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Abstrakt 
Zemní kotvy představují důležitý konstrukční element speciálního zakládání staveb. 
Navzdory rozsáhlému využití těchto prvků je jejich návrh obvykle prováděn formou 
empirických a semi-empirických postupů. Jejich použití vnáší do návrhu řadu významných 
zjednodušení. Cílem předkládané disertační práce je zpřesnění výpočetního návrhu 
předepjatých zemních kotev v jemnozrnných zeminách, analýza a kvantifikace vytypovaných 
faktorů výrazně ovlivňujících napěťově deformační chování těchto prvků. V disertační práci 
jsou analyzovány tři důležité faktory: vysokotlaká injektáž, progresivní pokles smykového 
napětí na plášti kořene kotvy a namáhání zálivky spojené se vznikem tahových trhlin. 
Pro řešení je nejprve využita metoda konečných prvků. Zde byly aplikovány dva nové 
konstitutivní modely: Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils (Schädlich, 2012) 
zahrnující formulaci povrcholového smykového změkčování překonsolidovaných soudržných 
zemin a Shotcrete Model (Schädlich, 2014) zahrnující tahové změkčování po dosažení tahové 
pevnosti. První konstitutivní model byl využit pro simulaci povrcholového poklesu 
smykového napětí na plášti kořene. Druhý zmíněný konstitutivní model byl pak aplikován 
pro materiál injektáže. V dalším kroku byl realizován experimentální program zatěžovacích 
zkoušek s cílem potvrdit závěry matematického modelování a získat relevantní data 
pro následující zpětné analýzy. V závěrečné části disertační práce je popsána programová 
aplikace, vyvinuta na základě závěrů získaných v průběhu matematického modelování 
a experimentálního měření. Aplikace je založena na využití tzv. přenosových funkcí. 
Verifikace programu probíhala formou zpětných analýz typových zatěžovacích zkoušek 
realizovaných na čtyřech různých stavbách, ve dvou odlišných typech soudržných zemin. 
Verifikace aplikace je následována sadou parametrických studií stanovujících vliv hodnot 
vstupních parametrů na výpočetní výsledky. Disertační práce je zakončena shrnutím 
nejdůležitějších závěrů.  
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metoda konečných prvků, smykové změkčování, tahové zpevňování, zatěžovací zkouška, 
přenosová funkce, t-z metoda  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Ground anchors represent an important structural element in the area of ground engineering. 
Despite an extensive usage of these elements, their design is usually performed using simple 
empirical and semi-empirical methods. An application of these procedures brings to the 
design a number of simplifying assumptions. The goal of the dissertation is to refine the 
computational design of ground anchors, analysis and quantification of selected factors 
significantly affecting their load displacement behavior. Firstly, the finite element method is 
applied. Two novel constitutive models are used: Multilaminate Constitutive Model for Stiff 
Soils (Schädlich, 2012) involving post peak shear softening of overconsolidated cohesive 
soils and Shotcrete Model (Schädlich, 2014) involving tension softening after tensile strength 
is reached. First constitutive model was used in order to simulate progressive decrease of skin 
friction along the anchor fixed length. Second constitutive model was applied for the grout 
material. In the next step, experimental program including several anchor load tests was 
carried out. The goal of the experimental program was to confirm conclusions from numerical 
studies and to obtain relevant data for further back – analysis. A newly developed application, 
in which all the findings from numerical computations and experimental measurements are 
incorporated, is described afterwards. The application is based on the use of so-called load-
transfer functions. The program verification was conducted through series of back analysis of 
investigation anchor load tests realized on four different construction sites in two different 
types of fine-grained soils. The verification of the application is followed by series of 
parametric studies in which an influence of input parameters values is analyzed. The 
dissertation is concluded by the summarization of the most important findings.  
  
Keywords 
Ground anchor, fixed length, tendon, grout, progressive debonding, high pressure grouting, 
finite element method, shear softening, tension hardening, loading test, load transfer function, 
t-z method  
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1 Úvod  

1.1 Motivace pro řešení disertační práce  
Předepjaté zemní kotvy patří mezi často používané stabilizační prvky v geotechnice. Uplatnění 
nacházejí především při zajištění stability pažících konstrukcí a zárubních zdí, kotvení svahů 
sesuvných území, základů, přehradních hrází a stavebních konstrukcí (základových desek) 
proti účinkům vztlaku vody. K prudkému rozvoji využití zemních kotev došlo především v druhé 
polovině 20 století. Významný nárůst využití těchto prvků dokládá také obr. 1-1, který 
znázorňuje roční produkce dočasných a trvalých kotev firmy Bauer v Německu ve třetí čtvrtině 
dvacátého století.  

 

Obr. 1-1 Roční produkce dočasných a trvalých kotev firmy Bauer v Německu (převzato z Ostermayer, 1974) 

Návrh zemních kotev lze podle v současnosti platné normy EN 1997-1 provést dvěma způsoby: 

- Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek,  
- Pomocí výpočtu.  

Ze tří způsobů zatěžování kotev lze pouze typovou zatěžovací zkouškou ověřit reálnou mezní 
sílu. Tento typ zkoušky se navíc provádí s malou četností (1 % resp. 2 % z dočasných a trvalých 
kotev).  Průkazní a kontrolní zatěžovací zkoušky jsou ukončovány na výrazně nižších hodnotách 
zatížení a tudíž poskytují jenom omezenou informaci o skutečné mezní síle (síle na mezi 
vytržení kotvy).  

EN 1997-1 dále nepředepisuje postup, jak stanovit únosnost těchto prvků výpočetními metodami. 
Je tedy nutné použít různé doporučení, jehož přehled je v disertační práci uveden. Navzdory 
rozsáhlému využití zemních kotev je jejich výpočetní návrh značně zjednodušován. Obvykle 
probíhá formou empirických tabelovaných hodnot nebo semi-empirických matematických 
vztahů. Tyto postupy jsou v praxi obvykle úspěšné, nicméně neposkytují žádnou podrobnější 
informaci o napěťově deformačním chování zemní kotvy a stavu napjatosti v jejich jednotlivých 
dílčích prvcích. Přílišné zjednodušení návrhových metod může taktéž vést k nadhodnocení 
únosnosti. Příkladem takovéto situace je nelineární závislost mezi únosností a kořenovou délkou 
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v určitých typech zemin. Pokud projektant v návrhu předpokládá konstantní průběh smykového 
napětí podél celého kořene, může při větších kořenových délkách dojít k nadhodnocení 
únosnosti. Naopak, při zanedbání některých faktorů (např. vysokotlaká injektáž) je kořenová 
únosnost podhodnocena a návrh je neekonomický. 

1.2 Cíle a obsah disertační práce   
Cílem disertační práce je zpřesnění výpočetního návrhu předepjatých zemních kotev 
v jemnozrnných zeminách, analýza a kvantifikace vytypovaných faktorů výrazně ovlivňujících 
napěťově deformační chování těchto prvků. Pro uskutečnění tohoto hlavního úkolu bylo nutné 
postupně splnit několik dílčích cílů: 

1. Identifikace důležitých a málo prozkoumaných faktorů výrazně ovlivňujících kořenovou 
únosnost zemních kotev.  

2. Sumarizace a kritická analýza domácích a zahraničních metod pro určení kořenové 
únosnosti zemních kotev. 

3. Vytvoření a vyhodnocování matematických modelů zahrnujících vliv faktorů 
identifikovaných v bodu č. 1.  

4. Ověření funkčnosti a rozbor omezení vytvořených matematických modelů (bod č. 3) 
s využitím archivních výsledků typových a průkazních zatěžovacích zkoušek. 

5. Realizace vlastních zatěžovacích zkoušek zemních kotev in – situ a jejich podrobný 
geotechnický monitoring.  

6. Návrh vlastní programové aplikace, pomocí které by byly do návrhu předepjatých 
zemních kotev v jemnozrnných zeminách zahrnuty rešeršní poznatky (bod č. 1), závěry 
numerických analýz (bod č. 3, 4) a závěry plynoucí z experimentálních měření 
(bod. č. 5). 

Plnění dílčích cílů v návaznosti na obsahové členění disertační práce je následující. Úvodní část 
práce (kap. 2) je věnovaná sumarizaci poznatků týkajících se mechanizmů přenosu zatížení 
z kotvy do okolního zemního prostředí. Jsou identifikovány důležité faktory výrazně ovlivňující 
kořenovou únosnost kotev v jemnozrnných zeminách, které budou následně v dalších kapitolách 
analyzovány. Dále jsou zde shrnuty současné způsoby stanovení únosnosti, a to jak 
v podmínkách ČR, tak v zahraničí. V závěru kapitoly je provedena kritická analýza. 

Popis zájmových lokalit, ze kterých byly získány data a na které byly realizovány vlastní 
zatěžovací zkoušky, je uveden v kap. 3.  

Další řešení disertační práce je rozčleněno do třech na sebe navazujících dílčích celků. 

V první části (kap. 4) je pro analýzu vytypovaných faktorů a stanovení napjatostně deformačního 
chování aplikována numerická metoda - metoda konečných prvků. Na začátku kapitoly je 
uveden stručný přehled závěrů již provedených numerických analýz. V rámci matematického 
modelování byly využity dva nové materiálové modely: „Multilaminate Constitutive Model for 
Stiff Soils“ (Schädlich, 2012) zahrnující povrcholový pokles smykového napětí (smykové 
změkčení) v překonsolidovaných soudržných zeminách s vrcholovým chováním a „Shotcrete 
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model“ (Schädlich, 2014) umožňující modelovat změkčení při tahovém zatížení (vznik trhlin 
v materiálu injektáže). Do matematického modelu jsou včleňovány jednotlivé dílčí faktory 
identifikované ve druhé – teoretické kapitole. Zvolený způsob zahrnutí těchto faktorů je 
ověřován zpětnými analýzami archivních výsledků typových a kontrolních zatěžovacích 
zkoušek. 

V dalším kroku (kap. 5) bylo přistoupeno k experimentálnímu ověřování závěrů numerických 
výpočtů. Byla realizována řada typových zatěžovacích zkoušek zemních kotev až do porušení. 
Jednotlivé kotvy byly podrobně instrumentovány strunovými, odporovými tenzometrickými 
snímači a magnetoelastickými  snímači, a to jak ve volné a kotevní délce táhla, tak v injektované 
a neinjektované zóně zálivky. V kombinaci  s dynamometrickým měřením vnesené předpínací 
síly tak bylo možné získat komplexní představu o chování a stavu napjatosti v jednotlivých 
materiálech a částech kotvy.  

Poznatky získané z předcházejících etap řešení disertační práce byly v závěrečné etapě řešení 
využity při vývoji vlastní programové aplikace pro praktický výpočetní návrh zemních kotev 
(kap. 6). Navržený program v sobě zahrnuje vliv faktorů zkoumaných jak experimentálně, 
tak numericky, metodou konečných prvků. Výpočetní vstupy lze získat ze standardních 
laboratorních zkoušek. Funkčnost programu je verifikována formou čtyř případových studií, 
ve kterých byly využity výsledky jak vlastních, tak některých archivních zatěžovacích zkoušek 
ve dvou typech soudržných zemin. Dosažené výsledky jsou taktéž srovnávány s výsledky 
empirických a semi-empirických postupů popsaných v kap. 2.  Případové studie jsou 
následovány analýzou vlivu jednotlivých vstupních parametrů.  

Použitím vytvořeného programu je možné získat následující výpočetní výstupy:  

 pracovní diagram – závislost mezi deformací v hlavě kotvy a dosaženou sílou, 
 stanovení průběhu tahové síly po délce kotevní části táhla kotvy, 
 stanovení průběhu kontaktního smykového napětí na rozhraní zálivka – zemina, 
 stanovení napjatosti v injektované zóně zálivky, 
 stanovení míry vlivu progresivního porušování, 
 závislost mezi kořenovou délkou a únosností. 

Hlavní závěry disertační práce a doporučení pro další vývoj jsou uvedeny v kap. 7 a 8.  

Pro účely matematického modelování byly využity programy Plaxis 2D 2010 až Plaxis 2D 2012 
a Plaxis 3D 2012, fungující na principu deformační metody konečných prvků.  Úvodní verze 
programové aplikace byla vytvořena v prostředí programu Matlab R 2011b. Vylepšená – 
rozšířená verze programu byla přepsána pomocí programovacího jazyka C#.  
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2 Současný stav řešené problematiky 
Zemní kotva (obr. 2-1) přenáší tahové zatížení z konstrukce do okolního horninového prostředí. 
Principiálně se zemní kotva s taženým kořenem skládá z volné délky a kotevní (kořenové) délky. 
Zde je nutné rozlišovat mezi kotevní a volnou délkou táhla (퐿 , 퐿 ) a kotevní (kořenovou) 
a volnou délkou kotvy jako celku (퐿 , 퐿 ). Tahová síla je přenášena z konstrukce 
ocelovým táhlem. V příslušné kotevní délce pak dochází k přenosu tahové síly formou 
kontaktního smykového napětí přes dvě rozhraní: táhlo – injektáž a injektáž – zemina.  V případě 
trvalých kotev vstupuje do procesu přenosu tahové síly v kotevní délce táhla také PE trubka 
protikorozní ochrany. Kotevní délka táhla 퐿  a kotevní (kořenová) délka kotvy 퐿  nemusí 
být stejné. Příkladem takového uspořádání jsou např. zemní kotvy s tlačeným kořenem.  

 

퐿 (푙 ) – volná délka kotvy; 퐿 	(푙 ) – kotevní (kořenová) délka kotvy; 퐿 	(푙 ) – celková délka kotvy; 
퐿  – volná délka táhla kotvy; 퐿  – kotevní délka táhla kotvy; 퐿  – manipulační (vnější) délka 

1 – bod ukotvení táhla v průběhu předpínání; 2 – bod ukotvení táhla v hlavě kotvy v průběhu životnosti 
konstrukce; 3 – podkladní deska, 4 – podbetonování; 5 – kotvená konstrukce; 6 – zemina za konstrukcí; 7 – vrt; 
8 – povlaková trubka; 9 – táhlo; 10 – kořen kotvy; 11 – kotevní hlava 

Obr. 2-1 Schematické znázornění tahové zemní kotvy (převzato z prEN 1537) 

První mezní stav zemní kotvy může být dosažen především z následujících důvodů: 

1. Překročení tahové únosnosti táhla zemní kotvy,  
2. Porušení – přesáhnutí smykové únosnosti rozhraní táhlo – injektáž,  
3. Porušení – přesáhnutí smykové únosnosti kontaktu injektáž – zemní prostředí. 
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Xanthakos (1991), Ostermayer (1974) a také jiní autoři uvádějí další situace, při kterých dochází 
k porušení nebo omezení funkčnosti (nadměrné deformaci) zemní kotvy: 

4. Překročení únosnosti zemního klínu v okolí kořene, 
5. Překročení tlakové pevnosti injektáže v případě trvalých zemních kotev s tlačeným 

kořenem, 
6. Nadměrná deformace hlavy kotvy, 
7. Nadměrné deformace v důsledku creepových jevů a dotvarování táhla kotvy. 

V zájmu zachování komplexnosti přehledu dostupných informací jsou v následujícím textu blíže 
popsány všechny tři hlavní způsoby porušení kotvy. Závěr kapitoly je pak věnován zhodnocení 
a výběru aspektů, které jsou v disertační práci dále analyzovány.   

2.1 Únosnost táhla zemní kotvy 
 

Předpínaný ocelový prvek (táhlo) musí být schopen bezpečně přenést zatížení do kotevní oblasti 
bez možnosti jeho porušení (Sabatini et al., 1999). Podle typu kotevního táhla je možné zemní 
kotvy rozčlenit na tyčové, drátové a pramencové. Kotevní táhlo je obvykle zhotoveno 
z vysokopevnostní oceli, jejíž schematický pracovní diagram (závislost tahového napětí 
na poměrném osovém přetvoření) je znázorněn na obr. 2-2. V závislosti je možno rozlišit tři 
charakteristické body (hodnoty napětí): 

- Charakteristická pevnost v tahu 푓 ,  
- Limitní hodnota napětí 푇 , pod kterou je možné chování materiálu považovat 

za elastické.  Hodnota napětí TG odpovídá smluvní trvalé poměrné osové deformaci 
(prodloužení) táhla 0,1 % až 0,2 %, 

- Limitní hodnota napětí 퐸 , pod kterou se materiál chová lineárně elasticky.  

 
Obr. 2-2 Charakteristický pracovní diagram ocelového táhla (převzato z Xanthakos, 1991) 

Při návrhu zemní kotvy je nutné, kromě dalších veličin, stanovit zkušební sílu pro kontrolní 
zkoušku 푃 , kotevní sílu 푃  a maximální předpokládanou hodnotu tahové síly, která se může 
vyskytnout v táhle v průběhu životnosti kotvy 푃 . Hodnota tahového napětí v průběhu životnosti 
kotvy by neměla podle Xanthakos (1991) přesáhnout 50 a 62,5 % napětí na mezi únosnosti 푓  
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pro trvalé resp. dočasné zemní kotvy. Podle amerického doporučení Sabatini et al. (1999) by 
kotevní síla neměla přesáhnout 70 % hodnoty 푓 . Zároveň však uvádí, že maximální 
předpokládané zatížení v průběhu životnosti kotvy by nemělo být větší než 60 % síly na mezi 
únosnosti fpu, což je v souladu s předcházejícími hodnotami. Podle EN 1537 by kotevní síla 푃  

měla být menší než 60 % síly 푃  (síla odpovídající napětí na mezi únosnosti 푓 ). Maximální 
hodnota předpínací síly pro kontrolní zkoušku 푃  se v Evropě a Spojených Státech Amerických 
pohybuje v rozsahu 70 až 80 % síly 푃  (Xanthakos, 1991, Sabatini et al., 1999). Pro lepší 
orientaci je z dokumentace společnosti VSL uvedena tabulka (tab. 2-1), která dává do vztahu 
kotevní sílu 푃 , zkušební sílu pro kontrolní zkoušku 푃 , sílu na mezi únosnosti táhla 푃 , sílu 
na mezi kluzu 푃  a zkušební sílu pro ověřovací zkoušku 푃 .  

Tab. 2-1 Vztah mezi kotevní sílou, předpínací sílou, sílou na mezi únosnosti a sílou na mezi kluzu (převzato z 
firemních materiálů společnosti VSL) 

푃 ≤ 0,75푃  푃 ≥ 1,33푃  

푃 ≥ 1,25푃  푃 ≤ 0,8푃  

푃 < 0,6푃  푃 ≥ 1,67푃  

푃 ≤ 0,95푃   
 

Kotevní síla 푃  a maximální síla v táhle v průběhu životnosti kotvy 푃  nemusí být stejná. 
Několik takových případů je popsáno v Ostermayer, Barley (2003). V případě pažících 
konstrukcí dimenzovaných na plný aktivní tlak je kotevní síla rovna 80 až 90 % maximální 
předpokládané síly v průběhu životnosti. To umožňuje deformaci konstrukce, při které dojde 
ke snížení zemního tlaku směrem k aktivnímu zemnímu tlaku a zároveň ke zvýšení tahové síly 
v kotvě. Opačným případem je situace, kdy je nutné po celou dobu životnosti kotvy garantovat 
určitou minimální kotevní sílu (kotvy působící proti vztlaku podzemní vody). V tomto případě 
může být kotevní síla rovna až 110 % maximální předpokládané síly v průběhu životnosti kotvy. 
Rezerva 10 % pokrývá ztráty v důsledku dotvarování ocelového táhla a creepu jak zeminy, 
tak injektáže. Ztráty v předpětí mohou být taktéž způsobeny aktivací sousedních kotev. Velikost 
takové ztráty pak závisí na vzdálenostech kotev, tuhosti pažící konstrukce, na deformačních 
charakteristikách zeminy (Ostermayer, Barley, 2003). 

2.2 Únosnost rozhraní táhlo – injektáž 
 

Velikost síly vzdorující vytržení táhla a charakter přenosu zatížení rozhraním tažený ocelový 
prvek – injektáž je funkcí tří hlavních složek:  

- adheze,  
- tření,  
- mechanického zablokování.  

Adheze je druh kontaktu (síly) mezi mikroskopicky drsnou ocelí táhla a okolním materiálem 
vznikajícím na molekulární úrovni. Adheze je hlavní složkou kontaktního napětí ještě 
před začátkem zatěžování, její vliv však s narůstajícím zatížením (smykovou deformací) rychle 
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vymizí. Třecí síla je závislá především na bočním napětí, drsnosti ocelového táhla a velikosti 
relativního posunu (prokluzu) mezi táhlem a injektáží. Bylo prokázáno, že při velkých 
prokluzech dochází k postupnému poklesu tření (Alexander, 1969). Adheze a tření jsou hlavními 
složkami smykové únosnosti rozhraní táhlo – injektáž tyčových táhel s rovným povrchem 
bez výstupků a zářezů a táhel tvořených samostatnými dráty. V případě tyčových táhel 
s nerovným povrchem (zářezy, výstupky – žebra) se hlavní složkou smykové únosnosti stává 
mechanické blokování mezi makroskopickými výstupky táhla a cementovým kamenem. Táhla 
tvořené pramenci spletenými z jednotlivých drátů tvoří podle Lajdji (1987) samostatnou skupinu. 
Jednotlivé lana jsou sice tvořena rovnými a hladkými dráty, ale jejich spletením do pramence 
se vytváří prvek s charakteristickým nerovným povrchem. V průběhu zatěžování může docházet 
ke kroucení lana, které může ovlivnit průběh smykového napětí (Lajdji, 1987). Na obr. 2-3 jsou 
schematicky znázorněny velikosti všech tří složek smykové únosnosti proti vytržení v závislosti 
na prokluzu.  

 
Obr. 2-3 Schematický vzájemný poměr tří složek síly vzdorující vytržení táhla v závislosti na prokluzu 

(převzato z Lajdji, 1987) 

Gilkey et al. (1956) analyzoval průběh smykového kontaktního napětí podél prutu tažené ocelové 
výztuže v průběhu zatěžovacích zkoušek až do meze vytržení (obr. 2-4).  
 

 
Obr. 2-4 Průběh kontaktního smykového napětí a poměrné deformace v závislosti na délce ocelové výztuže 

(převzato z Xanthakos, 1991) 
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Z výsledků je zřejmý nekonstantní – vrcholový průběh smykového napětí po délce táhla. Prvotní 
přitížení se projeví zvýšením smykového napětí v oblasti bližšího konce táhla. Smykové napětí 
pak klesá s rostoucí vzdáleností. Odpor proti vytržení je v této fázi tvořen převážně adhezí. 
V průběhu dalšího přitěžování dochází k posunu místa působiště maximálního smykového napětí 
od bližšího konce směrem ke vzdálenému konci táhla.  
Hawkes, Evans (1951) aproximovali průběh kontaktního smykového napětí pomocí 
exponenciální funkce (2-1), kde 푢  je smykové napětí ve vzdálenosti 푥 od bližšího konce 
ocelového táhla, 푢  je smykové napětí na bližším konci táhla, 푑 je průměr táhla a 퐴 je empirická 
konstanta.  

푢 = 푢 푒  (2-1) 

Pro větší hodnoty parametru 퐴 je koncentrace smykového napětí v oblasti bližšího konce táhla 
vyšší. Pro menší hodnoty parametru A je průběh smykového napětí po délce výztuže 
rovnoměrnější. Hodnoty parametru A byly stanovovány pro případ rozhraní ocelové táhlo 
(tyčová výztuž) – beton. Obdobné stanovení pro rozhraní ocelové táhlo – injektáž však chybí.  

2.2.1 Faktory ovlivňující přenos zatížení rozhraním táhlo – nízkotlaká injektáž 
 

Na velikost resp. průběh kontaktního smykového napětí a jeho složek mají vliv především 
následující faktory:  

- typ táhla,  
- boční napětí,  
- pevnost cementového kamene, 
- délka táhla.  

Stocker, Sozen (1969) analyzovali vliv typu táhla na závislost mezi prokluzem a sílou vzdorující 
vytržení. Pro zatěžovací zkoušky použili 4 typy táhel: táhlo ze spletených drátů s čistým lesklým 
povrchem („strand – coil II“), táhlo ze spletených drátů s matným suchým povrchem („strand – 
coil I“), táhlo z nespletených drátů („wire straight strand“), samostatný drát („plain centre 
wire“). Z výsledků těchto zkoušek (obr. 2-5) plyne několik zajímavých závěrů:  

1. Počáteční síla vzdorující vytržení táhla ze spletených drátů (pramence) je téměř 4x vyšší 
ve srovnání s táhlem tvořeným samostatným drátem. 

2. V případě táhla tvořeného samostatným drátem dochází po překonání počátečního 
odporu proti vytržení (adheze) k poklesu síly vzdorující vytržení. Při prokluzu 1,5 mm je 
již síla nezávislá na velikosti prokluzu. 

3. Pro táhlo z nespletených drátů a táhlo ze spletených drátů s čistým lesklým povrchem 
taktéž dochází k počátečnímu poklesu síly vzdorující vytržení. Ještě před dosažením 
prokluzu 0,5 mm však dojde k opětovnému nárůstu síly. 

4. Táhlo spletené z drátů se suchým matným povrchem vykazuje od začátku zatěžování 
nárůst síly vzdorující vytržení. 

5. Odpor proti vytržení je pro táhlo z nespletených drátů při prokluzu nad 2 mm nižší než 
pro lano ze spletených drátů bez ohledu na charakter povrchu lana. 
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6. Charakter povrchu lana neovlivňuje počáteční sílu proti vytržení, ale zásadně ovlivňuje 
její závislost na prokluzu. 

 
 

Obr. 2-5 Závislost odporu proti vytržení na prokluzu pro různé typy táhel (převzato z Stocker, Sozen, 1969) 

V případě táhel zemních kotev má vliv na únosnost proti vytržení táhla také boční tlak (zemní 
tlak). Robins, Standish (1982) realizovali zatěžovací zkoušky tyčových táhel s rovným povrchem 
(hladká ocelová výztuž průměru 8 mm a 12 mm) a s nerovným povrchem (žebírková ocelová 
výztuž průměru 8 mm a 12 mm). Táhla byla osazena v betonu. V prvním případě (obr. 2-6a) 
zjistili lineární závislost mezi bočním napětím a únosností na mezi vytržení v rozsahu bočního 
napětí 0 až 28 MPa. V druhém případě (obr. 2-6b) byla závislost lineární jen do hodnoty bočního 
napětí 8 MPa. Nad touto hranicí docházelo k výraznému poklesu přírůstku únosnosti 
se zvyšujícím se bočním napětím.  
 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 2-6 Závislost mezi bočním napětím a sílou na mezi vytržení pro tyčové táhlo (a) s rovným povrchem, 
(b) s nerovným povrchem (převzato z Robins, Standish, 1982) 
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Vliv bočního napětí na únosnost proti vytržení táhla z betonu analyzovali také další autoři, 
např. Untrauer, Henry (1965), Navaratanjah, Speare (1986). Lajdji (1987) provedl rozsáhlý 
výzkumný program, ve kterém analyzoval únosnost sedmi-drátového pramence proti vytržení 
z cementového kamene. Kromě hodnoty bočního napětí měnil také typ cementové zálivky 
(3 různé receptury) a upravoval povrch lana (např. vroubkováním). Závislosti mezi únosností 
proti vytržení a bočním napětím pro klasické lano a lano opatřené vroubkováním jsou         
na obr. 2-7.  

 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 2-7 Závislost mezi bočním napětím a sílou na mezi vytržení pro lanové táhlo (a) s rovným povrchem, 
(b) s nerovným povrchem opatřeným vroubkováním (převzato z Lajdji, 1987) 

Gilkey et al. (1938) sestavil pro táhlo uložené v betonu závislost mezi průměrným kontaktním 
smykovým napětím na mezi únosnosti proti vytržení a poměrem délky k průměru výztuže      
(obr. 2-8). Ze závislosti vyplývá, že průměrné smykové napětí roste s klesající délkou výztuže. 
 

 
Obr. 2-8 Závislost kontaktního napětí na poměru kotevní délky a průměru prutu ocelové výztuže 

(převzato z Sandoval, 1954) 

Snižování průměrného smykového napětí s rostoucí délkou táhla může být způsobeno 
nerovnoměrným rozdělením smykového napětí (obr. 2-4), která sehrává významnou roli také 
při rozhraní injektáž – zemina (viz. následující kapitola).  
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Vliv pevnosti betonu na únosnost táhla proti vytržení podrobně analyzovali Stocker, Sozen 
(1969). Zatěžovací zkoušky uskutečnili pro 3 typy betonů s tlakovými pevnostmi od 16,5 MPa 
do 51,7 MPa. Došli k závěru, že tlaková pevnost betonu má sice malý, ale jednoznačný vliv 
na smykovou únosnost rozhraní táhlo – beton. Pro táhla z drátů zjistili, že zvýšení pevnosti 
betonu o 6,9 MPa způsobí zvýšení únosnosti táhel proti vytržení o 4 %.  Pro pramencová táhla 
stanovili, že při prokluzu 0,0025 mm dojde zvýšením pevnosti betonu o 6,9 MPa ke zvýšení 
únosnosti proti vytržení o 8 %, při prokluzu 2,5 mm se zvýšením pevnosti betonu o 6,9 MPa 
zvýší únosnost táhel proti vytržení o 11 %. Na obr. 2-9 je znázorněna závislost mezi tlakovou 
pevností betonu a smykovou únosností kontaktu lanové táhlo – beton (závislost je definována 
jako procentuální podíl smykové únosnosti táhla v betonu s pevností 37,2 MPa / 5000 Psi).  
 

 

 

Obr. 2-9 Hodnoty smykových únosností kontaktu táhlo – injektáž pro různé tlakové pevnosti betonu 
(převzato z Stoker, Sozen, 1969) 

Podle Littlejohn, Bruce (1977) je síla na mezi vytržení tyčového táhla z cementové zálivky 
lineárně závislá do hodnoty tlakové pevnosti zálivky 21 MPa, následně dochází ke snižování 
jejího přírůstku. Při tlakových pevnostech zálivky nad 42 MPa je další nárůst odporu 
proti vytržení zanedbatelný. 

2.2.2 Doporučené hodnoty kontaktního smykového napětí a kotevní délky 
 

Lajdji (1987) ve své publikaci uvádí doporučené hodnoty kontaktního smykového napětí pro 
různé typy a povrchy táhel:  

- 1,0 N/mm2 – táhlo ze  samostatného drátu nebo tyčové táhlo s hladkým čistým povrchem, 
- 1,5 N/mm2 – táhlo ze samostatného drátu s nerovným povrchem, 
- 2,0 N/mm2 – pramencové táhlo nebo tyčové táhlo s nerovným povrchem. 

V tab. 2-2 jsou uvedeny kotevní délky pro různé průměry pramencových táhel podle Littlejohn, 
Bruce (1977). Kotevní délka je minimální délka táhla potřebná pro přenesení tahového zatížení 
z táhla do cementového kamene (resp. betonu). Hodnoty byly stanoveny pro táhla v cementové 
zálivce s prostou tlakovou pevností 35 – 48 MPa. Xanthakos (1991) uvádí, že při zkouškách 
kotev společnosti Freyssinet byly dosáhnuté únosnosti lanových táhel při vytržení v rozmezí 
156 až 178 kN při kotevní délce 0,6 m.  
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Tab. 2-2 Doporučené minimální hodnoty kotevních délek (převzato z Littlejohn and Bruce, 1977) 

Průměr 
táhla [mm] 

Kotevní délka 

[mm] [n-krát průměr lana] 

9,3 200 (±25) 19 – 24 

12,5 330 (±25) 25 – 28 

18,0 500 (±50) 25 – 31 

2.3 Únosnost rozhraní injektáž – jemnozrnná zemina 
 

Únosnost zemních kotev je ovlivněna vlastnostmi okolního zemního prostředí, geometrií kotvy 
a technologickými faktory jejich zhotovení. Sumarizace těchto činitelů je provedena 
v následující kapitole.   

2.3.1 Souhrn faktorů ovlivňujících únosnost rozhraní injektáž – jemnozrnná 
zemina   

Faktory ovlivňující únosnost kořenů kotev v soudržných zeminách shrnuli Ostermayer, Barley 
(2003) a Xanthakos (1991) do následujících bodů:  

1. Průměrné kontaktní smykové napětí 휏  roste s klesajícím indexem plasticity 퐼  
a rostoucím stupněm konzistence 퐼 . 

2. 휏  nezávisí na kořenové délce do hodnoty 휏 = 100	kPa. Únosnost kotvy je tedy 
v tomto případě lineárně závislá na délce kořene. 

3. Pro hodnoty 휏 ≥ 100	kPa průměrná hodnota smykového napětí výrazně klesá jako 
důsledek progresivního porušování, přírůstek únosnosti kotvy se snižuje s narůstající 
kořenovou délkou.   

4. Únosnost kotvy, na rozdíl od nesoudržných zemin, roste se zvětšujícím se průměrem 
vrtu.  

5. 휏  se výrazně zvyšuje vlivem vysokotlaké injektáže. 

Faktory dodatečné vysokotlaké injektáže a progresivního porušování kořenů dlouhých kotev jsou 
mnohými autory považovány za rozhodující, co se týče únosnosti kotev v jemnozrnných 
zeminách. V následujících dvou podkapitolách jsou proto shrnuty dosavadní poznatky vztahující 
se k těmto dvěma aspektům.  

2.3.1.1 Vliv dodatečné VTI 
Provedení tlakové resp. vysokotlaké dodatečné injektáže (VTI) má významný vliv na kořenovou 
únosnost zemních kotev. Ostermayer (1974) vytvořil na základě řady 19 zatěžovacích zkoušek 
regresní závislost (obr. 2-10) mezi injektážním tlakem v průběhu VTI a průměrným kontaktním 
smykovým napětím 휏 .  
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Obr. 2-10 Závislost mezi injektážním tlakem v průběhu VTI a plášťovým třením (převzato z Ostermayer, 1974) 

Zhotovené kotvy měly průměr vrtu 9,2 až 15 cm a byly použity tři různé technologie zhotovení: 
vrtání bez výplachu a bez použití výpažnice, vrtání bez výplachu a s použitím výpažnice, vrtání 
bez použití výpažnice s vodním výplachem. Bez ohledu na průměr vrtu a technologii vrtání 
dochází zvýšením injekčního tlaku k nárůstu kontaktního smykového napětí. Závislost má 
lineární charakter do hodnoty injekčního tlaku cca 3 MPa.  Pro tuhý jíl se střední až vysokou 
plasticitou došlo ke zvýšení kontaktního smykového napětí ze 120 kN/m2 na přibližně 
300 kN/m2 (vztaženo na průměr vrtu).  

Bustamante et al. (1978) provedli řadu zatěžovacích zkoušek v překonsolidovaných jílech 
a vytvořil závislost mezi celkovým objemem injektované směsi 푉 , efektivním objemem 
injektované směsi přispívajícím k zvětšení průměru kořene 푉 , počtem reinjektáží  a mezní silou 
F  (obr. 2-11). Získané výsledky poskytují několik zajímavých závěrů: 

- Mezní síla roste počtem reinjektáží – zemní kotva se stejným množstvím injektované 
směsi rozložené do několika injektážních etap má vyšší únosnost ve srovnání s kotvou 
s jednou injektážní etapou. 

- Mezní síla roste téměř lineárně s efektivním objemem injektované směsi 푉 , tedy 
objemem, který přispívá ke zvětšení průměru vrtu. 

- Z hlediska celkového množství injektované směsi 푉  existuje optimální hodnota, 
za kterou již nedochází k nárůstu mezní síly. To je pravděpodobně způsobeno vznikem 
makroklakáže, ke které dochází vlivem injektování většího množství směsi v rámci jedné 
etapy injektáže. Injektovaná směs pak uniká do větších vzdáleností od kotvy a nepřispívá 
tak ke zvětšování průměru kořene.   
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 (a) 

 
(b) 

Obr. 2-11 Závislost mezi celkovým objemem injektované směsi 푉  (a) a objemem injektované směsi přispívajícím 
ke zvětšení průměru kořene 푉  (b) a mezní silou 푇  (převzato z Bustamante et al., 1978) 

Význam vysokotlaké injektáže taktéž analyzovali Jones, Spencer (1984). Při příležitosti 
realizace hluboké stavební jámy realizovali řadu zatěžovacích zkoušek s cílem optimalizovat 
návrh systému kotvení pažení stavební jámy. Došli k následujícím závěrům:  

- Dodatečnou vysokotlakou injektáží došlo ke zvýšení únosnosti kotvy o 64 % v prostředí 
tuhých jílů se střední plasticitou.  

