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Abstrakt
Pokročilé konstituční modely uvažují číslo pórovitosti jako stavovou proměnnou.
Výhodou těchto modelů je možnost použití pouze jediné sady materiálových parametrů pro
modelování různě ulehlých zemin. Porovnáním experimentálních dat a výsledků simulací
modelů byl sledován rozsah použitelnosti jedné sady materiálových parametrů na zemině s
rozdílným stupněm překonsolidace. Nejprve byly predikce modelů porovnávány se sadou
experimentálních dat na kaolinu (Hattab a Hicher, 2004) a poté s výsledky vlastních zkoušek na
třetihorním jílu provedených v laboratoři mechaniky zemin Univerzity Karlovy. Zhodnocení
modelů se provádělo srovnáním grafů napětí-přetvoření a odchylkou těchto křivek, vyjádřenou
jednou skalární hodnotou. Tímto způsobem je demonstrováno, že alespoň dvě sady
materiálových parametrů jsou nutné pro každý uvažovaný model. Nejlepší výsledky v porovnání
s experimenty podává Hypoplastický model pro jíly, dále Three surface kinematic hardening
model a nejhorší Modifikovaný Cam Clay model.

Abstract
Advanced constitutive models incorporate void ratio as a state variable. Advantage of
these models is the possibility to use a single set of material parameters for modelling of soils
with different degrees of overconsolidation. Experiments and model predictions were compared
to find the range of application of a single set of material parameters for soils with different
degrees of overconsolidation. First model predictions were compared with a set of experiments
on kaolin clay (Hattab a Hicher, 2004) and than with a set of experiments on tertiary clay
performed in laboratory of soils mechanics at Charles University as a part of this thesis. The
models were evaluated by comparison of stress-strain curves and by one skalar measure of the
prediction error. It is demonstrated that at least two sets of material parameters are required for
all three models. A Hypoplastic model for clays leads to better predictions than the elasto-plastic
Three surface kinematic hardening model. The worst predictions gives the Modified Cam Clay
model.
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Úvod
Použití numerického modelování v inženýrské geologii se stává běžnou součástí návrhu

geotechnických konstrukcí. Je to silný nástroj sloužící k pochopení daného problému a k jeho
efektivnímu řešení. Nutným předpokladem je ovšem správná volba modelu odpovídající
podmínkám a kvalita vstupních dat. Přestože vlastnosti používaných konstitučních modelů jsou
poměrně dobře známé, studiu vlivu materiálových parametrů kalibrovaných pro různě ulehlou
zeminu na výsledky predikce modelů není v literatuře věnována dostatečná pozornost.
Tato práce si klade za cíl popsat kvalitu předpovědi jednotlivých uvažovaných
konstitučních modelů pro jemnozrnné zeminy s různým stupněm překonsolidace. Pokročilé
konstituční modely uvažují číslo pórovitosti jako stavovou proměnnou. Výhodou těchto modelů
je možnost použití pouze jediné sady materiálových parametrů pro modelování různě ulehlých
zemin. Výsledkem mojí práce je znalost rozsahu překonsolidace zeminy, pro který je použitelná
jediná sada parametrů.
Porovnával jsem předpovědi tří modelů různé komplexity s experimentálními daty na
rekonstituovaném kaolinu smykaném v triaxiálním přístroji pro široký rozsah stupně
překonsolidace. Z elasto-plastických konstitučních modelů jsem uvažoval Modifikovaný Cam
Clay model a kinematický Three surface kinematic hardening model. Třetím uvažovaným byl
Hypoplastický model pro jíly. Protože jsou modely založené na teorii kritických stavů, všechny
kvalitativně správně předpovídají vliv překonsolidace. Kvalitativně správná odezva modelů,
založená na jedné sadě parametrů, ovšem nemusí nutně znamenat správnou odezvu vyjádřenou
kvantitativně. Pro objektivní porovnání výsledků predikce modelů jsem použil způsob vyjádření
odchylky simulace a experimentálních dat pomocí jedné skalární hodnoty. Stejná metoda byla
použita i při kalibraci některých materiálových parametrů modelů.
Protože nebylo možné usuzovat obecné závěry na základě výsledků pouze z jedné sady
experimentálních dat, provedl jsem v laboratoři přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy svoji
vlastní sadu měření na rekonstituovaném třetihorním jílu ze severočeské hnědouhelné pánve.
Celkem se jednalo o šest drénovaných triaxiálních zkoušek při stupni překonsolidace OCR=1;
1,5; 2; 4, 8 a 10. Naměřená data jsem opět porovnal s výsledky simulací spočítaných modely.
Tato studie bude mít praktický přínos znalosti rozsahu použitelnosti jednotlivých modelů
pro překonsolidované stavy zemin, což usnadní jejich správné použití v praxi. Z teoretického
hlediska má práce přináší hlubší poznání chování konstitučních modelů, nutné pro jejich další
vývoj.
Podle Terzaghiho principu efektivních napětí jsou všechna napětí, uvedená v mojí práci,
5

efektivní, pokud není uvedeno jinak. Z důvodu srozumitelnosti textu, jsem cizí odborná slova,
která nemají český ekvivalent nepřekládal a ponechal v původním znění. Příkladem je history
surface u Three surface kinematic hardening modelu.
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Závislost chování zemin na stupni překonsolidace
Již z konce devatenáctého století je známé, že objemové změny partikulární látky značně

závisí na původním uspořádání částic (Reynolds, 1885). Zatímco u materiálu, kdy je struktura v
nakypřeném stavu, se projevuje kontraktantní chování, materiál ulehlý bude naopak dilatovat. V
důsledku toho pevnost takovéto partikulární látky nezáleží pouze na tření mezi částicemi, ale i na
stupni ulehlosti.
Ve dvacátém století byly provedeny další experimentální studie, obzvláště na písku, pro
lepší porozumění tomuto jevu (Taylor, 1948). Výsledky na drénovaných triaxiálních zkouškách
jasně ukázaly, že počáteční ulehlost je významná proměnná, která má velký vliv na míru
dilatance. U nedrénovaných zkoušek je zase zřetelně vidět pokles pórového tlaku u ulehlé,
dilatující zeminy, zatímco vzrůst pórového tlaku se projevuje u vzorků původně kyprých. Pro
jílovité materiály experimentální výsledky dokazují, že objemové změny během smýkání závisí
hlavně na historii zatěžování, zvláště na stupni překonsolidace. Tyto poznatky dokázaly, že
chování jílů je kvalitativně blízké chování písků.
Vyhodnocením výsledků z drénovaných triaxiálních zkoušek písku s konstantním bočním
napětím se zjistilo, že změna z kontraktantního chování při malém poměru hlavních napětí na
dilatantní chování při vysokém poměru napětí, byla zjištěna pro danou hodnotu ( σ1/σ3, σ1 je
axiální napětí a σ3 radiální napětí), nezávislou na počátečním konsolidačním napětí a původní
ulehlosti. V roce 1962 Rowe doložil vztah mezi poměrem napětí a dilatancí. Tento poměr napětí
představuje stav, který je definován kritickým úhlem vnitřního tření ϕc, parametr vlastní pro
každý materiál. ϕc (nebo také ηc v zobrazení p : q) vymezuje v prostoru napětí dvě oblasti, oblast
kontraktantního chování pro poměr napětí menší něž ϕc, a oblast dilatantního chování pro poměr
napětí větší než ϕc.
Protože z fyzikálního hlediska je nemožné, aby kontraktantní nebo dilatantní přetváření
materiálu pokračovalo do nekonečna, lze očekávat, že se ustálí pro určitou konstantní hodnotu,
dosáhne kritického stavu. V takovém případě se s pokračujícím přetvářením zeminy nemění
smykové napětí, normálové napětí ani číslo pórovitosti. Smyková deformace je spojena s
tečením materiálu. Kritický stav je nezávislý na počátečních podmínkách.
Dalšími experimentálními zkouškami provedenými na jílech se ukázalo, že objemové
změny jílovité zeminy při smýkání závisí především na stupni překonsolidace, vyjádřeným
pomocí overconsolidation ratio (OCR). Normálně konsolidované nebo slabě překonsolidované
zeminy vykazují kontraktantní chování, zatímco silně překonsolidované zeminy se projevují
7

dilatancí. Hranice tohoto jevu je přibližně rovna OCR=2-2,5 a závisí na mineralogii zeminy,
křivce zrnitosti zeminy a tvaru zrn (Zervoyannis, 1982). Kontraktance a dilatance projevující se
u písků se většinou vyjadřuje v závislosti na ulehlosti materiálu, pro jíly se objemové změny
častěji vztahují ke stupni překonsolidace.

obr. 1: Objemové změny zeminy v závislosti na středním napětí

Obrázek 1 představuje závislost, atypickou pro jemnozrnnou zeminu, mezi specifickým
objemem v a logaritmem středního napětí lnp. Zemina nacházející se ve stavu A je zatěžována a
pohybuje se po tzv. čáře normální izotropní stlačitelnosti (NCL) do stavu B, jemuž odpovídá
napětí pc. V dalším kroku dojde k odlehčení zeminy až na napětí p0. Stupeň překonsolidace je v
mé práci uvažován jako poměr mezi maximálním zatížením, kterému byla zemina v minulosti
vystavena a zatížením aktuálním.
OCR=

8

pc
p0

3

Studované konstituční modely
Ve své práci jsem používal tři pokročilé konstituční modely. Každý z nich představuje

rozdílný přístup ke způsobu simulace chování zemin. Z elasto-plastických modelů byly
uvažovány Modifikovaný Cam Clay model (Roscoe a Burland 1968) a Three-Surface kinematic
hardening model (Stallebrass a Taylor 1997). Zcela odlišný přístup v sobě zahrnuje třetí
porovnávaný Hypoplastický model pro jíly (Mašín 2005). Všechny tyto modely uvažují koncept
kritických stavů a vystihují tedy základní rysy chování překonsolidovaných zemin.
3.1

