kdy velikost 
normálové silové vazby byla nižší. Zde však nastalo přerušení některých vazeb. Uvolněním 
vazeb elementů jim byla dána možnost pohybu, což se projevilo posunem svahu v oblasti paty 
násypu. Protože však nebyly porušeny všechny vazby, nedošlo k úplné ztrátě účinnost 
výztuže. 
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ZÁVĚR 

Efekt vyztužování svahu násypu je byl sledován a vyhodnocen z vývoje úklonu svahu 
násypu. Diskontinuitním modelem lze postihnout dilatantní chování materiálu a vliv dilatance 
kvantifikovat. Možnosti těchto modelů jsou, ale mnohem širší jak to naznačil průběh 
kontaktních sil mezi elementy. Nebyly zde například sledovány dráhy pohybu elementů. 

Publikovaný příspěvek neuvádí fakta vztahující se k technické stránce vytvoření 
matematického modelu a mnoha dílčích výpočtových kroků, jenž musely být  provedeny a 
vyhodnoceny, než se dospělo ke konečným výsledkům. Jeho hlavním cílem bylo upozornit na 
tuto kategorií modelů a na standardním problému ukázat možnosti, které doposud nejsou 
dostatečně známy a využívány v geotechnické praxi. 
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obr. 1 Výchozí situace 

 

 
obr. 2a Referenční situace 

 
 
 
 

 
 

 
obr. 2b Vyztužený svah - větší silová normálová vazba 

 

 
obr. 2c Vyztužený svah - nižší silová normálová vazba 
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obr 3a Kontaktní sil mezi elementy – výchozí stav 

 

 
obr.3b Kontaktní sil mezi elementy – referenční stav 

 
 
 
 

 
 

 
obr. 3c Kontaktní sil mezi elementy – vyztužený svah (větší 

silová normálová vazba) 
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