- Reinjektáží kotvy zatížené do porušení byla při opětovném zatížení dosažena mezní síla 
o 20 % vyšší než při prvním zatěžování.  

- Vypočtená hodnota smykového napětí 150 kN/m2 je ve shodě s  Ostermayer (1974). 

Bustamante, Doix (1985) realizovali zajímavou studii, ve které vytvořili korelační vztahy mezi 
limitním tlakem z presiometrické zkoušky 푝  a plášťovým třením pro různé typy zemin 
a globální dodatečnou injektáží (IGU) a dodatečnou vysokotlakou injektáží přes manžetové 
trubky (IRS). Taktéž stanovili doporučené hodnoty zvětšení průměru vrtu vlivem VTI. Korelační 
závislost pro jíly a silty je znázorněna na (obr. 2-12).   

 
Obr. 2-12 Korelace mezi limitním tlakem získaným z presiometrické zkoušky a plášťovým třením pro injektáž 

IRS, IGU (převzato z Bustamante, Doix, 1985) 

Stanovením vlivu injektáže v podobě analytického řešení se zabýval Mecsi (1997), který vytvořil 
analogii mezi procesem dodatečné vysokotlaké injektáže a expanzí válcové dutiny s nenulovým 
průměrem (obr. 2-13, obr. 2-14). V počáteční fázi injektování dochází k protrhnutí zálivky. 
Cementová směs pak proudí vzniklými trhlinami a zvětšuje tak prostor mezi zálivkou a okolní 
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zeminou, postupně dochází k expanzi válcové dutiny. Výsledkem je pak zvětšený průměr a také 
zvýšené radiální napětí, které způsobuje nárůst smykové pevnosti kontaktu injektáž – zemina 
(obr. 2-14).  

 
 

 
 

Obr. 2-13 Schematický řez kořenem kotvy 
při vysokotlaké injektáži (převzato z Mecsi, 1997) 

Obr. 2-14 Závislost radiálního napětí a smykové pevnosti 
na vzdálenosti od kořene (převzato z Mecsi, 1997) 

Larsen (2007) analyzoval dodatečné vysokotlaké injektáže na únosnost tyčových kotev 
Dywidag. Vlivem VTI došlo k více jak 100% nárůstu únosnosti (např. ze 400 kN na 800 kN 
pro 푙 = 7,0	푚). Na obr. 2-15 je znázorněna lineární regresní funkce získaná na základě 
zatěžovacích zkoušek a její srovnání s obdobným doporučením z britského standardu BS 8081 – 
British Standard Code of practise for Ground anchorages. 

Vlivem injektáže na chování zemních kotev a hřebíků se většinou experimentálně zabývali také 
další autoři: např.  Xanthakos (1991); Veloso (2007); Yin, Zhou, 2009; Lee et al., 2012.  
 

 
Obr. 2-15 Závislost mezi injekčním tlakem a kontaktním smykovým napětím při dosažení meze únosnosti kotvy 

(převzato z Larsen, 2007) 

2.3.1.2 Progresivní porušování kořene kotvy  
Mobilizace smykového napětí podél kořene kotvy není v průběhu napínání kotvy rovnoměrná. 
V prvních fázích napínání je mobilizované smykové napětí na rozhraní injektáž – zemina 
koncentrováno na začátku kořenové části kotvy. Po dosáhnutí vrcholové hodnoty dochází 
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k poklesu smykového napětí směrem k residuálním hodnotám. Působiště vrcholové hodnoty 
smykového napětí se posouvá podél kořene kotvy. Schematicky je tento princip, někdy 
označován jako progresivní porušování kotev s dlouhými kořenovými délkami, znázorněn 
na obr. 2-16. Nerovnoměrný – vrcholový způsob, jakým dochází k mobilizaci smykového napětí 
jak v soudržných tak nesoudržných zeminách, byl potvrzen a zkoumán řadou autorů – 
např. Ostermayer, 1974; Scheele, 1981; Barley, 1997; Wodds and Barkhordari, 1997. 

 
Obr. 2-16 Vrcholový průběh smykového napětí podél kořene kotvy (převzato z Puller, 2003) 

Progresivní porušování má významný vliv na kořenovou únosnost, ekonomickou efektivitu 
a také pracovní diagram. Mezní síla (únosnost kořene kotvy) není přímo úměrná kořenové délce. 
Protože maximální (vrcholové) smykové napětí je mobilizováno pouze na malé části kořene, 
použití kotev s dlouhými kořenovými délkami se jeví jako neekonomické. Mothersille uvádí jako 
hranici pro ekonomicky optimální návrh, kořenovou délku 푙 = 8 − 10	푚. Předpoklad 
rovnoměrné mobilizace smykového napětí může navíc vést k nadhodnocení kořenové únosnosti. 

Efektivitu využití kořenové délky kotvy je možné popsat pomocí koeficientu efektivity 푓 . 
Koeficient 푓  je principiálně definován vztahem (2-2), kde plocha A se vypočítá integrací 
skutečného průběhu kontaktního smykového napětí 휏 na kořenové délce kotvy 
a 푝푙표푐ℎ푎	푝표푑	휏 	se získá integrací 휏  na kořenové délce (obr. 2-17). 

 
휏  – maximální smykové napětí; 휏 	– průměrné smykové napětí; 휏  – reziduální smykové napětí 
Obr. 2-17 Průběh smykového napětí po délce kořene kotvy (a) pro dlouhou kotevní délku, (b) pro krátkou kotevní 

délku (převzato z Ostermayer, Barley, 2003) 
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푃푙표푐ℎ푎	푝표푑	휏 	 je tedy maximální teoretická síla vzdorující vytržení kotvy při plném využití 
kořene.  

푓 =
푝푙표푐ℎ푎	퐴

푝푙표푐ℎ푎	푝표푑	휏  (2-2) 

Koeficient 푓  je nepřímo úměrný délce kořene kotvy. Pro případ kotev s taženým kořenem 
s dlouhou kořenovou délkou (obr. 2-17a) je míra projevu progresivního porušování významná – 
hodnota smykového napětí je ve větší části na reziduální hodnotě 휏 a míra využití kotvy je 
malá a návrh je tudíž neekonomický. Pokles koeficientu efektivity 푓  je možné značně 
eliminovat použitím kotev s kratší kořenovou délkou (obr. 2-17b). Barley (1995, 1997) s pomocí 
regresní analýzy výsledků zatěžovacích zkoušek kotev provedených převážně v Londýnských 
jílech navrhl vztah (2-3) pro výpočet koeficientu efektivity 푓 , kde 푙   je délka kořene kotvy. 

푓 = 1,6푙 ,  (2-3) 

S využitím uvedené závislosti lze učinit jednoduché srovnání: pro kořenovou délku 푙 = 13	푚 je 
koeficient efektivity 푓 = 0,37, pro kořenovou délku 푙 = 3	푚 je koeficient efektivity 
푓 = 	0,86. Efektivita využití kořenové části kotvy je tedy pro kotvu s kořenovou délkou 3 m 
2,3x vyšší, než pro kotvu s kořenovou délkou 13 m. Závislost 푓 − 푙  je znázorněna                
na obr. 2-18.  

 
Obr. 2-18 Závislost mezi koeficientem efektivity feff  a kořenovou délkou (převzato z Barley, 1995) 

Wodds a Barkhordari (1997) využili jinou formulaci koeficientu efektivity 푓  vhodnou 
především pro nesoudržné zeminy, která je funkcí úhlu vnitřního tření 휑´ (2-4). Mecsi (1997) 
taktéž vytvořil jednoduchou analytickou metodu, která zohledňuje postupnou mobilizaci 
smykového napětí podél kořene kotvy.   

푓 = 푒 . ´ (2-4) 
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Progresivní porušování je dominantním jevem pro kotvy v prostředí zemin s vrcholovým 
chováním. Pokles smykového napětí (smykové změkčování) může být v případě soudržných 
zemin způsoben dvěma mechanismy: 

 Pokles napětí z vrcholové smykové pevnosti na smykovou pevnost v kritickém stavu, 
 Pokles ze smykové pevnosti v kritickém stavu na smykovou pevnost v residuálním stavu. 

Resiudální stav je dosahován při velkých deformacích (obvykle víc jak 50 mm) a souvisí 
s reorientací jílovitých částic do směru smýkání. Rozhodujícím faktorem pro vznik 
tohoto mechanismu je podíl jílovitých částic. 

První z uvedených mechanismů se vyskytuje také v případě ulehlých písků s dilatantním 
chováním. Kombinace obou mechanismů vzniká v případě překonsolidovaných (O-C) 
soudržných zemin. Vznik pouze druhého mechanismu je možný v normálně konsolidovaných 
(N-C) soudržných zeminách s vysokým podílem jílovitých částic (>20 %) – pokles smykového 
napětí směrem k residuální hodnotě je spojen s reorientací jílovitých částic do směru smykové 
plochy. Schematicky jsou tyto dva mechanismy znázorněny na obr. 2-19. Kypré nesoudržné 
zeminy vykazují standardní hyperbolický průběh bez povrcholového poklesu smykového napětí.   

 
(a) 

 
 (b) 

Obr. 2-19 Závislost napětí – deformace pro jíly s nízkým (a) a vysokým (b) 
obsahem jílovitých částic (převzato ze  Skempton, 1985) 

Pro účely názorné ilustrace vlivu stavu zeminy v kontaktu s kořenem kotvy je na obr. 2-20, 
navzdory zaměření disertační práce na kotvy v soudržných zeminách, uvedena závislost 
mezi mezní sílou a kořenovou délkou pro různé typy nesoudržných zemin získanou z řady 
experimentálních měření (Ostermayer, Scheele, 1977; Ismael, Al-Sanad, 1986).  
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Obr. 2-20 Závislost mezi mezní sílou a délkou kořene podle Ostermayer, Scheele (1977) s dodatečnými 
experimentálními daty podle Ismael, Al-Sanad (1986) 

Zatímco pro kypré zeminy se standardním hyperbolickým průběhem závislosti napětí – 
deformace je závislost téměř lineární, implikujíc tak na rovnoměrnou mobilizaci smykového 
napětí podél kořene kotvy v mezním stavu, pro velmi ulehlé zeminy s vrcholovým chováním je 
mezní síla od 푙 = 8,0	푚 téměř konstantní. Progresivní porušování v důsledku vrcholového 
chování geomateriálu je také známo v případech dlouhých pilot (Fleming et al., 1985). Dále je 
tento mechanismus popsán pro rozhraní táhlo-injektáž v případě skalních svorníků (Ren et al., 
2010).  

Je nutné poznamenat, že i v případě kotev v zeminách bez vrcholového chování je žádoucí 
znalost napjatostně deformačního chování kotvy (předpínací síla versus deformace v hlavě 
kotvy). Také zde je smykové napětí mobilizováno postupně od hlavy kořene kotvy. V případě 
kotev s velkými kořenovými délkami je tedy pro dosažení předepsané síly nutná větší deformace 
v hlavě kotvy, což může mít nepříznivý vliv např. na velikost horizontální deformace kotvené 
pažící konstrukce.    

Neefektivita dlouhých kořenových délek kotev s taženým kořenem vedla k vývoji tzv. SBMA 
kotev (Single Bore Multiple Anchor). Vzhledem na význam, který je této technologii připisován, 
jí bude věnována následující část.  

Systém SBMA se skládá z dílčích „jednotkových kotev“ vkládaných do společného vrtu. Každá 
jednotková kotva má svou vlastní volnou a kořenovou část. Délka kořenové části jednotkové 
kotvy je obvykle 2 až 4 m (Barley, 1995), tak aby bylo v maximální možné míře eliminováno 
progresivní porušování kořene kotvy. Schematicky je mobilizace smykového napětí podél 
SBMA kotvy se 4 jednotkovými kořeny znázorněna na obr. 2-21. 
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Obr. 2-21 Průběh kontaktního smykového napětí podél SBMA kotvy se 4 

jednotkovými kotvami (převzato z http://hetge.com/sbmadesign/) 

Počátek SBMA kotev souvisel s výzkumem přenosu předpínací síly na malých kotevních 
délkách táhla. Úvodní testování tohoto systému proběhlo v roce 1988. Nejdříve byla instalována 
standardní kotva s celkovou kořenovou délkou 10 m (kotevní délka táhla – 6 m). Provedenou 
zatěžovací zkouškou byla ověřena únosnost 370 kN. Následně byla instalována SBMA kotva 
se čtyřmi jednotkovými kořeny. Kotevní délka táhla každé jednotkové kotvy byla 2 m, jejich 
vzdálenost pak 2,5 m, takže celková kořenová délka SBMA kotvy byla opět 10 m. Zatěžovací 
zkouška SBMA kotvy prokázala únosnost 640 kN. Použití SBMA kotvy tak vedlo při stejné 
délce vrtu téměř k dvounásobnému nárůstu únosnosti.   

K prvnímu komerčnímu využití SBMA kotev pak došlo v roce 1988 v Southamptonu (Velká 
Británie). Podle dat z roku 1997 bylo do té doby instalováno víc jak 25000 kotev tohoto typu. 
Jednou z mnoha zajímavých aplikací SBMA kotev byla stabilizace sesuvu podél dálnice A2 
mezi Vídní a Grazem v Rakousku. Celkem bylo instalováno 200 trvalých SBMA kotev 
s provozním zatížením 3600 kN. SBMA kotva s celkovou délkou 10,5 m se skládala ze třech 
jednotkových kotev s kotevní délkou táhla každé jednotkové kotvy 6,5 m.  

Podrobnější informace o tomto typu kotev je možné najít např. v Barley (1995); Bruce, Barley 
(2003); McBarron, Menard (2007). 

2.3.2 Způsoby stanovení kořenové únosnosti 

2.3.2.1 Semiempirické metody  
Semiempirické návrhové postupy jsou reprezentovány matematickými vztahy, které jsou 
částečně funkcí empirických konstant.   

Littlejohn (1980) uvádí pro výpočet únosnosti kořene kotvy 퐹  v soudržných zeminách 
bez vysokotlaké injektáže („tremie grouting“) vztah (2-5), kde 푑  je průměr kořene, 푙  je 
kořenová délka, 훼 je koeficient adheze (někdy také označován jako redukční faktor) a 푐  je 
průměrná neodvodněná pevnost zeminy podél kořene kotvy. 

퐹 = 휋푑 푙 훼푐  (2-5) 

Pro Londýnské jíly (푐 > 90	푘푃푎) je hodnota koeficientu 훼 v rozmezí 0,30 až 0,35. Hodnoty 
koeficientu 훼do 0,45 byly potvrzeny pro tuhé jílové silty (푐 > 95	푘푃푎) v jižní Africe. 
Podrobnější přehled hodnot koeficientu 훼 pro různé soudržné zeminy je uveden na obr. 2-22. 
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Obr. 2-22 Závislost koeficientu 훼 na neodvodněné smykové pevnosti 푠  (převzato z Briaud et al., 1980) 

Nevýhodou hodnot součinitele 훼 uvedených na obr. 2-22 je fakt, že nejsou určeny pro případ 
kotev s vysokotlakou injektáží. Tuto nevýhodu částečně odstranil Jones, Turner (1980), který 
realizoval zatěžovací zkoušky tyčových mikropilot typu GEWI s dodatečnou vysokotlakou 
injektáží (injekční tlak 1 až 1,5 MPa) v prostředí vysoce překonsolidovaných Londýnských jílů. 
Na základě dat z Ostermayer (1974) předpokládal, že by vlivem vysokotlaké injektáže mohlo 
dojít až k dvojnásobnému zvýšení kořenové únosnosti a tedy i koeficientu 훼. Modifikovanou 
hodnotu 훼  empirického faktoru 훼 pro různé kořenové délky (délky mikropilot) získal 
zpětným výpočtem z výsledků zatěžovacích zkoušek. Vlivem VTI došlo k více jak 3 násobnému 
nárůstu únosnosti (faktoru 훼). Pro přehlednost jsou získané hodnoty modifikovaného faktoru 
훼  uvedeny v následující tabulce.  

Tab. 2-3 Hodnoty faktoru 훼  získané zpětným výpočtem dodatečně injektovaných GEWI mikropilot (převzato 
z Jones, Turner, 1980) 

푙  
[m] 

Hloubka 
[m] 

푐  
[kN/m2] 

훼  
[-] 

4 5 – 9 115 1,6 – 2,1 

7 5 – 12 125 1,2 – 2,1 

14 5 – 19 156 0,6 – 0,8 

Výsledky, kromě významného zvýšení koeficientu 훼, opět poukázaly na výraznou nelineární 
závislost (obr. 2-23) mezi únosností a délkou mikropiloty, která je přisuzována nerovnoměrné – 
vrcholové mobilizaci kontaktního smykového napětí (kap. 2.3.1.2).  
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Obr. 2-23 Nelineární závislost únosnosti na délce mikropiloty (převzato z Jones, Turner 1980) 

Bowles (1988) doporučuje v souvislosti s návrhem zajištění stavebních jam použít pro výpočet 
únosnosti kořene vztah (2-6), kde 휎  a 휑´ jsou průměrné geostatické napětí, resp. průměrná 
hodnota úhlu vnitřního tření podél kořene kotvy, 퐾 je součinitel zemního tlaku (v rozmezí 퐾  
a 퐾 ), 푐  je adheze na kontaktu zemina – injektáž (v rozmezí 0,7 až 1,0c).  Nevýhodou tohoto 
vztahu je, že nezahrnuje vliv VTI. 

퐹 = 휋푑 푙 (휎 퐾 tan휑´ + 푐 ) (2-6) 

Jednotící vlastností vztahů (2-5), (2-6) je předpoklad rovnoměrné mobilizace smykového napětí 
podél kořene kotvy. Pro zjednodušené zahrnutí progresivního porušování navrhl Barley (1997) 
vztah (2-7), kde  푓  je zmíněný koeficient efektivity vypočtený podle vztahu (2-3). 

퐹 = 휋푑 푙 푓 푐  (2-7) 

Kramer (1978) vytvořil zajímavý vztah (2-8) pro výpočet kořenové únosnosti kotev s využitím 
korelační a regresní analýzy výsledků zatěžovacích zkoušek 57 zemních kotev.  

퐹 = 푎 + 푎 퐹 + 푎 퐷 + 푎 퐷 + 푎 퐷 + 푎 퐷 + 푎 퐼 + 푎 휏  (2-8) 

Veličiny a0 až a7 (tab. 2-4) jsou konstanty, D1 je procentuální podíl frakce s průměrem zrn 
d<0,006 mm, D2 je podíl frakce v rozmezí 0,006 mm<d<0,02 mm, D3 je podíl frakce v rozmezí 
0,02 mm<d<0,06 mm, D4 je podíl frakce d>0,06 mm, Ic je stupeň konzistence, FM je plocha 
kořenového pláště. Smykové napětí v soudržných zeminách c se spočítá podle vztahu (2-9).  

Tab. 2-4 Hodnoty koeficientů a0 až a7 (převzato z Kramer, 1978) 

a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

+721,51 +71,84 -9,81 -1,99 -21,22 +10,34 +95,15 +2,56 
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휏 =
훾ℎ tan 휑´

cos 훼 + sin 훼 (1 + 2 tan 휑´) + 2 sin 훼 cos 훼 + 푐´ cos 휑´ (2-9) 

Úhel  je sklon kotvy, c´ a ´ jsou efektivní pevnostní parametry a hm je výška nadloží ke středu 
kořene kotvy. Pro použití vztahů (2-8), (2-9) byly stanoveny limitní minimální a maximální 
hodnoty vstupních veličin. Taktéž byla stanovena dovolená oblast křivek zrnitosti, pro kterou je 
použití výše popsané metodiky vhodné (obr. 2-24).  

 

Obr. 2-24 Dovolená oblast křivek zrnitosti pro aplikaci postupu podle Kramer (1978) 
Zajímavý a do jisté míry progresivní přístup k návrhu kořenové délky poskytuje francouzská 
norma Recommandations T.A. 95. Pro výpočet únosnosti kořene platí vztah (2-10), kde 푞  je 
průměrné smykové napětí:  

퐹 = 휋푑 푙 푞  (2-10) 

Průměr kořene 푑  je možné získat pomocí koeficientu 훼 , který je roven poměru průměru kořene 
푑  a průměru maloprofilového vrtu 푑  (2-11).  

훼 =
푑
푑  (2-11) 

Významným rozdílem ve srovnání s jinými postupy je, že průměrné smykové napětí 푞  je funkcí 
limitního presiometrického tlaku 푝 . Tab. 2-5 uvádí experimentálně zjištěné hodnoty vstupních 
parametrů 훼  a 푞  pro různé typy zemin a kotvy typu IRS (umožněná opakovaná injektáž kořene 
přes manžetovou trubku) a IGU (současná injektáž celého kořene). 
 

Tab. 2-5 Hodnoty parametrů s a qs (převzato z Recommandations T.A. 95) 

Způsob injektáže 
IRS 

(Selective repeated injection) 
IGU 

(Unique global injection) 

 훼  [-] 푞  [kPa] 훼  [-] 푞  [kPa] 

Jíl 1,8 – 2,0 0,08푝 +0,10 1,2 0,06푝 +0,04 
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2.3.2.2 Empirické metody  
Empirické návrhové postupy jsou reprezentovány grafickými závislostmi resp. tabelovanými 
hodnotami smykového napětí nebo únosnostmi na 1bm kořene kotvy.  

Jako jeden z prvních sestavil Ostermayer (1974) závislost mezi průměrným kontaktním 
smykovým napětím a délkou kořene pro kotvy v různých typech soudržných zemin s použitím 
vysokotlaké injektáže resp. bez použití vysokotlaké injektáže (obr. 2-25).    

 

Obr. 2-25 Závislost průměrného smykového napětí na délce kořene pro soudržné zeminy s různou konzistencí a 
plasticitou, (a) s použitím vysokotlaké injektáže, (b) bez použití vysokotlaké injektáže 

(převzato z Ostermayer,1974) 

Maximální doporučené hodnoty průměrných kontaktních smykových napětí pro různé typy 
zemin a injektáží je možné dohledat také v dokumentu Jorge (1969), Post Tensioning Institute 
PTI 1996, v americkém doporučení Geotechnical Engineering Circular No. 4 nebo ve firemní 
dokumentaci společnosti VSL. Na obr. 2-26 a obr. 2-27 jsou sestaveny grafické závislosti (délka 
kořene 푙  versus únosnost kořene 퐹 ) podle doporučení Post Tensioning Institute PTI 1996 
a Jorge (1969) pro dostupné typy soudržných zemin a způsobu zhotovení (provedení VTI, 
injekční tlak). 
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 (a) (b) (c)  

Obr. 2-26 Únosnost kořene kotvy proti vytržení pro různé kořenové délky, typy soudržných zemin, s použitím, 
resp. bez použití vysokotlaké injektáže podle Post tensioning Institute PTI 1996 

 

 
Obr. 2-27 Únosnost kořene kotvy proti vytržení pro různé kořenové 

délky, hlíny a různé injekční tlaky podle Jorge (1969) 

Z domácích autorů vytvořil hodnotnou databázi doporučených smykových napětí s rozlišením 
vlivu VTI pro různé typy zemin Mišove (1984). Databáze uvádí pro různé typy zemin spotřebu 
injekční směsi (l/bm) pro nízkotlakou a vysokotlakou injektáž, doporučený počet injektáží, 
injekční tlak při ústí vrtu a předpokládaný průměr kořene (tab. 2-6). Pro různé typy soudržných 
zemin jsou opět sestaveny grafické závislosti (obr. 2-28). Další informace lze pro zemní kotvy 
nalézt např. v Masopust (2006).  
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Tab. 2-6 Charakteristiky kořenů kotev v zeminách a horninách (převzato z Mišove, 1984) 

Druh horniny 
 (o); 

(MPa); 
c (MPa) 

Vi (l/m) 
objem 
injekt. 
směsi  

Počet 
injektáží 

n 

Konečný 
injekční 
tlak při 
ústí vrtu 
(MPa) 

dk 
(cm) 


(MPa) 

Fm1 kořene kotvy 
(kN/m) 

lk pro 
Fdov= 
900 
kN Injekt. Neinjekt. 

Skalní a 
poloskalní 

horniny 
 0-30 0-1  10-22 0,3-1,6 200-500 100-500 7-3** 

Štěrkovité 
injektovatelné 

zeminy 

35<
c=0 

 
20-100 1-2 1,0 25-40 0,25-

0,32 200-400 70-200 7-3** 

Štěrkovité 
neinjektovatelné 

zeminy 

dle druhu 
výplně 40-80 1-2 2,0-4,0 28-35 0,23 200-250 50-100 7-5 

Střednězrnné a 
jemnozrnné 

písky 

25<
c=0 30-90 2-3 1,5-4,0 22-35 0,15-

0,18 110-200 20-60 12-7 

Soudržné tvrdé 
a pevné zeminy 

10<
c>0,15 

 
20-50 1-3 1,5-3,0 20-28 0,13-

0,19 80-170 30-80 17*-8 

Soudržné pevné 
až tuhé zeminy 


0,05<c 30-120 2-3 1,0-2,5 15-40 0,1-0,13 70-150 15-40 20*-9 

Soudržné 
měkké zeminy 


0,025<c

60-150 3-4 0,5-2,0 30-45 0,05-
0,07 40-100 10 

27*-
13,5* 

 

* Málo vhodná až nevhodná kořenová délka, doporučuje se snížit velikost Fdov 
** Z konstrukčních a bezpečnostních důvodů je minimální délka kořene kotvy 푙 =4,0 m 

 

 
 (a) (b) (c)  

Obr. 2-28 Únosnost kořene kotvy proti vytržení pro různé kořenové délky, typy soudržných zemin, s použitím, 
resp. bez použití vysokotlaké injektáže podle Mišove (1984) 
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2.3.3 Závěrečné zhodnocení   
Nejmenší hodnota smykového napětí doporučená pro rozhraní táhlo – injektáž (kap. 2.2.2) – 
1,0 MPa je několikrát menší, než doporučené hodnoty smykových napětí na rozhraní injektáž –
zemina. Lze tedy konstatovat, že za předpokladu optimálního technologického postupu 
zhotovení je pro návrh zemních kotev v soudržných zeminách rozhodující porušení na rozhraní 
injektáž – zemina, tj. návrh dostatečné kořenové délky kotvy pro bezpečný přenos tahového 
zatížení do zeminy formou mobilizace smykového napětí na plášti kořene. Další řešení disertační 
práce se proto zaměřuje na toto rozhraní.  
Při použití empirických metod je patrný značný rozptyl vypočtených únosností (např. tab. 2-6). 
Zřejmý je také významný vliv vysokotlaké injektáže. Výhodou použití empirických tabulkových 
hodnot a grafických závislostí je skutečnost, že byly stanoveny na základě rozsáhlého souboru 
zatěžovacích zkoušek. Vliv vysokotlaké injektáže na únosnost je ve většině případů zohledňován 
pouze injekčním tlakem. Výjimkou je práce Mišove (1984), který dal do souvislosti únosnost 
s více parametry injektáže. Nevýhodou empirických metod je, že hodnoty únosnosti jsou 
zobecněny pro určité skupiny zemin – jsou uváděny rozsahy únosností a nelze tedy zohlednit 
specifické geologické podmínky zájmového území.  
Poslední zmiňovanou nevýhodu lze částečně eliminovat použitím semi-empirických postupů – 
matematických vztahů, které jsou obvykle funkcí parametrů smykové pevnosti zeminy.  
Společnou nevýhodou obou skupin návrhových metod je, že neposkytují žádnou informaci 
o napjatostně – deformačním chování kotvy (pracovním diagramu). Jejich výstupem je pouze 
mezní síla bez ohledu na deformaci nutnou k její mobilizaci. Znalost pracovního diagramu je 
relevantní např. při výpočtech pažících konstrukcí nebo konstrukcí působících proti vztlaku, kdy 
deformace v hlavě kotvy přímo ovlivňuje deformaci kotvené konstrukce.   
Provedení vysokotlaké injektáže a progresivní deformace kořenů dlouhých kotev výrazně 
ovlivňují napjatostně – deformační chování kotev v soudržných zeminách. Další řešení disertační 
práce se proto primárně zaměřuje na analýzu a zohlednění těchto dvou faktorů při stanovení 
kořenové únosnosti.  
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3 Zájmové lokality 
V průběhu řešení disertační práce byly použity výsledky zatěžovacích zkoušek ze čtyř lokalit: 

 Brno – Holubice: Mišove (1984) realizoval rozsáhlý in – situ zkušební program 
předepjatých zemních kotev. Celkem bylo realizováno 6 zemních kotev, část z nich 
v podmínkách brněnských neogenních jílů. Řez zkušebním polem je znázorněn       
na obr. 3-1. 
 

 
Obr. 3-1 Schematický řez zkušebním polem Brno – Holubice (převzato z Mišove, 1984) 

 

Pro účely zde prezentovaných analýz byly využity výsledky typové zatěžovací zkoušky 
dočasné zemní kotvy, která byla navíc osazena odporovými tenzometrickými snímači 
po délce táhla. Předmětná kotva byla injektována dodatečnou vysokotlakou injektáží 
přes manžetovou trubku se 3 reinjektážemi. Velmi důležitým aspektem byl odkop kořenů 
kotev po provedené zatěžovací zkoušce a detailní stanovení přesného průměru 
a mechanismu vytváření kořene spolu s přesnou polohou smykové plochy. Podrobněji 
budou závěry této práce analyzovány v kap. 4.4 zabývající se způsobem zahrnutí VTI 
do matematických modelů zemních kotev. K dispozici byly kromě výsledků samotné 
zatěžovací zkoušky podrobné informace o zhotovení kotev a injektážní protokoly.  

 Brno – Arboretum: zkušební pole Ústavu geotechniky FAST. Podrobný popis zkušebního 
pole, který představuje experimentální část disertační práce je uveden v kap. 5.  

 Brno – Sono centrum: společnost Keller Grundbau realizovala v roce 2011 v brněnských 
neogenních jílech testovací program 8 zemních kotev (Račanský, 2011). Kotvy byly 
zhotoveny jako vertikální. K rozborům prezentovaným v disertační práci byly využity 
výsledky 2 zatěžovacích zkoušek s dodatečnou VTI přes manžetovou trubku. 

 Železniční koridor Krasíkov – Česká Třebová: společnost VUIS – Zakladanie stavieb 
realizovala v rámci stavby Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová 
typové zatěžovací zkoušky 3 zemních kotev (Mišove, Velič, 2004). Kotvy byly zhotoveny 
v prostředí miocenních jílů. Výsledky všech tří zatěžovacích zkoušek byly použity 
při zpracování disertační práce. Kotvy byly zhotoveny pod úhlem 63,5o od horizontální 
roviny. Všechny kotvy byly injektovány dodatečně přes manžetovou trubku (IRS). Opět 
byly k dispozici informace o zhotovení kotev a injektážní protokoly. Schéma zkušebního 
pole je znázorněno na obr. 3-2.  
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Obr. 3-2 Schéma zkušebního pole provedeného v rámci stavby Krasíkov – Česká Třebová (převzato 

z Mišove, Velič, 2004) 

Shrnutí základních údajů o zemních kotvách, kterých výsledky zatěžovacích zkoušek byly 
v průběhu řešení disertační práce využity pro zpětné analýzy, je uvedeno v tab. 3-1.  

Tab. 3-1 Základní charakteristiky zemních kotev 

Lokalita Geologické 
podmínky ID Injektáž 

푙  
[m] 

푙  
[m] 

푙  
[m] 

Poznámky 

Brno - 
Holubice 

Brněnský 
neogenní jíl K6 IRS* 8,0 8,0 16,0 2 etapy VTI 

Brno – 
SONO 

centrum 

Brněnský 
neogenní jíl 4C1 IRS 5,0 6,0 11,0 2 etapy VTI 

Brno – 
Arboretum** 

Brněnský 
neogenní jíl 

II-B IRS 5,0 8,0 13,0 1 etapa VTI 

II-C1 IRS 5,0 10,0 15,0 1 etapa VTI 

Krasíkov – 
Česká 

Třebová  
Miocenní jíl 

K1 IRS 8,1 11,5 19,6 4 etapy VTI 

K2 IRS 8,1 11,5 19,6 4 etapy VTI 

K3 IRS 8,1 11,5 19,6 4 etapy VTI 

* dodatečná vysokotlaká injektáž přes manžetovou trubku 
** všechny zemní kotvy zhotovené v rámci zkušebního pole jsou popsány v kap. 5 
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Brněnský neogenní jíl z předmětných oblastí je dle ČSN 73 1001 klasifikován jako Jíl s velmi 
vysokou plasticitou (F8-CV) a dle ČSN EN ISO 14688 jako Jíl (Cl). Konzistence jílu je pevná, 
s hloubkou přechází do tuhé. Jíl z lokality Krasíkov – Česká Třebová je dle ČSN 73 1001 
klasifikován jako Jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou (F8 CH, CV) konzistence tuhé 
až pevné. V souladu s  ČSN EN ISO 14688 je tato zemina klasifikována opět jako Jíl (Cl). 
Průměrné hodnoty fyzikálně indexových vlastností obou typů zemin jsou shrnuty v následující 
tabulce: 

Tab. 3-2 Průměrné fyzikálně indexové vlastnosti zemin v zájmových lokalitách 

Lokalita 푤 [%] 푤  [%] 푤  [%] 퐼  [%] 퐼  [-] 

Brno 33 76,6 29,9 46,7 1,1 

Krasíkov – Česká Třebová 28,3 67,25 26,8 40,45 0,96 
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4 Matematické modelování 
V průběhu poslední třetiny 20 století došlo k výraznému nárůstu počtu aplikací numerických 
metod (např. metody konečných prvků – MKP) v oblasti analýzy geotechnických staveb. Kromě 
výpočtů konstrukcí jako celku, jsou tyto nástroje využívány také pro detailní analýzu 
a pochopení chování jednotlivých konstrukčních prvků. Uplatnění zmíněných metod lze nalézt 
např. při výpočtech plošných základů (např. Langen, 1991), velkoprůměrových pilot 
(např. Wehnert, Vermeer, 2004), pilotových základů, lamel podzemních stěn nebo sloupů 
tryskové injektáže podporovaných základovou deskou (např. Tschuchnigg, 2013) 
nebo na analýzu tahových pilot (např. Baars, Niekerk, 2000).  

V souvislosti se zemními kotvami, hřebíky a alternativně skalními svorníky je použití 
numerických metod časté při výpočtech konstrukcí jako celku – kotvených stavebních jam 
(např.  Breymannand, Schweiger, 2006), tunelových staveb (např. Janin et al., 2013), kdy jsou 
tyto prvky pouze konstrukčními částmi celé stavby. Samostatné podrobné analýzy těchto prvků 
s využitím numerických metod jsou však zřídkavé. Jednu z nejrozsáhlejších analýz zemních 
kotev s využitím metody konečných prvků v prostředí nesoudržných zemin publikoval  
Desai et al. (1986). Geometrie modelované kotvy a vytvořený prostorový matematický model je 
znázorněn na obr. 4-1 a obr. 4-2.  

 

Obr. 4-1 Geometrie modelované kotvy  
(převzato z Desai et al., 1986) 

Obr. 4-2 Sestavený matematický model 
(převzato z Desai et al., 1986) 

Táhlo a kořen kotvy jsou modelovány objemovými prvky s využitím lineárně elastického (퐿퐸) 
materiálového modelu. Pro aproximaci chování zemního prostředí byl použit elastoplastický 
konstitutivní model se zpevněním a variantně 퐿퐸 model. Relativní pohyb mezi kořenem kotvy 
a okolní zeminou je v matematickém modelu umožněn vytvořením kontaktní vrstvy konečných 
prvků s bilineárním konstitutivním modelem. Autor pro tuto vrstvu doporučuje šířku prvků 
0,01퐵 − 0,1퐵, kde 퐵 je rozměr sousedních elementů. Po dosažení Mohr-Coulombové podmínky 
porušení byla smyková tuhost těchto prvků redukována na setinu původní hodnoty. V průběhu 
zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že smyková plocha je odsazena od pláště kořene a nachází 
se tedy v rozhraní zemina – zemina. Kontaktním prvkům byly proto přiřazeny deformační 
parametry okolní zeminy. Při srovnání s měřeními bylo zjištěno, že při výpočtu pouze s 퐿퐸 
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modelem pro zeminu dochází k podhodnocení deformací v hlavě kořene kotvy o 75 až 90 %. 
Nejlepší shoda s měřením ve smyslu pracovního diagramu byla dosažena při použití 
elastoplastického konstitučního modelu v kombinaci s kontaktními prvky. Nezahrnutí linie 
kontaktních prvků do výpočtu vedlo k snížení deformace (nárůstu) tuhosti při daném zatížení. 
Výpočty s 퐿퐸 modelem poukázaly na nereálný průběh normálového a smykového napětí podél 
kořene kotvy. V průběhu výpočtu nebyl zaznamenán žádný prokluz na rozhraní táhlo – injektáž. 
Poloměr zóny ovlivnění (oblast vertikálních deformací vznikajících vlivem zatěžování kotvy) 
byl stanoven jako 30푑.  