Cam Clay (CC)
Model Cam Clay byl jedním z prvních modelů zahrnující koncept zpevnění, který byl

obecně přijat pro mechaniku zemin. Formuloval základy pro nové modely a stal se jedním z
mezníků moderní mechaniky zemin. Původní Cam Clay (Roscoe a Schofield, 1963) byl vyvinut
v šedesátých letech minulého století na univerzitě v Cambridge, kde byl s úspěchem používán na
analýzy týkající se zatěžování měkkých jílů. Dnes se běžně pod pojmem Cam Clay má na mysli
upravená verze původního modelu, tzv. Modifikovaný Cam Clay. I v této práci se pod pojmem
Cam Clay má na mysli pozdější Modifikovaný Cam Clay.
U modelu uvažujeme izotropní elastické přetváření definované pomocí dvou proměnných,
objemového modulu K a smykového modulu G. Pro zeminu, která je izotropně zatěžována, lze
vyjádřit vztah mezi objemovou změnou a logaritmem středního napětí jako lineární. To platí jak
v oboru přitížení tak pro odlehčení. Pro prvotní přitížení, tzv. čáru normální stlačitelnosti, platí:
v =N − ln  p / p r 

Pro odlehčení a opětovné přitížení až na původní hodnotu překonsolidačního napětí:
v =v  −ln  p/ p r 
Význam jednotlivých parametrů λ, κ a N je jasně patrný z obrázku 1. pr je referenční napětí pr = 1
kPa a používá se pro bezrozměrné pojetí rovnice. V oblasti ohraničené čárou izotropní normální
stlačitelnosti bude model předpovídat elastické přetváření a pro objemový modul platí vztah:
K=

vp


Druhá proměnná vyjadřující elasticitu, smykový modul G, se obvykle bere jako parametr modelu
(tedy konstanta). Poissonova konstanta ν je pak proměnná, již je možno dopočítat z objemového
a smykového modulu.
Plocha plasticity v zobrazení deviátorového a středního napětí ( p:q ) má tvar elipsy
9

vycházející z počátku. Velikost této elipsy je dána hodnotou překonsolidačního napětí pc. Tvar
elipsy, poměr vertikální ku horizontální ose, je kontrolován parametrem M, který je funkcí
kritického úhlu vnitřního tření. Pro triaxiální stlačení platí:
M=

6sin c
3−sin  c

Plocha plasticity f má v prostoru invariantů napětí p:q rovnici:
f  , p c =q 2M 2 p 2−M 2 p p c

obr. 2: Plocha plasticity modelu Cam Clay
(Muir Wood, 2004)

Cam Clay je elasto-plastický model s objemovým zpevněním, kde proces zpevnění je
kontrolován napětím pc. To znamená, že velikost plochy plasticity je závislá pouze na
objemovém plastickém přetvoření.
p c =exp



1e−N ln  p/ p r 
−



Model Cam Clay vznikl v rámci sdružené plasticity. Přírůstek vektoru plastického přetvoření je
normála k ploše plasticity při daném stavu napětí. Funkce plastického potenciálu má stejný tvar
jako funkce plochy plasticity.
2

2

2

2

g  , p c =q M p −M p pc

Pro výpočet vyžaduje model pět vstupních parametrů. Jsou to konstanty λ, κ, N, M a elastický
smykový modul G, který se bere také jako konstantní. Ve své práci jsem pro výpočty používal
model s formulací izotropního stlačení podle Butterfielda (1979), z důvodu snadnějšího
porovnání výsledků s dvěma pokročilejšími modely, jež oba také využívají tuto formulaci.
ln 1e =N −∗ ln  p / p r 

10

ln 1e=−∗ ln  p/ pr 
N a λ* představují pozici a sklon čáry normálního stlačení v zobrazení ln(1+e) vs. ln(p/pr), Γ a κ*
pozici a sklon čáry odlehčení.

3.2

Three surface kinematic hardening model (3skh)
Pokročilý elasto-plastický model založený na kinematickém zpevnění. Vznikl na základě

Modifikovaného Cam Clay (kap. 3.1) modelu a kinematického modelu se dvěmi mezními
plochami, představeného od Al Tabbaa a Muir Wood (1989). Hlavním rysem je začlenění
dodatečné kinematické plochy history surface, umožňující simulovat vliv historie napětí na
chování zemin. V porovnání s jinými elasto-plastickými modely je Three surface kinematic
hardening model schopen podávat výrazně lepší výsledky v simulaci chování během prvotních
fází zatěžování (Stallenbrass a Taylor, 1997).
V prostoru napětí p:q je stav zeminy omezen tzv. mezní plochou (bounding surface), která
je geometricky schodná s plochou plasticity u modelu Cam Clay. Dále je model definován
pomocí dvou vložených kinematických ploch. History surface umožňující postihnout vliv
historie napětí a do ní vložená plocha plasticity (yield surface), omezující elastické přetváření.
Všechny uvedené plochy mají stejný geometrický tvar a liší se pouze velikostí. Pro jednoduchost
je model popsán pomocí invariantů napětí a přetvoření p, q, εs, εv.
Bounding surface má rovnici:
 p− p0 2

q2
= p02
2
M

History surface:
 q−q a 2
 p− pa  
=T 2 p20
2
M
2

Yield surface:
q−qb 2
 p− pb  
=T 2 S 2 p02
2
M
2

Význam pa, qa, pb, qb, T, S je jasně patrný z obrázku 3. pa a qa představují stav napětí uprostřed
history surface a pb a qb stav napětí uprostřed yield surface. S a T jsou konstanty určující
závislost mezi velikostmi všech tří ploch.
poloměr history surface se spočítá podle rovnice:
r h=

1
p T
2 c
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poloměr yield surface se spočítá podle rovnice:
r y=

1
p TS
2 c

obr. 3: Uspořádání mezních ploch Three surface kinematic
hardening modelu (Mašín et al., 2006)

Kinematické plochy mění svoji polohu, jakmile se aktuální stav napětí nachází na jedné
nebo více mezních plochách, přičemž jedna z nich musí být yield surface a zkušební přírůstek
napětí musí směřovat vně plochy. Velikost a směr pohybu jednotlivých ploch jsou řízeny
translačními kritérii. Podle těchto kritérií se střed plochy vždy pohybuje podél vektoru, který je
určený aktuálním stavem napětí a jemu odpovídajícím stavem napětí na následující ploše, viz obr
4. Takto je zajištěno, že se plochy navzájem neprotnou, ale seřadí se postupně ve směru dráhy
napětí. Model obsahuje zvláštní translační kritéria pro případ, že jedna nebo více ploch jsou ve
vzájemném dotyku. Tímto způsobem lze stanovit paměť na předchozí zatížení, jestliže se jeho
směr změní.
Pokud se stav napětí nachází uvnitř yield surface, potom jsou všechny deformace
izotropně elastické. V jiném případě se jedná o přetváření elasto-plastické se zpevněním.
Modul zpevnění je určený rovnici:
h=h 0H 1H 2
H1 a H2 jsou funkce vzdálenosti history a yield surface od bounding, respektive history surface.
V případě, že jsou všechny tři plochy v kontaktu, velikost H1 a H2 se redukuje na nulu a modul
zpevnění je shodný s modulem modelu Cam Clay a lze jej vypočítat jako
h 0=

 p− pb 
∗

 −

∗



p  p− pb q

Význam λ*, κ*, M je stejný jako u modelu Cam Clay.
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q−qb 
M

2



obr. 4: Princip pohybu kinematických ploch
(podle Stallenbrass a Taylor, 1997)
A

současný stav napětí

B, C

odpovídající body se stejnou
normálou jako A

α

vektor pohybu yield surface,
rovnoběžný s AB

β

vektor pohybu history surface,
rovnoběžný s BC

Pro výpočet vyžaduje Three surface kinematic hardening model deset vstupních parametrů. Čtyři
z nich jsou stejné jako u modelu Cam Clay, N, λ*, κ* a M. Další tři parametry, konstanty A, m, n,
určují závislost elastického smykového modulu G na středním napětí a stupni překonsolidace,
podle rovnice (Viggiani a Atkinson, 1995)
G = A p n OCR m
Další dva parametry (T a S) určují velikost kinematických ploch (viz výše) a poslední parametr

ψ určuje velikost modulu zpevnění v závislosti na pozici kinematických ploch.

3.3

Hypoplastický model pro jíly (HC)
Teorie hypoplasticity byla vyvinuta na konci sedmdesátých let minulého století

Kolymbasem (1978). Postupem času byla nalezena vhodná formulace, která umožňovala
hypoplastickým modelům postihnout nejdůležitější rysy chování zemin. Prakticky využitelnou
rovnici se čtyřmi parametry představil Wu (1992). Hypoplastické modely byly původně vyvinuty
pro hrubozrnné materiály, ale později modifikovány, aby je bylo možno použít i pro zeminy s
nízkými úhly vnitřního tření (Herle a Kolymbas 2004).
Ve své práci jsem používal Hypoplastický model pro jíly (Mašín 2005), který kombinuje
matematickou formulaci hypoplastických modelů s principy modelu Cam Clay. Základní rovnice
vyjadřující vztah mezi Jaumannovým tenzorem objektivní rychlosti napětí T̊ a Eulerovým
tenzorem rychlosti deformace D :
T̊ = f s  : D f s f d N ∥D∥
 a N jsou tenzory čtvrtého a druhého řádu konstituční rovnice. Zápis ∥D∥= D: D znamená
Euklidovskou normu z D. fs a fd jsou barotropy a pyknotropy faktor. Smyslem barotropy faktoru
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je začlenit do základní rovnice vliv středního napětí. Jeho výpočet vychází z formulace čáry
izotropního normálního stlačení. Pyknotropy faktor vyjadřuje vliv ulehlosti (překonsolidace) na
chování zeminy. Model neuvažuje žádnou funkci přepínající mezi přitížením a odlehčením,
stejně tak i nerozlišuje mezi elastickým a plastickým přetvořením.
Oblast všech dosažitelných stavů je i u hypoplastického modelu v prostoru napětí omezena
mezní plochou, bounding surface (Mašín a Herle, 2005). Oblast všech stavů v prostoru napětí,
kdy je rovnice hypoplasticity invertibilní, vymezuje limit surface. Stejně jako zbylé dva modely
používané v mojí práci, i Hypoplastický model pro jíly uvažuje závislost čísla pórovitosti a
středního napětí pro normální izotropní stlačení jako lineární. V logaritmickém zobrazení
obdobně jako u modelu Cam Clay platí:
∗

ln 1e =N − ln  p / p r 

Na kalibraci vyžaduje hypoplastický model pro jíly pět parametrů, odpovídající svoji povahou
parametrům modelu Cam Clay, jedná se N, λ*, κ*, ϕc a r. Parametr r je definovaný jako poměr
objemového a smykového modulu pro zkoušky začínající ze stavu napětí odpovídající
izotropnímu normálnímu stlačení. Pro daný objemový modul (určený parametry N, λ*, κ*) tedy
parametr r kontroluje modul smykový. ϕc je kritický úhel vnitřního tření.
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4