Kim et al. (2007) zkoumal mechanismus přenosu zatížení z předepjaté zemní kotvy 
(bez vysokotlaké injektáže) v prostředí písčitých jílů pomocí rotačně symetrických modelů 
vertikální kotvy v programu ABAQUS. Pro zemní prostředí byl zvolen lineárně elastický – 
perfektně plastický konstitutivní model Drucker – Prager s neasociovanou plasticitou doplněný 
o závislost tuhosti na napětí. Táhlo a zálivka byly opět modelovány pomocí objemových prvků. 
Pro materiál zálivky byl aplikován lineárně elastický – perfektně plastický konstitutivní model. 
Rozhraní zemina – zálivka bylo modelováno perfektně plastickým Coulombovým modelem 
(k dispozici v rámci použitého programu). Maximální dosažitelné smykové napětí  휏  je funkcí 
radiálního napětí (obr. 4-3) a před jeho dosažením nedochází k žádné relativní deformaci. 
V případě rozhraní táhlo – injektáž bylo kritické smykové napětí limitováno maximální 
hodnotou 휏 =  1,9 푀푃푎 (obr. 4-4). Dalším zvýšením radiálního napětí již pak nedochází 
k nárůstu maximálního dosažitelného smykového napětí nad tuto hodnotu. Výsledky 
numerických analýz pro kotvy s taženým a tlačeným kořenem byly srovnány s výsledky 
zatěžovacích zkoušek. Lepší shody bylo dosaženo v predikci chování kotev s tlačeným kořenem.  

  

Obr. 4-3 Závislost kritického smykového napětí na 
normálovém napětí, injektáž – zálivka 

(převzato z Kim et al., 2007) 

Obr. 4-4 Závislost kritického smykového napětí na 
normálovém napětí ohraničená maximální hodnotou, 

táhlo – zálivka (převzato z Kim et al., 2007) 

Hu, Hsu (2012) využili pro zpětnou analýzu zatěžovacích zkoušek kotev v nesoudržných 
písčitých zeminách (bez vysokotlaké injektáže) program FLAC využívajícího metodu konečných 
diferencí.  Byly vytvořeny rotačně symetrické matematické modely vertikálních kotev třech 
typů: s tahovým, tlakovým a kombinovaným namáháním materiálu zálivky. Byl využit 
konstitutivní model zahrnující smykové zpevnění, změkčení a vznik objemových změn 
v průběhu smýkání (dilatance, kontraktance).  Autoři dospěli k závěru, že progresivní pokles 
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smykového napětí se nejvíc projevil v případě kotev s tahovým kořenem. Mobilizace smykového 
napětí v případě kotvy s tlakovým kořenem je rovnoměrnější, nicméně i zde dochází k jistému 
poklesu smykového napětí.  

Hurych (2012) provedl srovnání analytického řešení, které je založeno na řešení diferenciální 
rovnice osově namáhaného prvku ve winklerovském prostředí (napětí je přímo úměrné posunu) 
a řešení s využitím metody konečných prvků s LE modelem pro zeminu. Srovnání bylo 
provedeno pro homogenní podloží a podloží složené ze dvou vrstev.  

Ve většině z výše uvedených publikací byly řešeny vertikální zemní kotvy, což umožňovalo 
konstrukci rotačně symetrických modelů. Při praktických aplikacích je však často nutné 
do modelu zahrnout velké množství těchto prvků s různou geometrií (volná délka, kořenová 
délka, úhel sklonu atd.).  Hartl, Pernthaner (2002) implementovali do programu BEFE 
využívajícím metodu hraničních prvků tzv. vnořený prvek („embedded element“). Výhodou 
tohoto typu prvku je jeho nezávislost na diskretizaci okolního kontinua plošnými 
resp. objemovými prvky. Vnořený prvek reprezentující např. kořen kotvy tak lze modifikovat 
bez nutnosti opakované generace sítě konečných prvků. Obdobný prvek je použit také 
v programech řady Plaxis, kde se používá pro modelování pilot, skupin pilot a kořenů kotev. 
Detailní analýzou těchto prvků, primárně pro účely výpočtu vrtaných pilot, sekundárně pak 
pro analýzu kotev, se zaobíral Tschuchnigg (2013).  Vnořený prvek je složen z nosníkového 
prvku, vnořeného kontaktního prvku a pružiny v patě prvku (aproximující chování paty piloty). 
V místě uzlů vnořeného prvku se automaticky generují „virtuální“ uzly v příslušném objemovém 
konečném prvku (obr. 4-5).  

Napjatost ve vnořených kontaktních prvcích 풕풔풌풊풏 je pak funkcí relativní deformace dvojic uzlů 
풖풓풆풍  a tuhosti 푻풔풌풊풏. 푡  je smykové napětí ve směru osy prvku, 푡  a 푡  je pak dvojice 
normálových napětí. 푢  a 푢   ve vztahu (4-4) jsou deformace vnořeného prvku a okolní zeminy. 
Složky matice tuhosti 푻풔풌풊풏 jsou pak schematicky znázorněny na obr. 4-6. 

풕풔풌풊풏 = 푻풔풌풊풏풖풓풆풍 (4-1) 

풕풔풌풊풏 = {푡 ; 푡 ; 푡 } (4-2) 

푻풔풌풊풏 =
퐾 0 0
0 퐾 0
0 0 퐾

 (4-3) 

풖풓풆풍 = 푢 − 푢 ; 푢 − 푢 ; 푢 − 푢  (4-4) 

Vnořené kontaktní prvky se řídí MC konstitutivním modelem. Pro maximální smykovou sílu 
푡 ,  platí vztah (4-5), kde 푐  a 휑  jsou pevnostní parametry kontaktních prvků, 휎  je 
průměrné normálové napětí a 푅  je ekvivalentní průměr vnořeného prvku.   

푡 , = 휎 tan 휑 + 푐 2휋푅  (4-5) 
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Obr. 4-5 Vnořený prvek v kombinaci s 15 a 10-uzlovým 
objemovým prvkem (převzato z Tschuchnigg, 2013) 

Obr. 4-6 Tuhosti vnořeného prvku 
(převzato z Brinkgreve, Swolfs, 2007) 

Analýzu vnořeného prvku v programu Plaxis 3D Foundation pro modelování kořene kotvy 
provedli Tschuchnigg, Schweiger (2002).  

Výhodou vnořeného prvku podle Hartl, Pernthaner (2002) ve srovnání s prvkem použitým 
v programu Plaxis bylo, že kromě standardního MC modelu pro kontaktní prvek (obr. 4-7) 
obsahoval také model zahrnující povrcholový pokles smykového napětí (obr. 4-8) původně 
vyvinutý pro betonářskou výztuž. 

 
Obr. 4-7 MC model pro kontaktní prvky 

(převzato z Hartl, Pernthaner, 2002) 
Obr. 4-8 Model kontaktních prvků se změkčením 

(převzato z Hartl, Pernthaner, 2002) 

4.1 Obecný popis vytvořených matematických modelů 
Pro vlastní matematické modelování okrajových úloh zemních kotev byl využit program Plaxis 
2D ve verzích 2010 (Brinkgreve et al., 2010) až 2012 (Brinkgreve et al., 2012). Pro potřeby 
simulace triaxiální zkoušky byl dále využit program Plaxis 3D 2012 (Brinkgreve et al., 2012).   

Matematické modely zemních kotev byly vytvořeny jako rotačně symetrické (axisymetrické). 
Aby byla splněna podmínka rotační symetrie, byly kotvy modelovány jako vertikální. 
Při respektování konvence znázorněné na obr. 4-10 platí, že deformace ve směru 휃 je nulová 
a deformace ve směru  푟 a 푧 jsou nezávislé na souřadnici  휃. Jednotlivé složky vektoru poměrné 
deformace pro rotačně symetrickou úlohu pak lze zapsat pomocí vztahů (4-6) a (4-7). 

Sloan, Randolph (1982) demonstrovali, že použití 6-uzlových konečných prvků v kombinaci 
s axisymetrickou úlohou a nedostatečně hustou sítí může vést k výpočtu nadhodnocené únosnosti 
a nepřesné zatěžovací křivky kruhového plošného základu (obr. 4-9). 
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 (a) 

 
(b) 

Obr. 4-9 Vliv hustoty sítě (a) a typu konečného prvku (b) (převzato ze Sloan, Randolph, 1982) 

Z tohoto důvodu byly v konečné podobě matematických modelů použity 15-uzlové 
izoparametrické trojúhelníkové konečné prvky. Výjimku z důvodu extrémní časové náročnosti 
výpočtů tvořily pouze modely prezentované v kap. 4.5.2, kde byly použity 6-uzlové prvky, avšak 
v kombinaci s vysokou hustotou diskretizace v blízkosti kořene (podrobněji bude popsáno 
v rámci zmíněné kapitoly). Vlivu typu konečného prvku a hustoty sítě konečných prvků je 
věnována kap. 4.3.  

Pro modelování rozhraní injektáž – zemina jsou použity izoparametrické kontaktní prvky       
(obr. 4-11) s volitelnou virtuální tloušťkou, resp. faktorem virtuální tloušťky. Skutečná tloušťka 
kontaktních prvků je nulová, virtuální tloušťka slouží k ovlivnění jejich tuhosti. 

휀 = −
휕푢
휕푟 ; 휀 = −

휕푣
휕푧 ; 휀 = −

푢
푟  (4-6) 

훾 = −
휕푣
휕푟 −

휕푢
휕푧 ; 훾 = 훾 = 0 (4-7) 

 

  
 

Obr. 4-10 Konvence souřadných os v axisymetrické úloze 
(převzato z Potts, Zdravkovic, 2001) 
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Kontaktní prvky umožňují modelování elastického prokluzu jak ve směru tangenciálním 훿  
(4-8), tak kolmém δ  (4-9) na působící zatížení, kde 휏 a 휎 jsou tangenciální resp. normálové 
napětí, 퐾  a 퐾  jsou smyková a normálová tuhost kontaktního prvku.  

훿 =
휏

퐾 =
휏푡
퐺  (4-8) 

훿 =
휎

퐾 =
휎푡

퐸 ,
 (4-9) 

Tuhost kontaktních prvků (4-10), (4-11) je funkcí smykového modulu 퐺 , oedometrického 
modulu 퐸 ,  a virtuální tloušťky 푡 , která tak přímo ovlivňuje deformační chování kontaktního 
prvku.  

퐾 =
퐸 ,

푡      (4-10) 

퐾 =
퐺
푡  (4-11) 

Smykový modul kontaktního prvku je vztažen k smykovému modulu okolní zeminy pomocí 
redukčního faktoru 푅 : 

퐺 = 푅 퐺  (4-12) 

Pro popis chování kontaktního prvku je využit lineárně elastický perfektně plastický 
konstitutivní model. Elastické chování (závislost elastického prokluzu na napětí) je řízeno vztahy 
popsanými výše. Splněním podmínky (4-13) je dosažena ideálně plastická větev pracovního 
diagramu – při zvětšující se relativní deformaci již nedochází k dalšímu zvyšování napětí.  

|휏| = −휎 tan 휑´ + 푐´  (4-13) 

Pevnost kontaktního prvku (푐´ ,  tan 휑´ ) je funkcí pevnosti okolní zeminy (푐´, tan 휑´) 
a redukčního faktoru 푅  (4-14), (4-15). Redukční faktor 푅  je závislý na typu materiálu 
v kontaktu se zeminou a zohledňuje oslabení tohoto kontaktu ve srovnání s kontaktem zemina – 
zemina. 

푐´ = 푅 푐´ (4-14) 

tan 휑´ = 푅 tan 휑´ (4-15) 

Zde je nutné poznamenat, že parametr 푅  ovlivňuje kromě pevnostních parametrů (4-14), 
(4-15) také tuhost kontaktního prvku (4-12). Ukončení kontaktních prvků v hlavě a patě kořene 
kotvy bylo nutné upravit na základě doporučení podle H. Van Langen (1991) z důvodu částečné 
eliminace výkyvů napětí v rohových oblastech. Táhlo kotvy bylo modelováno pomocí 
objemových prvků.  
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Novou funkcionalitou dostupnou od programové verze Plaxis 2D 2012 je možnost použití 
residuální pevnosti kontaktního prvku pomocí parametru 푅 , . Po dosáhnutí smykové 
pevnosti kontaktního prvku, která je funkcí 푅 , dochází v následujícím kroku k poklesu 
napětí na hodnoty odpovídající residuálním pevnostním parametrům podle vztahu (4-16) 
a (4-17). Vliv kontaktních prvků je podrobně analyzován v kap. 4.3.3. 

푐´ , = 푅 , 푐´  (4-16) 

tan 휑´ , = 푅 , tan 휑´  (4-17) 
 

 

Obr. 4-11 Kontaktní prvky pro 6 - uzlové a 15 - uzlové konečné prvky používané 
programem Plaxis 2D (převzato z Brinkgreve et al., 2012) 

Ve většině připravených modelů bylo zatěžování prováděno přes deformační okrajovou 
podmínku v hlavě kotvy. Jednotkové zatížení bylo zvyšováno přes přírůstkový násobitel. 
Aby bylo možné výsledky jednotlivých výpočtů co možná nejlépe srovnávat, byl iterační proces 
nastaven manuálně tak, že předepsaný přírůstek deformace byl v průběhu výpočtu konstantní. 
Základní geometrické varianty sestrojených modelů jsou znázorněny na obr. 4-12. V základní 
variantě matematického modelu (obr. 4-12a) bylo uvažováno pouze s neinjektovanou zónou 
zálivky v kotevní délce táhla. Tento typ modelu byl použit pro analýzu základních ovlivňujících 
faktorů (kap. 4.3). Ve druhém typu modelu (obr. 4-12b) byla modelována injektovaná zóna 
zálivky v kotevní délce táhla. Modely druhého typu byly využity jak pro rozbor vlivu zvoleného 
způsobu modelování procesu VTI (kap. 4.4.1), tak pro případovou studii zatěžovací zkoušky 
kotvy (kap. 4.5.2), ve které bylo zabráněno průniku cementové směsi do oblasti volné délky 
táhla. V poslední variantě (obr. 4-12c) byla modelována jak injektovaná zóna zálivky v kotevní 
délce táhla, tak neinjektovaná zóna zálivky ve volné délce táhla. Poslední varianta 
matematického modelu byla použita pro případovou studii prezentovanou v kap. 4.4.2. Toto 
geometrické uspořádání představuje v současnosti standardní typ zemní kotvy prováděný v ČR 
a SR. Rozdíly zde vznikají především ve způsobu provádění tlakové injektáže. 
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(a) (b) (c)  

Obr. 4-12 Základní typy sestrojených modelů 

4.2 Použité konstitutivní modely a kalibrace vstupních parametrů 
V disertační práci byly pro aproximaci chování zemního prostředí použity 2 konstitutivní 
modely: 

 Mohr – Coulomb model (푀퐶 model), 
 Multilaminate Model for Stiff Soils (푀퐿푆푀 model). 

Podrobnější popis zmíněných konstitutivních modelů bude uveden v následujících kapitolách. 
Nedostatkem standardně používaných materiálových modelů je fakt, že nepostihují povrcholové 
smykové změkčování geomateriálů a nelze je tedy přímo použít pro analýzu progresivního 
porušování kotev s dlouhými kořenovými délkami. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k využití 
푀퐿푆푀 modelu speciálně určeného pro popis vrcholového chování překonsolidovaných 
soudržných zemin.  

Pro materiál zálivky byly využity 3 materiálové modely: 

 Lineárně elastický konstitutivní model (퐿퐸 model), 
 Mohr – Coulomb model (푀퐶 model), 
 Shotcrete model (푆퐻 model). 

푀퐶 model byl použit z důvodu možnosti omezení tahové pevnosti materiálu dodatečnou plochou 
plasticity. Důsledky omezení tahové pevnosti zálivky jsou podrobně popsány v kap. 4.6.1.  
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Použití 푀퐶 modelu představuje kvalitativní posun v aproximaci chování materiálu zálivky. 
Při reálném chování tahově namáhaného prvku s výztuží umístěnou v jeho ose však dochází 
k iniciaci tahových trhlin v materiálu zálivky (např. Khalfallah, Guerdouh, 2014). Pro potřeby 
reálnější predikce chování materiálu zálivky v tahovém oboru zatížení byl proto využit 푆퐻 
model. Jde o nový materiálový model používaný primárně pro obezdívky (stříkaný beton) 
tunelových staveb.   

Pro materiál táhla kotvy byl použit 퐿퐸 model – ve výpočtech se nepředpokládá dosažení meze 
kluzu lan tvořících táhlo modelovaných kotev.  

Podrobnější popis jednotlivých materiálových modelů spolu se stanovením hodnot jejich 
vstupních parametrů je uveden v následujících kapitolách (4.2.1– 4.2.4). 

4.2.1 Mohr – Coulomb model   
푀퐶 model patří do skupiny lineárně elastických – perfektně plastických konstitutivních modelů. 
Základní charakteristiky 푀퐶 modelu jsou schematicky znázorněny na obr. 4-13. Celkový 
přírůstek složek vektoru složek poměrné deformace se skládá z elastické a plastické složky 
(4-18). Přírůstek elastické poměrné deformace se řídí standardním Hookovým zákonem 
definovaným modulem pružnosti 퐸 a Poissonovým číslem 휈.  

풅휺 = 풅휺풆 +  풅휺풑 (4-18) 

Přírůstek složek vektoru plastické poměrné deformace je řízen zákonem tečení - „flow rule“ 
(4-19), kde 푑휆 je plastický multiplikátor definující velikost přírůstku plastické deformace, 푔 je 
funkce plastického potenciálu. Parciální derivace funkce plastického potenciálu podle napětí 
(gradient) udává směr přírůstku plastické deformace. 

풅휺풑 = 휆
휕푔(흈)

휕흈  (4-19) 

 

 
(a) (b) 

Obr. 4-13 Pracovní diagram, MC podmínka porušení v 푝 − 푞 rovině 
(převzato z Wehnert, Vermeer, 2004) 

Funkce plochy plasticity 푓 (4-20) je definována pomocí standardních pevnostních parametrů 
zemin 푐´ a 휑´. Model je formulován s využitím principu neasociované plasticity, funkce 
plastického potenciálu je definována vztahem (4-21), kde 휓 je úhel dilatance zeminy. 
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푓 =
1
2

(휎 ´ − 휎 ´) +
1
2

(휎 ´ + 휎 ´) sin 휑 ´ − 푐 cos 휑´ (4-20) 

푔 =
1
2

(휎 ´ − 휎 ´) +
1
2

(휎 ´ + 휎 ´) sin 휓 − 푐 cos 휓 (4-21) 

푀퐶 model je v základní variantě definován následujícími parametry: 

- Efektivní úhel vnitřního tření 휑´, 
- Efektivní koheze 푐´, 
- Úhel dilatance 휓,  
- Poissonovo číslo 휈, 
- Youngův modul pružnosti 퐸. 

4.2.2 Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils 
Aplikace konstitutivních modelů standardně používaných pro numerické řešení geotechnických 
úloh nezahrnuje větev změkčení („strain softening“) pracovního diagramu zeminy. Tím není 
možné jev progresivního porušování ve výpočtech postihnout. Pro podrobnou analýzu tohoto 
jevu byl použit konstitutivní model „Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils“ - 푀퐿푆푀 
(Schädlich, 2012).  

푀퐿푆푀 model je založen na představě, že chování materiálu může být formulováno na určitém 
počtu kontaktních (integračních nebo lokálních) rovin s různou orientací. Celková odezva 
materiálu na předepsané zatížení je pak získána sumací příspěvků všech lokálních rovin. 
Orientace každé lokální roviny je dána normálovým vektorem ni a dvěma tečnými vektory si, ti 

(obr. 4-14).  

Celkový (globální) vektor přírůstku napětí d´  (4-22) je transformován přes transformační 
matici do vektoru lokálních napětí di´ (4-23), který obsahuje tři složky (jednu normálovou a dvě 
smykové). Transformační matice je závislá na orientaci každé lokální roviny.  

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 4-14 Kontaktní roviny, kterých pozice je definována jedním normálovým a dvěma 
tečnými vektory (převzato ze Schweiger, Schuller, 2003) 
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풅흈´ = 푑휎 , 푑휎 , 푑휎 , 푑휏 , 푑휏 , 푑휏  (4-22) 

풅흈풊´ = (푻풊)푻 ∙ 풅흈´ = 푑휎 , 푑휏 , 푑휏  (4-23) 

Vektor lokálních poměrných deformací d  je vypočten aplikací konstitutivního modelu na každé 
lokální rovině. Následně je aplikována zpětná transformace z lokální na globální úroveň 
s využitím principu virtuální práce (Scharinger, 2007; Schädlich, 2012). Zpětnou transformaci 
lze zapsat vztahem (4-24), kde 푤  je váhový faktor pro každou integrační rovinu. Váhový faktor 
lze definovat jako poměr plochy výseče příslušící dané lokální rovině a celkové plochy 
imaginární koule.  

풅휺 = 푑휀 , 푑휀 , 푑휀 , 푑훾 , 푑훾 , 푑훾 ≈ 3 (푻풊 ∙ 풅휺풊 ∙ 푤 ) (4-24) 

푀퐿푆푀 model použitý v práci vychází z modelů Wiltafsky (2003) a Scharinger (2007), které byly 
použitelné pro normálně konsolidované jíly. Elastická oblast v rámci každé kontaktní roviny je 
ohraničena třemi plochami plasticity (obr. 4-15): objemová plocha plasticity 푓 , smyková 
plocha plasticity 푓  a funkce 푓  limitující tahovou pevnost materiálu.  Pro objemovou plochu 
plasticity a plochu plasticity limitující tahovou pevnost je využit koncept asociované plasticity, 
zákon tečení založený na konceptu neasociované plasticity je pak aplikován pro smykovou 
plochu plasticity.  

 

Obr. 4-15 Plochy plasticity a plocha porušení v zobrazení 휎 –  휏 
(převzato z Scharinger, 2007) 

První modifikace 푀퐿푆푀 modelu k použití pro zeminy s vrcholovým chováním byly provedeny 
Galavim (2007). V průběhu změkčování materiálu dochází k lokalizaci – soustředění poměrné 
deformace do tenkého pásku („shear band“) a řešení je významně ovlivněno hustotou sítě 
konečných prvků.  Pro překonání tohoto vlivu byla do modelu zahrnuta regularizační technika 
(tzv. „non-local approach“). Do poslední modifikace 푀퐿푆푀 modelu (Schädlich, 2012) byla dále 
zahrnuta Hvorslevova plocha fHV ohraničující vrcholovou smykovou pevnost zemin (4-25).  

푓 = 휏 + 휎´ tan 휑´ + 푐´ 휎´ = 0 (4-25) 
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Pozice Hvorslevové plochy v prostoru 휎 − 휏 normalizovaným ekvivalentním napětím 휎´  je 
zobrazena na obr. 4-16. Pozice Hvorslevové plochy je definována svým sklonem 휑´  
a průsečíkem objemové plochy plasticity a linií kritických stavů (CSL). Parametr 푐´  (průsečík 
Hvorslevové plochy a vertikální osy) proto netvoří vstupní parametr konstitutivního modelu. 

 
(a)                                                            (b) 

Obr. 4-16 Pozice Hvorslevové plochy vrcholových smykových pevností 풇푯푽 (a), definice 
ekvivalentního napětí 흈´풏풆 (b) (převzato ze Schädlich, 2012) 

Aby se předešlo závislosti průběhu změkčení na síti konečných prvků, je v konstitutivním 
modelu využita regularizační technika. Nelokální ekvivalentní poměrná deformace je získána 
váženým průměrem lokálních poměrných deformací v oblasti s předem definovanou velikostí 
(poloměrem). Váhová funkce 휔(푟) zohledňuje zmenšující se vliv integračních bodů, které jsou 
dál od bodu, ve kterém je nelokální poměrná deformace počítaná. Běžně se jako váhová funkce 
používá Gaussova distribuční funkce. Galavi (2007) zavedl vlastní distribuční funkci (obr. 4-17).  
 

 

Obr. 4-17 Tvar váhové funkce vychází z Gaussovy funkce (hustota pravděpodobnosti 
normálního rozdělení) a funkce navržené Galavim (2007)  

Výhodou této váhové funkce je, že nelokální poměrná deformace počítaná v určitém integračním 
bodě je nezávislá na lokální poměrné deformaci v tomto bodě. V okrajových úlohách 
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prezentovaných v této práci je využita distribuční funkce podle Galavi (2007), nicméně 
v průběhu kalibrace vstupních parametrů byl analyzován vliv obou funkcí. 

푀퐿푆푀 model je definován 11 vstupními parametry:  

- referenční edometrický modul 퐸 ,  
- Youngův modul pružnosti pro odtížení – opětovné přitížení 퐸 ,  
- Poissonovo číslo pro odtížení – opětovné přitížení 휈 ,  
- parametr regulující smykové zpevňování zeminy 퐴 ,  
- úhel vnitřního tření v kritickém stavu 휑´ ,  
- úhel sklonu Hvorslevové plochy 휑´ ,  
- počáteční překonsolidační napětí 휎´ ,  
- referenční napětí 푝 ,  
- exponent 푚 ovlivňující závislost deformačních parametrů na napětí,  
- faktor ℎ  ovlivňující rychlost změkčení   
- faktor vnitřní délky 푙 .  

Detailní popis konstitutivního modelu je možné nalézt v Schädlich (2012). 

4.2.3 Stanovení vstupních parametrů konstitutivních modelů zemin 
Pro brněnské neogenní jíly byla provedena kalibrace vstupních parametrů pro konstitutivní 
modely 푀퐶 a 푀퐿푆푀. Z laboratorních zkoušek byly pro účely kalibrace využity výsledky tří 
triaxiálních zkoušek CIUP (Svoboda et al., 2010). V první fázi byl vzorek konsolidován 
při zvoleném konsolidačním napětí (275, 500 a 750 kPa) a poté smýkán, přičemž byla měřena 
úroveň pórových tlaků. To umožnilo stanovení jak totálních, tak efektivních drah napětí. 
Pro prvotní stanovení vstupních parametrů MC modelu byla použita aplikace SoilTestLab, která 
je součástí programu Plaxis. Výchozí hodnoty vstupních parametrů byly dále optimalizovány 
inverzní analýzou hluboké stavební jámy Technologického centra Tunelu Dobrovského v Brně 
(Chalmovský, 2012). V tabulce tab. 4-1 jsou pak pro 푀퐶 model uvedeny konečné sady 
parametrů.  

Tab. 4-1 Vstupní parametry brněnského jílu pro MC model 

 
휑´

[o] 

푐´ 

[kPa] 

퐸  

[kPa] 

휈 

[-] 

Jíl – Brno 
푀퐶 

24 6  

Získání vstupů pro 푀퐿푆푀 bylo výrazně komplikovanější. Vstupní parametry ovlivňující 
zpevňování materiálu byly kalibrovány na úrovni napěťového bodu s využitím aplikace 
SoilTestLab. Získání parametrů ovlivňujících smykové změkčení na úrovni napěťového bodu 
není možné. Lokalizace přetvoření do smykového pásku vytváří uvnitř vzorku nehomogenitu. Je 
proto nutné modelovat danou zkoušku jako celek. Byly vytvořeny rovinně deformační modely 
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biaxiálního testu a prostorový model triaxiálního testu s reálným rozměrem vzorku. Pro účely 
kalibrace parametrů pro brněnský neogenní jíl byly opět použity výsledky třech CIUP zkoušek.  

Parametry ovlivňující zpevňování materiálu jsou pro brněnský neogenní jíl uvedeny v tab. 4-2. 
Srovnání mezi numerickou simulací na úrovni napěťového bodu a měřenými daty v podobě 
푞 − 휀  závislostí a efektivních drah napětí je provedeno na obr. 4-18. Jak již bylo zmíněno 
dříve, změkčování materiálu nemůže být modelováno na úrovni napěťového bodu. V tomto 
stupni kalibrace bylo proto uvažováno jenom s částí výsledků zkoušek, kdy docházelo 
ke zpevnění.  

Tab. 4-2 Kalibrované vstupní parametry ovlivňující zpevňování materiálu 

 
휑´  

[o] 

휑´  

[o] 

퐸  

[kPa] 

퐸  

[kPa] 

휈  

[-] 

퐴  

[-] 

휎´  

[kPa] 
푝´  
[kPa] 

푚 

[-] 

Jíl – Brno 
푀퐿푆푀 

20 16 1200 8000 0.2 15 1800 1000 0.55 

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 4-18 Závislost napětí – poměrná deformace (a) a efektivní dráhy napětí (b) 

Změkčování materiálu je v 푀퐿푆푀 modelu řízeno dvěma parametry: faktor ℎ  ovlivňující 
rychlost změkčení pro daný přírůstek poměrného přetvoření a faktor vnitřní délky 푙  určující 
velikost (poloměr) oblasti, ve které dojde k regularizaci poměrného přetvoření v průběhu 
změkčování. Lze tedy říci, že faktor 푙  ovlivňuje tloušťku smykového pásku.  Faktor vnitřní 
délky 푙  je závislý na velikosti zrn zeminy. Podle Galavi (2007) by faktor vnitřní délky 푙  měl 
být rovný nebo větší než délka konečného prvku. Faktor by měl být dále upraven tak, aby byl 
počet napěťových bodů uvažovaných pro regularizaci v určitém místě minimálně 100 
(Schädlich, 2012). Uvedené požadavky na oblast regularizace vedou k velmi jemné síti a zvyšují 
tak výpočtovou náročnost praktických okrajových úloh. Pro převedení kalibrované rychlosti 
změkčení z numerické simulace laboratorní zkoušky do praktické okrajové úlohy lze použít 
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škálování změkčení (pozn. doslovný překlad ze „softening scaling“). Tento proces vychází 
z faktu, že míru změkčení lze regulovat poměrem  ℎ /푙 . Pro výpočty zde provedené je 
použit poměr ℎ /푙 = 32000. V reálné okrajové úloze je možné faktor vnitřní délky 푙  
přizpůsobit vytvořené síti prvků podle výše uvedených doporučení. Parametr ℎ  se pak upraví 
tak, aby byl zachován požadovaný poměr těchto dvou parametrů. V prvním kroku kalibrace 
těchto parametrů byly vytvořeny rovinně deformační modely biaxiálních testů, kde byl ověřován 
vliv vstupních parametrů, vliv výšky vzorku atd.  Ve druhém kroku bylo přistoupeno k vytvoření 
3D modelu konvenční triaxiální zkoušky v programu Plaxis 3D 2012. Seznam výpočetních 
kroků je shrnut v tab. 4-3. Srovnání výsledků výpočtů a výsledku triaxiální zkoušky se            
휎 =  275 푘푃푎 je provedeno na obr. 4-19. 

Tab. 4-3 Seznam výpočtů pro kalibraci parametrů 푴푳푺푴 modelu ovlivňujících smykové změkčování 

ID Typ 
výpočtu 

ℎ  

[-] 

푙  

[m] 

ℎ /푙  

[1/m] 

1 Biax 2D 36 0.0045 8000 

2 Biax 2D 108 0.0045 24000 

3 Biax 2D 144 0.0045 32000 

4 Triax 3D 272 0.0085 32000 
 

 

Obr. 4-19 Kalibrace parametrů ovlivňujících smykové změkčení materiálu 

Ze srovnání je patrné, že rychlost změkčování roste s rostoucím poměrem ℎ /푙 . Dále je 
zřejmé, že výsledky z výpočtu s 3D modelem triaxiální zkoušky odpovídají měřením více, 
než výsledky z 2D modelů biaxiální zkoušky. Pro výpočet okrajové úlohy zatěžování zemní 
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kotvy byl proto použit poměr ℎ /푙 = 32000. Výsledek jedné ze simulací triaxiální 
zkoušky v podobě deformované sítě konečných prvků, smykové poměrné deformace a celkové 
deformace je znázorněn na obr. 4-20. Je zde dobře patrná koncentrace poměrné smykové 
deformace do smykového pásku.  

   

(a)                  (b)               (c) 

Obr. 4-20 3D simulace triaxiální zkoušky – deformovaná síť prvků (a), 
smykové poměrné deformace (b), celkové deformace (c) 

V průběhu procesu kalibrace bylo zjištěno, že rozměr (výška) vzorku má výrazný vliv 
na rychlost změkčování. Vliv velikosti vzorku na rychlost změkčení je mnohem lépe ozřejměn 
v betonových konstrukcích než v geotechnice (např. Jansen, Shah, 1997;  Del Viso et al., 2008). 
Na obr. 4-21 jsou znázorněny výsledky zatěžovací zkoušky betonových válců s různými výškami 
vyrobené ze standardního (a) a vysokopevnostního betonu (b). S rostoucí výškou vzorku roste 
rychlost změkčování. V extrémní situaci dochází k tzv. „snap – back“ jevu, kdy se v průběhu 
změkčování deformace zmenšuje.   

  
(a) (b) 

Obr. 4-21 Vliv výšky na pracovní diagram vzorků vyrobených ze standardního (a) a 
vysokopevnostního (b) betonu (převzato z Jansen, Shah, 1997) 
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Pro podrobnější analýzu tohoto jevu byly vytvořeny tři modely biaxiálního testu s různou výškou 
vzorku: 1m, 0.44m a 0.074m, který zároveň představuje reálný rozměr vzorku. Studie byla 
provedena pro vysoce překonsolidovaný jíl z oblasti Pietrifitta. Vstupní parametry pro 푀퐿푆푀 
model byly převzaty z Schädlich (2012). Poměr ℎ /푙  byl 800. Detaily provedených 
výpočtů jsou shrnuty v tab. 4-4. Pro vzorky s větší výškou byla rychlost poklesu napětí 
v závislosti na normalizované vertikální deformaci výrazně vyšší (obr. 4-22).  

Tab. 4-4 Seznam provedených výpočtů – vliv výšky vzorku 

ID 
Výška 

[mm] 
Šířka 
[mm] 

푅  * 

[-] 

푙  

[m] 

푙  

[m] 

ℎ  

[-] 

ℎ 푙⁄  

[-] 

A 1000 500 13.81 0.042 0.05 40 800 

B 444 222 6.0 0.018 0.02 16 800 

C 74 38 1.0 0.0043 0.0045 3.6 800 

C1 74 38 1.0 0.0043 0.0045 48.65 10 811 

*poměr nárůstu výšky vzorku 
 

 

Obr. 4-22 Normalizovaný pracovní diagram 

Rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny rozdílnou pružnou deformací vzorku vznikající 
v důsledku odtížení materiálu nad a pod smykovou plochou v průběhu koncentrace deformací 
do smykového pásku.  
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Na základě tohoto předpokladu a předpokladu nepřímé úměry mezi ℎ /푙  a výškou vzorku 
퐻 byl pro model s výškou vzorku 74 mm proveden dodatečný výpočet (C1 v tab. 4-4) 
s upraveným poměrem ℎ /푙  podle následujícího vztahu: 

ℎ 푙⁄ = ℎ 푙⁄ (퐻 퐻⁄ ) 

ℎ 푙⁄ = 800(1000 74⁄ ) = 10 811 
(4-26) 

Rychlost změkčování pro takto zvýšený poměr ℎ /푙  je pak téměř totožná s výpočtem 
s výškou vzorku  퐻 = 1,0 푚. Pro praktickou aplikaci parametrů ovlivňujících změkčení 
materiálu je tedy nejvhodnější provádět kalibraci na modelech s reálným rozměrem vzorku 
nebo použít korekci poměru  ℎ /푙 . 

Z důvodu porušení vzorku v průběhu jeho odebírání (např. Santagata, Germaine, 2005;  
DeGroot, Landon, 2005) jsou deformační parametry odvozené z laboratorních zkoušek obvykle 
mnohem nižší než parametry in-situ. Youngův modul pružnosti při odtížení – opětovném 
přitížení byl proto upraven na hodnotu 퐸 = 36170 kPa, což je hodnota použitá 
pro materiálový model Hardening Soil Model (např. Schanz et al., 1999) a verifikována 
zpětnými analýzami hlubokých stavebních jam v brněnských neogenních jílech (Miča et al., 
2012). Deformační parametry  퐸  a 퐸  však ovlivňují také pozici Hvorslevové plochy (4-25) 
vrcholových smykových pevností – ekvivalentní normálové napětí 휎´  (4-27) je funkcí poměru 
těchto deformačních parametrů: 

휎´ = − |휎´ | +
3퐸
퐸

(1 − 2휈 )(|휎´ | − |휎´ | )  (4-27) 

Výpočet odvodněné triaxiální zkoušky s prvotními hodnotami obou modulů (퐸 퐸 = 6,67) 
byl proto doplněn dalšími dvěma výpočty podle tab. 4-5. Na obr. 4-23 jsou pak znázorněny 
výsledky simulované odvodněné triaxiální zkoušky.  