Experimentální data na kaolinu
Pro zhodnocení kvality predikce uvažovaných modelů jsem využil sady smykových

zkoušek s konstantním středním napětím na kaolinu (Hattab a Hicher, 2004). Jedná se o dvanáct
zkoušek s různým stupeň překonsolidace OCR=1 až 50. Během každé zkoušky byl vzorek
nejprve izotropně zkonsolidován na p=1000 kPa a poté odlehčen na hodnotu odpovídající stupni
překonsolidace. Proces smykání probíhal za konstantního středního napětí při zvyšování
deviátorového napětí. Na obrázku 5 jsou vyneseny dráhy napětí všech zkoušek, pracovní
diagramy a objemové změny budou podrobně popsány v kapitole 6.
Vzorky byly připraveny jednorozměrnou konsolidací z rekonstituovaného kaolinu o
atterbergových mezích, vlhkost na mezi tekutosti wL=40% a vlhkost na mezi plasticity wP=20%.
Velikost vzorků odpovídala štíhlostnímu poměru ( výška/průměr ) rovno jedné ( H=D=35mm, H
je výška a D průměr vzorku). Na obou koncích vzorku bylo použito sandwichovité uspořádání
lubrikované hladké destičky a vrstvy z latexu minimalizující vliv tření. Axiální deformace se
snímala pomocí LVDT snímače.

obr. 5: Dráhy napětí smykových zkoušek pro různé OCR
(Hattab a Hicher, 2004)
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5

Způsob měření chyby
V této práci, která se zabývá porovnáním kvality rozličných konstitučních modelů, je

způsob, jakým budou mezi sebou porovnávány výsledky zcela zásadní. Z tohoto důvodu jsem
kromě kvalitativního srovnání jednotlivých grafů výsledků použil i způsob stanovení velikosti
chyby pomocí jedné skalární hodnoty. Tato hodnota pomohla také odstranit značné množství
subjektivity při kalibraci některých parametrů modelů, které by se jinak musely stanovit na
základě parametrické studie porovnáváním tvaru křivek. Obdobný způsob stanovení chyby byl
již dříve použit v práci Mašína et al. (2006).
Aby bylo měření chyby použitelné, mělo by vyjadřovat rozdíly mezi experimentálními i
spočítanými daty jak pro tuhost, tak i pro rozdílný směr dráhy přetvoření. Naměřené i
simulované zkoušky jsou určené stejnými drahami napětí, zatímco chyba se počítá z rozdílu v
prostoru přetvoření v Rendulic plane εa :√2εr.. Toto zobrazení nám usnadňuje porovnávání
výsledků v prostoru napětí a přetvoření. Část dráhy napětí, odpovídající průběhu zkoušky, než
dojde k porušení, se rozdělí na počet úseků L, délky ∆q = qmax / L. Počet dílků L byl stanoven
dostatečně veliký, aby neovlivnil výpočet, standardně L = 100. Velikost chyby se pro každý
model spočítala podle:
L

∑ ∥ ksim − kexp ∥

err OCR , qmax = k=1

L

∑∥ expk ∥
k =1

k
k
 exp
je experimentálně naměřený a  sim
modelem vypočítaný přírůstek tenzoru

přetvoření odpovídající k-tému přírůstku napětí o velikosti ∆q. Pro demonstrování významu
velikosti takto spočítané chyby jsem využil dvou krajních případů.
První případ představuje podmínky, kdy experiment i simulace mají shodné dráhy napětí a
rozdílné přírůstky tuhosti. Pro výpočet jsem používal poměr mezi tuhostmi
 =

∥  kexp ∥
G
K sim
= sim =
k 
Gexp
K exp
∥  sim∥

G a K v rovnici jsou smykový a objemový modul. V tomto krajním případě se rozdíl projeví v
zobrazení q:εs zatímco v prostoru přetvoření budou mít shodnou dráhu lišící se pouze velikostí
přírůstku ∆ε.
Druhý krajní případ pro stanovení významu chyby představuje shodné přírůstky napětí pro
obě zkoušky, ale rozdílné směry drah přetvoření dané úhlem ψ v Rendulic plane přetvoření.
16

Výsledky ze stanovení chyby pro oba krajní případy jsou na obrázku 6. Pro první případ
platí err=∣1−1/ ∣ a pro druhý případ err=∣2sin  /2∣ .

obr. 6: Zhodnocení významu skalární chyby err
(Hájek a Mašín, 2006)

Výpočet chyby byl značně komplikován rozptylem v naměřených datech, obzvláště pro
zkoušky s vysokým stupněm překonsolidace. Proto byla všechna exerimentální data proložena
polynomickými funkcemi tvaru:
bs

ds

bv

dv

f

 s=a s q c s q e s q ...
s

fv

 v =a v q c v q e v q ...
as, bs, cs, ds, es, fs...a av, bv, cv, dv, ev, fv...jsou koeficienty. Úspěšnost proložení polynomickou
funkcí experimentálními daty je demonstrovaná, pro smykovou zkoušku na kaolinu při OCR=10,
na obrázku 7.

obr. 7: Proložení experimentálních dat polynomickou funkcí, data pro OCR=10
(Hájek a Mašín, 2006)
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6
6.1

Porovnání modelů s daty na překonsolidovaném kaolinu
Kalibrace modelů
Jak již bylo řečeno dříve, v porovnávací studii rozličných konstitučních modelů je nutnost

brát velký zřetel na způsob, jakým budou mezi sebou porovnávány výsledky i podmínky pro
samotný výpočet. Obzvláště velká pozornost by měla být kladena na kalibraci jednotlivých
modelů. V našem případě se tato otázka částečně zjednodušila, protože všechny používané
modely uvažují základní principy teorie kritických stavů a proto i některé materiálové parametry
mají shodný fyzikální význam. Všechny modely byly kalibrovány na stejné výchozí podmínky
na základě sady dvanácti smykových zkoušek na kaolinu (viz kapitola 4).
Parametry jednotlivých studovaných modelů jsou zhruba dvojího typu. Za prvé lze
uvažovat materiálové parametry, které mají jasně definovaný fyzikální význam a jejichž
kalibrace se provádí více méně standardizovaným postupem. Parametry z této první skupiny byly
kalibrovány pouze jednou a pro všechny ostatní simulace byly ponechány konstantní.

obr. 8: Výsledky simulací modelu 3skh pro OCR=10 se třemi různými hodnotami ψ ,
optimalizovaná hodnota minimalizací err ψ =2,53 (Hájek a Mašín, 2006)

Do druhé skupiny parametrů patří takové, jejichž kalibrace již není natolik zřejmá a
vyžaduje určitou míru subjektivity. Hodnoty takovýchto parametrů se obvykle nacházejí
parametrickou studií nebo kombinací quasi-Newtonovi a stochastické metody (Cekerevac et al.,
2006). Ve své práci jsem použil způsob minimalizace chyby err, tak jak byla definována v
předchozí kapitole. Pomocí jednoduchého programu (výpis z programu je součástí příloh) je
možné spočítat závislost velikosti chyby err na měnícím se parametru. Jeho hodnota,
odpovídající nejnižší chybě, je námi hledaný parametr modelu. Tento způsob hledání parametrů
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při kalibraci modelu je ovšem použitelný pouze pro sadu s jedním měnícím se parametrem. V
případě dvou a více proměnných se z jednoduché křivky stává plocha a celý výpočet se značně
komplikuje. V našem případě je ale tento postup plně dostačující, jak ukazuje obrázek 8, kde
jsou vyobrazeny výsledky simulací s různou hodnotou parametru včetně optimalizovanou, spolu
s experimentálními daty.
Všechny modely byly kalibrovány na základě zkoušek ve dvou rozdílných stavech
zeminy, normálně konsolidovaná zemina s OCR=1 a silně překonsolidovaná zemina OCR=10.
Pro každý model tedy existují dvě sady parametrů. Tento způsob byl zvolen proto, aby bylo
možné sledovat použitelnost jediné kalibrace pro široký rozsah překonsolidace zeminy.
6.1.1

Cam-clay
V modelu Cam Clay představují parametry N a λ∗ pozici a sklon čáry normální

konsolidace v prostoru ln(1+e) vs. lnp. κ∗ je sklon čáry odlehčení a opětovného přitížení ve
stejném zobrazení. Odvození parametrů je vidět na obrázku 9.

obr. 9: Odvození parametrů N, λ*, κ* modelu Cam Clay
(Hájek a Mašín, 2006)

obr. 10: Stanovení parametru M modelu Cam Clay
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Parametr M je funkcí kritického úhlu vnitřního tření a jeho hodnota byla stanovena na
základě zprůměrování velikosti úhlu v kritickém stavu z dostupných smykových zkoušek,
obrázek 10.
Posledním parametrem modelu Cam Clay je smykový modul G, který byl kalibrovaný
pomocí minimalizace chyby err. Při kalibraci modelu pro zeminu překonsolidovanou byly
parametry N, λ∗, κ∗ a M ponechány konstantní a smykový modul G se stanovil minimalizací
chyby err. Na obrázku 11 je zřetelně vidět minimum chyby odpovídající hodnotě parametru
G=7330kPa (pro OCR=1) a G=2210 kPa (pro OCR=10).

(a)

(b)

obr. 11: Určení smykového modulu G minimalizací chyby s parametry optimalizovanými pro OCR=1
(a), pro OCR=10 (b)

Tabulka 1: Hodnoty parametrů modelu Cam Clay

6.1.2

N

λ∗

κ∗

M

0,918

0,065

0,0175

1,1

G

G

OCR=1

OCR=10

7330 kPa

2210 kPa

Three surface kinamatic hardening model
Parametry N, λ∗ definují pozici a sklon čáry izotropního stlačení v prostoru ln(1+e) vs. lnp

a mají tedy stejný význam i hodnotu jako u modelu Cam Clay. Konstanty A, m, n určují závislost
elastického smykového modulu G na středním napětí a stupni překonsolidace. Data, která jsem
měl k dispozici, neumožňovala tyto konstanty odvodit a proto jejich hodnoty byly převzaty z
odlišné sady experimentálních zkoušek provedených na obdobné zemině (Stalenbrass a Taylor,
1997). Parametr κ∗ určuje velikost objemového modulu zeminy v oblasti elastických přetvoření.
Graficky představuje směrnici tečny křivky odlehčení (v prostoru ln(1+e) vs. lnp) pro velmi malá
objemová přetvoření. Ovšem z důvodu nepřesností vzniklých při experimentálním měření
objemových změn pro oblast elastického přetvoření, se κ∗ spočítá ze vztahu:
∗ =

p 31−2   p
=
K
21  G
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kde ν je Poissonovo číslo pro nějž je uvažována hodnota ν = 0.25, p je střední napětí na čáře
izotropního normálního stlačení (pro výpočet p=1000 kPa) a G smykový modul spočtený podle
rovnice v kap. 3.2 pro OCR=1. Parametr M určuje sklon čáry kritických stavů pro osově
symetrické stlačení v zobrazení q : p a jeho hodnota je stejná jako u modelu Cam Clay. T a S jsou
konstanty vyjadřující závislost mezi velikostmi jednotlivých kinematických ploch. Opět z
nedostatku dat nebylo možné přesně stanovit jejich velikost a byly převzaty z literatury
(Stalenbrass a Taylor, 1997). Rozsah, v jakém se pohybuje velikost těchto parametrů pro daný
materiál, je ovšem velmi malý a převzetím těchto konstant z jiných zkoušek na obdobné zemině
nemá zásadní vliv na přesnost kalibrace modelu. Všechny dosud uvedené parametry modelu byly
stanoveny pouze jednou a jsou tedy konstantní jak pro kalibraci pro zeminu normálně
konsolidovanou, tak i pro zeminu překonsolidovanou.
Posledním materiálovým parametrem Three surface kinematic hardening modelu je ψ ,
exponent v rovnici pro modul zpevnění udávající rychlost jeho poklesu. Hodnota parametru
závisí na pozici kinematických ploch vůči sobě. Pro normálně konsolidovanou zeminu se ale
všechny plochy modelu dotýkají (obr 12) a proto v tomto výjimečném případě nemá parametr ψ
vliv na modul zpevnění a model se chová stejně jako Cam Clay. Z tohoto důvodu nebylo pro
OCR=1 možné stanovit ψ

na základě minimalizace chyby err a jeho velikost se určila

parametrickou studií pro izotropní přitížení a odlehčení (obr. 13a), tj. porovnáváním
nejvhodnějších výsledků simulace s experimentálními daty. V případě stanovení ψ pro silně
překonsolidovanou zeminu (OCR=10), již výše zmiňovaný problém nevzniká a parametr byl
určen minimalizací chyby err (obr. 13b).

obr. 12:
Počáteční uspořádání mezních
ploch modelu 3skh pro stav
normální konsolidace (A) a pro
stav překonsolidovaný (B)

Kromě deseti zmiňovaných materiálových parametrů vyžaduje model dalších pět hodnot
určujících počáteční polohu jednotlivých ploch. Jejich hodnoty je nutné znát pro každý výpočet
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zvlášť, protože se mění se stupněm překonsolidace zeminy. Střed bounding surface je určen
velikostí středního napětí pc, střed history surface má souřadnice pa, qa a střed yield surface pb,
qb. Druhá souřadnice určuje velikost deviátorového napětí ve středu plochy a pro výchozí
(izotropní) stav výpočtu jsou vždy nulové. Pro normálně konsolidovanou zeminu jsou plochy
uspořádány tak, že se dotýkají v jediném bodě. V případě překonsolidované zeminy se dotýkají
pouze kinematické plochy a jejich grafické uspořádání je odrazem dráhy napětí experimentu, viz
obrázek 12.
Pro každou simulaci bylo také nutné přepočítat hodnotu překonsolidačního napětí pc.
Model uvažuje pc jako velikost středního napětí odpovídající průsečíku čáry normálního
izotropního stlačení a čáry odlehčení pod směrnicí κ∗ procházející aktuálním stavem pórovitosti.

(b)

(a)

obr. 13: Určení parametru ψ parametrickou studií pro kalibraci na stav OCR=1 (a) a minimalizací chyby err
pro stav OCR=10 (b).

Tabulka 2: Hodnoty parametrů modelu Three surface kinematic hardening

6.1.3

Μ

N

λ∗

κ∗

ψ

ψ

OCR=1

OCR=10

1,1

0,918

0,065

0,0034

2,3

2,53

A

m

n

T

S

1964

0,2

0,65

0,25

0,08

Hypoplastický model pro jíly
Tento model je zcela charakterizován pěti konstitučními konstantami, jmenovitě N, λ∗, κ∗,

ϕc, r a jejich význam je obdobný k parametrům modelu Cam Clay. N a λ∗ kontrolují pozici a
sklon čáry izotropního normálního stlačení v zobrazení ln(1+e) vs. ln p. Jejich hodnota je stejná
jako u ostatních uvažovaných modelů. ϕc představuje úhel vnitřního tření zeminy v kritickém
stavu a zjistí se proložením přímky kritickými stavy experimentálních dat z zobrazení ϕc : εs.
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obr. 14: Stanovení parametru ϕc

Hodnota ϕc přesně odpovídá parametru M modelu Cam Clay podle rovnice v kapitole 3.1.

ϕc je jedním ze dvou faktorů, které ovlivňují tvar swept-out-memory surface uvažované ve
výpočtu (Mašín a Herle, 2005). Druhým faktorem je poměr ( λ∗−κ∗) / (λ∗+κ∗). κ∗ definuje sklon
čáry izotropního odlehčení vycházející ze stavu normálně stlačené zeminy (ln(1+e) vs. ln p).
Směrnice čáry odlehčení je pro silně překonsolidovanou zeminu ovlivněna nelineárním
charakterem hypoplastické rovnice. Tento vliv je ovšem nevýznamný při simulacích experimentů
s konstantním středním napětím, kterými se zabývá tato práce. Tvar swept-out-memory surface je
pro nízké hodnoty κ∗ přibližně eliptický, ale s klesajícím poměrem (λ∗−κ∗) / (λ∗+κ∗) se deformuje
do nekonvexních tvarů. S ohledem na tento fakt, byla velikost parametru κ∗ stanovena nižší, než
jaká by odpovídala simulaci izotropního odlehčení (obr. 15 a 16).

obr. 15: Stanovení κ* parametrickou studií
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obr. 16: Závislost tvaru limitní plochy s měnícím se parametrem κ*

Poslední parametr modelu je r, definovaný jako poměr objemového a smykového modulu
pro zkoušky začínající ze stavu napětí odpovídající izotropnímu normálnímu stlačení. Protože
ale model předpovídá postupný pokles smykové tuhosti, je lépe jej stanovit pomocí parametrické
studie. Pro eliminaci subjektivity byla jeho hodnota stanovena metodou minimalizace chyby err,
obrázek 17. Při kalibraci zeminy na překonsolidovaný stav byly všechny konstituční parametry
ponechány konstantní a pouze hodnota r se zjistila znovu minimalizací chyby err.

(a)

(b)
obr. 17: Stanovení parametru r minimalizací chyby err pro OCR=1 (a), pro OCR=10 (b)

Tabulka 3: Hodnoty parametrů Hypoplastického modelu pro jíly
N

λ∗

κ∗

ϕc

r

r

OCR=1

OCR=10

0,918

0,065

0,01

27,5 °

1,43

0,67
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6.2

Porovnání výsledků simulací
Třemi různými konstitučními modely jsem simuloval průběh triaxiální smykové zkoušky s

konstantním středním napětím v širokém rozsahu stupně překonsolidace. Výsledky jsem
porovnával s experimentálními daty Hattab a Hicher (2004). Počáteční stav, hodnoty středního a
deviátorového napětí spolu s číslem pórovitosti, byly použity shodné jako u experimentu.
Nejprve proběhly všechny výpočty pro sadu materiálových parametrů kalibrovaných na
normálně konsolidované zemině (OCR=1) a poté znovu s druhou sadou parametrů
optimalizovanou pro překonsolidovanou zeminu (OCR=10). Samotný výpočet proběhl v
programu Triax (Mašín, 2003).
Na obrázcích 18 a 19 jsou grafy závislosti velikosti chyby err na stupni překonsolidace.
Na horním obrázku 18 jsou vyneseny pro parametry normálně konsolidované zeminy a na
dolním pro parametry překonsolidované zeminy. Výsledky platí pro oblast smýkání před
dosažením porušení, odpovídající 70% maximálního deviátorového napětí. Je vidět, že výsledky
hypoplastického modelu kalibrovaného na normálně konsolidovanou zeminu jsou poměrně
špatné. Dobrá předpověď je pouze u stavu normální konsolidace a s rostoucím OCR se chyba jen
zvětšuje. Ovšem pokud je model kalibrován na překonsolidovaný stav, jsou výsledky simulace
nejlepší ze všech uvažovaných modelů. S měnícím se OCR sice chyba kolísá, nicméně zůstává
víceméně konstantní. Lze tedy řící, že hypoplastický model kalibrovaný na překonsolidovaný
stav můžeme použít pro široký rozsah měnící se překonsolidace. Pouze pro stav normální
konsolidace je nutné použít samostatnou sadu materiálových parametrů.
Průběh chyby err pro Cam Clay a kinematický model je přibližně shodná. Oblast
použitelnosti je vždy blízká stavu, pro který byly modely kalibrované. Ideální by tedy byly vždy
dvě sady materiálových parametrů. Jedna sada pro stavy se stupněm překonsolidace přibližně
menším než čtyři a druhá pro stupeň překonsolidace vetší než čtyři.
Pro srovnání kvality predikcí modelů v oblasti porušení je na obrázku 20 vyobrazena
závislost vrcholového úhlu ϕp a stupně překonsolidace OCR. V tomto případě jsou výsledky
modelu 3skh a hypoplastického přibližně stejné a relativně dobře vystihují experimentálně
zjištěnou závislost. Oproti tomu model Cam Clay predikuje pro rostoucí stupeň překonsolidace
nereálně vysoký vrcholový úhel vnitřního tření. Obdobné jsou i výsledky pro vrcholový úhel
zkoušek s parametry optimalizovanými na překonsolidovaný stav (obr. 21).
Použití chyby err je kvantitativní způsob, jak mezi sebou porovnávat výkony
konstitučních modelů. Pro danou velikost chyby ovšem není možné přesněji určit, co jí
způsobuje. Z tohoto důvodu by měla být možnost i kvalitativního posouzení výsledků simulace.
Na obrázku 22 jsou vyobrazeny dráhy napětí pro všechny uskutečněné experimenty i simulace s
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parametry optimalizovanými pro OCR=1. Dráhy jsou normalizované takzvaným Hvorslevovým
ekvivalentním napětím p ∗e , což je napětí na čáře normálního izotropního stlačení odpovídající
danému číslu pórovitosti a je definováno jako:
p ∗e = p r