Tab. 4-5 Seznam provedených výpočtů – vliv poměru deformačních parametrů 

ID 
퐸  

[kPa] 

퐸  

[kPa] 
퐸 /퐸  

B 8000 1200 6,67 

B-1 36170 5425 6,67 

B-2 36170 11860 3,05 

 



 

Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách  
Disertační práce; Ing. Juraj Chalmovský; 2016  59 

Je zřejmé, že dodržením poměru obou deformačních charakteristik (výpočty B a B-1) je 
zachována vrcholová hodnota smykového napětí – pozice Hvorslevové plochy při současném 
zvýšení tuhosti odezvy materiálu. V dalších výpočtech s 푀퐿푆푀 modelem je proto uvažováno 
s 퐸 = 36170 푘푃푎 a 퐸 = 5425 푘푃푎. Průvodním jevem zvýšení tuhosti je také nárůst 
rychlosti změkčování (výpočet B-1). Matematicky je tento jev v rámci konstitutivního modelu 
dán vztahem pro výpočet poklesu překonsolidačního napětí 휎´∗  (4-28). 휀 ,

∗  je nelokální 
poměrná deformace v rámci i-té integrační roviny při dosáhnutí vrcholové smykové pevnosti, 
konstanta K v tomto vztahu je pak funkcí obou deformačních charakteristik (4-29). 

 

Obr. 4-23 Vliv změny poměru deformačních charakteristik 

  

휎´∗ = − −(휎´ ) + 퐾
(푚 − 1)

푝
ℎ 휀∗ − 휀 ,

∗  (4-28) 

퐾 =
3

푝 1
퐸

+ 3(1 − 2휈)
퐸

 
(4-29) 

V části realizovaných numerických výpočtů byly v kombinaci s 푀퐶 modelem použity vrcholové 
hodnoty parametrů smykové pevnosti brněnského jílu (tab. 4-6). Je zde ale potřeba zdůraznit, 
že aproximace vrcholových smykových pevností lineární závislosti je platná jenom v určitém 
oboru napětí, protože čára vrcholových smykových pevností není v nenormovaném zobrazení 
휎 − 휏 lineární – vrcholové parametry smykové pevnosti jsou závislé od počátečního stavu 
(např. ve formě čísla pórovitosti zeminy). Vzhledem k předpokladu, že vlivem VTI dochází 
ke zvyšování radiálního napětí v okolí kořene a také vzhledem na dostupné laboratorní zkoušky, 
byly parametry vrcholové smykové pevnosti kalibrovány pro interval normálového napětí 
200 až 400 kPa. 
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Tab. 4-6 Parametry vrcholové smykové pevnosti pro interval normálového napětí 200 až 400 kPa 

 
휑  

[o] 

푐  

[kPa] 

Jíl – Brno 
vrcholové par. 14 90 

Na obr. 4-24 je provedeno srovnání Mohr-Coulombové linie porušení sestavené z parametrů 
uvedených v tab. 4-6 s vrcholovými smykovými pevnostmi ze 4 smykových krabicových 
zkoušek (휎 = 50, 100, 200, 400 푘푃푎). Potvrzuje se zde nelineární charakter obalové čáry 
vrcholových smykových pevností. Naměřené hodnoty vrcholových smykových pevností 
ze zkoušek s 휎 = 50, 100 푘푃푎 jsou nižší, než hodnoty odpovídající Mohr-Coulombové linii 
porušení sestavené z výsledků zkoušek pro 휎 = 200, 400 푘푃푎.  

 

Obr. 4-24 Vrcholová smyková pevnost: aproximace versus 
výsledek měření ze smykové krabicové zkoušky 

Těžiště disertační práce je zaměřeno na analýzu kotev v prostředí brněnských neogenních jílů. 
Pro zemní kotvy sestrojené v lokalitě Třebovice byl využit pouze 푀퐶 model se vstupními 
parametry (tab. 4-7) stanovenými na základě dostupných technických zpráv                                  
a inženýrsko-geologických průzkumů.  

Tab. 4-7 Vstupní parametry jílu z lokality Třebovice pro 푴푪 model 

 
휑´

[o] 

푐´ 

[kPa] 

퐸  

[kPa] 

휈 

[-] 

Jíl – Třebovice MC 19 8  
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4.2.4 Konstitutivní modely pro materiál injektáže   
Otázka vhodné volby konstitutivního modelu pro strukturní prvky bývá v matematických 
modelech často opomíjena. Pro aproximaci chování materiálu těchto prvků se v naprosté většině 
používá lineárně elastický konstitutivní model (퐿퐸) a to jak pro osově, tak ohybem namáhané 
prvky. Je zřejmé, že při použití 퐿퐸 modelu nemůže dojít k poruše a materiál si navíc zachovává 
konstantní tuhost bez ohledu na úroveň přetvoření. Určitým krokem vpřed je použití Mohr-
Coulombova modelu (푀퐶), ve kterém lze ohraničit tahovou pevnost materiálu (tzv. „tension cut 
off“ - 푇퐶푂). Po dosažení této hranice však dochází k okamžitému poklesu modulu pružnosti 
na nulovou hodnotu a zároveň je napětí v materiálu za předpokladu dalšího zatěžování rovné 
hodnotě 푇퐶푂. Aproximace chování je tedy u obou modelů značně zjednodušená. Z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno k aplikaci nového konstitutivního modelu (푆퐻) primárně vyvíjeného 
pro ostění tunelových staveb ze stříkaného betonu (Schädlich, Schweiger, 2014). Výhodou 
tohoto modelu je zahrnutí tahového změkčení, tedy poklesu napětí po dosažení tahové pevnosti. 
Pokles tahového napětí je ve skutečnosti spojen s inicializací a šířením tahových trhlin. 
Schematicky je rozdíl všech tří alternativ znázorněn na obr. 4-25. 

Pevnost materiálu je v tomto konstitutivním modelu limitována Mohr-Coulombovou podmínkou 
porušení 퐹  pro tlakové zatížení a plochou porušení 퐹  pro oblast tahového zatížení (obr. 4-26). 
Zpevnění a následné změkčení je v modelu zavedeno jak pro tahové, tak tlakové zatížení. 
Regularizace v průběhu změkčení je řízena ekvivalentní délkou 퐿  (závisí na velikosti 
konečného prvku) a lomovou energií 퐺 . Do dosáhnutí tahové pevnosti 푓  se model chová 
elasticky, průběh následného tahového změkčení je řízen vztahem (4-30), kde 퐻  je parametr 
změkčení a 푓  je reziduální tahová pevnost normalizovaná tahovou pevností 푓  (4-31). 

 

Obr. 4-25 Odezva materiálu při tahovém zatížení 
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푓 = 푓 (1 + (푓 − 1)퐻 ) (4-30) 

푓 =
푓
푓  (4-31) 

Poměrné plastické přetvoření odpovídající stavu, kdy je dosaženo residuální hodnoty tahové 
pevnosti se pak spočítá podle vztahu (4-32). Normovaná závislost mezi napětím a parametrem 
změkčení 퐻  je znázorněna na obr. 4-27. 

휀 =
2퐺

(1 + 푓 )푓 퐿  (4-32) 

 

 
 

 
 

Obr. 4-26 Plochy plasticity a plocha porušení v 
zobrazení  –   

(převzato z v Schädlich, Schweiger, 2014) 

Obr. 4-27 Normovaná závislost tahové napětí – 
poměrná deformace  

(převzato z v Schädlich, Schweiger, 2014) 

Základní varianta modelu (bez zahrnutí časového vývoje pevnostních a deformačních vlastností) 
je definována celkem 11 vstupními parametry: 

- Youngův modul pružnosti (28-denní) 퐸 , 
- Tahová pevnost 푓 , 
- Normovaná residuální pevnost v tahu 푓 , 
- Lomová energie v tahu 퐺 , 
- Poissonovo číslo 휈, 
- Sklon Mohr-Coulombové plochy porušení 휑 , 
- *Lomová energie v tlaku 퐺 , 
- *Pevnost v prostém tlaku 푓 , 
- *푓 , 푓 , 푓  – normované hodnoty napětí definující pracovní diagram při 

tlakovém zatížení.  
*tyto parametry nejsou v oblasti tahového zatížení relevantní   
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Další informace o významu jednotlivých parametrů lze nalézt např. v Schädlich et al. (2014). 
Vstupní parametry modelu definující jak oblast tlakového, tak tahového namáhání jsou uvedeny 
v tab. 4-8. Vstupní parametry byly zvoleny po konzultaci s autorem a uživateli materiálového 
modelu. Hodnota tahové pevnosti 푓  je totožná s hodnotou 푇퐶푂 (푀퐶 model).  

Tab. 4-8 Vstupní parametry pro 푺푯 model 

푓  

[MPa] 

푓  

[kPa] 

퐸  

[GPa] 

휈 

[-] 

푓  

[-] 

푓  

[-] 

푓  

[-] 

퐺  

[kNm] 

푓  

[-] 

퐺  

[kNm] 

휑  

[o] 

8.0 800 15 0.2 0.15 0.95 0.1 8 0.05 0.05 37 

4.3 Základní aspekty matematického modelování zemních kotev 
V úvodní etapě matematického modelování okrajové úlohy zemní kotvy byly formou 
parametrických studií analyzovány následující faktory: hustota sítě konečných prvků, typ 
konečného prvku, kontaktní prvky a jejich smyková pevnost a náhrada kontaktních prvků 
vrstvou plošných prvků. Cílem bylo stanovit relativní vliv změny těchto činitelů na výpočetní 
výsledky tak, aby bylo v pozdějších etapách matematického modelování zaručeno, že jejich 
nevhodnou volbou nebude ovlivněna přesnost výpočtů.  

4.3.1 Hustota sítě konečných prvků 
 Vliv hustoty sítě konečných prvků v kombinaci s použitím kontaktních prvků 

Byly provedeny tři alternativní výpočty s různou mírou diskretizace konečnými prvky. 
Znázornění v podobě ploch prvků v oblasti první poloviny kořene kotvy je provedeno         
na obr. 4-28.  

   

Obr. 4-28 Tři alternativy sítě konečných prvků v blízkosti kořene kotvy 
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Podrobné údaje o vytvořených modelech jsou shrnuty v tab. 4-9.  
Tab. 4-9 Charakteristiky vytvořené sítě konečných prvků pro alternativní modely 

ID 
Počet konečných 

prvků 
Počet 
uzlů 

Průměrná velikost 
prvku [m] 

Coarse 2824 23785 0,1597 

Optimal 6856 56721 0,1025 

Fine 11583 95659 0,0784 

Z průběhu smykových napětí při deformaci v hlavě kořene kotvy 푢 = 13 푚푚 (obr. 4-29) je 
patrná stejná míra mobilizace smykového napětí podél kořene kotvy. Délka úseku, ve kterém 
bylo dosaženo mezního smykového napětí (5,5 m), je taktéž velmi podobná. Ve větší vzdálenosti 
smykové napětí postupně klesá. V oblasti paty kořene kotvy dochází k mírnému nárůstu 
smykových napětí. Důvod tohoto nárůstu je analyzován v kap. 4.5.2. Podobný charakter 
mobilizace smykového napětí se odráží také v průběhu pracovních diagramů (obr. 4-30). Hustota 
sítě prvků však významně ovlivňuje míru oscilace smykových napětí v úseku, kde bylo dosaženo 
mezního smykového napětí. Důvod těchto oscilací bude ozřejměn v kap. 4.3.3.  

   

 

 

Obr. 4-29 Mobilizace kontaktního smykového napětí 
pro modely s různou hustotou sítě konečných prvků 

Obr. 4-30 Pracovní diagramy výpočtů s různou 
hustotou sítě konečných prvků 

 Vliv hustoty sítě konečných prvků v kombinaci bez použití kontaktních prvků  

V případě některých výpočtů, jak bude blíže popsáno v kap. 4.5.2, není použití kontaktních 
prvků možné. Z tohoto důvodu byly kontaktní prvky nahrazeny tenkou vrstvou rovinných      
(15-uzlových) prvků (dále jen náhradní pás) a byl studován vliv tloušťky tohoto pásu 
na výslednou odezvu při zatěžování. Detail sítě konečných prvků s uměle vytvořeným 
náhradním pásem spolu s dalšími údaji je uveden na obr. 4-31 a v tab. 4-10.   
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Obr. 4-31 Náhrada kontaktních prvků tenkou vrstvou konečných prvků 

Tab. 4-10 Charakteristiky vytvořených modelů 

ID Tloušťka vrstvy 
푇 [mm] 

푇/푑   
[%] 

Počet 
prvků 

Počet 
uzlů 

Průměrná velikost 
prvku [m] 

Výpočetní čas  
[min] 

1 10 6,4 9628 78185 0,08648 > 17 

2 20 12,8 9370 76121 0,08766 10 

3 50 32 6822 55745 0,1027 
 

 

 
Obr. 4-32 Pracovní diagramy výpočtů s různou tloušťkou vrstvy 

nahrazující kontaktní prvek 

Pracovní diagramy získané z modelů s náhradním pásem vykazují vyšší tuhost a v případě 
modelu s tloušťkou pásu 50 mm je mírně vyšší také mezní zatížení. Výsledky pro tloušťky 
10 a 20 mm se z hlediska mezního zatížení téměř neliší od výpočtu s kontaktními prvky. 
Uvedené rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny mírně odlišným průběhem mobilizace 
smykového napětí v těsné blízkosti kořene v radiálním směru v důsledku odlišné tloušťky 
smykového pásku („shear band“). Tloušťku smykového pásku 푡  lze z matematického modelu 
přibližně určit jako tloušťku oblasti, kde došlo k výraznému zkosení (distorzi) konečných prvků 
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(Satibi et al., 2007). Obr. 4-33 znázorňuje oblast distorze konečných prvků pro matematické 
modely s tloušťkou náhradního pásu 10 a 50 mm. V grafu na obr. 4-34 jsou pak vykresleny 
průběhy relativních smykových napětí v radiálním směru v řezu v polovině délky kořene kotvy.  

 
(a) 

 
(b) 

 
Obr. 4-33 Smykový pásek v blízkosti kořene kotvy pro tloušťku 

pásu 10 mm (a) a 50 mm (b)  
Obr. 4-34 Závislost mezi radiální vzdáleností 

a relativním smykovým napětím 

4.3.2 Typ konečného prvku 
Všechny výše prezentované modely byly sestaveny z 15-uzlových konečných prvků. Byly proto 
provedeny dva dodatečné výpočty s tloušťkou náhradního pásu 20 resp. 50 mm, ve kterých byly 
využity 6-uzlové prvky. Z Obr. 4-35 je zřejmé, že výpočet s malou hustotou sítě (tl. 50 mm) 
v kombinaci se 6-uzlovými prvky vede k nadhodnocení výsledného mezního zatížení.  

 
Obr. 4-35 Vliv typu konečného prvku na pracovní diagram 

Vliv 6-uzlových prvků se snižuje s rostoucí hustotou sítě. (tl. 20 mm). Tyto výsledky jsou tedy 
konzistentní se závěry publikovanými ve Sloan, Randolph (1982). Pro analýzy bez kontaktních 
prvků v kombinaci se 6-uzlovými prvky (kap. 4.5.2) bylo tedy nutné dodatečně zahustit síť 
v okolí kořene kotvy. 
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4.3.3 Vliv použití kontaktních prvků a jejich smykové pevnosti, residuální 
smyková pevnost kontaktních prvků  

 Smyková pevnost kontaktních prvků – redukční součinitel 푅  
Byly uvažovány tři různé hodnoty redukčního součinitele 푅 = 1,0; 0,95; 0,90. Průběhy 
smykového napětí podél kořene a lokalizace plastických bodů pro jednotnou deformaci v hlavě 
kořene 푢 = 9,5 푚푚 jsou znázorněny na obr. 4-36. Je zřejmé, že dosáhnutí smykové pevnosti 
v rámci kontaktního prvku je spojeno se vznikem oscilací napětí.  

  

   
 

 

Obr. 4-36 Mobilizace kontaktního smykového napětí pro různé 
hodnoty 푅  

Obr. 4-37 Pracovní diagramy pro různé 
hodnoty 푅  

Oscilace napětí se snižují s poklesem hodnoty 푅 . Důvod vzniku těchto oscilací ozřejmil 
Tschuchnigg (2013) pro případ numerických analýz osově zatížených pilot bez vlivu 
soudržnosti. V následujícím textu je, vzhledem na numerické analýzy kotev v soudržných 
zeminách, do zdůvodnění vzniku těchto oscilací zahrnuta také soudržnost 푐. Iniciace výkyvů 
spočívá v odlišné formulaci limitního smykového napětí pro kontaktní prvek a okolní zeminu. 
Matematický popis kontaktního prvku je formulován pro jednoosou napjatost. Pro maximální 
smykové napětí – Mohr Coulombovu podmínku porušení platí tedy vztah (4-33) (index 푖 
označuje parametry kontaktního prvku).  

휏 , = 휎´ 푡푎푛휑´ + 푐´  (4-33) 

Příslušný materiálový model popisující prostředí v okolí kontaktního prvku však již musí být 
formulován pro prostorovou napjatost.  Zde se s výhodou využívá zápis pomocí invariantů 
napětí, resp. hlavních napětí. Pro 푀퐶 model lze funkci plochy plasticity zapsat následujícím 
vztahem (4-34) (Davis, Selvadurai, 2002):  

0,
90

 

0,
95

 

1,
0 
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휎´ (1 − 푠푖푛휑´) − 휎´ (1 + 푠푖푛휑´) = 2푐´푐표푠휑´ (4-34) 

Tento vztah lze dál upravit do podoby (4-35), kde levá strana rovnice představuje maximální 
smykové napětí a 휎´  je střední napětí (poloha středu Mohrovy kružnice). 

휎´ − 휎´
2 =

휎´ + 휎´
2 푠푖푛휑´ + 푐´푐표푠휑´ 

휎´ − 휎´
2 = 휎´ 푠푖푛휑´ + 푐´푐표푠휑´ 

(4-35) 

Uvedené dvě rozličné formulace (4-33) a (4-35) vedou k výpočtu odlišného limitního 
smykového napětí. Při uvažování stejných parametrů pevnosti kontaktního prvku a okolní 
zeminy (푅 = 1,0) a při zjednodušujícím předpokladu rovnosti napětí 휎´  a 휎´  lze vyjádřit 
poměr dvou limitních smykových napětí pomocí vztahu (4-36).  

휏 ,
휎´ − 휎´

2
=

휎´ 푡푎푛휑´ + 푐´
휎´ 푠푖푛휑´ + 푐´푐표푠휑´ =

1
푐표푠휑´ (4-36) 

Rozdíl v limitních smykových napětích roste s narůstajícím úhlem vnitřního tření, přičemž 
smyková pevnost kontaktního prvku je vyšší. V matematickém modelu zemní kotvy se tato 
nekonzistence projeví předčasným dosažením smykové pevnosti v zemině, což způsobuje vznik 
oscilací. Zajímavé je, že poměr limitních smykových napětí je v tomto případě (푅 = 1,0) 
nezávislý na hodnotě soudržnosti 푐´, pro menší hodnoty parametru 푅  to již neplatí. 
Při použití 푅 = 0,90 je smyková pevnost kontaktního prvků snížena a limitní smykové 
napětí je dosaženo ve správném pořadí (nejdřív kontaktní prvek, pak okolní zemina). Poměr 
limitních smykových napětí pro různé hodnoty parametru 푅   a 푐´ = 5 푘푃푎 je zobrazen 
v grafu na obr. 4-38. 

 
Obr. 4-38 Poměr limitních smykových napětí pro různé hodnoty 휑´ a 푅 , 

푐´ = 5 푘푃푎 
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Doprovodním jevem snížení pevnosti kontaktního prvku je zvětšení zóny, ve které bylo 
dosaženo MC podmínky porušení v případě nižších hodnot parametru  푅 . Redukce smykové 
pevnosti kontaktního prvku vede podle předpokladu ke snížení maximální dosažené síly 
v průběhu zatěžování (obr. 4-37).  

 Residuální smyková pevnost kontaktních prvků 
Snížení smykové pevnosti kontaktního prvku představuje novou funkcionalitu v programu Plaxis 
2D. Byla proto provedena její podrobnější analýza. Graf na obr. 4-39 znázorňuje mobilizaci 
smykového napětí pro výpočet s R , = 0,5.  

 

Obr. 4-39 Progresivní pokles smykového napětí na residuální úroveň 

Smykové napětí se mobilizuje postupně, po dosáhnutí maximální hodnoty dochází v jednom 
kroku k jeho poklesu na residuální úroveň. Průběh smykového napětí má tedy vrcholový 
charakter, i když pokles napětí v jednom kroku je nereálný. V závěru výpočtu je celý úsek 
kontaktních prvků podél kořene kotvy v residuálním stavu. Obrázek je doplněn výsledkem 
výpočtu, kdy 푅 = 푅 , = 0,95 (bez poklesu na residuální úroveň). 
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4.4 Simulace dodatečné vysokotlaké injektáže 
Při matematickém modelování procesu VTI bylo vycházeno ze závěrů experimentálních prací 
Mišove (1984); Klein, Mišove (1986) a Huybrechts et al. (2008). Jednotícím aspektem všech 
zdrojů byla skutečnost, že po provedení zatěžovacích zkoušek byly kořeny kotev odkopány, což 
umožnilo určit přesný průměr kořene a polohu smykové plochy. Proces matematického 
modelování VTI je nutné rozdělit do třech dílčích rovin: 
1. Zvětšení průměru vrtu  

Mechanismem vytváření kořene v soudržných zeminách vlivem VTI se zabýval také Mišove 
(1984). Realizoval rozsáhlý program testování zemních kotev v brněnských neogenních jílech. 
Kotvy byly opatřeny manžetovou trubkou pro dodatečnou vysokotlakou injektáž, po které 
následovalo několik reinjektáží. Každá etapa injektáže byla barvena. Schematický podélný řez 
a odkopaný segment kořene kotvy je znázorněn na obr. 4-40.  

  
(a) (b) 

Obr. 4-40 Schematický podélný řez (a) a příčný řez (b) tělesem kořene kotvy v prostředí neogenních brněnských 
jílů (převzato z  Mišove, 1984) 

Podrobnou inspekcí odkopaných kořenů kotev byly učiněny následující závěry: 
 Těleso kořene kotvy bylo vytvořeno zvětšením průměru samotného vrtu na cca 190 mm. 

Na povrchu takto vytvořeného tělesa kořene dále dochází vlivem mikroklakáže ke vzniku 
husté sítě trhlin, které odsouvají smykovou plochu (o cca 50 mm až 100 mm) a dál tak 
zvětšují efektivní průměr kořene. 

 Makroklakáž je s kořenem spojena jen velmi tence a její vliv na únosnost je malý. 
 Autor doporučuje provádět injektáž v malých množstvích ve více etapách, tak aby bylo 

docíleno nejmenších ztrát směsi vlivem makroklakáže.  
Jedním ze závěrů této práce bylo zahrnutí zvětšení průměru kořene do praktického výpočtu 
mezní síly. Další údaje o doporučených průměrech kořenů je možné nalézt 
např. v Recommandations T.A. 95. 

2. Nárůst radiálního napětí  

Druhým vlivem je zvětšení radiálního napětí působícího na kořen kotvy v důsledku expanze 
válcové dutiny (vrtu). Clarke (1995) použil analogii mezi procesem VTI a presiometrickou 
zkouškou, což je ve své podstatě rozšiřování válcové dutiny. Mecsi (1997) taktéž 
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pro kvantifikaci vlivu VTI použil teorii expanze válcové dutiny. Na nárůst radiálního napětí 
v důsledku VTI v soudržných zeminách poukazuje také Sabatini et al. (1999).   

3. Konsolidace injektáže 

Konsolidace injektáže („bleeding“) je proces, při kterém dochází k vylučování přebytečné vody 
z čerstvé injektážní směsi. Schematicky je tento proces znázorněn na obr. 4-41. V průběhu 
konsolidace dochází k poklesu vodního součinitele 푤/푐 a k utváření filtračního koláče 
s dostatečně nízkým vodním součinitelem tak, aby došlo ke kontaktu cementových částic. 
Tím filtrační koláč nabývá tuhost. McKinley, Bolton (1999) provedli řadu konsolidačních 
zkoušek různých cementových směsí. Z počátečního vodního součinitele čerstvé cementové 
směsi, pohybující se v rozmezí (푤/푐) = 0,6 − 1,0, došlo vlivem filtrace vody z filtračního 
koláče k jeho redukci na průměrnou hodnotu (푤/푐) = 0,35. V průběhu času dochází 
ke zvětšování tloušťky filtračního koláče 퐿  doprovázené změnou výšky vzorku 휌.  

 

Obr. 4-41 Princip konsolidace injektáže  (převzato z McKinley a 
Bolton, 1999) 

Konsolidace injektáže je důležitým faktorem při provádění podzemních staveb (injektáž prostoru 
mezi ostěním a horninou), výrazně ovlivňujícím velikost sedání a výsledné zatížení ostění.  
Talmon a Bezuijen (2009) provedli řadu měření injektážního tlaku v různých místech 
za tunelovým ostěním. Jedno z typických měření potvrzující výrazný pokles tlaku v závislosti 
na čase po ukončení injektáže je znázorněno na obr. 4-42. 

Littlejohn (1980) ve své podrobné publikaci uvádí, že výpočet pomocí někdy používaného 
vztahu (4-37), kde 푝  je injektážní tlak, vede k nadhodnocení únosnosti. Uvádí, že hodnota 
residuálního injektážního tlaku 푝 ,  (napětí, které je přeneseno do zemního prostředí) se 
pohybuje v rozmezí 1/3푝  až 2/3푝 . Pro přenesení injektážního tlaku do struktury zeminy je 
důležitý vznik tuhého filtračního koláče (obr. 4-41).  

퐹 = 푝 휋푑 푙 푡푎푛휑´ (4-37) 
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Obr. 4-42 Měření tlakových snímačů instalovaných v injektovaném prostoru mezi ostěním a 

horninovým masivem (převzato z Talmon a Bezuijen, 2009) 

Bezuijen a Talmon (2003) dospěli pomocí laboratorních měření k závěru, že po zatížení čerstvé 
injektážní směsi normálovým napětím dojde v důsledku konsolidace injektáže ke změně objemu 
o 5 až 10%. Změna objemu vytvořeného tělesa kořene kotvy může vést k výraznému poklesu 
radiálního napětí (o 200 až 400kPa). 

Navzdory mnoha experimentům realizovaných v druhé polovině 20 století v souvislosti 
s tlakovou a dodatečnou vysokotlakou injektáží se obvykle tento faktor do praktických výpočtů 
nezavádí. Objektivním argumentem proti zahrnutí VTI do výpočtů jsou značné nejistoty při 
provádění této technologické etapy (ztráty injekční směsi, otevření manžet nebo naopak jejich 
uzavření při vyplachování před reinjektáží) bez možnosti kontroly výsledku. Tyto nejistoty lze 
alespoň částečně snížit použitím manžetových trubek (TAM) a rozdělením injektáže do více fází 
s menším množstvím injektované směsi v každé etapě reinjektáže.  

4.4.1 Metodika zahrnutí VTI do matematického modelu 
Pro modelování procesu vysokotlaké injektáže je zvolen postup, kdy je příslušným konečným 
prvkům přiřazena určitá hodnota poměrného objemového přetvoření. Tento postup je používán 
např. při matematickém modelování kompenzační injektáže (Kummerer et al., 2002). Změna 
objemu prvku ∆푉  je funkcí zadaného poměrného objemového přetvoření 휀 ,  a původního 
objemu 푉 : 

∆푉 = 휀 , 푉  (4-38) 

Jednotlivé komponenty vektoru objemového přetvoření 휀  jsou v případě izotropního 
objemového přetvoření definovány následovně: 

휀 , = 휀 , = 휀 , = 휀 ,
3 (4-39) 
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휀 , = 휀 , = 휀 , = 0 (4-40) 

휺푻 = ε , ; ε , ; ε , ; ε , ; ε , ; ε ,  (4-41) 

Použití objemového přetvoření vytváří dodatečný člen v rovnici rovnováhy konečného prvku 
působící jako zatížení (4-42), kde 푫  je matice pružnostních konstant a 푩풆

 je matice vytvářející 
vztah mezi vektorem uzlových posunutí a vektorem poměrných přetvoření (její členy obsahují 
parciální derivace tvarových funkcí).  

푭푻
풆 = 푩풆푻푫휺푻푑푉 (4-42) 

V pozdějších verzích programu Plaxis jsou již jednotlivé složky objemového přetvoření na sobě 
nezávislé – lze tedy např. zadat pouze objemové přetvoření v radiálním směru:  

휖 , =  휖 ,  (4-43) 

Ve výpočtech je taktéž zahrnuta prodleva mezi VTI a napínáním formou konsolidační analýzy 
(výchozí délka prodlevy 10 dnů). V přípravné etapě matematického modelování této 
problematiky byla analyzována změna napjatosti v okolí kořene a vliv dílčích faktorů. 
Modelované kotvy jsou uvažovány jako vertikální s 푙 = 8 푚 a 푙 = 4 푚. Vhodnost zvolené 
metodiky modelování VTI pak byla ověřována formou zpětné analýzy typových zatěžovacích 
zkoušek.  

Zahrnutí VTI do výpočtu bylo provedeno variantně pomocí následujících přístupů:  

Varianta 1 (obr. 4-43b): Objemové přetvoření je aplikováno na skupině prvků v prostoru 
(mezikruží) mezi táhlem a stěnou vrtu. Materiál v prostoru (mezikruží) mezi stěnou vrtu a stěnou 
kořene je po aplikaci objemového přetvoření zaměněn za materiál injektáže.  

Varianta 2 (obr. 4-43c): Objemové přetvoření je vztaženo přímo na prostor mezi táhlem a hranicí 
kořene.  

Jednotícím prvkem obou přístupů je vyvození stejné radiální deformace na stěnu kořene kotvy. 
První postup je blíž reálnému procesu, nicméně vyžaduje vytvoření tenké vrstvy prvků 
(mezikruží mezi stěnou vrtu a stěnou kořene), což může být problém z hlediska kvality sítě, 
délky výpočtu. Důsledkem vyvozeného objemového přetvoření je pak v obou případech zvýšené 
radiální napětí v blízkosti kořene.  

Varianta 3 (obr. 4-43d): Přímé zahrnutí mikroklakáže do výpočtu pracujícím na principech 
mechaniky kontinua není možné. Pro postihnutí efektu mikroklakáže v podobě odsunu smykové 
plochy od pláště kořene byl zvolen postup, kdy je zóně mezi stěnou kořene a hranicí 
mikroklakáže po objemovém přetvoření přiřazen stejný materiál jako samotnému kořenu. 
Do výpočtu poměrného objemového přetvoření zvyšující radiální napětí na plášti kořene kotvy 
však již zóna mikroklakáže nevstupuje. 
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Varianta 4 (obr. 4-43e):  Koncepčně vychází z varianty 3, je v ní ale zahrnut vliv konsolidace 
injektáže. Po ukončení simulace VTI bylo oblasti kořene přiřazeno negativní objemové 
přetvoření 휀 ,  (zmenšení objemu), které odpovídá 5 resp. 10 % konsolidaci směsi 
injektované v průběhu VTI. Seznam provedených výpočtů je uveden v tab. 4-11. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Obr. 4-43 Zahrnutí VTI do numerického výpočtu 
 

Tab. 4-11Variantní výpočty – zahrnutí vlivu VTI 

ID Popis 

Varianta 0 Bez simulace VTI 

Varianta 1 푑 = 190 푚푚, 휀 = 51 % 

Varianta 2 푑 = 190 푚푚, 휀 , = 34 % 

Varianta 3 

(Varianta 2 + mikroklakáž) 

푑 = 190 푚푚, 

휀 , = 34 %, 푑 áž = 240 푚푚 

Varianta 4  

(Varianta 3 + konsolidace 
injektáže)  

푑 = 190 푚푚, 

휀 , = 34 %, 푑 áž = 240 푚푚 

휀 , = 5 % 푟푒푠푝. 10 % 
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V grafech na obr. 4-44 a obr. 4-45 jsou znázorněny pracovní diagramy a průběh radiálního 
efektivního napětí 휎´  ve vodorovném řezu v polovině délky kořene pro všechny varianty. 
V sloupcových diagramech na obr. 4-46 jsou informativně srovnány vypočtené mezní síly 
se  známými empirickými/analytickými vztahy. Zde je nutné poznamenat, že i navzdory zahrnutí 
VTI do výpočtu není ještě mechanismus přenosu zatížení podél kořene kotvy kompletní. 
U vysoce překonsolidovaných zemin s vrcholovým chováním je nutné uvažovat s progresivním 
poklesem smykového napětí a musí být použit konstitutivní model zahrnující smykové 
změkčení.  

 

Obr. 4-44 Vliv VTI – pracovní diagramy 
 

 

Obr. 4-45 Vliv VTI – nárůst radiálního napětí  
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Je zřejmé, že mezi dvěma způsoby aplikace objemového přetvoření (varianta 1, 2) je minimální 
rozdíl (do 5 %). Z grafů je patrné, že zahrnutím VTI do výpočtu (bez uvažování dodatečného 
rozšíření vlivem mikroklakáže – varianta 3) dochází téměř k 3 násobnému zvýšení únosnosti. 
Mnohé experimentální výsledky však tyto závěry potvrzují (Ostermayer, 1974). Jones, Turner 
(1980) zaznamenali vlivem dodatečné VTI mikropilot instalovaných v Londýnských jílech 
nárůst adhezního faktoru („ value) z 0,35 – 0,45 až na hodnoty 1,6 – 2,1. 

Při samotných zkouškách provedených autory se mezní síla pro kotvy s délkou kořene 8 m 
pohybovala kolem 800 kN, a to byla provedena pouze jedna etapa injektáže. Nárůst radiálního 
napětí je navíc také závislý od aktuální tuhosti přetvářené zeminy. Pro zemní kotvy v různých 
hloubkách a s různým sklonem lze tedy předpokládat odlišný vliv VTI. 

 
 (a) (b) 

Obr. 4-46 Srovnání výsledků provedených výpočtů s empirickými/analytickými daty pro variantu bez VTI (a), se 
zahrnutím VTI (b) 

Použití varianty 3 (zahrnut vliv mikroklakáže, ale bez konsolidace) vede ve srovnání 
s analytickými a empirickými daty k výpočtu vyšší mezní síly, nicméně pořád srovnatelné 
s výsledky prací Mišove (1984), Jones, Turner (1980) a vlastních zatěžovacích zkoušek. Vlivem 
konsolidace injektáže dochází v případě varianty 4 k poklesu efektivního radiálního napětí 
a následně výsledné mezní síly. 

Na obr. 4-47 a obr. 4-48 jsou znázorněny izoplochy radiální deformace po simulaci VTI, 
resp. rozložení radiálního napětí po simulaci VTI a konsolidaci injektáže. Obr. 4-49 znázorňuje 
deformovanou síť konečných prvků (5x zvětšeno) vlivem aplikace objemového přetvoření. 
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 (a) 

 
 (b) 

 

 

Obr. 4-47 Izoplochy 
horizontální deformace 

Obr. 4-48 Izoplochy radiálního napětí po simulaci VTI 
(a), po konsolidaci injektáže (b) 

Obr. 4-49 Deformovaná 
síť (5x zvětšeno) 

4.4.2 Verifikace zvoleného způsobu modelování VTI  
Zpětná analýza byla provedena na typových zatěžovacích zkouškách realizovaných v rámci 
stavby: Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová. Byly realizovány tři typové 
zatěžovací zkoušky (Mišove, Velič, 2004). Všechny kotvy byly osazeny manžetovou trubkou 
pro dodatečnou vysokotlakou injektáž (VTI). Celkem byly provedeny 4 fáze dodatečné 
vysokotlaké injektáže s předepsaným injekčním tlakem do 2,0 až 3,0 MPa. Zatěžovací zkoušky 
byly prováděny ve třech etapách. V první etapě byly zemní kotvy zatíženy sílou 1350 kN. 
Po dlouhodobém sledování vývoje sil byly kotvy v poslední etapě zkoušky zatíženy sílou 
1550 kN až 1650 kN. Při těchto úrovních zatížení již docházelo k rychlému nárůstu deformace 
v hlavě kotvy. 