N −ln1e
∗



Normalizace vzhledem k p ∗e umožňuje dvojrozměrné zobrazení state boundary surface, což je
plocha v prostoru p-q-e, jež ohraničuje všechny přípustné stavy zeminy.
Na těchto obrázcích je vidět, jak model Cam Clay výrazně nadhodnocuje vrcholový úhel
vnitřního tření. Všechny modely předpovídají větší dilatanci, než která byla sledována u
experimentu. Na rozdíl od naměřených dat predikují průběh drah napětí až do kritického stavu,
představujícího vrchol pomyslné elipsy. Jinak nasimulované dráhy napětí poměrně věrohodně
odpovídají

experimentálním

datům.

Pro

modely

s

parametry

optimalizovanými

na

překonsolidovaný stav se výsledky normalizovaných drah příliš neliší. Přesně stejné zůstávají u
modelu Cam Clay, což vyplývá z matematické formulace modelu. Pro hypoplastický a
kinematický model jsou výsledky kvalitativně obdobné. Pouze pro vysoké hodnoty OCR
predikuje hypoplastický model nepatrně vyšší hodnoty vrcholového úhlu, na rozdíl od modelu
kinematického, předpovídajícího naopak nižší hodnoty než pro parametry optimalizované pro
OCR=1.
Na dalších obrázcích (24 a 25) jsou vyneseny pracovní diagramy, tedy závislosti q : εs. Pro
model Cam Clay je zřetelně vidět konstantní smykový modul až po dosažení výrazné vrcholové
pevnosti. S parametry optimalizovanými pro překonsolidovanou zeminu model významně
podhodnocuje smykovou tuhost. Předpovědi hypoplastického modelu jsou kvalitativně správné a
to se projevilo i na malé chybě err, jak je vidět na obrázku 19. Pouze pro parametry kalibrované
na normálně konsolidovanou zeminu model podhodnocuje smykovou tuhost na počátku zkoušky.
Výsledky spočítané kinematickým 3skh modelem ukazují malou závislost smykové tuhosti
materiálu na použité sadě konstitučních parametrů. Pro oba případy model významně
nadhodnocuje smykovou tuhost zeminy. Také se projevila špatná predikce pro normálně
konsolidovanou zeminu, daná nemožností kalibrace modelu pro OCR=1.
Na obrázcích 26 a 27 jsou znázorněny objemové změny simulací i experimentu, opět pro
dvě různé sady materiálových parametrů. Tvary křivek odpovídají teorii kritických stavů.
Všechny modely správně předpovídají kontraktantní chování pro normálně konsolidovanou
zeminu a dilatantní přetváření s rostoucím OCR. Pro všechny uvažované modely platí, že
předpovídají dosažení jednotného kritického stavu, což ale neodpovídá výsledkům experimentů.
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Z tohoto důvodu všechny modely predikují větší objemové změny. Nejhorší výsledky podává
model Cam Clay, který rychlost objemového přetváření nadhodnocuje nejvíce. Pro sadu
parametrů optimalizovaných na OCR=10, model předpovídá přibližně stejně veliké deformace,
které se ale projevují až později během zkoušky. Kinematický model predikuje pomalejší nárůst
objemových deformací. Další chybou je předpovídání dilatance, která se objevuje hned po
začátku zkoušky. Nejlepší výsledky podává opět hypoplastický model a to pomalým nárůstem
objemových deformací i tím, že předpovídá počáteční kontraktanci zeminy.
Ve výsledcích provedených simulací se projevilo několik nedostatků jednotlivých modelů.
Mezi základní nevýhody modelu Cam Clay patří konstantní smykový modul uvnitř plochy
mezních stavů a předpověď pouze elastických přetvoření uvnitř této plochy. Neumožňuje tedy
simulovat změnu smykové tuhosti s napětím ani s přetvořením. Dále můžeme říci, že přestože
model kvalitativně správně předpovídá zvýšení vrcholového úhlu vnitřního tření pro zeminy
překonsolidované, vrcholový úhel je významně nadhodnocený. Pro zeminy normálně
konsolidované je v souladu s experimentem kritický úhel vnitřního tření shodný s vrcholovým
úhlem. V tomto případě je model Cam Clay schopen správně predikovat pokles tuhosti s
přetvořením. Počáteční tuhost je ovšem výrazně nižší než odpovídá skutečnosti. Tento
předpoklad ale nebylo možné z výsledků potvrdit vzhledem k tomu, že nebyla měřena deformace
v oboru velmi malých přetvoření.
U modelu 3skh se projevila nemožnost nakalibrovat model pro normálně konsolidovanou
zeminu. V tomto případě se všechny plochy modelu dotýkají v jednom bodě. Model pak dává
zcela rozdílné výsledky, když je stav napětí na plochách, a když je nepatrně uvnitř. Jestliže je
stav napětí uvnitř ploch, je modul zpevnění funkcí pozice jednotlivých ploch vůči sobě, zatímco
je-li stav napětí přímo na bounding surface, je modul zpevnění stejný jako u modelu Cam Clay
(kapitola 3.2). Počáteční stav napětí byl zvolen nepatrně uvnitř ploch, aby byly výsledky
srovnatelné s překonsolidovanější zeminou. Nevýhodou modelu je i velký počet materiálových
parametrů a náročnost na experimentální zkoušky pro jejich přesné stanovení.
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obr. 18: Závislost chyby err na OCR (v log. měřítku) pro parametry optimalizované na OCR=1

obr. 19: Závislost chyby err na OCR (v log. měřítku) pro parametry optimalizované na OCR=10

28

obr. 20: Vrcholový úhel vnitřního tření pro zkoušky s parametry optimalizovanými
pro OCR=1

obr. 21: Vrcholový úhel vnitřního tření pro zkoušky s parametry optimalizovanými
pro OCR=10
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obr. 22: Normalizované dráhy napětí zkoušek s parametry optimalizovanými
pro OCR=1
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obr. 23: Normalizované dráhy napětí zkoušek s parametry optimalizovanými
pro OCR=10
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obr. 24: Závislost q : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=1
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obr. 25: Závislost q : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=10
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obr. 26: Závislost εv : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=1
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obr. 27: Závislost εv : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=10
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7

Experimentální data na třetihorním jílu
Protože jsem výsledky srovnávací studie výkonu konstitučních modelů založil pouze na

jedné sadě experimentálních dat na jedné zemině, nebylo možné provést obecné závěry. Z tohoto
důvodu jsem v laboratoři mechaniky zemin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy provedl
obdobnou sadu experimentů na rekonstituovaném terciérním jílu ze severočeské hnědouhelné
pánve. Jedná se o šest drénovaných triaxiálních zkoušek se stupni překonsolidace OCR=1; 1,5;
2; 4; 8; 10.

7.1

Vybraná lokalita a zkoušená zemina
Jako vhodná lokalita byla zvolena rekultivovaná výsypka bývalého dolu 5. května poblíž

obce Trmice u Ústí nad Labem. Odebraly se neporušené vzorky ze tří jádrových vrtů v trase
dálnice D8 (Herbstová et al., 2004). V celém profilu vrtu (20 m) měla výsypka charakter střípků
jílovce s prachovitým jílem, s občasnými úlomky porcelanitu, kameny krystalinika a uhelné drtě.
Pro popis lze použít označení kaolinicko-illitický jíl s malou příměsí písčitých zrn (CH, Ip=2934%, wL=58-62%, F7-F8 podle ČSN 731001). Hladina podzemní vody byla zastižena pouze v
jednom vrtů a ustálila se na úrovni dvou metrů pod terénem.

obr. 28: Lokalita odběru vzorků, stavba dálnice D8 ( foto Boháč, 2006)
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7.2

Použité přístroje
Všechny zkoušky byly provedeny na dvou identických triaxiálních přístrojích značky

Wykeham Farrance England. Vertikální pohyb komory byl vyvozován lisem s nastavitelnou
rychlostí deformace. Komora se pohybovala proti pístu, který byl zapřen o rám triaxiálního
přístroje. K měření síly byly použity elektronické snímače síly (do maximálního zatížení 3 kN)
vyrobené firmou Wykeham Farrance England umístěné uvnitř komory. Osová deformace vzorku
se měřila pouze vně komory digitálním zařízením Mahr-Millitast 1085 vyrobeným firmou Carl
Mahr GmbH&Co. Tlak v komoře a drenáži byl vyvozován kontroléry vyrobenými firmou GDS
Instruments Ltd., které jsou určené zároveň k regulaci a měření tlaku i objemových změn.
Rozlišitelnost zařízení je ±1 kPa a ±1mm3. Použil jsem manuální ovládání kontrolérů. Tlak na
spodní drenáži byl zaznamenáván externím elektronickým měřidlem značky Wykeham Farrance
England. Všechna zařízení byla propojena s počítačem, který umožňoval pravidelný záznam dat
v libovolném intervalu.

7.3

Zdroje chyb během zkoušky
Z důvodu umístění měřidla osové deformace vně triaxiální komory, jsou zjištěná data

postižena různými nepřesnostmi. Stručné shrnutí potenciálních zdrojů chyb v měření:
•

Dosednutí – Na snímači síly a plastové destičce, umístěné na horním konci vzorku,
jsou konvexní a konkávní nástavce, které jsou v kontaktu. Na začátku
experimentu, když tyto nástavce do sebe ještě dokonale nezapadly, je vzorek
zatěžován excentricky a čtení neodpovídá tuhosti zkoušené zeminy.

•

Souosost – Tato chyba je spojena s vybavením komory a odklonu vzorku.
Příčinami může být zatěžovací píst, který není zcela souosý s komorou,
excentricita zatěžovacího pístu nebo šikmost povrchu podstav vzorku.

•

Ložný efekt – Příčinou této nepřesnosti je nedostatečné dosednutí nebo
nepravidelnost povrchu na rozhraní mezi vzorkem a porézní destičkou nebo
podstavou.

•

Poddajnost – Zahrnuje deformaci komory při rostoucím tlaku, prohýbání interního
snímače síly s rostoucím zatížením, deformace trubiček drenáže nebo pohyby
komory na mechanických spojích.
(Baldi et al.,1988)

Je vidět, že měření osové deformace vně komory je zatíženo mnoha chybami. Některé jsou
neodstranitelné, jiné lze alespoň částečně eliminovat pečlivou přípravou vzorku a jeho osazením.
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Další skupina chyb je spojena s vlastnostmi elektronických měřících zařízení a přenosem
signálu. Přesnost každého měřidla je omezena přesností čtení a rozlišovací schopností. Výstupní
signál je postižen šumem, způsobeným projevy náhodných krátkodobých činitelů. U
dlouhodobých experimentů se projevuje drift, což je postupná změna čtení s časem při
konstantních podmínkách. Pro alespoň částečnou eliminaci těchto vlivů byl na začátku a na
konci každé zkoušky znovu nakalibrován snímač síly a externí měřidlo pórového tlaku.
Dá se předpokládat, že vzhledem k technicky vyspělým použitým měřícím zařízením,
uvedené zdroje chyb výrazně neovlivňují výsledky zkoušek.

7.4

Příprava vzorků
Vzorky odebrané z jádrových vrtů byly uskladněny v igelitových pytlích. Přesto materiál

před přípravou rekonstituovaných vzorků vyschl až do tvrdé konzistence. Z tohoto důvodu byl
materiál nejprve nahrubo rozdružen kladivem. Poté byl pečlivě rozmíchán s destilovanou vodou
do homogenní pasty s vlhkostí odpovídající 1-1,5 násobku vlhkosti na mezi tekutosti. Takto
vzniklá pasta se protlačila přes síto o velikosti ok 0,5 mm. Připravený materiál se přelil do
kovového válce tak, aby nedošlo ke vzniku uzavřených vzduchových bublin. Ve válci o průměru
38 mm byl vzorek krokově přitěžován až na velikost axiálního napětí 70 kPa. Po nejméně
čtrnácti dnech konsolidace se vzorek ořízl tak, aby jeho výška byla dvojnásobně větší jeho
průměru, změřil se a zvážil.

7.5

Metodika zkoušek
Mezi vzorek a podstavec komory byla umístěna karborundová porézní destička a filtrační

papír. Pro urychlení konsolidace byla použita také boční drenáž ve formě podélných pruhů
filtračního papíru o šířce 8 mm a vzdálených od sebe 5 mm. V průběhu fáze sycení kontrolery
GDS plynule zvyšovaly komorový tlak z 20 na 310 kPa a sytící tlak z 10 na 300 kPa rychlostí 1
kPa za 10 sekund. Sytící tlak byl na vzorek aplikován přes dolní drenáž, horní drenáž byla
uzavřena. Proces sycení probíhal několik dní, dokud nebylo dosaženo Skemptonova parametru B
> 0,95 (Skempton, 1954). Koeficient B je definován jako podíl přírůstku pórového tlaku a
přírůstku všesměrného napětí, pokud je komorové napětí zvyšováno při uzavřené drenáži vzorku.
V případě plně nasyceného vzorku z Terzaghiho principu efektivních napětí vyplývá B=1.
Po nasycení byl vzorek izotropně zkonsolidován na p = 600 kPa. Konsolidace probíhala
postupně a byl při ní zaznamenáván objem vytlačené vody. Následně byly vzorky postupně
odlehčeny až na hodnotu komorového tlaku p = 600/OCR, kde OCR představuje stupeň
překonsolidace. Po ustálení objemových změn byly vzorky podrobeny standardní smykové
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drénované zkoušce CID. Smykové přetváření pokračovalo až do velikosti vertikálního přetvoření
cca 30%. Proces smykání probíhal rychlostí 0,001 mm/min. Rychlost smykání byla stanovena na
základě zkoušek na zemině o obdobné propustnosti (Mašín, 2004). Tato rychlost měla být
dostatečně pomalá na to, aby ve vzorku stihly disipovat vzniklé pórové tlaky. Po ukončení
zkoušky byl vzorek zvážen v nasyceném stavu a po vysušení při 105 °C, aby mohla být určena
jeho konečná vlhkost.

7.6

Lokalizace deformace ve smykové zóně
Na všech vzorcích se v průběhu smykové fáze vytvořila zřetelně viditelná smyková

plocha. Vznik smykové plochy je charakteristická vlastnost pro přetváření překonsolidovaných
jílů. Pravděpodobně z důvodu okrajových podmínek v triaxiálním přístroji, se lokalizace
deformace ve smykové zóně objevila i u normálně konsolidovaného vzorku zeminy. Příčinou
mohou být použité hrubé drenážní destičky, tuhost membrány apod. Tento jev byl příčinou
zkreslených výsledků pro část zkoušky po dosažení vrcholové pevnosti materiálu. Naměřená
data neodpovídala vlastnostem materiálu ve smykové zóně, ale chování vzorku zeminy jako
celku.

(a)

(b)

obr. 29: Lokalizace deformace ve smykové zóně pro vzorek OCR=2 (a) a
OCR=4 (b).

7.7

Výsledky zkoušek
Celkem bylo provedeno šest drénovaných smykových zkoušek na třetihorním jílu se

stupni překonsolidace OCR=1; 1,5; 2; 4; 8; 10. Obrázek 30 ukazuje průběh izotropní
stlačitelnosti v zobrazení ln(1+e) vs. ln (p/pr), kde p je efektivní střední napětí a pr referenční
napětí 1 kPa. Je vidět počáteční rozptyl v pórovitosti zkoušené zeminy, ale jinak je průběh všech
křivek, směrnice přitěžovací i odlehčovací větve obdobná. Vzhledem k nepřesnostem vzniklým
při stanovování pórovitosti vzorků, byla pro snadnější porovnání výsledků počáteční pórovitost
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na obr. 30b upravena tak, aby všechny vzorky dosahovaly stejného čísla pórovitosti při
maximálním konsolidačním napětí p = 600 kPa. Na obrázku 30a jsou zobrazena původní
neupravená data. Z nich je zřejmé, že pouze pórovitost u jediného vzorku (OCR=1,5) se
výrazněji odlišovala od ostatních zkoušek. V závěru odlehčovací fáze i v průběhu stlačování se u
některých zkoušek (OCR= 2; 4; 8) projevil creep, změna čísla pórovitosti s časem za
konstantního středního napětí. Výsledky izotropní konsolidace posloužily k vyhodnocení
parametrů stlačitelnosti N, λ*, κ*. Stejně jako u experimentálních dat na kaolinu, byla i zde
použita formulace pro čáru normální konsolidace podle Butterfielda (1979)
∗

ln 1e =N − ln  p / p r 

(a)

(b)
obr. 30: Izotropní konsolidace pro jednotlivé zkoušené vzorky, naměřená data (a), upravená data (b)
(Hájek et al., 2006)

Na obrázku 31 jsou vyobrazeny pracovní diagramy normalizované středním napětím pro
jednotlivé zkoušky. Je zřetelně vidět, že s rostoucím stupněm překonsolidace se zvyšuje i
vrcholová pevnost vzorku. Vrcholový úhel vnitřního tření ϕ

p

je možné pro triaxiální stlačení

vypočítat ze středního a deviátorového napětí pomocí rovnice
 p= arcsin

3 q / pmax
6q / pmax

Zatímco u normálně konsolidovaného vzorku roste plynule pevnost až do hodnoty kritické
pevnosti zeminy, pro silně překonsolidované je vidět výrazný povrcholový pokles pevnosti. Jako
důsledek povrcholového poklesu pevnosti se projevuje lokalizace deformace na smykové zóně
(kapitola 7.6). U zkoušek na vzorcích OCR=2 a 4 je vidět skoková změna tuhosti na začátku
smyku přibližně do přetvoření εs= 1 %. Tato chyba je způsobena neúplným dosednutím (kap.
7.3) mezi vzorkem a zatěžovacím pístem.
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obr. 31: Pracovní diagramy normalizované středním napětím
(Hájek et al., 2006)

Závislost vrcholového úhlu vnitřního tření ϕp vzhledem k počátečnímu stupni
překonsolidace vzorku je zobrazena na obrázku 32. Naměřený ϕ p má přibližně stejnou hodnotu
u mírně překonsolidovaných vzorků (OCR=1; 1,5; 2). Pro silně překonsolidované vzorky
(OCR=4; 8; 10) vrcholový úhel výrazně roste se zvyšujícím se stupněm překonsolidace. Takové
chování odpovídá teorii kritických stavů.

obr. 32: Závislost vrcholového úhlu vnitřního tření na počátečním
stupni překonsolidace (Hájek et al., 2006)

Obrázek 33 ukazuje objemové změny pro jednotlivé zkoušky. Normálně konsolidované a
mírně překonsolidované vzorky (OCR ≤ 2) vykazují kontraktantní chování, zatímco u silně
překonsolidovaných vzorků se po počátečním stlačení projevuje dilatance. Nejlépe je tato
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vlastnost pozorovatelná u zkoušek s OCR=8 a 10.

obr. 33: Objemové změny (Hájek et al.,2006)