Cílem zpětné analýzy bylo ověřit vhodnost vytvořeného matematického modelu a správnost 
použitých vstupních parametrů (tab. 4-7). 

Podle Mišove (1984) lze v daných geologických podmínkách očekávat konečné průměry kořene 
v rozmezí 푑 = 20 − 40 cm. Vzhledem na počet etap VTI lze předpokládat průměry kořene blíž 
horní hranici intervalu.  Na základě informace o předpokládaném průměru kořene byla 
vypočtena hodnota objemového přetvoření příslušných prvků, která představuje výpočetní vstup. 
Dále bylo podle navrženého postupu uvažováno s 10 % objemovou změnou v důsledku 
konsolidace injektáže. Posloupnost výpočetních kroků je uvedena v tab. 4-12.   
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Graf na obr. 4-50 znázorňuje závislost mezi předpínací silou v jednotlivých zatěžovacích 
stupních a odpovídajícím posunem v hlavě kotvy.   

Tab. 4-12 Realizované výpočty 

ID Popis 

1 Výpočet bez zahrnutí vlivu VTI 

2a 
Výpočet s rozšířením průměru kořene na 푑 = 20 푐푚 a současně s 

odpovídajícím objemovým přetvořením, 휀 , = 10 % 

2b 
Výpočet s rozšířením průměru kořene na 푑 = 30 푐푚 a současně s 

odpovídajícím objemovým přetvořením, 휀 , = 10 % 

2c 
Výpočet s rozšířením průměru kořene na 푑 = 40 푐푚 a současně s 

odpovídajícím objemovým přetvořením, 휀 , = 10 % 
 

 
Obr. 4-50 Pracovní diagramy typových zatěžovacích zkoušek – měření versus výpočet  

V grafu jsou znázorněny maximální hodnoty naměřených deformací pro jednotlivé zatěžovací 
stupně u všech tří kotev z první etapy zkoušení. Šedá zóna znázorňuje interval mezních sil 
dosažených ve třetí etapě zkoušek.  Měření je dále doplněno regresní závislostí stanovenou 
pomocí metody vážených nejmenších čtverců na základě kontrolních zkoušek (Chalmovský, 
Štefaňák, 2014) a výsledky numerických výpočtů z kroků 1 až 2c. Na obr. 4-51 resp. obr. 4-52 
jsou znázorněny izoplochy mobilizovaného relativního smykového napětí resp. vertikální 
deformace kořene zemní kotvy. 
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Obr. 4-51 Mobilizace relativní smykové pevnosti 

v blízkosti kořene kotvy Obr. 4-52 Rozložení vertikální deformace 

Výpočet v kroku 1 bez zahrnutí simulace VTI výrazně podhodnocuje kořenovou únosnost 
a pracovní diagram se při hodnotě předpínací síly 400kN začíná výrazně odchylovat jak 
od výsledků typových zkoušek, tak od stanovené regresní závislosti. V případě výpočtů 
s průměrem kořene 푑 = 20 푐푚 je mezního stavu opět dosaženo předčasně. V kroku 2b 
(푑 = 30 푐푚) je patrná výborná shoda s naměřenými deformacemi v celém intervalu zatížení, 
vypočtená mezní síla je na spodní hranici změřeného intervalu. Tato varianta poskytuje nejlepší 
shodu jak ve smyslu průběhu pracovního diagramu, tak vypočtené mezi síly. U poslední 
zvažované varianty (krok 2c, 푑 = 40 푐푚) je dosaženo dobré shody s naměřenými deformacemi, 
kromě dvou posledních zatěžovacích stupňů (vypočtené deformace jsou zde mírně nižší). 
Vypočtená mezní síla je o 8 % vyšší než horní hranice změřeného intervalu. Cílem poslední části 
této případové studie bylo stanovit, jakou mírou se na vypočtené mezní síle podílejí jednotlivé 
dílčí faktory zahrnuté do matematického modelu VTI – rozšířený průměr 푑 , odpovídající 
objemové přetvoření 휀  a konsolidace injektáže 휀 , .  

Pro všechny tři zvažované průměry byly proto provedeny dva dodatečné výpočty: 

 Výpočet pouze s rozšířeným průměrem kořene (푑 ), 
 Výpočet s rozšířeným průměrem kořene (푑 ) a tomu odpovídající objemové přetvoření 

(휀 ), ale bez konsolidace injektáže. 
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Vypočtené mezní síly jsou uvedeny v tab. 4-13. Relativní vlivy jednotlivých faktorů (normovány 
vypočtenou mezní sílou 퐹 , ) jsou znázorněny v grafu na obr. 4-53. 

Tab. 4-13 Výsledky studie vlivu dílčích faktorů zahrnutých do modelování procesu VTI 

푑   
[cm] 

퐹 ,  

[kN] 

퐹 ,   

[kN] 

퐹 ,   

[kN] 

20 1052.50 1108.61 645.53 

30 1505.45 1750.56 924.26 

40 1791.27 2298.51 1208.13 
 

퐹 , : 푑 + 휀 + 휀 ,  

퐹 , : 푑 + 휀  

퐹 , : 푑  

 

 

Obr. 4-53 Relativní vliv dílčích faktorů zahrnutých do matematického modelování 
procesu VTI  

Podíl zvětšeného průměru 푑  na celkové únosnosti je v rozmezí 61 až 67 %. S rostoucím 
průměrem kořene roste vliv zvýšení radiálního napětí vlivem objemového přetvoření 휀 . 
Navzdory faktu, že konsolidace injektáže 휀 , = 10 % je stejná pro všechny výpočty, roste 
také její vliv. Konsolidace injektáže probíhá ve větším průměru – výsledné snížení průměru 
a následný pokles radiálního napětí tedy narůstá s rostoucím průměrem kořene. Podíl vlivu 
objemového přetvoření při zahrnutí obou složek (휀 , 휀 , ) je tedy v rozmezí 33 až 39 %. 
Současným zahrnutím prvních dvou resp. všech tří komponent VTI do numerického modelu 
spolu s vhodně zvoleným průměrem kořene výrazně roste přesnost predikce jak napjatostně 
deformačního chování, tak mezní síly dodatečně injektovaných zemních kotev. 
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4.5 Simulace progresivního poklesu smykového napětí  
Pro zahrnutí jevu progresivního porušování do matematického modelu byly navrženy dvě 
alternativy:  

1. Využití funkcionality poklesu smykové pevnosti kontaktních prvků na residuální úroveň 
(kap. 4.5.1).  

2. Aplikace pokročilého konstitutivního modelu (푀퐿푆푀) zahrnující změkčování zeminy 
do kritického stavu řízené regularizační technikou (kap. 4.5.2).  

Pro každou variantu byla provedena případová studie. Podkladem pro tuto studii byly výsledky 
typové zatěžovací zkoušky realizované v překonsolidovaných brněnských neogenních jílech 
(Mišove, 1984).  

4.5.1 Residuální smyková pevnost kontaktních prvků 
Od verze Plaxis 2D 2012 je k dispozici možnost zadání residuální hodnoty smykové pevnosti 
kontaktních prvků. Je nutné upozornit, že pojem residuální zde není používán v kontextu 
předcházejícího textu (reorientace částic do směru smykové plochy), ale označuje redukovanou 
smykovou pevnost kontaktního prvku. Po teoretické stránce byla tato funkcionalita popsána 
v kap. 4.1. Výsledky základních – ověřovacích výpočtů byly prezentovány v kap. 4.3.3.  

Navržený způsob zahrnutí mechanismu progresivního porušování spočívá v kombinaci 
parametrů vrcholové smykové pevnosti zeminy (kap. 4.2.3) s následným poklesem na residuální 
úroveň řízenou vstupním parametrem 푅 , .  

V prvním výpočetním kroku byla provedena studie s cílem stanovit parametr 푅 ,  
na základě výsledků typové zatěžovací zkoušky. Byly použity tři hodnoty parametru        
푅 , = 1,0 (tedy bez redukce smykového napětí); 0,8	푎	0,6. Pracovní diagramy jsou 
znázorněny na obr. 4-54.  Z výsledků je patrné, že zanedbání poklesu smykového napětí 
na residuální hodnoty vede k výraznému nadhodnocení kořenové únosnosti. Nejlepší shoda 
s měřením byla dosažena pro hodnotu 푅 , = 0,6. V první části pracovního diagramu jsou 
pro danou sílu vypočítané deformace mírně nadhodnoceny. To však může být způsobeno také 
tím, že při zatěžovací zkoušce dochází nejdřív k přetížení kotvy, při kterém se deformace 
nezaznamenávají. V posledních dvou zatěžovacích stupních je dosaženo výborné shody 
s naměřenými celkovými deformacemi v hlavě kotvy. Průběh smykového napětí pro 4 různé 
zatěžovací stupně a výpočet s 푅 , = 0,6 je znázorněn na obr. 4-55.  

Výsledky potvrzují, že mobilizace smykového napětí je výrazně nekonstantní. V úvodních dvou 
úrovních zatížení (635 a 730 kN) je mobilizované smykové napětí koncentrováno převážně 
v prvních dvou metrech kořene kotvy. Po dosažení vrcholového smykového napětí (180 kPa) 
dochází k poklesu – změkčení na residuální hodnotu a k posunu místa působení vrcholového 
smykového napětí. Při hodnotě zatížení 848 kN je pak víc jak polovina kořenové části kotvy 
v residuálním stavu.  
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Obr. 4-54 Pracovní diagramy pro výpočty s různou hodnotou 
푅 ,  

Obr. 4-55 Redistribuce smykového napětí 
podél kořene pro výpočet s 푅 , = 0,6 

Nevýhody popsaného postupu jsou:  

 Lineární aproximace obálky vrcholových smykových pevností je platná jenom pro určitý 
interval napjatosti.  

 Redukce smykové pevnosti z vrcholové na residuální v jednom kroku není reálná. 

4.5.2 Aplikace konstitutivního modelu zahrnujícího povrcholový pokles 
smykového napětí  

Aplikace materiálových modelů standardně používaných pro numerické řešení geotechnických 
úloh nezahrnuje větev změkčení („strain softening“) pracovního diagramu zeminy. Tím není 
možné jev progresivního porušování ve výpočtech postihnout. Pro podrobnou analýzu tohoto 
jevu byl proto použit konstitutivní model „Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils“ – 
MLSM (Schädlich, 2012).  

V prvním kroku po kalibraci vstupních parametrů pro brněnské jíly (kap. 4.2.3) byl model 
aplikován pro simulaci zatěžování zemní kotvy bez vlivu VTI. Z důvodu vysoké časové 
náročnosti výpočtů bylo uvažováno s následujícími úpravami:  

 použití 6 - uzlových prvků,  
 volná délka kotvy byla redukována na 2 m,  
 délka kořene kotvy: 4 m, 
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 푀퐿푆푀 model byl dále použit pouze v zóně s poloměrem 0,5 m od osy kotvy (dále jen 
oblast nahrazení). Byla provedena parametrická studie s cílem ověřit, že poloměr 
nahrazení je dostatečný a má minimální vliv na výsledky. 

Sumarizace geometrických charakteristik modelované kotvy je uvedena v následující tabulce: 
Tab. 4-14 Vlastnosti zemní kotvy v prvním výpočetním kroku 

Délka kořene kotvy 푙  4 m 

Volná délka kotvy 푙  2 m 

Průměr kořene/vrtu 푑  156 mm 

Plocha táhla  퐴  450 mm2 

Časová náročnost výpočtů byla způsobená rozkladem řešení na jednotlivé integrační roviny 
a zavedením regularizační techniky v průběhu změkčování materiálu. Chování kontaktních 
prvků je řízeno lineárně elastickým – perfektně plastickým Mohr-Coulombovým konstitutivním 
modelem. Aby bylo na rozhraní injektáž – zemina docíleno poklesu smykového napětí, byly tyto 
prvky nahrazeny náhradním pásem elementů s tloušťkou 20 mm (viz. kap. 4.3.3). Pro tento tenký 
náhradní pás, stejně jak pro zmíněnou okolní oblast do vzálenosti 0,5 m od osy kotvy, byl pak 
aplikován 푀퐿푆푀 model. Detail přechodu mezi volnou a kořenovou délkou s oblastí nahrazení je 
znázorněn na obr. 4-56. Mimo oblast nahrazení byl použit standardní MC model s hodnotami 
vstupních veličin podle tab. 4-1. 

 
Obr. 4-56 Detail modelu v části přechodu mezi volnou a kořenovou délkou 

Vypočtený pracovní diagram je znázorněn na obr. 4-57. Průběh smykového napětí podél kořene 
pro tři různé úrovně zatížení je znázorněn na obr. 4-58. Z grafu je zřejmé, že s narůstající úrovní 
zatížení dochází k povrcholovému změkčování – po dosažení vrcholové hodnoty klesá smykové 
napětí na residuální úroveň. Se zvyšujícím se zatížením roste délka úseku v residuálním stavu.  
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Obr. 4-57 Pracovní diagram při výpočtu s 푀퐿푆푀	   

Šíření progresivní poruchy je dobře patrné z poklesu překonsolidačního napětí 휎  na jedné 
z integračních rovin podél kořene kotvy (obr. 4-59). Tento parametr řídí polohu objemové 
plochy plasticity, v průběhu zatěžování dochází k jeho poklesu z počáteční vstupní hodnoty 
1800	푘푃푎.  

 

 

   

Obr. 4-58 Průběh smykového napětí podél kořene 
kotvy pro 3 různé úrovně zatížení 

 (a)               (b) 
Obr. 4-59 Progresivní pokles napětí ´nc (kPa) 

na jedné z integračních rovin pro úrovně 
zatížení 125 kN (a) a 146 kN (b) 



 

Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách  
Disertační práce; Ing. Juraj Chalmovský; 2016  85 

Smykové napětí v menší míře roste také ve spodní části kořene. Bylo zjištěno, že tento nárůst je 
způsoben omezením vertikální deformace, které vyvozuje prostředí pod patou kořene kotvy. 
Původní model byl upraven dvěma způsoby: 

 Žádné omezení deformace: část modelu pod patou kotvy byla nahrazena 
ekvivalentním zatížením tak, aby byly zachovány podmínky rovnováhy (obr. 4-60b). 

 Úplné omezení deformace: část modelu pod patou kotvy byla nahrazena deformační 
okrajovou podmínkou (obr. 4-60c). 

 
 

(a) 
 

(b) 

 
 

(c) 

Obr. 4-60 Detail paty kořene v matematickém modelu: reálné řešení (a), žádné omezení deformace (b), úplné 
omezení deformace (c)  

Pro všechny výpočty byl použit lineárně elastický model – cílem bylo pouze zjistit vliv okrajové 
podmínky v patě kořene kotvy na redistribuci smykového napětí v této části. V průběhu výpočtu 
bez omezení vertikální deformace nebyl zaznamenán žádný nárůst smykového napětí. Naopak, 
největší nárůst vznikl při úplném omezení deformace zeminy v okolí kořene kotvy (obr. 4-61).  
Nárůst smykového napětí ve spodních částech osově namáhaných prvků byl zaznamenán také 
z výsledků experimentů několika autorů (Evangelista and Sapio, 1978; Zong-Ze, 1995; 
Mészároš, 2002; Iten, 2011).  

Průběh smykového napětí (obr. 4-58) vykazuje určitou oscilaci napětí v průběhu změkčování. 
Byla proto provedena řada výpočtů, ve kterých byl analyzován vliv faktorů řídících změkčování:  

 výpočet bez použití regularizace („local approach“ – LAPP), výpočet s použitím 
regularizace („non local approach“ – NLAPP), 

 počet integračních rovin (21 a 33 rovin), 
 druh váhové funkce: váhová funkce ve tvaru Gaussovy distribuční funkce, váhová funkce 

navržena Galavim (2007).  
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Obr. 4-61 Průběh smykového napětí: standardní a zjednodušený model 

Průběhy smykového napětí podél kořene pro jednotnou úroveň zatížení jsou znázorněny na     
obr. 4-62 a pracovní diagramy pak na obr. 4-63. Ve výpočtech s použitím pouze LAPP 
bez regularizace byla dosažena vyšší rychlost poklesu smykového napětí. Důsledkem je pak větší 
část kořene v kritickém stavu pro stejnou úroveň zatížení.  Rozdíly mezi výpočtem s LAPP 
a NLAPP ve smyslu dosažené mezní síly jsou do 10 %. Počet integračních rovin nemá 
ve výpočtu s LAPP na vypočtenou mezní sílu vliv. V případě výpočtu NLAPP je při změně 
počtu integračních rovin rozdíl mezi vypočtenými sílami do 8 %. Změna typu váhové funkce má 
malý vliv na pracovní diagram a vypočtenou mezní sílu. Použití Gaussovy funkce způsobuje 
rychlejší pokles smykového napětí, přibližující se tak výpočtu s LAPP. Tento závěr je logický, 
při výpočtu nelokálního ekvivalentního poměrného přetvoření v daném bodě má při použití 
váhové funkce s tvarem Gaussovy distribuční funkce největší vliv (váhu) právě lokální poměrné 
přetvoření v tomto bodě. Z  důvodu eliminace vlivu lokálního přetvoření v bodě, kde je 
stanovováno nelokální přetvoření, byla vytvořena nová distribuční funkce (Galavi, 2007), která 
tomuto bodu připisuje nulovou váhu (obr. 4-17). K největším oscilacím smykového napětí 
docházelo při výpočtu s NLAPP a 33 integračními rovinami. Při výpočtu s NLAPP 
a 21 integračními rovinami je míra oscilace smykového napětí podstatně nižší. Podrobným 
šetřením stavových proměnných na všech integračních rovinách bylo zjištěno, že při výpočtu 
s 33 integračními rovinami docházelo v sousedních integračních bodech k aktivaci změkčení 
na různých integračních rovinách. Při výpočtu s 21 integračními rovinami byla v průběhu 
změkčení aktivní pouze jedna integrační rovina. Výsledky výpočtů jsou shrnuty v tab. 4-15. 
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(a) (b) 

Obr. 4-62 Redistribuce smykového napětí pro výpočty s 33 (a) a 21 (b) integračními rovinami 

 

  

(a) (b) 

Obr. 4-63 Pracovní diagram pro výpočty s 33 (a) a 21 (b) integračními rovinami 
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Tab. 4-15 Přehled výpočtů, ve kterých byl analyzován vliv dílčích faktorů ovlivňujících změkčování materiálů 

ID LAPP/NLAPP 
Váhová 
funkce*  

Počet integračních 
rovin  

퐹 	
[kN] 

Oscilace 
napětí** 

1 NLAPP Galavi 33 166 + 

2 NLAPP Gauss 33 164 + 

3 NLAPP Galavi 21 155 ++ 

4 NLAPP Gauss 21 153 ++ 

5 LAPP - 33 149 +++ 

6 LAPP - 21 149 +++ 

* Gauss – váhová funkce s tvarem hustoty pravděpodobnosti normálního (Gaussova) rozdělení, Galavi – 
váhová funkce podle Galavi (2007) 
** + největší oscilace, +++ nejmenší oscilace 

Dále byla, s využitím kombinace NLAPP a 21 integračních rovin, provedena parametrická studie 
pro různé kořenové délky 푙 = 4, 8, 10	푚. Cílem bylo analyzovat, jak se povrcholový pokles 
smykového napětí projeví na výsledných mezních sílách a efektivitě využití kořene kotev. 
Na obr. 4-64 jsou znázorněny průběhy smykových napětí v závislosti na relativní vzdálenosti 
od hlavy kořene kotvy v kroku, kdy bylo dosaženo mezní síly. Pracovní diagramy všech variant 
jsou pak znázorněny na obr. 4-65.   

 

 
 

Obr. 4-64 Redistribuce smykového napětí vztažena 
na relativní vzdálenost od hlavy kořene kotvy 

 Obr. 4-65 Pracovní diagramy  
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Při 푙 = 4,0	푚 došlo k inicializaci změkčování jenom v prvních cca 30 % kořene a navíc nebylo 
dosaženo smykové pevnosti v kritickém stavu. Ve zbylých dvou variantách pak délka kořene 
v residuálním stavu výrazně roste (65 resp. 72 %). Podrobné výsledky, výpočet koeficientů 
efektivity a jejich srovnání je uvedeno v tab. 4-16 a v grafu na obr. 4-66. Z dat je zřejmý pokles 
součinitele efektivity 푓  a také průměrného smykového napětí  휏 . Vypočítané hodnoty 푓  
jsou vyšší, než hodnoty získané empirickým vztahem podle Barley (1995). Tento vztah však byl 
odvozován majoritně ze zatěžovacích zkoušek v Londýnských jílech. Aktuální hodnota 
součinitele efektivity je závislá především od poměru vrcholové a kritické smykové pevnosti. 
푀퐿푆푀	model také nezohledňuje pokles smykové pevnosti na residuální úroveň.   

Tab. 4-16 Podrobné výsledky výpočtu s různými 푙  

푙                
[m] 

퐹  
[kN] 

퐹                 

[kN] 

푓  

[-] 

푓 ,   

[-] 

푓 ,        

[-] 

휏        

[kPa] 

4 152,45 181,33 0,84 0,91 0,73 77,77 

8 267,61 362,67 0,74 0,84 0,49 68,26 

10 322,44 453,33 0,71 0,80 0,43 65,79 

퐹  – mezní síla získaná výpočtem  
퐹   – teoretická maximální síla vypočtená za předpokladu mobilizace vrcholového smykového 
napětí podél celé kořenové délky (bez povrcholového poklesu) 
푓  – koeficient efektivity vypočtený jako poměr mezi 퐹  a 퐹  

푓 ,  – koeficient efektivity podle Woods and Barkhordari (1997) 
푓 ,  – koeficient efektivity podle Barley (1995) pro soudržné zeminy 
휏  – vypočtené průměrné smykové napětí  

 

Obr. 4-66 Součinitelé efektivity  
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Po verifikaci možnosti aplikace 푀퐿푆푀 pro účely modelování progresivního porušování zemních 
kotev bylo přistoupeno ke zpětné analýze reálné zatěžovací zkoušky zemní kotvy zhotovené 
v brněnských neogenních jílech – tedy zeminách s výrazným vrcholovým chováním (Mišove, 
1984).  

Kromě výpočtu se standardní verzí 푀퐿푆푀 modelu byly provedeny tři další doplňkové výpočty: 

 Výpočet s kontaktními prvky, 푀퐶 modelem a vrcholovými parametry smykové 
pevnosti. Nebyl umožněn pokles smykové pevnosti kontaktních prvků na residuální 
úroveň. Tento výpočet představuje situaci, kdy je podél celé kořenové délky 
mobilizována vrcholová smyková pevnost. 

 Výpočet s kontaktními prvky, 푀퐶 modelem, vrcholovými parametry smykové 
pevnosti. Byl umožněn pokles smykové pevnosti kontaktních prvků na residuální 
hodnotu. Tento postup byl popsán v předcházející kapitole. Na základě provedených 
analýz byla použita hodnota 푅 , = 0,6. 

 Výpočet s 푀퐿푆푀 modelem bez možnosti dosažení vrcholové smykové pevnosti, 
maximální smykové napětí je rovno smykové pevnosti v kritickém stavu.  

Na obr. 4-67 je znázorněno srovnání vypočtených pracovních diagramů pro všechny zvažované 
alternativy a naměřených hodnot.  

  

Obr. 4-67 Pracovní diagramy typové zatěžovací zkoušky – měření 
versus výpočet 

Obr. 4-68 Průběhy smykového napětí – 
푀퐿푆푀 model 

Výpočet s 푀퐶 modelem v kombinaci s vrcholovými hodnotami smykové pevnosti vede 
k výraznému nadhodnocení mezní síly. Na druhé straně, výpočet s 푀퐿푆푀 modelem 
bez možnosti dosažení Hvorslevové plochy vrcholové smykové pevnosti (maximální hodnota 
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smykového napětí je dána kritickým úhlem vnitřního tření) vede k výpočtu mezní síly, která je 
dokonce menší, než síla při třetím zatěžovacím stupni provedené zkoušky. Nejlepší shody 
s měřením je dosaženo při využití 푀퐿푆푀 modelu s povrcholovým poklesem smykového napětí 
a s modelem zahrnujícím pokles smykové pevnosti kontaktních prvků na residuální hodnotu.  

Redistribuce kontaktního smykového napětí na plášti kořene kotvy pro výpočet s 푀퐿푆푀 
modelem je pro tři různé úrovně zatížení znázorněna na obr. 4-68. Po dosažení vrcholové 
smykové pevnosti (150 kPa) docházelo k iniciaci smykového změkčení a k poklesu smykového 
napětí. Při úrovni zatížení 739 kN byly první dva metry kořene kotvy ve fázi povrcholového 
smykového změkčování.  

4.6 Vliv napjatostně – deformačního chování materiálu injektáže  

4.6.1 Tahová pevnost materiálu injektáže  
Předpínací síla je z táhla kotvy přenášena prostřednictvím mobilizace smykového napětí podél 
rozhraní táhlo – injektáž do materiálu injektáže, která je pak namáhána tahovým zatížením. 
Po dosažení limitní hodnoty poměrného osového přetvoření dochází k porušení materiálu 
a vzniku tahové trhliny. Weerasinghe, Littlejohn (1997) provedli řadu laboratorních modelových 
pokusů (tzv. „gun barel test“) zatěžování kotev.  Po provedení zkoušky a odkrytí kořenů byla 
pozorovaná síť trhlin ve vzájemných vzdálenostech 20 až 220 mm a šířkách trhlin 
0,04 až 0,11 mm. Výsledek jedné ze zkoušek je znázorněn na obr. 4-69.   

 
 

 

Obr. 4-69 Síť tahových trhlin kořene kotvy po modelové zatěžovací zkoušce (převzato z  
Weerasinghe, Littlejohn , 1997) 

Toto nelineární a neelastické chování materiálu vede k otázce volby vhodného konstitutivního 
modelu.  Byly použity tři různé modely – 퐿퐸, 푀퐶 a 푆퐻 model. Nejpokročilejší SH model 
zahrnuje pokles napětí po dosažení tahové pevnosti (tahové změkčení) simulujíc tak vznik 
tahové trhliny. Podrobnější popis použitých modelů ve vztahu k materiálu injektáže je uveden 
v kap. 4.2.4. Cílem této studie není srovnání výsledků výpočtů s reálným měřením, nýbrž 
analýza relativních rozdílů mezi výpočty s různým stupněm přesnosti aproximace chování 
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materiálu injektáže. Byl proto použit základní model typu A (obr. 4-12a). Byly realizovány čtyři 
variantní výpočty: 

1. Výpočet s 푀퐶 modelem pro materiál injektáže, 푇퐶푂	 = 	800	푘푃푎, 
2. Výpočet s 푀퐶 modelem pro materiál injektáže, 푇퐶푂	 = 	50	푘푃푎, 
3. Výpočet s 퐿퐸	modelem,  
4. Výpočet s použitím 푆퐻 modelu. 

Pracovní diagramy pro všechny čtyři varianty jsou znázorněny na obr. 4-70. Použití 푀퐶 modelu 
s 푇퐶푂 vede k výraznému snížení tuhosti v porovnání s 퐿퐸 modelem. Aspekt použitého 
konstitutivního modelu má větší vliv než samotná hodnota 푇퐶푂 (50 versus 800 kPa). 
Z praktického hlediska je také důležitý závěr, že již samotné použití 푀퐶 modelu v kombinaci 
s vhodně zvolenou hodnotou 푇퐶푂 poskytuje výsledky srovnatelné s výsledky výpočtu 
s 푆퐻	modelem. V dalších výpočtech je proto využívána varianta 푀퐶 model + 푇퐶푂 = 800	푘푃푎. 

 

Obr. 4-70 Pracovní diagramy pro všechny alternativy 

Při výpočtu s 푆퐻 modelem dochází přibližně při síle 30 kN k odchýlení od standardního 
výpočtu. V tomto bodě dochází k inicializaci prvních zón s tahovým změkčením. Následný další 
rozvoj tahového změkčení má za důsledek další pokles tuhosti. Na obr. 4-71 jsou znázorněny 
izoplochy stavové proměnné H . Platí, že pokud je 퐻 > 0, byl iniciován začátek změkčování 
a pokud H > 1, byla dosažena residuální hodnota tahové pevnosti. Proces změkčování je 
koncentrován do oddělených oblastí (v reálném případě oblasti vzniku radiálních trhlin). 
Při zvyšování zatížení dochází ke vzniku dalších zón, ve kterých se inicializovalo změkčování 
(obr. 4-72).  

Z dvojice grafů na obr. 4-73 vyplývá, že v místech tahového změkčování dochází k poklesu 
tahového napětí až na nulovou hodnotu. Důležitým faktem ale je, že v prostoru mezi zónami 
tahového změkčení (v realitě mezi tahovými trhlinami) materiál injektáže i nadále působí. 
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Tento jev je v oboru betonových konstrukcí znám jako tzv. tahové zpevnění betonového prvku 
s osově namáhanou výztuží. 

  

Obr. 4-71 Zóny tahového 
změkčení v horní polovině tělesa 

kořene kotvy 

Obr. 4-72 Závislost parametru tahového 
změkčení na vzdálenosti od hlavy kořene 

kotvy pro dvě různé úrovně zatížení 
 

 
Obr. 4-73 Průběh osového napětí v tělese kořenu kotvy v relaci 

s parametrem tahového změkčení 
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Princip tahového zpevnění je znázorněn na obr. 4-74. V oblasti pracovního diagramu do bodu R 
nedochází ke vzniku trhlin, tuhost systému je tvořená jak příspěvkem výztuže, tak betonové 
části. V části „b“ pracovního diagramu dochází k iniciaci trhlin, která se projeví poklesem 
tuhosti. V části „c“ je již tuhost systému tvořena pouze příspěvkem výztuže a dochází k dalšímu 
rozevírání trhlin. Pracovní diagram je ukončen dosažením meze kluzu výztuže. Z hlediska 
problematiky zemních kotev je tedy důležité zjištění, že vznik a rozvoj tahových trhlin se projeví 
postupným poklesem tuhosti systému táhlo – injektáž v průběhu napínání. Zanedbání úseku 
injektované zóny zálivky, kde byla dosažena tahová pevnost (např. Briaud, 1998) je pak určitým 
zjednodušujícím předpokladem. 

 
 

Obr. 4-74 Princip tahového zpevnění u osově namáhaného prvku s výztuží (převzato 
z Navrátil, 2008) 

Podrobněji bude o problematice tahového zpevnění pojednáno v kap. 6.1.2 v rámci jeho 
začlenění do navrhované programové aplikace. 
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4.6.2 Způsob namáhání materiálu injektáže – kotvy s tlačeným kořenem 
Vývin trhlin v injektované zóně zálivky představuje problém z hlediska antikorozní ochrany 
trvalých kotev. Jedním z možných řešení tohoto problému je použití kotev s tlačenými kořeny. 
Schéma tohoto typu kotvy je znázorněno na obr. 4-75.  

 

Obr. 4-75 Schéma kotvy s tlakem zatíženým kořenem (převzato 
z Xanthakos, 1991) 

V průběhu předpínání je zatížení přenášeno přes ocelovou desku do zálivky směrem vzhůru. 
Důsledkem je pak namáhání materiálu zálivky tlakovým zatížením. Z předcházející kapitoly je 
zřejmé, že dosažení tahové pevnosti a následný vznik trhlin má významný vliv na napjatostně 
deformační chování kotev. Cílem této kapitoly je analyzovat, jak se způsob namáhání zálivky 
projeví na odezvu zemní kotvy při zatěžování.  Pro zvýraznění rozdílu mezi oběmi variantami 
byly matematické modely upraveny pro délku kořene 푙 = 10	푚. Pro zahrnutí povrcholového 
poklesu smykového napětí byla využita residuální smyková únosnost kontaktních prvků 
s vrcholovými parametry smykové pevnosti podle tab. 4-6.  

Matematický model bylo nutné následovně upravit: 

- V případě kotev s tlakem zatíženými kořeny je volná délka táhla kotvy 푙  totožná 
s celkovou délkou 푙 . Separace táhla a zálivky byla v matematickém modelu provedena 
vložením tenké vrstvy konečných prvků, která byla následně deaktivována.  

- Prvky reprezentující táhlo kotvy byly v patě kotvy spojeny se strukturním prvkem typu 
„plate“, kterému byla přiřazena vysoká ohybová a osová tuhost.  

Detail paty upraveného modelu je znázorněn na obr. 4-76.  

 
Obr. 4-76 Detail ukončení matematického modelu kotvy s 

tlakem namáhaným kořenem 
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Na obr. 4-77 jsou znázorněny pracovní diagramy: celková deformace – dosažená síla pro obě 
varianty modelů. Celková deformace je pro oba typy kořenů vztažena jednotně k bodu na táhle 
v úrovni hlavy kořene kotvy (bod A). Celkové deformace pro tlakový kořen jsou pro dané 
zatížení větší – volná délka táhla pro tento typ kotvy v hlavě kořene nekončí, pokračuje dál až 
k patě kotvy. Rozdíl v elastických deformacích různých volných délek tak způsobuje odlišný 
průběh pracovních diagramů. Pro další analýzu je důležité zobrazení pracovního diagramu 
v podobě závislosti dosaženého zatížení a vertikální deformace kořene kotvy v místě vnesení 
zatížení (obr. 4-78): pro tahový kořen je to tedy v hlavě kořene (bod B) a pro tlakový v patě 
kořene (bod C). Sledované body B a C jsou tedy, na rozdíl od bodu A, umístěny přímo v zálivce, 
nikoliv na táhle.  

  

Obr. 4-77 Závislost zatížení a celkové deformace Obr. 4-78 Závislost zatížení a trvalé deformace kořene 

Graf na obr. 4-78 můžeme považovat za závislost dosažené síly na deformaci, která je z hlediska 
zkoušení kotev někdy označována pojmem trvalá (pružná deformace táhla je odfiltrována). Zde 
je situace obrácená – pracovní diagram kořene v tlaku vykazuje vyšší tuhost. Z obou diagramů je 
zároveň zřejmé, že pro tlakem namáhaný kořen je dosažena mírně vyšší mezní síla. Vyšší tuhost 
v případě závislosti zatížení versus deformace kořene a vyšší mezní síla pro kotvu s tlakem 
namáhaným kořenem je způsobena rovnoměrnější mobilizací smykového napětí. V případě 
tahového kořene je tahová pevnost (TCO) dosažena ve více jak polovině délky kořene. 
Po dosažení TCO se materiál zálivky chová ideálně plasticky – jeho tuhost je nulová. Celková 
tuhost dvojice táhlo – injektáž je tedy menší, což vede ke vzniku vyššího a nerovnoměrně 
rozděleného poměrného přetvoření v zálivce (obr. 4-79) a následně smykového napětí           
(obr. 4-80).  
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Obr. 4-79 Průběh osové poměrné deformace 
materiálu zálivky pro jednotnou úroveň zatížení  

Obr. 4-80 Průběh relativního smykového 
napětí pro jednotnou úroveň zatížení 
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5 Experimentální měření kotev  

5.1  Popis zhotovených kotev 
V rámci experimentálního měření kotev bylo ve dvou etapách zhotoveno a odzkoušeno celkem 
6 zemních kotev – 5 kotev bylo ve standardním uspořádání, jedna kotva byla typu SBMA 
(„Single Bore Multiple Anchor“). Základní geometrické charakteristiky zhotovených kotev jsou 
uvedeny v tabulce tab. 5-1. Program experimentální měření je součástí výzkumného projektu 
FR-TI4/329 (Výzkum a Vývoj – Tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních 
a horninových kotev, včetně vývoje monitorovacích prvků). Autor disertační práce je členem 
řešitelského kolektivu tohoto projektu.  

Tab. 5-1 Vlastnosti zkoušených kotev 

ID Počet lan 
 Typ Manipulační 

délka [m] 
Volná 

délka [m] 
Kořenová 
délka [m] 

Celková 
délka [m] 

Et
ap

a 
I  I-A1 6 Standardní 2,0 5,0 6,0 13,0 

I-A2 6 Standardní  2,0 5,0 6,0 13,0 

Et
ap

a 
II 

 

II-B 5 Standardní 2,0 5,0 8,0 15,0 

II-C1 7 Standardní 2,0 5,0 10,0 17,0 

II-C2* 7 Standardní 2,0 5,0 10,0 17,0 

III  SBMA 2,0 - 2x3,0 - 

*kotva určená pro dlouhodobé měření  
Všechny kotvy byly zhotoveny jako vertikální. Maloprofilové vrtání bylo provedeno rotační – 
spirálovou technologií bez pažení s průměrem vrtu 푑 = 180	푚푚. Průměr vrtání byl zvolen také 
s ohledem na podrobnou instrumentaci kotev snímači. 