Normalizované dráhy napětí vzhledem k Hvorslevovu ekvivalentnímu napětí p ∗e (kap.
6.2) jsou zobrazeny na obrázku 34. Pro toto zobrazení byla opět použita data s upravenými čísly
pórovitosti tak, aby jejich hodnota byla stejná pro maximální konsolidační napětí p=600 kPa.
Počáteční sklon normalizovaných drah napětí je shodný se sklonem dráhy napětí drénované
triaxiální zkoušky. Toto chování, obzvláště pro zkoušky s nízkým OCR, neodpovídá teorii. Ze
sklonu normalizované dráhy napětí pro OCR=1 vyplývá, že Hvorslevovo napětí p ∗e bylo pro
počáteční fázi zkoušky přibližně konstantní a tudíž muselo být přibližně konstantní i číslo
pórovitosti. Potom ale zkouška nebyla plně drénovaná. Je možné, že zvolená rychlost smykání
0,001 mm/min nebyla dostatečně pomalá pro úplnou disipaci pórových tlaků v počátečních
fázích zkoušky. I přesto samotná fáze smyku trvala pro jednotlivé vzorky přibližně dvacet dní.
Podle teorie by dráhy napětí na obrázku 34 měly směřovat k jednomu bodu vyjadřujícímu
kritický stav. Tento jednotný stav ale dosažen nebyl, pravděpodobně vzhledem k problému
lokalizace deformace na smykové ploše po dosažení vrcholové pevnosti.
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obr. 34: Dráhy napětí normalizované Hvorslevovým napětím pe*
(Hájek et al., 2006)
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8

Porovnání modelů s daty na terciérním jílu
Výsledky experimentů na rekonstituovaném tercierním jílu byly použity ke kalibraci a

srovnání kvality predikce uvažovaných konstitučních modelů, jmenovitě Cam Clay, Three
surface kinematic hardening model a Hypoplastického modelu pro jíly. Způsob kalibrace i
porovnávání výsledků modelů je obdobný jako u experimentálních dat na kaolinu, aby bylo
možné stanovit obecnější závěry.
Z důvodu rozptylu v naměřených datech, aby bylo možné mezi sebou modely porovnávat
podle skalární veličiny err, byla všechna experimentální data proložena polynomickými
funkcemi popsanými v kapitole 5. Obzvláště výsledky experimentů pro silně překonsolidované
vzorky (OCR 8 a 10) byly postiženy značným rozptylem a pro přímé porovnání s křivkami
modelů by bylo množství bodů měření nedostatečné. U zkoušek pro OCR=2 a 4 byly výsledky
experimentu postiženy chybou vzniklou během dosednutí zatěžovacího pístu na vzorek,
projevující se skokovou změnou smykové tuhosti na počátku zkoušky. V takovém případě byla
data upravena, aby křivky vycházely od počátku (εs=0) a až poté jimi byla prokládána
polynomická funkce. Pro OCR=2 je úspěšnost proložení funkcí experimentálními daty
vyobrazena na obrázku 35. Grafy ostatních zkoušek jsou součástí přílohy.

(a)

(b)
obr. 35: Proložení experimentálních dat pro OCR=2 polynomickými funkcemi

8.1

Kalibrace modelů
Všechny modely byly kalibrovány na dva různě ulehlé stavy zeminy, pro mírně

překonsolidovanou OCR=1,5 a silně překonsolidovanou OCR=8. Protože jsou používané stejné
modely jako pro experimentální data na kaolinu, je i jejich způsob kalibrace shodný. Jedinou
výjimkou je smykový modul G modelu Cam Clay při optimalizaci pro OCR=1,5, viz dále.
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Přesné definice významu jednotlivých parametrů jsou uvedeny v kapitole o modelech (kap. 3),
nebo přímo v kapitole 6.1 o kalibraci modelů podle experimentálních dat na kaolinu.
8.1.1

Cam Clay
Pozici a sklon čáry izotropní konsolidace udávají parametry N a λ*. Jejich odvození,

stejně jako odvození parametru κ* udávající sklon čáry odlehčení, je vidět na obrázku 30b.
Parametr M je funkcí kritického úhlu vnitřního tření a určil se proložením přímky
experimentálními daty pro kritický stav, obrázek 36.

obr. 36: Stanovení parametru M modelu Cam Clay

Pro stanovení elastického smykového modulu G musel být použitý rozdílný způsob, než
který byl použitý pro experimentální data na kaolinu. V předchozím případě se hodnota
parametru určila metodou minimalizace chyby err, obrázek 37. Experimentální data jsou
charakterizována smykovým modulem Gexp a jemu odpovídajícím celkovým přetvořením ε exp.
Tomu odpovídá elasto-plastická tuhost Gep a přetvoření ε t = ε e+ ε

p

modelu ( ε

e

aε

p

jsou

elastické a plastické přetvoření). Gp je tuhost definovaná pouze plastickým přetvořením, jeho
velikost je pro daný stav napětí definovaná formulací modelu Cam Clay a představuje limitní
případ elasto-plastické tuhosti, kdy elastické přetvoření je nulové (elastický smykový modul G je
roven nekonečnu).
Během stanovení smykového modulu minimalizací chyby err se postupně zvyšuje
elastický smykový modul (snižuje se elastické přetvoření) dokud elasto-plastická tuhost i
celkové přetvoření modelu neodpovídá s co největší přesností tuhosti a přetvoření experimentu.
Takový stav odpovídá minimální chybě err (obr. 38b) a námi hledané hodnotě parametru.
V případě optimalizace parametru G pro slabě překonsolidovaný (OCR=1,5) třetihorní jíl
je ale velikost počátečního plastického přetvoření, vycházejícího z formulace modelu Cam Clay,
větší, než celkové přetvoření odpovídající experimentu. S rostoucím G se snižují elastické
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deformace, až by v limitním případě G→∞ byly nulové a celkové přetvoření modelu by
odpovídalo pouze plastickému přetvoření. Minimální chyby err by tedy bylo teoreticky dosaženo
pro nekonečně veliký G, obrázek 38a. Aby elesto-plastická tuhost a deformace modelu
odpovídaly tuhosti a celkovému přetvoření během experimentu, muselo by elastické přetvoření
počítané modelem Cam Clay být záporné, což je nepřípustné (obr. 37b).

(a)

(b)

obr. 37: Vztahy mezi smykovým modulem a přetvořením modelu Cam Clay a experimentu, které nastaly při
stanovení parametru minimalizací chyby err.

Velikost smykového modulu G pro OCR=1,5 byla zvolena záměrně velmi vysoká G=20
MPa, kde se velikost chyby err ustaluje. Při optimalizaci parametru pro silně překonsolidovanou
zeminu OCR=8, již výše zmiňovaný problém nenastal a byla s úspěchem použita metoda
minimalizace chyby err, obrázek 38b.

(a)

(b)
obr. 38: Stanovení parametru G pro OCR=1,5 (a) a pro OCR=8 (b)

Tabulka 4: Hodnoty parametrů modelu Cam Clay
N

λ∗

κ∗

M

1,09

0,091

0,016

0,72
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G

G

OCR=1,5

OCR=8

20 [MPa]

4310 [kPa]

8.1.2

Three surface kinematic hardening model
N a λ* mají stejný význam i hodnotu jako u modelu Cam Clay. Parametry A, m, n

definující elastické přetváření nebylo možné z provedených zkoušek odvodit a jejich hodnoty
byly převzaty z odlišné sady experimentálních zkoušek provedených na londýnském jílu (Mašín
a Herle, 2005). Ze stejného zdroje byly převzaty i konstanty T a S vyjadřující závislost mezi
velikostmi kinematických ploch modelu. Velikost objemového modulu v oblasti elastických
přetvoření určuje parametr κ*. Protože experimentální data neumožňovala přímou kalibraci κ*,
její hodnota se spočítala ze vztahu
∗

 =

p 31−2   p
=
K
21  G

kde Poissonovo číslo ν bylo uvažováno 0,25, střední napětí p=600 kPa a smykový modul G se
spočítá podle vztahu uvedeném v kapitole 3.2 pro OCR=1. Parametr M má opět stejný význam i
hodnotu jako u modelu Cam Clay.
Posledním materiálovým parametrem je ψ , konstanta určující rychlost poklesu modulu
zpevnění. Hodnota ψ se při optimalizaci parametrů pro slabě i silně překonsolidovanou zeminu
určila minimalizací chyby err, obrázek 39. Vysokou počáteční tuhost experimentu se model snaží
vystihnout nízkou rychlostí poklesu modulu zpevnění a tedy nízkou hodnotou parametru ψ. Při
optimalizaci parametru pro OCR=1,5 metodou minimalizace chyby err, byla smyková tuhost
experimentu vysoká, čemuž odpovídá nízká hodnota parametru ψ, která vede k problémům při
numerické integraci modelu, obrázek 39a. Pro případ OCR=1,5 i OCR=8 je vidět zřetelné
minimum chyby err, odpovídající hodnotám hledaných parametrů.