Po osazení byly kotvy zality cementovou zálivkou. V případě kotvy I-A1 byla provedena 
dodatečná vysokotlaká globální injektáž (IGU). Všechny ostatní kotvy byly dodatečně 
injektovány obturátorem přes manžetovou trubku (IRS).  

5.2 Zkušební postup 
Na všech kotvách byly provedeny typové zatěžovací zkoušky podle EN 1537, při kterých byl 
aplikován zkušební postup 1 podle EN ISO 22477-5. Použitý zkušební postup je charakteristický 
cyklickým zatěžováním. Po dosažení zatížení v daném zatěžovacím cyklu je při konstantní 
předpínací síle měřena po předepsanou dobu deformace v hlavě kotvy. Schematicky je zkušební 
postup znázorněn na obr. 5-1.  
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Obr. 5-1 Zkušební postup 1 (převzato z EN ISO 22477-5) 

Normou doporučené úrovně zatížení a pozorovací časy pro soudržné zeminy jsou uvedeny            
v tab. 5-2. 푃  je zkušební síla. Při vyšších úrovních zatížení byly pozorovací časy preventivně 
prodlužovány.  

Tab. 5-2 Doporučené hodnoty zatížení a pozorovací časy 

Cyklus Zatížení 
Pozorovací čas 

[min] 

1 0,40Ppi 15 

2 0,55Ppi 15 

3 0,70Ppi 60 

4 0,80Ppi 60 

5 0,90Ppi 60 

6 1,00Ppi 180 

Pět kotev bylo zatěžováno až do porušení. Zatěžování jedné standardní kotvy bylo ukončeno 
na síle 600 kN, následně bylo přistoupeno k zakotvení a nyní je prostřednictvím dynamometru 
pod hlavou kotvy dlouhodobě sledován pokles předpínací síly. 

5.3 Instrumentace kotev 

5.3.1 Základní monitoring  
Základní monitoring (obr. 5-2) spočíval v měření posunů v hlavě kotvy a velikosti předpínací 
síly. Měření posunů v případě standardních kotev bylo prováděno pomocí LVDT snímačů. Síla 
byla měřena hydraulickým dynamometrem SISIGEO řady 0L219V18000 umístěným 
pod napínacím zařízením na zatěžovací rám. Měření posunů v hlavě kotvy bylo pro SBMA 
kotvu prováděno odečtem přímo na stupnici jednotlivých přepínacích pistolí. 
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Obr. 5-2 Základní monitoring standardní kotvy při provádění zatěžovací zkoušky  

5.3.2 Podrobný monitoring  
Cílem podrobného monitoringu bylo: 
1. Změřit průběh tahové síly v lanech kotvy a na základě jejího poklesu nepřímo odvodit 
průběh smykového napětí podél kořene kotvy. Byly použity následující typy snímačů: 

 Fóliové odporové tenzometry HOTTINGER řady 1 - LY11 – 3/350 byly instalovány 
v kotevní délce táhla (obr. 5-3).  

 
Obr. 5-3 Fóliový odporový tenzometr instalovaný v kotevní délce táhla 
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 Magnetoelastické dynamometry – v rámci přípravy podrobného monitoringu byla 
navázána spolupráce se společností INSET, s cílem využití magnetoelastických snímačů 
pro měření přetvoření v táhlech kotev (obr. 5-4). Inovace v použití těchto snímačů 
spočívá v jejich umístění nejen ve volné délce táhla kotvy těsně pod kotevní hlavou, ale 
také v kotevní délce táhla (injektované zóně zálivky). 

 
Obr. 5-4 Magnetoelastický dynamometr instalovaný v kotevní délce táhla  

2. Měření napjatosti v zálivce 
 Strunové tenzometrické snímače SISGEO řady 0VK4200VC00 (měřící rozsah 

3000a 10000aGEOKON 4200 a 4202 (měřící rozsah 3000) byly 
instalovány jak v injektované, tak v neinjektované zóně zálivky (obr. 5-5).  

 

Obr. 5-5 Strunový tenzometr instalovaný v injektované zóně zálivky 

 Fóliové odporové tenzometry HOTTINGER řady 1 - LY11 – 3/350 byly instalovány jak 
v neinjektované, tak v injektované zóně zálivky (obr. 5-6). 

 

Obr. 5-6 Fóliový odporový tenzometr instalovaný v injektované zóně zálivky 
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Odporové tenzometry pro měření v zálivce byly instalovány na tenký PVC pásek. Poloha PVC 
pásku se snímačem byla fixována pomocí vázacího drátu. Soudržnost s okolním materiálem 
zálivky byla docílena pomocí 4 koncových šroubků. Tento způsob měření byl testován jako 
alternativa k měření pomocí strunových tenzometrických snímačů, které jsou výrazně dražší.  
Podrobná schémata rozmístění všech typů snímačů jsou uvedena v příloze A.  

  
Obr. 5-7 Provádění jedné z typových zatěžovacích zkoušek 

5.4 Výsledky měření  

5.4.1 Základní monitoring  
Vyhodnocení základního monitoringu standardních kotev je provedeno na obr. 5-8 až obr. 5-12 
ve formě časových závislostí měřené síly resp. posuny v hlavě kotvy a ve formě pracovních 
diagramů (počáteční a ustálená – maximální dosažená deformace v daném zatěžovacím stupni). 
V případě kotev zatížených až do mezní síly byl pozorován principiálně stejný průběh porušení. 
Po dosažení maximální předpínací síly (bod 1 v grafech) následoval rychlý – neřízený pokles 
síly (tlaku v hydraulickém obvodu) doprovázený zřetelnou (okem viditelnou) vertikální 
deformací tělesa kotvy (zálivky). Po úplném odtížení kotvy (bod 2) bylo přistoupeno 
k opětovnému zvyšování předpínací síly. Při úrovni předpínací síly cca 50 až 55 % původní 
(vrcholové) mezní síly již nebylo možné dosáhnout vyšší úrovně zatížení (bod 3). Udržování této 
úrovně zatížení bylo opět doprovázeno významnou vertikální deformací tělesa kotvy. V poslední 
etapě (bod 4) bylo udržování síly formou nepřetržitého zvedání pístu hydraulického válce 
přerušeno a byla stanovena residuální (stabilní) mezní síla. Z pozorování plynou dva důležité 
závěry: 

1. Kolaps kotvy byl způsoben porušením rozhraní zemina – injektáž. 

2. Významný rozdíl mezi maximální (bod 1) a residuální (bod 4) předpínací sílou potvrzuje, že 
v průběhu zatěžování dochází k progresivnímu poklesu smykového napětí podél kořene kotvy. 
V případě kotvy II-C2 (obr. 5-12) nebylo přistoupeno k zatěžování až do porušení z důvodu 
dlouhodobého sledování poklesu předpínací síly. 
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Obr. 5-8 Výsledky základního monitoringu - kotva I-A1 

 

 

 

Obr. 5-9 Výsledky základního monitoringu - kotva I-A2 
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Obr. 5-10 Výsledky základního monitoringu - kotva II-B 

 

 
 

 

Obr. 5-11 Výsledky základního monitoringu - kotva II-C1 
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Obr. 5-12 Výsledky základního monitoringu - kotva II-C2 

 
Sumarizace maximálních dosažených sil 퐹  a zbytkových -  residuálních hodnot sil 퐹  
pro standardní kotvy jsou uvedeny v tab. 5-3. Dále jsou v tabulce uvedeny odpovídající síly na 
1bm kořene kotvy (푓 , 푓 ).  

Tab. 5-3 Dosažené mezní síly – základní monitoring 

Kotva 
퐹  
[kN] 

퐹  
[kN] 

퐹 /퐹  
[-] 

푓  
[kN/m] 

푓  
[kN/m] 

I-A1 620 276 0,45 103,3 46,0 

I-A2 910 410 0,45 151,6 68,3 

II-B 897 434 0,48 112,1 54,3 

II-C1 1062 440 0,41 106,2 44,0 
 
Zbytková – residuální hodnota únosnosti tvořila 41 až 48 % maximální dosažené síly 퐹 . 
Opakované dosažení podobného výsledku svědčí o poklesu smykového napětí na plášti kořene 
z vrcholové hodnoty směrem ke kritické smykové pevnosti. Pokles hodnoty 푓  s rostoucí 
délkou kořene potvrzuje narůstající vliv (efekt) progresivního porušování kořene kotvy.   
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5.4.2 Rozšířený monitoring 

5.4.2.1 Měření stavu napjatosti v táhle 
Podrobnou instrumentací kotevní délky táhla odporovými tenzometry bylo možné stanovit 
průběh poklesu předpínací síly po délce táhla. Na základě poklesu síly mezi jednotlivými 
dvojicemi snímačů lze usuzovat na působící smykové napětí.  

Na obr. 5-13 je znázorněn výsledek měření pro kotvu I-A1 (푙 = 6,0	푚)	a 4 různé úrovně 
zatížení.  

 

Obr. 5-13 Měření stavu napjatosti v táhle, kotva I-A1 

Ze 7 tenzometrických snímačů byly 2 nefunkční (ve vzdálenostech 0,1 a 2,7 m od hlavy kořene 
kotvy). Nárůst rozdílu v měřených sílách mezi tenzometry ve vzdálenostech 0,7 a 1,7 m 
při zvyšujícím se zatížení signalizuje, že v tomto úseku docházelo k největší mobilizaci 
smykového napětí.  

V případě kotvy I-A2 (푙 = 6,0	푚)	byl nefunkční 1 ze 7 snímačů (ve vzdálenosti 3,7 m).  
Zajímavé je měření při síle 70 2kN (obr. 5-14), kdy došlo k poklesu rozdílů sil mezi prvními 
dvěma snímači (0,7 a 1,7 m) signalizujíc tak pokles působícího smykového napětí. Pro obě kotvy 
(I-A1, I-A2) lze konstatovat, že při úrovních zatížení 400 až 500 kN je již předpínací síla 
přenášena do celé kotevní délky. Smykové napětí je tedy mobilizováno podél větší části kořene. 

 

Obr. 5-14 Měření stavu napjatosti v táhle, kotva I-A2 
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Podrobný monitoring stavu napjatosti v táhle byl pro kotvu I-A2 dále doplněn měřením 
pomocí magnetoelastických dynamometrů DYNAMAG společnosti INSET. Princip těchto 
snímačů vychází z poznatku, že při mechanickém zatížení feromagnetického materiálu dochází 
ke změně jeho magnetických vlastností. Na základě změřeného magnetického toku je možné 
stanovit přírůstek relativní permeability, který je kromě magnetického toku také funkcí vnitřní 
průřezové plochy snímače a průřezové plochy měřeného prvku. Mezi relativní permeabilitou 
a zatížením – osovou sílou pak existuje lineární vztah, který lze získat kalibrací. Standardně se 
tyto snímače osazují těsně pod kotevní hlavu – tedy na začátek volné délky. Ve spolupráci 
se společností INSET bylo navrhnuto inovativní využití těchto snímačů. Jeden snímač byl 
umístěn standardně na začátku volné délky pro kalibrační měření vnesené předpínací síly 
a dalších šest snímačů bylo umístěno v kořenové délce kotvy. Srovnání s výsledky měření 
pomocí standardních odporových tenzometrů je pro tři zatěžovací stupně provedeno                   
na obr. 5-15. Průběhy poklesu síly v kotevní délce táhla kotvy mají stejný trend, rozdíl 
v naměřených hodnotách je, s přihlédnutím na odlišný princip použitých snímačů, relativně malý 
– max. 13,5 %. Dosažením dobré úrovně shody tak byla verifikována vhodnost a správnost obou 
typů měření.  

 
Obr. 5-15 Porovnání výsledků měření odporových a magnetoelastických snímačů 

Pro kotvu II-B (푙 = 8,0	푚)	jsou na obr. 5-16 znázorněny výsledky měření pro 5 zatěžovacích 
stupňů. 

 
Obr. 5-16 Měření stavu napjatosti v táhle, kotva II-B 
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Z 8 instalovaných snímačů byl jeden nefunkční (vzdálenost 6,5 m). K destrukci snímače 
ve vzdálenosti 0,5 m došlo při zatěžování na předpínací sílu 804 kN. Z měření je zřejmé, že ještě 
při síle 562kN je využití kořene v části od 5,5 do 7,5 m minimální – veškeré zatížení je 
do okolního prostředí přeneseno v zóně 0 – 4,5 m, dále je pak již síla v táhle téměř nulová. 

Kořenová délka 푙 = 10,0	푚 v případě kotev II-C1 a II-C2 byla největší ze všech zkoušených 
kotev. Na obr. 5-17 jsou vykresleny výsledky měření pro kotvu II-C1 v 5 zatěžovacích stupních. 
Z 9 snímačů byly nefunkční 2 (ve vzdálenostech 2,5 a 3,5 m). Kotva II-C2 nebyla zatížena 
až do porušení, protože je dál dlouhodobě sledována. Výsledky pro 4 zatěžovací stupně jsou 
znázorněny na obr. 5-18. Při maximální síle dosažené během experimentu byl úsek 
ve vzdálenosti 6,5 až 10 m téměř nevyužit – síla v táhle je v tomto úseku nulová, veškeré 
zatížení je do okolního prostředí přenášeno v úseku 0 až 6,5 m.  

 

Obr. 5-17 Měření stavu napjatosti v táhle, kotva II-C1 

Výsledky měření tedy prokázaly rostoucí neefektivitu kotev s větší kořenovou délkou. V případě 
kotvy II-C2 by byl pro přenesení síly 710 kN do okolního zemního prostředí dostačující kořen 
s délkou 6,5 m.  

 

Obr. 5-18 Měření stavu napjatosti v táhle, kotva II-C2 

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že hodnota síly získaná nejbližším tenzometrickým měřením 
se mírně liší od síly zaznamenané dynamometrem pod hlavou kotvy. Tento rozdíl mohl být 
způsoben jednak určitou vzdáleností tenzometrického snímače od hlavy kořene kotvy, přenosem 



 

Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách  
Disertační práce; Ing. Juraj Chalmovský; 2016  109 

části předpínací síly formou mobilizace smykového napětí na rozhraní neinjektovaná zóna 
zálivky – zemina nebo ztrátou předpětí podél volné délky táhla.   

5.4.2.2 Měření stavu napjatosti v zálivce 
Z hlediska namáhání materiálu zálivky (injektáže) zemních kotev je nutno rozlišovat dva úseky: 
neinjektovaná zóna zálivky (její délka je totožná s volnou délkou táhla) a injektovaná zóna 
zálivky (délka totožná s kotevní délkou táhla).  

V neinjektované zóně pak dochází k tlakovému namáhání zálivky. Vyhodnocení dat z těchto 
snímačů je založeno na předpokladu elastického chování materiálu v tlakovém oboru napětí 
(není dosažena tlaková pevnost). Zkouškami odebraných vzorků materiálu injektáže v prostém 
tlaku byly stanoveny moduly pružnosti v rozsahu 10,9	푎ž	12,9	퐺푃푎. Pro účely zde 
prezentovaných vyhodnocení byla použita průměrná hodnota 퐸 , = 11,45	퐺푃푎. Pevnost 
v prostém tlaku 푓  se pohybovala v rozmezí 23,2	푎ž	39,8	푀푃푎. Strunové tenzometry byly 
v neinjektovaných zónách zálivky osazeny v případě kotev I-A1 3,85 m od začátku volné délky      
a I-A2 2,25 m a 4,7 m od začátku volné délky. Vyhodnocení pro kotvu I-A2 je znázorněno 
na obr. 5-19.  

 

Obr. 5-19 Měření stavu napjatosti v neinjektované zóně zálivky 

Podle očekávání se tlakové napětí v zálivce zvyšuje s blížícím se bodem přechodu z volné 
do kotevní délky táhla. Tlakové napětí je pod hodnotami laboratorně zjištěných pevností 
v prostém tlaku. Pružné chování zálivky v tlaku dokládá také změna napětí v průběhu 
odlehčování, kdy měřené poměrné přetvoření klesá na téměř nulové hodnoty.  Obdobné chování 
bylo zaznamenáno také v případě snímače v kotvě I-A1.   
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Vyhodnocení měření v injektované zóně zálivky je složitější. Tato oblast je namáhána tahovým 
zatížením. Po dosažení tahové pevnosti v místě snímače již není možné pro převod 
mezi poměrným přetvořením a napětím použít modul pružnosti 퐸 , = 11,45	퐺푃푎. 
Do okamžiku iniciace první tahové trhliny je tuhost systému táhlo – injektáž tvořena jak 
příspěvkem tuhosti táhla, tak tuhosti injektáže. Poměrné přetvoření obou komponentů je 
identické a dál narůstá až do dosažení tahové pevnosti materiálu injektáže. Ve vzniklé trhlině je 
pak veškeré napětí přenášeno táhlem, čemu odpovídá nárůst jeho přetvoření v tomto bodě. 
Naopak přetvoření injektáže je v místě trhliny nulové. V úsecích mimo trhlin dochází opět 
ke snižování rozdílu mezi přetvořeními obou materiálů. Tento princip je schematicky znázorněn 
na obr. 5-20. 

 

Obr. 5-20 Změna poměrného přetvoření v táhle a betonu (převzato z Carino, Clifton, 1995) 

Z hlediska monitoringu tedy vyplývá, že tenzometrická měření v zálivce a na táhle (měřeno 
ve stejném místě) by se měla začít po dosažení tahové pevnosti zálivky v tomto bodě lišit.  
To bylo skutečně zaznamenáno, nicméně v části měření docházelo k nárůstu poměrného 
přetvoření táhla vzhledem k poměrnému přetvoření injektáže, ve druhé části analyzovaných 
měření byla situace opačná. Jednotícím prvkem bylo, že do určité hodnoty poměrného přetvoření 
byly změřené hodnoty u obou snímačů téměř totožné. Zde pravděpodobně hraje významnou roli 
vzájemná poloha obou snímačů (obvykle vzdálených cca 15-25 cm) a především poloha vzniklé 
trhliny vzhledem na polohu strunového snímače. Principiálně můžou nastat dvě situace 
schematicky znázorněné na obr. 5-21.  

Tahová trhlina se vyvine v prostoru mezi diskovitými ukončeními strunového tenzometrického 
snímače a odporový tenzometr je na táhle mimo trhlinu (obr. 5-21a – varianta A). V tomto 
případě musí být přetvoření změřené strunovým snímačem vyšší. Při opačné vzájemné pozici 
obou snímačů (obr. 5-21b – varianta B) je přetvoření naměřené na strunovém snímači v injektáži 
nižší, než na odporovém snímači na táhle. 
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(a) 

 
(b) 

Obr. 5-21 Vzájemná poloha snímačů – varianta A, B 

Na obr. 5-22 jsou znázorněny průběhy poměrných přetvoření pro strunový snímač v injektáži 
(vzdálenost 2,85 m od hlavy kořene) a pro odporový snímač na táhle (vzdálenost 2,7 m od hlavy 
kořene) – kotva I-A2. Do 3 zatěžovacího stupně jsou naměřená přetvoření téměř identická, 
při přechodu na čtvrtý zatěžovací stupeň dochází od přetvoření cca 400 až 700  ke vzniku 
výrazného rozdílu v měřeních, který se s narůstajícím zatížením dál zvyšuje.  

 

Obr. 5-22 Kotva I-A2, srovnání tenzometrických měření na táhle a v injektáži 
(vzdálenost 2,7/2,85m) 

Na obr. 5-23 jsou pro stejnou kotvu znázorněny průběhy měření pro body ve vzdálenostech 
1,7/1,85 m a 4,7/4,75 m od hlavy kořene kotvy. Měření v injektáži bylo v tomto případě 
prováděno odporovými tenzometry nalepenými na tenkém umělohmotném pásku.  
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Obr. 5-23 Kotva I-A2, srovnání tenzometrických měření na táhle 
a v injektáži (vzdálenost 1,7/1,85m a 4,7/4,75m) 

Soudržnost s materiálem injektáže byla docílena šroubky připevněnými k umělohmotnému 
pásku vertikálně vzhledem na jeho rovinu. V případě vzdálenějších snímačů docházelo nejdřív 
k mírnému nárůstu rozdílu v měřeních, po kterém následovalo skokové zvýšení rozdílu 
od hodnoty přetvoření cca 400 . Počáteční mírný nárůst rozdílu v měřeních je připisován méně 
kvalitnímu zakotvení páskových snímačů do injektáže. V případě snímačů ve vzdálenosti 
1,7/1,85 m dochází opět ke skokovému nárůstu rozdílu od hodnoty přetvoření 
přibližně 400 Za zmínku stojí také časová posloupnost dosažení tahové pevnosti – nejdřív je 
dosažena v bodě 1,7/1,85 m (nejblíž hlavě kotvy, obr. 5-23), dále v bodě 2,7/2,85 m (obr. 5-22) 
a nakonec v bodě 4,7/4,75 m (obr. 5-23). Poměrné přetvoření 400 odpovídá napětí – tahové 
pevnosti 4,58 MPa. Barley (1997) udává pro cementové injektáže tahovou pevnost v rozmezí 
2,9 až 3,7 MPa. 

Dalším zajímavým jevem v souvislosti s tenzometrickými měřeními v injektované zóně zálivky 
byl přechod z kladných (tahových) napětí do záporných (tlakových) napětí, který byl 
zaznamenán na snímači ve vzdálenosti 0,7 m od hlavy kořene kotvy (obr. 5-24). Tento jev může 
souviset s nárůstem výpočtové volné délky 퐿  a s tím spojeným posunem bodu, kde začíná 
přenos zatížení z táhla do injektáže.  Zóna injektáže nad tímto bodem pak musí být namáhána 
tlakovým zatížením.  
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Obr. 5-24 Tenzometrické  měření v injektované zóně zálivky (vzdálenost 0,7m) 

5.5 Zatěžovací zkouška SBMA kotvy 
SBMA (Single Bore Multiple Anchor) kotvy jsou specifickým typem předepjatých zemních 
kotev, které vznikly jako řešení progresivní poruchy standardních kotev s dlouhou kořenovou 
délkou (kotevní délkou táhla). Systém SBMA se skládá z dílčích „jednotkových kotev“ 
vkládaných do společného vrtu. Každá jednotková kotva má svou vlastní volnou a kořenovou 
část. Zhotovená kotva se skládala ze dvou jednotkových kotev. Táhlo každé jednotkové kotvy 
bylo složeno ze tří lan Jednotkové kořeny byly v jedné etapě dodatečně injektovány 
přes manžetovou trubku. Detailní informace a geometrie zhotovené SBMA kotvy jsou uvedeny 
v tab. 5-4 a na obr. 5-25.  

Tab. 5-4 Geometrické charakteristiky zhotovené SBMA kotvy 

Délka jednotkového kořene [m] 3,0 

Počet jednotkových kořenů [-] 2 

Vzdálenost mezi jednotkovými kořeny [m] 3,0 

Volná délka jednotkových kotev [m] 5,0/11,0 

Průměr kořene (vrtu) [mm] 180 
1 

 

Obr. 5-25 Geometrie zhotovené SBMA kotvy 
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Z důvodu různých volných délek jednotkových kotev musí být napínání prováděno soustavou 
hydraulicky synchronizovaných předpínacích pistolí. V našem případě byla zvolena varianta, 
kdy bylo každé z 6 lan (obr. 5-26) opatřeno vlastní předpínací pistolí.  

 
Obr. 5-26 Soustava šesti předpínacích pistolí  

Celá soustava byla umístěná na koncentrické ocelové desce. Tímto způsobem je docíleno 
vnesení stejné předpínací síly do obou jednotkových kotev. Na obr. 5-27 je znázorněna závislost 
mezi deformací v hlavě každé jednotkové kotvy a celkovou úrovní předpínací síly. Z grafu je 
zřetelné, že vlivem delší volné délky jednotkové kotvy (JK2) jsou posuny v hlavách lan této 
kotvy vyšší. Při přechodu ze zatížení 100 kN/lano (600 kN celkem) na další vyšší úroveň 
(120 kN/lano, 720 kN celkem) došlo ke kolapsu první (bližší) jednotkové kotvy JK1. Tak jako 
u standardních kotev, docházelo k zřetelné vertikální deformaci zálivky kotvy na povrchu. 
To značí, že muselo dojít k separaci první jednotkové kotvy JK1 v prostoru mezi oběma 
jednotkovými kořeny.  

Druhý jednotkový kořen nevykazoval žádné známky blížící se poruchy (nárůst deformace). 
Následovalo proto řízené odtížení, odkotvení lan první jednotkové kotvy a opětovné zatěžování 
pouze druhé (zadní) jednotkové kotvy. Pracovní diagram pro toto opětovné zatěžování je 
znázorněn samostatně na obr. 5-28. Maximální dosažená úroveň zatížení byla 720 kN 
(240 kN/lano). Po odtížení druhé jednotkové kotvy byla opětovným zatěžováním dohledána 
residuální únosnost – 210 kN (70 kN/lano).  

Velmi vysoká hodnota mezní síly při samostatném zatěžování druhého jednotkového kořene je 
tvořena jak příspěvkem samotného druhého jednotkového kořene, tak tlačeným úsekem nad ním. 
Tento úsek je tvořen prostorem mezi jednotkovými kořeny (3 m), prvním jednotkovým kořenem 
(3 m) a úsekem volné délky nad ním (5 m), celkem tedy 11 m. Průběh zatěžování druhé 
jednotkové kotvy poukazuje na výhodu SBMA systému – v případě, že by došlo ke kolapsu 
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první jednotkové kotvy, dojde (sice za cenu nárůstu deformace v hlavě kotvy) k redistribuci – 
přenosu zatížení na druhou jednotkovou kotvu bez ztráty kotvy jako celku. 

  
Obr. 5-27 Pracovní diagramy pro obě jednotkové 

kotvy (JK1, JK2) 
Obr. 5-28 Pracovní diagramy JK2 při opakovaném 

zatěžování 

5.6 Závěry plynoucí z experimentálních měření  
Provedení základního a podrobného monitoringu zhotovených zemních kotev umožnilo získat 
podrobné informace o napjatostně-deformačním chování těchto prvků. Byl potvrzen výrazný 
povrchový pokles předpínací síly. Zbytková – residuální hodnota dosažené síly byla v rozmezí 
41 až 48 % maximální hodnoty. Podrobný monitoring táhla kotev odhalil, že v případě kotev 
s kotevní délkou táhla 10 m dochází ke kompletnímu přenosu zatížení do injektáže na výrazně 
kratším úseku (cca 6,5 m). Podrobný monitoring neinjektované zóny zálivky potvrdil její 
namáhání tlakem, tlaková pevnost ale nebyla dosažena. V injektované zóně zálivky dochází 
k rozvoji tahových trhlin, kterých důsledkem je vznik rozdílů tenzometrických měření na táhle 
a v injektáži. Toto chování je v souladu s predikcí matematických modelů popsaných 
v předcházející kapitole. 

Zkoušení SBMA kotvy potvrdilo nutnost separátního napínání jednotkových kotev z důvodu 
jejich rozličných volných délek. Jako rozhodující faktor se při zkoušce projevil kolaps první 
(bližší) jednotkové kotvy.  

Získané výsledky jsou dále využity při verifikaci vytvořené programové aplikace (kap. 6). 
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6 Vývoj programové aplikace pro praktický návrh předepjatých 
zemních kotev 

Analýzy s využitím metody konečných prvků (kap. 4) a výsledky experimentálních měření 
(kap. 5) poukázaly na skutečnost, že zjednodušené stanovení únosnosti zemních kotev 
za předpokladu rovnoměrné mobilizace kontaktního smykového napětí podél kořene kotvy není 
reálné. Předmětem následující kapitoly je popis vytvořené programové aplikace pro praktický 
návrh předepjatých zemních kotev, za pomoci které by bylo možné zahrnout do stanovení 
únosnosti zemní kotvy následující dílčí faktory: 

1. Vliv progresivního poklesu plášťového tření směrem ke kritické a residuální hodnotě 
smykové pevnosti,  

2. Vliv dodatečné vysokotlaké injektáže, 
3. Snížení tuhosti systému táhlo – injektáž v důsledku vzniku tahových trhlin v materiálu 

injektáže, 
4. Stanovení hodnot vstupních parametrů výpočtu na základě standardních laboratorních 

zkoušek. 

Sekundárními cíli souvisejícími s využitím aplikace pro praktický návrh jsou: 

a. Vybavit aplikaci grafickým rozhraním (GUI) pro efektivní práci s programem, 
b. Doplnit vlastní kód aplikace o možnost uložení (exportu) výsledků a hodnot vstupních 

parametrů pro jejich pozdější využití, 
c. Programová aplikace v podobě nezávisle spustitelného .exe souboru.  

Vývoji vlastní aplikace předcházela algoritmizace již existujícího postupu vytvořeného autory 
Woods, Barkhordari (1997) provedená v prostředí Matlab R2011b. Tento postup částečně 
zohledňuje vliv nekonstantního kontaktního smykového napětí po délce kořene kotvy, čehož je 
dosaženo implementací vrcholové závislosti mezi smykovým napětím a poměrnou osovou 
deformací táhla kotvy (obr. 6-1). 

 
 

Obr. 6-1 Závislost kontaktního smykového napětí na osovém poměrném přetvoření 
(převzato z Woods, Barkhordari; 1997) 
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Pro stanovení této závislosti je nutné definovat 5 vstupních hodnot: 휏  – vrcholové kontaktní 
smykové napětí, 휏  – residuální kontaktní smykové napětí, 휀  – poměrná osová deformace 
při dosažení vrcholového smykového napětí, 휀  – poměrná osová deformace, která ohraničuje 
oblast působení vrcholového smykového napětí, 휀  – poměrná osová deformace při dosažení 
residuálního smykového napětí. Metoda je založena na iteračním postupu. Na základě 
vypočteného průběhu tahové síly v kořenové části kotvy je stanovena její poměrná deformace. 
Ta se pak použije pro určení kontaktního smykového napětí podle obr. 6-1. S využitím 
aktualizovaného průběhu kontaktního smykového napětí se upraví průběh tahové síly po délce 
táhla kotvy. Tento postup se opakuje až do dosažení stanoveného konvergenčního kritéria. 
Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, že 5 vstupních hodnot je nutné stanovit 
experimentálně, tedy provedením zatěžovací zkoušky a její zpětnou analýzou. Všechny 
významné aspekty (průměr kořene, vliv VTI, dosažení tahové pevnosti materiálu zálivky, 
pevnostní a deformační vlastnosti okolní zeminy) vstupují do výpočtu nepřímo přes zmíněnou 
závislost kontaktního napětí na poměrné osové deformaci táhla (obr. 6-1). Ze zpětných analýz 
s použitím tohoto přístupu taktéž vyplynulo, že kontrolní zkouška je svou úrovní zatížení 
nedostatečná pro stanovení větve změkčení a residuální větve (parametry 휀 ,  휀 , 휏 ). 
Tyto parametry bylo možné stanovit pouze z výsledků typových zatěžovacích zkoušek 
do porušení, kterých provádění není časté. To omezuje aplikaci tohoto přístupu.  
Pro splnění výše stanovených cílů bylo proto přistoupeno k vývoji vlastní aplikace. Úvodní verze 
byla opět připravena v prostředí Matlab R2011b. Zde byla ověřena základní funkčnost celého 
algoritmu. Pro potřeby splnění sekundárních cílů byl program přepsán do programovacího 
jazyka C#, kde je dále vylepšován a také verifikován na reálných zatěžovacích zkouškách. 
Objektově orientovaná struktura programovacího jazyka C# pak umožňuje při budoucím dalším 
rozvoji programové aplikace jeho rozčlenění do samostatných dílčích celků. 

6.1 Teoretické principy  
Vytvořená programová aplikace vychází z metody stanovující funkci, která popisuje přenos 
zatížení rozhraním konstrukce – zemina v závislosti na relativním pohybu těchto dvou celků 
a okolním radiálním napětí („load transfer function“). Tento postup, někdy označován také jako  
T-Z nebo S-Z metoda, byl poprvé prezentován v publikacích Coyle, Reese (1966); Coyle, 
Sulaiman (1967).  

Postup vychází z obecného předpokladu, že velikost smykového napětí mobilizovaného na plášti 
konstrukce (např. piloty) je funkcí relativní deformace mezi konstrukcí a zeminou a radiálního 
tlaku, který na konstrukci působí. T – Z metoda je založena na rozčlenění konstrukce na zadaný 
počet segmentů. Každému segmentu je pak přiřazena závislost mezi smykovým napětím (T/S) 
a posunutím segmentu (Z) – obr. 6-2. Materiál segmentu konstrukce je uvažován jako pružný. 
Tato metoda, doplněna o závislost mezi vertikální deformací paty a napětím, je obvykle 
používána pro návrh osově zatížených pilot. Její varianta využívající závislost mezi vodorovným 
posunutím a zemním tlakem byla vyvinuta pro výpočet horizontálně zatížených pilot (Parker, 
Reese, 1970). S podobným přístupem je možné se setkat také při výpočtu pažících konstrukcí. 
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Původní formulace (Sulaiman, Coyle, 1976) byla upravena skupinou autorů Reddy et el. (1997), 
kteří do metody začlenili následující vylepšení: 

 Mobilizace smykového napětí je funkcí pružné deformace prvku a jeho posunu jako 
tuhého celku. Pružná deformace prvku tvoří významnou složku celkové deformace, 
především při úrovních zatížení vzdálených porušení. Její zanedbání může vést 
k nadhodnocení smykového napětí působícího na plášť prvku.  

 Původní metoda vycházela z prvotního odhadu deformace, která byla rovnoměrná podél 
celého prvku. To však, především u dlouhých prvků, při nižších úrovních zatížení není 
reálné – smykové napětí je mobilizováno jenom na části prvku. 

 Při stanovování součinitele zemního tlaku je uvažováno s vlivem vzdálenosti od paty 
piloty a stupně ulehlosti okolní zeminy.  

 
Obr. 6-2 Koncepce T-Z metody – „load transfer curves“ 

(převzato z Reese, 1990) 

Úpravy T-Z metody pro návrh tahových pilot byly motivovány vývojem tzv. „Tension Leg 
Platforms“ (TLP), které se používají pro stabilizaci mořských vrtných plošin v místech s velkou 
hloubkou vody. Ukotvení těchto platforem do mořského dna je prováděno prostřednictvím 
velko-průměrových pilot, které jsou po dobu své životnosti namáhány tahovým zatížením. 
Pro účely návrhu zemních kotev byl model podle Reddy et al. (1997) (dále jen původní model) 
upraven/doplněn v následujících bodech: 

 Původní model vyžadoval experimentální stanovení T-Z křivek. Model byl proto doplněn 
o možnost stanovení průběhu T-Z křivek z laboratorních zkoušek na základě určitého 
předpokladu průběhu mobilizace smykového napětí v závislosti na radiální vzdálenosti 
od pláště namáhaného prvku (Kraft et al., 1981). 
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 V původním modelu bylo nutné pro každý zatěžovací stupeň zadat odpovídající odhad 
deformace v hlavě konstrukce. Model byl proto doplněn o variantu Modifikované 
Newton – Raphsonovy metody. Nyní je nutné zadávat předpokládanou deformaci v hlavě 
kotvy pouze pro první zatěžovací stupeň. 

 Do modelu byl zahrnut efekt tahového zpevňování systému táhlo – injektáž s využitím 
dvou doporučení: CEB-FIP Model Code a ACI 318. 

 Zahrnutí vlivu dodatečné VTI ve smyslu zvětšení průměru kořene a úpravy působícího 
radiálního napětí v důsledku zvětšení průměru vrtu. Zohlednění redukce radiálního napětí 
vlivem konsolidace materiálu injektáže.  

6.1.1 Ideální průřez, ekvivalentní tuhost bez oslabení tahovou trhlinou 
Plochu ideálního průřezu 퐴  se zahrnutím průřezové plochy zálivky/injektáže 퐴  a plochy táhla 
퐴  bez uvažování oslabení tahovými trhlinami je možné vypočíst úpravou vztahu používaného 
v betonových konstrukcích:   

퐴 = 퐴 + 훼퐴  (6-1) 

훼 =
퐸
퐸  (6-2) 

퐴 = 퐴 푛  (6-3) 

Celková plocha táhla 퐴  je rovna součinu plochy jednoho pramence 퐴  a počtu pramenců 푛 . 
V případě analýzy tyčové kotvy je plocha 퐴  totožná s průřezovou plochou tyčového táhla 
a 푛 = 1.  

Ve výpočtech je z důvodu korektního stanovení síly plynoucí z tření na povrchu pláště kořene 
uvažováno s reálným průměrem kořene 푑  a tedy i s reálnou průřezovou plochou 퐴 . 
Je tedy nutné stanovit zvýšenou ekvivalentní tuhost 퐸  za předpokladu rovnosti osové tuhosti 
ideálního a reálného průřezu:  

퐸 퐴 = 퐸 퐴  (6-4) 

퐸 =
퐸 퐴
퐴  (6-5) 

6.1.2 Tahové zpevnění systému táhlo – injektáž  
Princip tahového zpevnění osově namáhaného, centricky zatíženého prvku je detailně  popsán 
např. v Navrátil (2008) nebo Darwin et al. (1997). Numerické výpočty s využitím pokročilého 
konstitutivního modelu (Schädlich, Schweiger, 2014) potvrdili radiální šíření oblastí s tahovým 
změkčením (trhlin), čehož důsledkem bylo snížení tuhosti systému táhlo – zálivka/injektáž 
(kap. 4.6.1).  
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V navrhované programové aplikaci jsou k dispozici tři alternativní postupy v případě překročení 
tahové pevnosti zálivky/injektáže: 

1. Zanedbání injektáže v průřezové ploše kořene po dosažení limitního poměrného 
přetvoření 휀 ,  odpovídající tahové pevnosti materiálu injektáže. Upravená ekvivalentní 
tuhost 퐸  má pak následující tvar:  

퐸 = 퐸 − 퐸
퐴
퐴  (6-6) 

Tento přístup je výpočetně nejrychlejší, nicméně značně zjednodušený (dochází 
k okamžitému poklesu tuhosti v jednom kroku). Výpočty s využitím MKP ale prokázaly, 
že k poklesu tuhosti dochází postupně s rozvojem dalších trhlin při zvyšujícím se zatížení 
vnášeném do táhla kotvy.  

Při použití této varianty je tedy nutné definovat limitní poměrné přetvoření materiálu 
injektáže 휀 , , při kterém dojde k iniciaci tahové trhliny. V dalších dvou způsobech se 
již definuje přímo tahová pevnost 푓  materiálu injektáže.  

2. Tahové zpevňování podle CEB-FIP Model Code. Pro osovou sílu 푃 menší než 푃  
(kritická síla, při které dochází ke vzniku tahové trhliny) platí vztah (6-7), kde (퐸퐴)  je 
osová tuhost složeného průřezu bez oslabení tahovou trhlinou: 

푃 = (퐸퐴) 	휀 (6-7) 

V případě zanedbání příspěvku tuhosti betonu platí vztah (6-8), kde 퐸 , 퐴  je modul 
pružnosti resp. plocha výztuže.  

푃 = (퐸퐴) 	휀 = 퐸 퐴 휀 (6-8) 

Pro zatížení větší než 푃 	je odezva konstrukce (6-9) mezilehlá mezi těmito dvěma 
hraničními stavy. (퐸퐴)  je efektivní osová tuhost prvku a 휖  je průměrné poměrné 
přetvoření prvku porušeného trhlinou (obr. 6-3). 

푃 = (퐸퐴) 휖  (6-9) 

Rovnice může být dále upravena jako funkce plochy výztuže 퐴  a efektivního modulu 
pružnosti výztuže  퐸 , kde 푓  je napětí ve výztuži: 

푃 = 퐸 퐴 휖  (6-10) 

퐸 =
푓
휀  (6-11) 
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CEB-FIP Model Code doporučuje pro stanovení 휀  vztah (6-12), s využitím vztahu 
(6-11) lze pak jednoduše získat vztah pro modul pružnosti 퐸  jako funkci napětí 
ve výztuži 푓  (6-13), kde 푓  je napětí ve výztuži při dosažení 푃  (vzniku trhliny). 

휀 = 휀 1 − 푘
푓
푓  (6-12) 

퐸 =
퐸

1 − 푘 푓
푓

 (6-13) 

3. Tahové zpevňování podle ACI 318. Alternativní přístup k tahovému zpevňování je 
založený na formulaci zatížení  푃 jako funkci modulu pružnosti betonu (injektáže) 퐸  
a efektivní (postupně redukované) plochy betonu 퐴 : 

푃 = 퐸 퐴 휖  (6-14) 

Redukovaná efektivní plocha 퐴  se vypočítá podle následujícího vztahu (6-15): 

퐴 = 퐴
푃
푃 + 퐴 1 −

푃
푃  (6-15) 

  

 
Obr. 6-3 Tahové zpevňování osově namáhaného prvku s výztuží 

(převzato z Darwin et al., 1997) 

6.1.3 Stanovení průběhu t-z závislostí z laboratorních zkoušek  
Častým argumentem v souvislosti s t-z metodou je nutnost stanovení t-z závislostí zpětnou 
analýzou zatěžovací zkoušky. Kraft et al. (1981) však vytvořil a verifikoval postup, jak stanovit 
t-z závislosti teoreticky v kombinaci s výsledky laboratorních zkoušek. T-z závislost (obr. 6-4) 
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rozdělil na část před dosažením vrcholové hodnoty smykové pevnosti  - smykové zpevňování 
(dále jen část A) a část poklesu smykového napětí směrem ke kritickému stavu alternativně 
až k residuální hodnotě – smykové změkčování (dále jen část B).  

 

Obr. 6-4 Rozdělení t-z závislosti na úsek zpevňování (část A) a úsek změkčení (část B) 
(převzato z Kraft et al., 1981) 

Při formulaci části A je vycházeno ze závěrů publikovaných v Randolph, Wroth (1978) 
pro případ svisle zatěžovaných pilot:  

 Izolinie vertikální deformace lze v radiálním směru od osy prvku nahradit 
koncentrickými válci (obr. 6-5). 

 

Obr. 6-5 Způsob deformace okolní zeminy při osově 
namáhaném prvku (převzato z Randolph, Wroth, 1978) 

 Radiální deformace je zanedbatelná ve srovnání s vertikální složkou. 
 Mobilizované smykové napětí 휏 klesá s rostoucí radiální vzdáleností 푟 podle vztahu 

(6-16), kde 휏  je smykové napětí mobilizované na povrchu prvku (vzdálenost 푟 ). 
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휏 =
휏 푟
푟  (6-16) 

 Předpoklad existence tzv. zóny vlivu – oblast s poloměrem 푟 , za kterou je již deformace 
vlivem zatěžování prvku zanedbatelná. Randolph, Wroth (1978) vytvořili pro 푟  vztah, 
zohledňující délku piloty a Poissonovo číslo zeminy.  Tento vztah však nelze pro zemní 
kotvy použít. Z dostupných zdrojů se hodnota 푟  pro zemní kotvy pohybuje v rozmezí 
1,2 až 2 m (např. Sabatini et al., 1997), což také koresponduje s výsledky vlastních 
numerických analýz. 

S využitím předcházejících předpokladů lze vertikální posun jednoho segmentu prvku zapsat 
vztahem (6-17).  

		푧 =
휏 푟
퐺 ln

푟
푟  (6-17) 

Nelineární závislost mezi smykovým napětím a tuhostí lze při zpevňování popsat hyperbolickou 
závislostí (6-18), kde 퐺  je počáteční tečnový smykový modul a 푅  je konstanta získaná 
při kalibraci. 

퐺 = 퐺 1 −
휏 푅
휏  (6-18) 

Dosazením do vztahu (6-17) získáváme požadovanou nelineární závislost mezi smykovým 
napětím 휏 a vertikální deformací 푧  – část A t-z křivky: 

		푧 =
휏 푟
퐺 ln

푟
푟 −

휏 푅
휏

1 −
휏 푅
휏

 (6-19) 

Tento původní zápis byl navíc doplněn o závislost tečného Youngova modulu 퐸  na hlavním 
napětí 휎  (6-20) podle Duncan, Chang (1970). Zavedením napěťové závislosti pak lze 
vystihnout změnu tuhosti v závislosti na hloubce nebo změně radiálního napětí vlivem VTI.  

퐸 = 퐾푝
휎
푝  (6-20) 

Parametr 퐾 a exponent 푛 určující míru závislosti tuhosti na napětí lze určit vynesením závislosti 
퐸 − 휎  v logaritmickém měřítku, 푝  je atmosférický tlak. Pro převod mezi Youngovým 
modulem 퐸  a smykovým modulem 퐺  je použit vztah: 

퐺 =
퐸

2(1 + 휈) (6-21) 
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Pro určení maximálního smykového napětí 휏  je aplikována Mohr – Coulombova podmínka 
porušení. Jak již bylo zmíněno v kapitole zabývající se matematickým modelováním, vztah 
mezi vrcholovou hodnotou smykové pevnosti překonsolidovaných jemnozrnných zemin 
a napětím není v rovině 휎 − 휏, na rozdíl od MC podmínky lineární (Hvorslev, 1937). MC 
podmínka pro stanovení 휏 	byla zvolena z důvodu zachování konzistence řešení pro zeminy 
jak s vrcholovým, tak bez vrcholového chování. Pro případ zemin s vrcholovým chováním je 
tedy nutné zvolit parametry smykové pevnosti s ohledem na předpokládaný rozsah napětí.  

V části B t-z závislosti dochází k povrcholovému poklesu smykového napětí.  Veškerá poměrná 
smyková deformace se koncentruje (lokalizuje) do tenkého pásku (tzv. „shear band“) podél 
kořene kotvy. Kraft et al. (1981) využil předpokladu, že v důsledku lokalizace deformace 
do tenkého pásku podél osově namáhaného prvku (obr. 6-6) je část B t-z závislosti do jisté míry 
nezávislá na okolním zemním prostředí.  

 
Obr. 6-6 Lokalizace deformace do tenkého smykového pásku podél pláště piloty při 

vyšších úrovních zatížení a doprovodné odtížení okolního materiálu 
(převzato z Kraft et al., 1981)  

S určitou mírou přesnosti ji tedy lze přímo převzít z výsledku vhodné laboratorní zkoušky 
(např. z krabicové smykové zkoušky). Lokalizaci smykové deformace do tenké zóny podél tělesa 
kořene a následný prudký pokles smykového napětí ostatně potvrzují také výsledky numerických 
výpočtů s MLSM modelem. 훿  na obr. 6-4 je deformace měřená od dosažení vrcholové smykové 
pevnosti v průběhu laboratorní zkoušky. Výslednou deformaci Δ푧, použitou pro konstrukci části 
B t-z křivky, je pak možné vypočítat podle vztahu: 

Δ푧 = 훿 − 푧  (6-22) 

Deformace 푧  je elastická deformace vznikající v důsledku snižování napětí (odtěžování) 
v materiálu mimo smykový pásek v průběhu změkčování. K obdobnému jevu docházelo 
v průběhu numerické simulace biaxiálních testů s použitím 푀퐿푆푀 modelu. Kraft et al. (1981) 
uvádí, že elastická složka deformace 푧  začíná být významná pro průměry prvků nad 0,5 m. 
Pro potřeby výpočtů zemních kotev ji tedy můžeme zanedbat.  
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6.1.4 Vliv dodatečné vysokotlaké injektáže  
Zahrnutí vlivu dodatečné VTI do návrhu zemní kotvy představuje obtížný, nicméně z hlediska 
správnosti řešení nezbytný krok. Ve výpočtech provedených s využitím MKP byly k dispozici 
informace o průměru kořene získané odkopem kořene nebo odhadem na základě předcházejících 
pozorování.  Programová aplikace je koncepčně založena na obráceném principu, kdy je známa 
spotřeba směsi 푉  na etáž, požadovaný konečný injekční tlak 푝  a počet reinjektáží 푛 . Tyto údaje 
jsou předepsány projektem anebo je lze získat zpětně z injektážních protokolů již hotových 
staveb v podobných podmínkách. Údaj o spotřebě směsi se použije k výpočtu teoretického 
průměru kořene kotvy. Opět zde platí předpoklad injektování malého množství směsi ve více 
injektážních etapách, tak aby se minimalizovaly ztráty směsi makroklakáží. Zde je vhodné 
poznamenat, že průměr kořene 푑  je v programu volitelným vstupem, nicméně teoretická 
hodnota vycházející ze zadané spotřeby směsi je vždy dopočítána a uživatel ji může použít. 
Do výpočtu teoretického průměru kořene lze taktéž zahrnout zadané procentuální ztráty injekční 
směsi. Stanovení teoretického průměru kořene na základě objemu injektované směsi provedl 
také Mišove (1984). S výhodou je možné také uplatnit statistické metody explorační analýzy dat 
z injektážních protokolů. V případě, že při injektáži v rámci dané etáže došlo k atypickým 
spotřebám směsi, je explorační analýza schopna tyto odchylky odhalit. 

 Vliv VTI je pak řešen ve třech rovinách: 

 Zvětšení průměru kořene, 
 Nárůst působícího radiálního napětí v důsledku zvětšování průměru kořene, 
 Pokles působícího radiálního napětí v důsledku konsolidace injektáže.  

Ve vytvořené programové aplikaci jsou k dispozici celkem 4 alternativy: 

1. Bez zahrnutí vlivu VTI  
Při stanovování kořenové únosnosti se počítá s průměrem vrtu a klidovým zemním 
tlakem působícím na plášť kořene kotvy. Koeficient zemního tlaku v klidu se vypočítá 
podle vztahu Mayne, Kulhawy (1982). 

D = 푑  (6-23) 

σ´ = 휎´ 퐾  (6-24) 

퐾 = (1 − 푠푖푛 휑´)푂퐶푅 ´ (6-25) 

2. Zahrnutí vlivu VTI zvýšením průměru kořene  
Uvažuje se s rozšířeným průměrem kořene a s klidovým zemním tlakem působícím 
na jeho plášť.  

D = 푑  (6-26) 

σ´ = 휎´ 퐾  (6-27) 
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K = (1 − sin φ´)푂퐶푅 ´ (6-28) 

V alternativách č. 3 a 4 je průměr kořene zemní kotvy kombinován s výpočtem zvýšeného 
radiální napětí vlivem rozšíření průměru vrtu (expanze válcové dutiny).   

3. Zahrnutí VTI zvýšením průměru kořene a zvýšením radiálního napětí vlivem expanze 
válcové dutiny podle Randolph et al. (1979). Na základě numerických analýz s použitím 
elasto – plastického Cam-Clay modelu stanovili Randolph et al. (1979) vztah pro výpočet 
zvýšeného efektivního radiálního napětí ihned po expanzi válcové dutiny a po ukončení 
konsolidace v soudržných zeminách (6-30). 푀 je sklon linie kritických stavů v 푝 − 푞 
rovině (6-31) a 푐  je neodvodněná smyková pevnost.  

D = 푑  (6-29) 

σ´ =
√3
푀 + 3 푐  (6-30) 

푀 =
6 푠푖푛 휑
3 − 푠푖푛 휑  (6-31) 

4. Zahrnutí VTI zvýšením průměru kořene a zvýšením radiálního napětí pomocí teorie 
expanze válcové dutiny podle Yu a Houlsby (1991). Pro případ neodvodněné analýzy 
s 휑 = 0° odvodil You a Houlsby (1991) vztah mezi totálním radiálním napětím σ  
a rozšířeným průměrem 푟 : 

D = 푑  (6-32) 

휎 = 푝 + 푐 1 + 푙푛
퐺
푐 + 푙푛 1 −

푟
푟  (6-33) 

Zde je nutné poznamenat, že použitím této metody může nastat jisté nadhodnocení 
efektivního radiálního napětí. Výsledky z analýz se zahrnutím konsolidace (obr. 6-7) 
s použitím Cam-Clay modelu (Carter et al., 1979) vykazují pokles totálního radiálního 
napětí v průběhu konsolidace v okolní zemině přibližně o 0,6푐  (12 % z celkového 
radiálního napětí). V programu je proto zahrnuta možnost korekce vypočteného σ´ .  
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(a) 

 
(b) 

Obr. 6-7 Změna pórového tlaku (a), totálního a efektivního radiálního napětí (b) v průběhu konsolidace pro 
elastický a elasto-plastický materiál 

6.1.5 Aplikace varianty Modifikované Newton Raphsonovy metody 
Výchozí varianta aplikace vyžadovala odhad deformace v hlavě kotvy pro každý zatěžovací 
stupeň, což je z hlediska praktického návrhu neefektivní. Aplikace byla proto doplněna o jednu 
z variant Modifikované Newton – Raphsonovy iterační metody – metodu počáteční tuhosti   
(obr. 6-8). 

 
Obr. 6-8 Metoda počáteční tuhosti 

Přírůstek deformace 훿푢( , ) v  iteraci 푖 zatěžovacího stupně 푛 je dán vztahem (6-34), kde 퐹( ) je 
zadaná hodnota zatížení v zatěžovacím stupni 푛  a 퐹( , )je rovnovážná (vnitřní síla) vypočtená 
v předcházející iteraci.  

훿푢( , ) =
퐹( ) − 퐹( , )

퐾( )  (6-34) 
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Rozdíl ve srovnání se standardní Newton – Raphsonovou metodou je, že počáteční tuhost 퐾( ) se 
stanoví pouze jednou – na začátku výpočtu a pak v průběhu všech iterací všech zatěžovacích 
stupňů zůstává konstantní. Celkový přírůstek deformace 푑푢( , ) v rámci iteračního cyklu pak lze 
zapsat: 

푑푢( , ) = 푑푢( , ) + 훿푢( , ) (6-35) 

6.2 Algoritmizace, popis prostředí aplikace 
Základní procesy v průběhu chodu aplikace jsou znázorněny ve vývojovém diagramu         
na obr. 6-9. V úvodní části chodu programu je kořen zemní kotvy rozdělen na zadaný počet 
segmentů a pro každý segment je stanovena souřadnice jeho středu. Tyto údaje jsou pak 
exportovány do externích souborů. Na základě vstupních parametrů zemin a zvoleném způsobu 
zahrnutí VTI do výpočtu je sestrojena část A (zpevnění) t-z závislosti. Část B (změkčení) pak 
uživatel zadává přímo do předem přichystané tabulky. Kompletní t-z závislost je před samotným 
výpočtem zobrazená v grafu a opět exportována do externího souboru. Před spuštěním výpočtu 
je ještě nutné zadat požadované úrovně zatížení a odhad deformace pro první zatěžovací stupeň. 
Samotné výpočetní jádro programu se skládá ze dvou vrstev (iteračních procesů): 

1. Vnější cyklus, při kterém musí být splněna podmínka (6-36), kde 퐹( ) je vnější zatížení 
(zatěžovací stupeň) a 푛 je číslo zatěžovacího stupně. 푆( ) je smyková síla vypočtená 
integrací smykového napětí podél segmentu 푘 pro daný zatěžovací stupeň 푛. Rozdíl 
vnějšího zatížení a sumy smykových sil podél všech segmentů musí být menší, než je 
hodnota parametru 푇표푙 . Ve výpočtech zde prezentovaných byla hodnota tohoto 
parametru nastavena na 20 kN. Maximální počet iterací v rámci vnějšího cyklu je 
definován parametrem 푁 . 

퐹( ) − 푆( ) ≤ 푇표푙  (6-36) 

2. Ve vnitřním iteračním cyklu jsou pro každý segment srovnávány hodnoty elastických 
deformací dvou po sobě jdoucích iterací. Ve výpočtu elastické deformace se odráží 
mobilizovaná smyková síla působící na plášti prvku. Po prvním výpočtu pružné 
deformace segmentu dojde ze zadané t-z zavislosti k úpravě působícího smykového 
napětí, která se projeví ve změně působícího zatížení. Z aktualizované hodnoty zatížení 
se v dalším iteračním kroku vypočítá aktualizovaná elastická deformace segmentu. Celý 
postup se opakuje, dokud není rozdíl v pružných deformacích dvou po sobě jdoucích 
iterací pod stanoveným limitem 푇표푙  (6-37). 

푑푢( , ) − 푑푢( , ) ≤ 푇표푙  (6-37) 
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Vnitřní iterační cyklus probíhá postupně pro každý segment. Je zde také kontrolováno 
tahové napětí v zálivce (injektáži). V případě, že došlo k překročení tahové pevnosti, je 
výpočet pružné složky deformace modifikován ve smyslu úpravy ekvivalentní tuhosti 
podle jedné z variant popsaných v kapitole 6.1.2. Maximální počet iterací v rámci 
vnitřního iteračního cyklu je definován parametrem 푁 . 

Pokud nastane situace, že ve vnějším iteračním cyklu není možné splnit požadovaný toleranční 
limit při určitém počtu iterací (obvykle se tak stává při dosažení mezní síly), je chod aplikace 
přerušen chybovou hláškou obsahující údaje o zatěžovacím stupni, ve kterém již nebylo nalezeno 
řešení. Po ukončení výpočtu jsou všechny výsledky zobrazeny a následně exportovány 
do externích souborů pro možnost další analýzy.  

Grafické rozhraní programu je rozčleněno do 4 základních částí:  
a. Vstupní data (obr. 6-10): geometrie, geologie, nastavení, injektáž, definování t-z 

závislosti, zadání zatěžovacích stupňů. 

b. Přehled vstupů, informace o exportech dat do externích souborů (obr. 6-11). 
c. Výsledky (obr. 6-12): závislosti osová síla, smykové napětí a deformace versus 

vzdálenost od hlavy kořene kotvy pro všechny zadané zatěžovací stupně a výsledný 
pracovní diagram. Vypočtené deformace v hlavě kořene a odpovídající dosažené síly jsou 
pak v programu formou tabulky k dispozici také v číselném formátu. Všechny výsledky 
jsou dále exportovány do .txt souborů pro případné další zpracování. 

d. Záznam výpočtu (obr. 6-12) poskytuje podrobné informace o dílčích výsledcích.   
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Obr. 6-9 Vývojové schéma navržené aplikace 
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Obr. 6-10 Část programu pro vložení vstupních dat Obr. 6-11 Přehled vstupních údajů 

 

 
Obr. 6-12 Výsledky a záznam výpočtu 
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6.3 Verifikace aplikace  
Verifikace programu byla provedena formou 4 případových studií. V prvních třech studiích byly 
analyzovány typové zatěžovací zkoušky kotev zhotovených v brněnských neogenních jílech 
v lokalitách Brno – Holubice, Brno – Sono centrum a Brno – Arboretum. Čtvrtá případová studie 
byla provedena na typových zatěžovacích zkouškách realizovaných v rámci stavby Optimalizace 
traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová.  

6.3.1 Případová studie I – Brno Holubice 
V první případové studii byla vytvořená aplikace použita pro predikci chování předepjaté zemní 
kotvy v brněnských neogenních jílech (푙 = 8	푚),	lokalita Holubice (Mišove, 1986). 
Geometrické charakteristiky kotvy jsou uvedeny v kap. 3, tab. 3-1. Parametry 퐾 a 푛, řídící 
závislost tuhosti na napětí (obr. 6-13), byly kalibrovány z výsledků triaxiálních zkoušek, 
ze kterých byly stanoveny počáteční hodnoty tuhostí.  Lineární regresní závislost neodvodněné 
smykové pevnosti 푐  na hloubce ℎ (obr. 6-14) byla sestavena z dat prezentovaných 
v Poul (2007). Vysoká hodnota koeficientu determinace (푅 = 0,9762) odůvodňuje použití 
lineární regresní závislosti. Jako vstup do aplikace byla ve všech případových studiích použitá 
hodnota 푐  vztažena na střed kořene kotvy. 

  

Obr. 6-13 Závislost počátečního tečného modulu na 
napětí 

Obr. 6-14 Závislost neodvodněné smykové pevnosti 
na hloubce 

V případové studii bylo uvažováno s vlivem VTI dle postupu popsaného v kap. 6.1.4. Průměrná 
spotřeba injektážní směsi v průběhu VTI byla 17,5 l na etáž, což odpovídá teoretickému průměru 
kořene 푑 = 263	푚푚. Residuální větev t-z závislosti byla pro vypočítané radiální napětí 
stanovena z výsledků čtyř smykových krabicových zkoušek. Výsledná t-z závislost je zobrazena 
na obr. 6-15. Přehled hodnot vstupních parametrů (kromě geometrických) je proveden v tab. 6-1. 
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Obr. 6-15 Sestavená t-z závislost 

Tab. 6-1 Hodnoty vstupních parametrů pro případovou studii I 

Skupina Parametr Hodnota 

V
la

st
no

st
i z

em
in

 

Kritický úhel vnitřního tření 휑  [o] 19,9 

Vrcholový úhel vnitřního tření 휑  [o] 14 

Vrcholová koheze 푐  [kPa] 90 

Neodvodněná smyková pevnost 푐  [kPa] 100 

Parametry ovlivňující závislost 
tuhosti na napětí 

퐾 [-] 100 

푛 [-] 0,35 

In
je

kt
áž

 

Zahrnutí VTI do výpočtu [-] Randolph et al. (1979) 

Teoretický průměr kořene 푑  [mm] 262 

Spotřeba směsi na etáž [l/etáž] 17,5 

Zahrnutí tahového zpevnění [-] ACI 318 

Tahová pevnost zálivky 푓  [MPa] 2 

N
as

ta
ve

ní
 

Počet prvků kořene  푛  [-] 10 

Tolerance 1 (vnitřní iterační cyklus) 푇표푙  [mm] 0,01 

Tolerance 2 (vnější iterační cyklus) 푇표푙  [kN] 20 

Zóna vlivu  푟  [m] 2,0 

Srovnání naměřeného a vypočteného pracovního diagramu je provedeno na obr. 6-16. Z grafu je 
patrná dostatečná shoda s měřením jak v očekávaných deformacích, tak v maximální dosažené 
síle. Na obr. 6-17 jsou vyneseny závislosti mezi vypočítaným smykovým napětím, sílou 
a vzdáleností od hlavy kořene kotvy. Při úrovni zatížení 800 kN dochází k prvnímu poklesu 
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smykového napětí. Při dosažení mezní síly 875 kN je úsek kořene ve vzdálenosti 2 m od hlavy 
kořene kotvy využit pouze částečně (není dosaženo maximálního smykového napětí). Dosažení 
mezního stavu kotvy bylo tedy přímo spojeno s iniciací povrcholového poklesu smykového 
napětí. 

 

Obr. 6-16 Pracovní diagram kořene kotvy – měření versus výpočet 
 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-17 Redistribuce smykového napětí (a) a osové síly (b) podél kořene kotvy pro různé stupně zatížení 

Analyzovaná zemní kotva byla po délce kořene osazena odporovými tenzometrickými snímači, 
což umožnilo stanovit průběh poklesu předpínací síly v závislosti na poloze. Pro účely detailní 
analýzy je relevantnějším podkladem průběh smykového napětí podél kořene. Ten lze z měření 
stanovit nepřímo pomocí poklesu měřené síly mezi dvěmi sousedními tenzometrickými snímači. 
Graf na obr. 6-18 znázorňuje srovnání mezi průměrným smykovým napětím získaným z měření 
a vypočteným průběhem smykového napětí.  Měření potvrzuje povrcholové klesání smykového 
napětí. Vrcholová hodnota smykové pevnosti je v dobré shodě s predikcí. Rozdíl v poloze 
působiště vrcholového smykového napětí je cca 2 m. Tento rozdíl může být částečně způsoben 
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vyšší hodnotou dosaženého zatížení při měření – propagace progresivního poklesu smykového 
napětí postupuje hlouběji směrem k patě kořene. Významným vlivem je také zmíněná vzdálenost 
tenzometrů (zde 1m) - na tomto úseku je smykové napětí průměrováno.  

 

Obr. 6-18 Srovnání působícího smykového napětí podél kořene kotvy 

6.3.2 Případová studie II – Brno Arboretum  
Ve druhé případové studii byly využity výsledky z vlastních zatěžovacích zkoušek prováděných 
v brněnských neogenních jílech (lokalita Brno – Arboretum). Byly analyzovány dvě kotvy II-B 
(푙 = 8	푚) a II-C1 (푙 = 10	푚). Geometrické charakteristiky kotev jsou uvedeny v kap. 3. 
Ve srovnání se vstupními parametry pro první případovou studii se změnila neodvodněná 
smyková pevnost (vztažena ke středu kořene kotvy) a hodnoty parametrů injektáže (kotva II-B 
byla injektována jednou, u kotvy II-C1 byla provedena jedna reinjektáž). Aktualizované hodnoty 
vstupů jsou uvedeny v následující tab. 6-2. Sestavené t-z závislosti pro obě kotvy jsou 
znázorněny na obr. 6-19. 

Tab. 6-2 Aktualizované vstupní parametry 

Parametr Hodnota – II-B Hodnota – II-C1 

Neodvodněná smyková pevnost 푐  [kPa] 135 145 

Odhadovaný průměr kořene 푑  [mm] 232 250 

Spotřeba směsi na etáž [l/etáž] 8,5 12 
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Obr. 6-19 Sestavené t-z závislosti pro obě analyzované kotvy 

V případě kotvy II-C1 je maximální hodnota smykového napětí vyšší. Je to způsobeno vyšší 
hodnotou neodvodněné smykové pevnosti (střed kořene je v hloubce o 2 m větší) a také je zde 
faktor vyšší spotřeby směsi v důsledku reinjektáže. Srovnání naměřených a vypočítaných 
pracovních diagramů je provedeno na obr. 6-20. 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-20 Pracovní diagram kořene kotvy – měření versus výpočet pro zemní kotvu II-B (a) a II-C1 (b) 

Vypočtený pracovní diagram kotvy II-B odpovídá naměřenému trendu s vysokou přesností. 
V případě kotvy II-C1 jsou vypočtené hodnoty posunutí ve druhé polovině pracovního diagramu 
nižší než naměřené. Rozdíl ve vypočtené a naměřené mezní síle je minimální. Pro kotvu II-C1 
jsou na obr. 6-21 znázorněny průběhy smykových napětí resp. osové síly podél kořene kotvy 
pro vybrané stupně zatížení. Opět se potvrdilo, že iniciace a následná progrese povrcholového 
poklesu smykového napětí má rozhodující vliv na dosaženou únosnost. Hloubka dosahu poklesu 
smykového napětí je při maximální úrovni zatížení až 4,75 m, což je téměř polovina kořenové 
délky.   
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 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-21 Redistribuce smykového napětí (a) a osové síly (b) podél kořene kotvy pro různé stupně zatížení 

Pro kotvu II-C1 (jako kotvu s nejdelší kořenovou částí) byl dále proveden pokus srovnat 
redistribuci měřeného a vypočteného smykového napětí pro poslední zatěžovací stupeň         
(obr. 6-22).  Z měření je dobře patrný vrcholový průběh smykového napětí. Ve srovnání 
s výpočtem je působiště vrcholového napětí posunuto o cca 1,75 až 2,25 m.  Průměrná hodnota 
vrcholového smykového napětí (160 kPa) je o cca 12 % nižší. Opět zde ale platí, že z měření 
odvozená hodnota 160 kPa je průměrná hodnota smykového napětí na úseku mezi tenzometry 
(1 m, v úseku mezi 2 a 4 m došlo k poruše 2 tenzometrických snímačů). 

 
Obr. 6-22 Srovnání působícího smykového napětí podél kořene kotvy 

6.3.3 Případová studie III – Brno Sono Centrum  
V rámci výstavby Sono Centra v Brně realizovala společnost Keller Grunndbau zatěžovací 
zkoušky různých typů zemních kotev zhotovených v brněnských neogenních jílech. V rámci 
verifikace aplikace byla analyzována kotva 4C1 (푙 = 6	푚), která byla osazena manžetovou 
trubkou pro dodatečnou VTI. Důvod zařazení této kotvy do souboru případových studií je její 
krátká kořenová délka – ze všech zde analyzovaných kotev by měl být projev progresivního 
porušování nejmenší a efektivita využití kořene nejvyšší. Geometrické charakteristiky jsou 
uvedeny v kap. 3. Ve srovnání se vstupními parametry pro první a druhou případovou studii se 
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změnila neodvodněná smyková pevnost (vztažena ke středu kořene kotvy) a hodnoty parametrů 
injektáže (byly provedeny dvě injektážní etapy). Aktualizované hodnoty vstupů jsou uvedeny 
v tab. 6-3. Sestavená t-z závislost je znázorněna na obr. 6-23. 

Tab. 6-3 Aktualizované vstupní parametry 

Parametr Hodnota 

Neodvodněná smyková pevnost 푐  [kPa] 102 

Odhadovaný průměr kořene 푑  [mm] 250 

Spotřeba směsi na etáž [l/etáž] 16 
 

 
Obr. 6-23 Sestavená t-z závislost 

Srovnání naměřeného a vypočteného pracovního diagramu je provedeno na obr. 6-24.  

 
 

Obr. 6-24 Pracovní diagram kořene kotvy – měření versus výpočet 
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Rozdíl ve vypočtené a maximální změřené síle je 13,8 % (615 kN versus 700 kN). Shoda 
v průběhu pracovního diagramu je nižší – v úrovni maximálního vypočteného zatížení je 
deformace v hlavě kotvy 25 mm, změřená maximální deformace byla 18 mm. Vyšší tuhost 
v průběhu zatěžování mohla být způsobena vlivem reakčního nosníku. Volná délka kotvy zde 
byla atypicky pouze 2 m. Přenos předpínací síly reakčním nosníkem do základové půdy způsobí 
nárůst vertikálního a následně horizontálního napětí působícího na plášť kořene kotvy, 
začínajícího 2 m pod místem přenosu zatížení. Na obr. 6-25 jsou znázorněny průběhy 
smykových napětí resp. osové síly podél kořene kotvy pro vybrané stupně zatížení. Z průběhu 
smykových napětí je zřejmé, že jeho mobilizace je výrazně rovnoměrnější a vliv progresivního 
poklesu smykového napětí je minimální. 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-25 Redistribuce smykového napětí (a) a osové síly (b) podél kořene kotvy pro různé stupně zatížení 

Prvními třemi případovými studiemi byla prokázána dostatečná míra shody vypočtených 
a experimentálně stanovených únosností pro zemní kotvy s různými kořenovými délkami       
(푙 = 6, 8, 10	푚) realizovanými v brněnských neogenních jílech. 

6.3.4 Případová studie IV – Třebovice   
Poslední případovou studií byla analýza zatěžovacích zkoušek kotev provedených v rámci akce 
Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová. Podrobnější popis realizovaných 
kotev a geologického prostředí je uveden v kap. 3. Zkušební kotvy byly realizovány v souvrství 
miocenních jílů s velmi vysokou až extrémně vysokou plasticitou. Pro zjištění parametrů 
smykové pevnosti a části B t-z závislostí (změkčení) byly využity výsledky čtyř smykových 
krabicových zkoušek se 휎 = 50, 100,150	a	200	푘푃푎. V grafu na obr. 6-26 jsou znázorněny 
počáteční hodnoty smykových modulů a proložená matematická závislost. Vstupní parametry 
jsou shrnuty v tab. 6-4.  
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Obr. 6-26 Závislost tuhosti na napětí – měření versus aproximace 

Výsledky smykových krabicových zkoušek vykázaly, v rozporu s předpoklady a objemovými 
změnami v průběhu zkoušky (kontraktantní chování), výrazný povrcholový pokles smykového 
napětí, typický pro vysoce překonsolidované zeminy s dilatantním chováním.  

Tab. 6-4 Hodnoty vstupních parametrů pro případovou studii IV 

Skupina Parametr Hodnota 

V
la

st
no

st
i z

em
in

 Vrcholový úhel vnitřního tření 휑  [o] 18 

Vrcholová koheze 푐  [kPa] 7 

Neodvodněná smyková pevnost 푐  [kPa] 100 

Parametry ovlivňující závislost 
tuhosti na napětí 

퐾 [-] 100 

푛 [-] 0,4 

In
je

kt
áž

 

Zahrnutí VTI do výpočtu [-] Yu, Houlsby (1991) 

Teoretický průměr kořene 푑  [mm] 420 

Spotřeba směsi na etáž [l/etáž] 60 

Zahrnutí tahového zpevnění [-] ACI 318 

Tahová pevnost zálivky 푓  [MPa] 2 

N
as

ta
ve

ní
 

Počet prvků kořene  푛  [-] 10 

Tolerance 1 (vnitřní iterační cyklus) 푇표푙  [mm] 0,01 

Tolerance 2 (vnější iterační cyklus) 푇표푙  [kN] 20 

Zóna vlivu  푟  [m] 2,0 
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V případové studii proto byly uvažovány dvě výchozí alternativy (obr. 6-27): t-z závislost 
s povrcholovým poklesem smykového napětí (varianta 1) a alternativa bez povrcholového 
poklesu smykového napětí (varianta 2).  

 
Obr. 6-27 Sestavené variantní t-z závislosti 

Pracovní diagramy pro obě alternativy a výsledky zatěžovacích zkoušek jsou znázorněny    
na obr. 6-28. Výpočtem byla obdržena mezní síla 1200 kN pro první variantu, resp. 1506 kN 
pro druhou variantu. Zatěžovací zkoušky byly v první etapě (zde znázorněné) ukončeny 
na úrovni zatížení 1350 kN. Po dlouhodobém sledování kotev následovalo odtížení a opětovné 
přitěžování až na úroveň mezní síly 1600 – 1650 kN.  

 
Obr. 6-28 Pracovní diagram kotvy – měření versus výpočet pro obě 

alternativy 

Obě zvažované varianty poskytují dobrou shodu s naměřenými deformacemi, nicméně u varianty 
s povrchovým poklesem dochází k dosažení nižší mezní síly. V případě varianty s rovnoměrným 
rozdělením smykového napětí je dostatečná shoda s průběhem pracovního diagramu a zároveň 
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byla vypočtená mezní síla blíž reálné hodnotě. Dosažení větší mezní síly je pravděpodobně 
způsobeno neinjektovanou zónou zálivky (zálivka ve volné délce), která má zde délku 7 m. 
Rychlý povrcholový pokles smykového napětí není při srovnání výsledků zkoušky a obou 
výpočtů pravděpodobný. Odchylování pracovního diagramu ve variantě 2 od naměřených hodnot 
(od síly cca 900 kN) však naznačuje postupný, ale mnohem pomalejší pokles smykového napětí 
pravděpodobně směrem k resiudální hodnotě smykové pevnosti. Tento závěr je v souladu 
s principem znázorněným na obr. 2-19 (Skempton, 1985), kdy i pro normálně konsolidované 
jemnozrnné zeminy s vysokým obsahem jílovitých částic dochází vlivem reorientace těchto 
částic k plynulému poklesu smykového napětí na residuální úroveň. Uvedená případová studie 
také demonstruje univerzálnost navržené aplikace – koncepčně stejný postup lze využít 
pro kotvy v zeminách jak s vrcholovým chováním, tak bez vrcholového chování. 

 

6.4 Analýza dílčích faktorů  
V následující kapitole je proveden rozbor vlivu vybraných dílčích faktorů/vstupních hodnot. 
Jako výchozí byla převzata sada vstupních parametrů z první případové studie.  

 Vrcholový úhel vnitřního tření  휑  

Byly uvažovány tři hodnoty vrcholového úhlu vnitřního tření 휑 . Získané t-z závislosti 
a vypočtené pracovní diagramy jsou znázorněny na obr. 6-29.  

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-29 Vliv změny vrcholového úhlu vnitřního tření  휑  na t–z závislost (a) a pracovní diagram (b) 

Vliv změny 휑  se podle očekávání projeví v nárůstu vrcholové hodnoty smykového napětí, 
což vede k výpočtu vyšší hodnoty únosnosti zemní kotvy. Dochází také k mírnému ovlivnění 
„tuhosti“ pracovního diagramu.  
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 Vrcholová hodnota koheze 푐  

Byly uvažovány tři hodnoty vrcholové koheze 푐 . Získané t-z závislosti a vypočtené pracovní 
diagramy jsou znázorněny na obr. 6-30.  

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-30 Vliv změny vrcholového úhlu vnitřního tření  푐  na t–z závislost (a) a pracovní diagram (b) 

Opět dochází ke změně vrcholové hodnoty smykového napětí v zkonstruované t-z závislosti. 
Vzhledem na to, že pro aproximaci smykové pevnosti je použita Mohr-Coulombova podmínka 
porušení, je tato změna přímo rovna změně hodnoty 푐 . Z hlediska pracovních diagramů se 
nárůst vrcholové smykové pevnosti projeví v dosažení vyšší hodnoty únosnosti kořene kotvy. 

 Neodvodněná smyková pevnost 푐  

Neodvodněná smyková pevnost 푐  vstupuje do výpočtu radiálního napětí působícího na plášť 
rozšiřované válcové dutiny. V grafu na obr. 6-31 jsou znázorněny průběhy t-z závislostí 
a výsledné pracovní diagramy pro tři různé hodnoty neodvodněné smykové pevnosti.   

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-31 Vliv neodvodněné smykové pevnosti  푐  na t–z závislost (a) a pracovní diagram (b) 

Zvýšení radiálního napětí způsobí dosažení vyšší vrcholové hodnoty smykového napětí a tudíž 
vyšší hodnotu mezní síly. 
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 Poloměr zóny ovlivnění 푟  

Byly uvažovány tři alternativní poloměry zóny ovlivnění 푟 . Získané t-z závislosti a vypočtené 
pracovní diagramy jsou znázorněny na obr. 6-32.  

Z výsledků je patrné, že s rostoucím poloměrem zóny ovlivnění se při dané úrovni zatížení 
(mobilizovaném smykovém napětí) zvětšuje posun. Vrcholová hodnota smykového napětí ani 
maximální dosažená hodnota únosnosti není ovlivněna. 

 
 (a) 

 
(b) 

Obr. 6-32 Vliv poloměru zóny ovlivnění  푟  na t–z závislost (a) a pracovní diagram (b) 

 Redukce tuhosti materiálu zálivky (injektáže) vlivem vzniku trhlin  

Byly uvažovány čtyři alternativy (obr. 6-33): bez redukce tuhosti, pouze s redukcí tuhosti 
(nulová tahová pevnost zálivky), pokles tuhosti podle ACI 318 a pokles tuhosti podle CEB FIP 
1990. V obou posledních případech byla použita hodnota tahové pevnosti zálivky 푓 = 2	푀푃푎.  

 
 (a) 

 
 

(b) 

Obr. 6-33 Vliv změny tuhosti materiálu injektáže na pracovní diagram (a) a redistribuci smykového napětí při 
maximální síle (b)  
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Redukce tuhosti z důvodu dosažení tahové pevnosti materiálu injektáže nezmění průběh t-z 
závislostí, nicméně ovlivní způsob (rovnoměrnost) redistribuce tahového napětí podél kořene 
kotvy a tím také pracovní diagram (obr. 6-33). 

Úplným zanedbáním tuhosti injektáže dochází k nárůstu deformace ve srovnání se zbylými 
alternativami. Při variantách s postupným poklesem tuhosti jsou pracovní diagramy zpočátku 
totožné s alternativou bez redukce tuhosti. Vlivem postupné redukce tuhosti materiálu injektáže 
dochází k odklánění pracovních diagramů směrem k variantě s nulovou tuhostí. Tyto výsledky 
dobře korespondují s výsledky numerických analýz. Druhým zaznamenaným jevem je nižší 
dosažená úroveň mezního zatížení v případě zanedbání tuhosti materiálu zálivky. Míra 
nerovnoměrnosti rozložení smykového napětí je v tomto případě větší – delší část kořene kotvy 
se nachází v stádiu povrcholového poklesu smykového napětí. 

 Tahová pevnost materiálu injektáže 푓  

Byly uvažovány tři hodnoty tahové pevnosti materiálu injektáže 푓 . Ve výpočtech je uvažováno 
s tahovým zpevňováním podle ACI 318. Změna tahové pevnosti neovlivňuje t-z závislost.  Stejně 
jako v předcházejícím případě (obr. 6-33) však dochází dosažením tahové pevnosti ke snížení 
rovnoměrnosti redistribuce smykového napětí podél kořene kotvy. Na obr. 6-34a jsou 
znázorněny průběhy smykových napětí pro jednotné zatížení 퐹 = 800	푘푁. Pro variantu      
s 푓 = 0,5푀푃푎 již došlo k iniciaci smykového změkčování. Nejrovnoměrnější je mobilizace 
smykového napětí pro výpočet s 푓 = 6	푀푃푎. Z hlediska pracovních diagramů (obr. 6-34b) 
způsobí nerovnoměrná mobilizace smykového napětí dosažení nižší mezní síly. Rozdíly 
ve výpočtech s 푓 = 0,5	푀푃푎 a 푓 = 2,0	푀푃푎 jsou menší ve srovnání s výpočtem                         
s 푓 = 6,0	푀푃푎, kdy průběh pracovního diagramu vykazuje vyšší tuhost a je dosažena také vyšší 
mezní síla. Z grafu je zřejmý také bod, kdy vlivem dosažení tahové pevnosti v horních 
segmentech injektáže dochází k postupnému odchylování pracovních diagramů pro                  
푓 = 2,0	푀푃푎 a 푓 = 6,0	푀푃푎. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 6-34 Vliv změny tahové pevnosti materiálu injektáže  푓  na mobilizaci smykového napětí (a) a pracovní 
diagram (b) 
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 Délka kořene 푙  

Variantně byly únosnosti vypočteny pro čtyři různé kořenové délky. Počet segmentů byl volen 
tak, aby byla délka segmentu 푙 v každé alternativě 0,4 m. V tab. 6-5 je uvedeno shrnutí 
výsledků. Teoretická únosnost 퐹  byla stanovena za předpokladu současné mobilizace 
vrcholového smykového napětí po celé délce kořene kotvy. Poměr mezi reálnou únosností 퐹  
a teoretickou mezní sílou 퐹  udává koeficient efektivity 푓 využití kořene kotvy. Hodnota 푙  
udává délku úseku kořene, ve které došlo k povrcholovému snižování smykového napětí. 
S rostoucí délkou kořene koeficient efektivity 푓  v důsledku šíření progresivní poruchy (nárůst 
푙 ) významně klesá. Pracovní diagramy a závislosti mobilizovaného smykového napětí 
vzhledem na relativní polohu od hlavy kořene kotvy jsou znázorněny na obr. 6-35. 

Tab. 6-5 Výsledky parametrické studie - změna kořenové délky 푙  

푙   

[m] 

푛   

[-] 

푙   

[m] 

퐹   

[kN] 

퐹   

[kN] 

푓  

[-]  

푙  

[m] 

6 15 

0,4 

740,8 677,8 0,91 1,0 

8 20 987,7 822,3 0,83 1,8 

12 30 1481,6 1069,6 0,72 6,2 

20 50 2469,3 1563,2 0,63 14,2 

 

 
(a) 

 

 

 
 

(b) 

Obr. 6-35 Vliv změny délky kořene na pracovní diagram (a) a redistribuci smykového napětí při maximální síle (b)  

V rámci analýzy vlivu kořenové délky 푙  byly dále mezní síly vypočtené pro různé kořenové 
délky srovnány s vybranými empirickými a semi-empirickými vztahy. Ve studii byla uvažována 
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lineární závislost mezi totální kohezí 푐  a hloubkou ℎ podle obr. 6-14. Bylo uvažováno se dvěmi 
injektážními etapami s celkovou spotřebou směsi 16 l.  

 Vztah (2-5) podle Littlejohn (1980) s modifikovaným součinitelem 훼  podle Jones, 
Turner (1980) pro variantu s VTI. Byla uvažována střední hodnota součinitele 훼  
(1,35) z experimentálně zjištěných hodnot (tab. 2-3). 

 Vztah (2-7) podle Barley (1997) s výpočtem koeficientu efektivity podle vztahu (2-3). 
 Postup podle doporučení  Recommandations T.A. 95 (2-10). Byla použita limitní hodnota 

presiometrického tlaku 푝 = 1,36	푀푃푎. Jde o průměr z výsledků presiometrických 
zkoušek realizovaných v rámci IGP pro zkušební polygon Brno – Arboretum (kap. 5). 

 Empirické tabulkové hodnoty podle Mišove (1984) pro soudržné zeminy s tuhou 
až pevnou konzistencí. 

 Empirické tabulkové hodnoty podle Masopust (2004) pro soudržné zeminy s tuhou 
až pevnou konzistencí. 

Ve srovnání na obr. 6-36 jsou doplněny také experimentálně zjištěné únosnosti kotev použitých 
v jednotlivých případových studiích.  

 

Obr. 6-36 Výsledky parametrické studie 

Vypočtené mezní síly se nacházejí přibližně ve středu intervalu doporučeného Mišovem (1984). 
Použití vztahů podle Recommandations T.A. 95 a Littlejohn (1980) v kombinaci se součinitelem 
훼  podle Jones, Turner (1980) vede při větších kořenových délkách k výraznému 
nadhodnocení únosnosti, protože tyto vztahy nezohledňují nerovnoměrnou mobilizaci 
smykového napětí. Vztah podle Barley (1997) naopak únosnost podhodnocuje. Je to dáno 
použitím vztahu (2-3) pro výpočet koeficientu efektivity 푓 , který byl odvozen primárně 
ze zkoušek realizovaných v prostředí Londýnských jílů. Aplikace tohoto vztahu pro případ 
brněnských neogenních jílů se zdá být příliš konzervativní. To ostatně dokládají také výsledky 
výpočtů s využitím MKP (kap. 4.5). Jako konzervativní vychází ve srovnání s výpočtem 
a měřením také použití hodnot z Masopust (2004).   
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 Vliv injektáže, konsolidace injektáže  

Pro analýzu vlivu VTI na kořenovou únosnost byly provedeny čtyři variantní výpočty (tab. 6-6). 
Pro větší názornost nebylo v tomto případě uvažováno s povrcholovým poklesem smykového 
napětí. Výsledné t-z závislosti a pracovní diagramy jsou znázorněny na obr. 6-37. 

Tab. 6-6 Výsledky parametrické studie – vliv VTI 

ID 푑 Napjatost Konsolidace 
injektáže 

1 푑  퐾  podmínky - 

2 푑  퐾  podmínky - 

3 푑  
CET - Randolph et al. 

(1979) - 

4 푑  
CET - Randolph et al. 

(1979) 10% 

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 6-37 Vliv zahrnutí procesu injektáže a konsolidace injektáže na t–z závislost (a) a pracovní 
diagram (b)  

Stejná hodnota maximálního smykového napětí je dosažena v prvních dvou výpočtech. Rozdíl 
v průběhu t-z křivek vychází ze vztahu (6-19). Pro výpočty 3 a 4 je průběh t-z křivek 
a maximální smykové napětí výrazně ovlivněno zvýšeným radiálním napětím v důsledku 
simulace VTI a následným poklesem radiálního napětí při zahrnutí konsolidace injektáže. 
Radiální napětí bez uvažování konsolidace injektáže je vyšší, což způsobí dosažení vyšší 
hodnoty maximálního smykového napětí a celkově vyšší „tuhost“ pracovního diagramu.    
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7 Závěry disertační práce  
Návrh zemních kotev je v současnosti prováděn zjednodušenými postupy se zanedbáním vlivu 
řady důležitých faktorů. Výstup těchto postupů je obvykle omezen pouze na mezní sílu – odpor 
zemní kotvy proti vytržení. Zhodnocení stávajících metod navíc poukázalo na značný rozptyl 
v dosažených výsledcích. Tyto skutečnosti vedly k potřebě podrobné analýzy dílčích 
ovlivňujících faktorů a k vytvoření postupu pro přesnější návrh těchto prvků v kombinaci 
s obdržením většího rozsahu výpočetních výstupů (pracovní diagram, průběh smykového napětí 
podél kořene, průběh poklesu síly v kotevní délce táhla, stav napjatosti v zálivce atd.). 
V disertační práci jsou analyzovány celkem tři důležité faktory: vysokotlaká injektáž, 
progresivní pokles smykového napětí na plášti kořene kotvy a namáhání zálivky spojené 
se vznikem tahových trhlin.  

Pro řešení disertační práce byla nejdřív využita metoda konečných prvků. Z těchto analýz lze 
vyvodit následující závěry:  

 Zahrnutí vlivu dodatečné vysokotlaké injektáže bylo rozčleněno do třech dílčích rovin: 
zvětšení průměrů, zvýšení radiálního napětí zvětšením objemu kořene a jeho následné 
snížení vlivem konsolidace injektáže. Zahrnutí prvních dvou resp. všech tří dílčích 
faktorů vedlo k podstatnému zvýšení přesnosti predikce jak mezní síly, tak napjatostně 
deformačního chování zemní kotvy.  

 Progresivní porušování kořene zemní kotvy, kdy po dosažení vrcholové smykové 
pevnosti rozhraní injektáž – zemina dochází k prudké redukci smykového napětí, má 
významný vliv na únosnost kotev s kořeny větších délek (푙 > 10	푚). Pro numerickou 
analýzu tohoto jevu není možné použít standardní materiálové modely obvykle zahrnující 
pouze zpevňování zeminy. Z tohoto důvodu byl využit konstitutivní model Multilaminate 
Constitutive Model for Stiff Soils – 푀퐿푆푀 (Schädlich, 2012) zahrnující povrcholové 
regularizované smykové změkčování směrem ke kritické smykové pevnosti zeminy. 
Vstupní parametry materiálového modelu byly kalibrovány pro brněnský neogenní jíl 
s ohlédnutím na zkušenosti získané v průběhu zpětných analýz hlubokých stavebních jam 
zhotovených v tomto typu zeminy. Parametry řídící smykové zpevňování je možné získat 
na úrovni napěťového bodu. Kalibraci parametrů řídící smykové změkčování je již nutné 
provádět na matematických modelech s reálným rozměrem vzorku, protože ve vzorku 
vzniká nehomogenita v podobě smykového pásku a projevuje se zde také vliv pružné 
deformace v důsledku odtížení materiálu nad a pod smykovým páskem v průběhu 
změkčování. Proto byly vytvořeny prostorové matematické modely  triaxiální zkoušky 
a rovinně deformační modely biaxiálních testů. Získané vstupní parametry byly dál 
využity pro okrajovou úlohu zemní kotvy. Výsledky výpočtů potvrdily iniciaci a další 
šíření tenké zóny smykového změkčování (smykový pásek) podél pláště kořene zemní 
kotvy, ve kterém docházelo k rychlému poklesu smykového napětí. Nekonstantní – 
vrcholový průběh smykového napětí podél kořene kotvy se projevil v nelineární 
závislosti mezi délkou kořene a mezní sílou experimentálně ověřenou mnohými autory. 
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Zpětnou analýzou typové zatěžovací zkoušky bylo prokázáno, že použitím modelu pouze 
s vrcholovými parametry smykové pevnosti bez jejich redukce došlo k výraznému 
nadhodnocení kořenové únosnosti. Naopak, při uvažování parametrů smykové pevnosti 
zeminy v kritickém stavu byla reálná únosnost výrazně podhodnocena. S využitím 
푀퐿푆푀 byla dosažena dobrá shoda jak v mezní síle, tak v pracovním diagramu.  

Druhým navrženým způsobem zahrnutí povrcholového poklesu smykového napětí bylo 
využití residuální smykové pevnosti kontaktních prvků. Maximální smykové napětí 
před samotným poklesem na residuální úroveň bylo definováno vrcholovými parametry 
smykové pevnosti (푐 , 휑 ). Výhodou tohoto postupu je jeho relativní jednoduchost 
a rychlost výpočtu. Nevýhodou je fakt, že k poklesu smykového napětí na residuální 
úroveň dochází v jednom kroku. Obalová čára vrcholových smykových pevností zeminy 
taktéž nemá lineární charakter, použité vrcholové parametry jsou proto platné jenom 
pro určitý obor normálového napětí.  

 Materiál injektované zóny zálivky (kořen kotvy) je v případě standardních kotev 
namáhán tahově. Po dosažení tahové pevnosti dochází v daném místě zálivky k poklesu 
tahového napětí, které je doprovázeno vznikem trhliny. Tento jev opět není možné 
postihnout standardními materiálovými modely obvykle používanými pro strukturní 
prvky. V případě 퐿퐸 modelu není úroveň napětí omezená vůbec a v případě 푀퐶 modelu 
v kombinaci s limitní tahovou hodnotou napětí – tzv. „tension cut off“ (푇퐶푂) nedochází 
po dosažení tohoto limitu k poklesu napětí, pouze je udržována jeho konstantní hodnota 
(lineárně elastické – perfektně plastické chování). Pro korektnější stanovení napjatosti 
v injektované zóně zálivky byl proto využit nový materiálový model Shotcrete model 
(Schädlich, 2014), zahrnující tahové změkčování materiálu. V průběhu simulovaného 
zatěžování kotvy docházelo k postupnému rozvoji zón s tahovým změkčením směrem 
od hlavy kořene kotvy (tedy místa vnesení předpínací síly). Proces, který probíhá 
v injektované zóně zálivky je velmi podobný tahovému zpevňování osově namáhaného 
betonového prvku s centrickou výztuží. Zatímco v oblastech trhlin (zón tahového 
změkčení) je napětí nulové, v oblastech mezi trhlinami je materiál zálivky stále účinný 
a dál přenáší zatížení, v našem případě do okolní zeminy.  
Použití 퐿퐸 modelu vedlo k výraznému nadhodnocení tuhosti při zatěžování. 
Z praktického hlediska je ale důležité, že i použití 푀퐶 modelu v kombinaci s 푇퐶푂 vedlo 
k výrazně lepší predikci napjatostně deformačního chování, které bylo kvalitativně blízko 
výsledkům výpočtů s 푆퐻 modelem.  
Sekundárním důsledkem tohoto jevu je snižování tuhosti systému výztuž – betonový 
prvek (resp. táhlo – zálivka) až do limitního stádia, kdy je tuhost systému tvořena pouze 
příspěvkem výztuže (resp. táhla). V případě tlakem zatíženého kořene je mobilizace 
smykového napětí podél kořene rovnoměrnější právě z důvodu, že nedochází 
ke snižování tuhosti systému táhlo – zálivka.  
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Na teoretickou etapu řešení disertační práce navazoval program podrobného experimentálního 
měření. Zhotovené zemní kotvy byly instrumentovány tenzometrickými snímači na táhle, 
v injektované a neinjektované zóně zálivky.  

 Provedené typové zatěžovací zkoušky potvrdily výrazný povrcholový pokles zatížení. 
U všech kotev došlo po dosažení maximálního zatížení k rychlé redukci předpínací síly 
na úroveň 41 % až 48 % původní (maximální) hodnoty se současným rychlým nárůstem 
vertikální deformace tělesa kořene kotvy viditelné okem. Takové chování mohlo být 
způsobeno pouze iniciací smykového změkčování na značném úseku kořene kotvy.  

 Podrobným monitoringem tenzometrickými snímači umístěnými na táhle bylo odhaleno, 
že u kotev s delší kořenovou délkou (푙 = 10	푚) nedochází k jejich plnému využití. Část 
tenzometrických snímačů v poslední třetině kořene zaznamenávala minimální síly – 
veškeré zatížení bylo přeneseno do injektované zóny zálivky a dál do zeminy v prvních 
2/3 kořene. To jenom dokazuje nutnost získávání podrobnějších výpočetních výstupů 
jako např. průběh mobilizace smykového napětí po délce kořene kotvy.  

 Tenzometrické snímače umístěné v neinjektované zóně zálivky zaznamenaly vývin 
tlakového zatížení, které však bylo nižší, než hodnota prosté tlakové pevnosti zjištěná 
na vzorcích zálivky odebraných v průběhu zhotovení kotev. V injektované zóně zálivky 
(totožná s kotevní délkou táhla) docházelo ke vzniku tahových napětí, která dosahovala 
úrovně pevnosti v tahu. Z měření řady snímačů v různých polohách bylo zaznamenáno 
postupné dosahování tahové pevnosti i v pozicích vzdálených od hlavy kořene kotvy. 

Výsledky z experimentálních měření dále posloužily pro verifikaci nově vytvořené programové 
aplikace. Vyvinutá aplikace je založena na implementaci tzv. přenosových funkcí ("load transfer 
function").   

 Přenosová funkce (t-z křivka) je závislost mezi mobilizovaným smykovým napětím (t) 
a vertikální deformací segmentu kořene kotvy (z). Je rozčleněná do dvou částí: část 
zpevňování a část změkčení. Tvar přenosové funkce je možné stanovit s využitím 
výsledků laboratorních zkoušek (především smykové krabicové zkoušky). Zahrnutí části 
změkčení pak umožňuje postihnout progresivní pokles smykového napětí podél kořene.  

 Vliv VTI je ve vytvořené aplikaci zahrnut ve všech třech zmíněných dílčích rovinách: 
- Nárůst radiálního napětí v důsledku zvětšení objemu kořene. Zvýšené radiální napětí 

je možné vypočíst s využitím dvou vztahů vycházejících z teorie expanze válcových 
dutin (Randolph et al., 1979; Yu, Houlsby, 1991). 

- Zvětšení průměru kořene.  
- Konsolidace injektáže. Pokles radiálního napětí vlivem konsolidace injektáže je 

stanoven na základě zadané změny objemu injektáže (poměrné objemové deformaci).  
 Při překročení tahové pevnosti materiálu injektované zóny zálivky jsou v programové 

aplikaci k dispozici tři alternativní postupy:  
- Zanedbání injektáže v průřezové ploše kořene po dosažení její tahové pevnosti, 
- Tahové zpevňování podle CEB-FIP Model Code, 
- Tahové zpevňování podle ACI 318. 
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Verifikace vytvořeného algoritmu proběhla formou 4 zpětných analýz typových zatěžovacích 
zkoušek kotev (l = 6, 8, 10	m) ve dvou odlišných typech jemnozrnných zemin a řadou 
parametrických studií provedených pro stanovení vlivu změny hodnot vstupních parametrů 
na výsledky. Programová aplikace umožňuje získat následující výpočetní výstupy:  

- Závislost dosažené síly a odpovídající deformaci v hlavě kotvy, 
- Závislost osové síly a vzdálenosti od hlavy kořene kotvy, 
- Závislost smykového napětí mobilizovaného na plášti kořene a vzdálenosti od hlavy 

kořene kotvy, 
- Závislost osové deformace a vzdálenosti od hlavy kořene kotvy. 
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8 Doporučení pro další vývoj 
Další vývoj v oblasti analýz zemních kotev by mohl mít následující směr: 

- Vytvoření podrobně instrumentovaného laboratorního modelu pro detailní zkoumání 
procesu vytváření kořene v průběhu VTI.  

- Laboratorní měření konsolidace injektáže při různých okrajových podmínkách 
(normálové napětí, typ zeminy, charakter injektážní směsi) a z toho související měření 
poklesu radiálního napětí. 

- Kalibrace vstupních parametrů 푀퐿푆푀 modelu pro další typy soudržných zemin 
v podmínkách ČR a SR. Verifikace modelu a vstupních parametrů při řešení praktických 
okrajových úloh. 

- Rozšíření vytvořené programové aplikace v těchto oblastech: 
o Možnost zadání lineární větve změkčení, která by byla řízena laboratorně 

stanovovanými vstupními parametry,  
o Zahrnutí neinjektované zóny zálivky do programové aplikace,   
o Použití transformačních vztahů pro výpočet normálového napětí libovolně 

ukloněné kotvy. 
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Přehled nejdůležitějších zkratek a symbolů  
V následující části je uveden abecedně seřazený přehled nejdůležitějších zkratek a symbolů 
použitých v textu disertační práce. Horní index (´) je z důvodu zjednodušení vynechán.   

Malé písmena 

푐 Soudržnost zeminy 
푐  Adheze na rozhraní zemina – injektáž  
푐  Soudržnost kontaktního prvku  
푐 ,  Residuální soudržnost kontaktního prvku  
푐  Vrcholová soudržnost 

푐  Neodvodněná smyková pevnost zeminy 
푐  Průsečník Hvorslevovy plochy s osou 휏  
푑  Průměr kořene 

푑푢( , ) Celkový přírůstek deformace pro vnější iteraci 푖 a zatěžovací stupeň 푛 

푑푢( , ) Celkový přírůstek pružné deformace segmentu pro vnější iteraci 푖 a vniřní iteraci 푥 

푑  Průměr vrtu 
풅휺 Vektor přírůstků poměrné deformace 
풅휺풆 Vektor přírůstků elastické složky poměrné deformace 
풅휺풑 Vektor přírůstků plastické složky poměrné deformace 
풅흈 Globální vektor přírůstků napětí  
풅흈풊´ Lokální vektor přírůstků napětí pro i-tou integrační rovinu  
푓 Funkce plochy plasticity  
푓  Funkce smykové plochy plasticity  
푓  Koeficient efektivity 

푓  Funkce Hvorslevovy plochy  
푓  Maximální – mezní síla na 1bm kořene kotvy  
푓  Zůstatková –  residuální síla na 1bm kořene kotvy  
푓  Napětí ve výztuži (táhle) 
푓  Napětí ve výztuži (táhle) při dosažení kritické síly  
푓  Pevnost v jednoosém tahu  
푓  Funkce plochy plasticity omezující tahové napětí  
푓  Residuální pevnost v jednoosém tahu 
푓  Normovaná residuální pevnost v jednoosém tahu  
푓  Funkce objemové plochy plasticity  
푔 Funkce plochy plastického potenciálu 

ℎ  Parametr ovlivňující rychlost změkčování  
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푙  Celková délka kotvy 
푙  Faktor vnitřní délky  
푙  Kořenová délka kotvy 

푙  Délka konečného prvku  

푙  Délka kořene kotvy s povrcholovým smykovým změkčováním  
푙  Délka prvku (segmentu) kořene  

푙  Kotevní délka táhla kotvy 
푙  Volná délka táhla kotvy 

푙  Volná délka kotvy 
푚 Exponent ovlivňující závislost deformačních parametrů na napětí (푀퐿푆푀) 

푛 Parametr ovlivňující závislost tuhosti na napětí  
푛  Počet prvků (segmentů) kořene  

푝  Injektážní tlak  

푝 ,  Residuální injektážní tlak  

푝  Limitní presiometrický tlak  

푝  Referenční napětí  

푞  Průměrné smykové napětí  
푟  Poloměr zóny ovlivnění  
푟  Poloměr prvku  
푡  Virtuální tloušťka kontaktního prvku  
푤 Vlhkost zeminy 
푤  Váhový faktor i-té integrační roviny  
푤  Vlhkost na mezi tekutosti  
푤  Vlhkost na mezi plasticity  

푧  Vertikální deformace segmentu kořene kotvy  
 
Velké písmena 

퐴  Redukovaná efektivní plocha 
퐴  Průřezová plocha zálivky  

퐴  Plocha ideálního průřezu  
퐴  Parametr ovlivňující rychlost smykového zpevňování   
퐴  Skutečná průřezová plocha  
퐴 ,퐴  Plocha táhla kotvy 
푩 Matice vytvářející vztah mezi poměrným přetvořením a posunutím  
푫 Matice pružnostních konstant  



 

Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách  
Disertační práce; Ing. Juraj Chalmovský; 2016  163 

퐸  Modul pružnosti betonu  
퐸  Ekvivalentní modul pružnosti systému táhlo – zálivka  
퐸  Modul pružnosti zálivky  

퐸  Počáteční modul pružnosti  
퐸 ,  Edometrický modul kontaktního prvku 

퐸  Referenční edometrický modul 

퐸  Referenční Youngův modul pružnosti 
퐸  Modul pružnosti táhla kotvy  
퐸  Efektivní modul pružnosti  

퐸  Referenční Youngův modul pružnosti při odtížení – opětovném přitížení 

퐸  Youngův modul pružnosti (28 – denní) 
퐹  Funkce Mohr – Coulombové podmínky porušení (푆퐻 model) 

퐹( ) Hodnota zatížení v zatěžovacím stupni 푛  

퐹( , ) Rovnovážná (vnitřní síla) pro iteraci 푖 − 1 a zatěžovací stupeň 푛 

퐹  Maximální – mezní síla  
퐹  Zůstatková –  residuální síla  
퐹  Funkce omezující tahové napětí (푆퐻 model) 
푭푻풆  Dodatečný člen v rovnici rovnováhy prvku v důsledku objemového přetvoření  
퐹  Teoretická mezní síla za předpokladu plného využití kořene kotvy  
퐺 Smykový modul pružnosti  
퐺  Smykový modul pružnosti kontaktního prvku  
퐺  Počáteční smykový modul pružnosti 
퐺  Lomová energie při tahovém zatížení   
퐻  Parametr řídící rychlost tahového změkčování  
퐼  Stupeň konzistence zeminy 
퐼  Index plasticity zeminy 

퐾 Parametr ovlivňující závislost tuhosti na napětí  
퐾( ) Počáteční tuhost 

퐾 Součinitel zemního tlaku v rozmezí 퐾  až 퐾  

퐾  Součinitel zemního tlaku v klidu 
퐾  Součinitel aktivního zemního tlaku  
퐾  Tuhost kontaktního prvku ve směru kolmém na rovinu kontaktního prvku   
퐾  Tuhost kontaktního prvku ve směru tangenciálním na rovinu kontaktního prvku   
퐿  Výpočtová volná délka 
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퐿  Ekvivalentní délka  
퐿  Volná délka kotvy 

퐿퐸 Lineárně elastický konstitutivní model  
푀 Sklon linie kritických stavů v p-q rovině   
푀퐶 Mohr – Coulomb konstitutivní model 

푀퐿푆푀 Multilaminate Constitutive Model for Stiff Soils  
푁  Maximální počet iterací vnitřního iteračního cyklu  
푁  Maximální počet iterací vnějšího iteračního cyklu  
푂퐶푅 Stupeň překonsolidace  
푃  Kotevní síla 
푃  Kritická síla  
푃  Síla v táhle v průběhu životnosti kotvy 
푃  Zkušební síla pro kontrolní zatěžovací zkoušku    

푃  Zkušební síla pro typovou zatěžovací zkoušku    

푃  Zkušební síla pro ověřovací zatěžovací zkoušku    

푃  Síla na mezi únosnosti táhla  
푃  Síla na mezi kluzu táhla  
푅  Kalibrační konstanta  

푅  Poměr nárůstu výšky vzorku  
푅  Redukční faktor pevnosti kontaktních prvků  

푅 ,  Redukční faktor kontaktních prvků v residuálním stavu  
푆퐻 Constitutive Model for Shotcrete 

푆( ) Smyková síla pro segment 푘 a zatežovací stupeň 푛 

푇퐶푂 Tension cut off  
푻풊 Transformační matice pro i-tou integrační rovinu  

푇표푙  Tolerance vnitřního iteračního cyklu  
푇표푙  Tolerance vnějšího iteračního cyklu  
푉  Výchozí (počáteční) objem  
푉  Celkový objem injektované směsi  
푉  Efektivní objem injektované směsi  

 
Malé písmena řecké abecedy  

훼 Koeficient adheze (redukční faktor) 
훼  Poměr průměru kořene a průměru vrtu  

훼  Koeficient adheze modifikovaný vlivem VTI  
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훿  Prokluz v normálovém směru vzhledem na kontaktní prvek 
훿  Prokluz v tangenciálním směru vzhledem na kontaktní prvek 

훿푢( , ) Přírůstek deformace pro iteraci 푖 a zatěžovací stupeň 푛 
휀 , 휀 , 휀  Poměrné osové deformace definující závislost 휀 − 휏 
휀  Průměrné poměrné přetvoření  
휀  Poměrné plastické přetvoření odpovídající dosažení residuální tahové pevnosti 

휀 , , 휀  Poměrné objemové přetvoření  
휀 ,  Poměrné objemové přetvoření vlivem konsolidace injektáže 
휈 Poissonovo číslo 
휈  Poissonovo číslo při odtížení – opětovném přitížení  

휎 , 휎 , 휎  Hlavní napětí 
휎  Střední napětí  
휎  Normálové napětí  
휎  Překonsolidační napětí 
휎  Ekvivalentní napětí  

휎 , 휎  Radiální (normálové) napětí  
휎  Vertikální napětí  
휎  Průměrné geostatické napětí podél kořene kotvy  
휏  Smykové napětí na povrchu (plášti) kořene kotvy  

휏 , 휏  Průměrné smykové napětí  

휏  Maximální smykové napětí  
휏 ,  Maximální smykové napětí v rámci  kontaktního prvku  
휏  Residuální smykové napětí  
휏  Smykové napětí odpovídající vrcholové smykové pevnosti  
휑 Úhel vnitřního tření zeminy  
휑  Úhel vnitřního tření zeminy v kritickém stavu  
휑  Úhel sklonu Hvorslevovy plochy v zobrazení 휎´ − 휏 
휑  Úhel vnitřního tření kontaktního prvku 

휑 ,  Residuální úhel vnitřního tření kontaktního prvku 
휑  Sklon MC linie porušení  
휑  Vrcholový úhel vnitřního tření  

 



 

Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách  
Disertační práce; Ing. Juraj Chalmovský; 2016  166 

Příloha A – Podrobný monitoring, rozmístění snímačů 
Příloha obsahuje schémata znázorňující rozmístění jednotlivých měřících zařízení v zemních 
kotvách zhotovených na zkušebním polygonu Brno - Arboretum.  

 
Obr. A-1 Rozmístění odporových tenzometrických snímačů v kotevní délce táhla  
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Obr. A-2 Rozmístění odporových tenzometrických snímačů v injektované a neinjektované zóně zálivky 
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Obr. A-3 Rozmístění strunových snímačů v injektované a neinjektované zóně zálivky 
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Obr. A-4 Rozmístění magnetoelastických dynamometrů ve volné a kotevní délce táhla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