(a)

(b)
obr. 39: Stanovení parametru ψ minimalizací chyby err pro OCR=1,5 (a) a pro OCR=8 (b)
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Tabulka 5: Hodnoty parametrů modelu Three surface kinematic hardening

8.1.3

Μ

N

λ∗

κ∗

ψ

ψ

OCR=1,5

OCR=8

0,72

1,09

0,091

0,00839

0,33

0,49

A

m

n

T

S

457

0,27

0,71

0,24

0,16

Hypoplastický model pro jíly
N a λ* mají stejný význam i hodnotu jako u modelu Cam Clay. ϕc je úhel vnitřního tření

zeminy v kritickém stavu. Tato hodnota odpovídá parametru M u modelu Cam Clay a 3skh, mezi
nimiž je pro triaxiální stlačení přímá závislost:
sin c =

6M
3M

Odvození parametru ϕc je vidět na obrázku 40.

obr. 40: Stanovení parametru ϕc

κ* definuje sklon čáry izotropního odlehčení vycházející ze stavu normálně stlačené zeminy. Její
hodnota byla stanovena parametrickou studií (obr. 41a). Dále bylo zkontrolováno, že výsledná
hodnota parametru κ* nevede k nerealistickým tvarům swept-out-memory-surface (obr. 41b).
Poslední parametr r je definovaný jako poměr objemového a smykového modulu pro
zkoušky začínající z stavu napětí odpovídající izotropnímu normálnímu stlačení. Jeho hodnota se
stanovila minimalizací chyby err a to zvlášť při optimalizaci pro slabě překonsolidovanou
zeminu OCR=1,5 a zvlášť pro silně překonsolidovanou s OCR=8 (obr. 42a a 42b).
Tabulka 6: Hodnoty parametrů Hypoplastického modelu pro jíly
N

λ∗

κ∗

ϕc

r

r

OCR=1,5

OCR=8

1,090

0,091

0,01

18,7 °

0,11

0,18
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(a)

(b)
obr. 41: Stanovení parametru κ* pomocí parametrické studie (a) a odpovídající tvary
swept-out-memory-surface (b)

(a)

(b)
obr. 42: Minimalizací chyby err zjištěné hodnoty parametru r pro OCR=1,5 (a)
a OCR=8 (b)

8.2

Porovnání výsledků simulací s experimenty
Třemi rozdílnými konstitučními modely jsem simuloval průběh triaxiální drénované

smykové zkoušky pro různé stupně překonsolidace. Výsledky jsem porovnával s
experimentálními daty na rekonstituovaném třetihorním jílu. Pro počáteční stav výpočtu modelů
bylo střední napětí spolu s číslem pórovitosti použity stejné jako u experimentu. Obdobně jako
pro porovnávání výsledků modelů s experimentálními daty na kaolinu, i v tomto případě
proběhly všechny výpočty pro dvě různé sady materiálových parametrů, pro slabě
překonsolidovaný jíl (OCR=1,5) a silně překonsolidovaný (OCR=8).
Stupeň OCR=1,5 byl zvolen proto, že při optimalizaci některých parametrů modelů na
normálně konsolidovaný jíl nebylo možné použít metodu minimalizace chyby err a výsledky
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simulací modelů pro dvě různé sady rozdílně kalibrovaných parametrů, by bylo obtížné mezi
sebou porovnávat. Výjimku tvoří model Cam Clay, kde při stanovení hodnoty smykového
modulu G nebylo možné použít způsob minimalizace chyby err ani pro OCR=1 ani pro
OCR=1,5 (kapitola 8.1.1). Pro oba pokročilé modely - Hypoplastický model pro jíly i Three
surface kinematic hardening model - ale tento problém nenastal a sada parametrů pro OCR=1,5 i
OCR=8 se stanovila stejným způsobem.
Výsledky modelů byly porovnávány stejně jako v kapitole 6.2 ve dvou ohledech. Z
kvalitativního hlediska se porovnávaly tvary křivek predikované modely s experimentálními
daty. Z kvantitativního hlediska porovnáním skalární veličiny chyby err. Vzhledem k lokalizaci
deformace během zkoušek na vzorcích zeminy byly výsledky modelů porovnávány pouze v
oblasti před a při dosažení vrcholové pevnosti materiálu.
Obrázky 44 a 45 ukazují závislost velikosti chyby err na stupni překonsolidace. Výsledky
se týkají průběhu zkoušky před porušením, odpovídající 70% maximálního poměru q/p. Na
horním obrázku 44 pro sadu parametrů optimalizovanou na OCR=1,5 a obrázek 45 pro sadu
parametrů optimalizovanou na OCR=8. U všech modelů je zřetelně vidět výrazný vrchol v
průběhu chyby, odpovídající OCR=1,5, a to i pro sadu parametrů optimalizovaných pro tento
stav. Vysoké hodnotě chyby err z porovnání křivek grafů odpovídají i vysoké hodnoty chyby při
hledání parametrů metodou minimalizace chyby err, (obr. 39a 42a). Nejvyrovnanější výsledky
podává Hypoplastický model pro jíly. Výjimkou je pouze silně překonsolidovaný stav zeminy
(OCR=10), kde chyba výrazně roste. Zřetelně nejlepší výsledky jsou pro stav normálně
konsolidované zeminy.
Výsledky Three surface kinematic hardening modelu se značně liší pro oblast slabě a silně
překonsolidované zeminy s hranicí přibližně OCR=4. Pro obě sady parametrů platí, že v oblasti
OCR≤4 je velikost chyby vyšší než u hypoplastického modelu, se zřetelným vrcholem pro
OCR=1,5. Pro silně překonsolidovanou zeminu (OCR≥4) jsou výsledky nejlepší ze všech
uvažovaných modelů. Podobný průběh chyby err pro obě sady materiálových parametrů
odpovídá i blízké hodnotě parametru ψ (ψ=0,33 pro OCR=1,5 a ψ=0,49 pro OCR=8).
Chování modelu Cam Clay je ze všech uvažovaných modelů nejhorší. Na obrázku 44 je
vidět poměrně ustálený průběh chyby, s výjimkou OCR=1,5. Pro sadu parametrů kalibrovaných
na OCR=8 nejmenší chyba odpovídá stavu, pro který byly parametry optimalizovány a na obě
strany (s rostoucím i klesajícím OCR) se zvyšuje.
Pro srovnání kvality predikcí modelů v oblasti porušení je na obrázcích 46 a 47
vyobrazena závislost vrcholového úhlu ϕ p a stupně překonsolidace OCR. Výsledky jsou si velmi
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podobné pro obě sady materiálových parametrů. Nejblíže experimentu je model Cam Clay.
Predikce hypoplastického i kinematického modelu jsou prakticky identické.
Porovnáním výsledků simulací a experimentálních dat na kaolinu a na třetihorním jílu je
zřejmé, že schopnost modelu Cam Clay správně predikovat velikost vrcholového úhlu vnitřního
tření je značně závislá na typu triaxiální zkoušky. Zatímco u zkoušky s konstantním středním
napětím model predikuje nereálně vysoký vrcholový úhel (pro vysoké OCR), tak u drénované
zkoušky byly výsledky nejlepší ze všech porovnávaných modelů. Příčina je vidět na obrázku 43.
Zatímco mezní plocha požívaná modelem Cam Clay je elipsa (na obrázku plnou čarou), z
výsledků experimentů (Muir Wood, 1990) víme, že chování zemin více vystihuje plocha
vykreslená čárkovaně, Hvorslevova plocha. Rozdíl mezi těmito plochami se daleko více projeví
u zkoušek s konstantním středním napětím nežli u zkoušek drénovaných.

(a)

(b)
obr. 43: Rozdíl mezi vrcholovým úhlem vnitřního tření experimentu a modelu Cam Clay
pro zkoušku s konstantním středním napětím (a) a drénovanou zkoušku (b)

Dráhy napětí normalizované Hvorslevovým ekvivalentním napětím p*e jsou vidět na
obrázku 48 a 49. Tvarem křivek simulace souhlasí s výsledky experimentu až po stav dosažení
vrcholové pevnosti vzorku, kdy došlo k lokalizaci deformace ve smykové zóně. Sklon drah
napětí pro OCR≥4 přibližně odpovídá drénované triaxiální zkoušce s poměrem q:p=3:1, protože
počáteční εv bylo malé (obr. 52). Všechny modely podhodnocují velikost vrcholového úhlu
vnitřního tření.
Na obrázku 50 a 51 jsou vyneseny pracovní diagramy, závislosti q : εs. U experimentu
byla data upravena tak, aby byla eliminována chyba vzniklá nedokonalým dosednutím
zatěžovacího pístu na horní destičku vzorku. Pro snazší porovnání všechny křivky experimentu
vycházejí z počátku, εs=0. Z výsledků modelu Cam Clay je vidět konstantní smykový modul s
ostrým vrcholem u silně překonsolidovaných vzorků. Na obrázku 50 model Cam Clay značně
nadhodnocuje smykovou tuhost u překonsolidovaných zemin, která odpovídá zvolené hodnotě
elastického smykového modulu G=20MPa. Kvalitativně správnou odezvu tvaru křivek
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předpovídají hypoplastický i kinematický model. U kinematického modelu je ovšem možno
pozorovat pro tento model neobvyklou skokovou změnu tuhosti při dosažení bounding surface.
Tento pokles je způsoben neobvykle nízkou hodnotou parametru ψ.
Objemové změny jsou vyobrazeny na obrázku 52 a 53. Průběh simulací odpovídá teorii
kritických stavů. Všechny modely správně předpovídají kontraktantní chování pro normálně
konsolidovanou zeminu a dilatantní přetváření s rostoucím OCR. Ze svojí definice vedou
předpovědi modelů ke kritického stavu, který ale nebyl dosažen v průběhu experimentu. Z tohoto
důvodu všechny modely predikují větší objemové změny v oblasti většího smykového
přetvoření. Výsledky dobře odpovídají přetváření vzorků zeminy, pouze u kinematického modelu
se neprojevuje téměř žádná kontraktance na začátku zkoušky pro vysoký stupeň překonsolidace
(OCR=8 a 10).
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obr. 44: Závislost chyby err na OCR (v log. měřítku) pro parametry optimalizované
na OCR=1,5

obr. 45: Závislost chyby err na OCR (v log. měřítku) pro parametry optimalizované na
OCR=8
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obr. 46: Vrcholový úhel vnitřního tření pro zkoušky s parametry optimalizovanými
pro OCR=1,5

obr. 47: Vrcholový úhel vnitřního tření pro zkoušky s parametry optimalizovanými
pro OCR=8
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obr. 48: Normalizované dráhy napětí zkoušek s parametry optimalizovanými
pro OCR=1,5
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obr. 49: Normalizované dráhy napětí zkoušek s parametry optimalizovanými
pro OCR=8
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obr. 50: Závislost q:εs s parametry optimalizovanými pro OCR=1,5
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obr. 51: Závislost q:εs s parametry optimalizovanými pro OCR=8
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obr. 52: Závislost εv : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=1,5
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obr. 53: Závislost εv : εs s parametry optimalizovanými pro OCR=8
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9
9.1

Shrnutí a závěry
Experimentální část
Celkem bylo provedeno a vyhodnoceno šest drénovaných smykových zkoušek na

rekonstituovaném tercierním jílu. Cílem bylo získání sady experimentálních dat vyjadřující
závislost chování jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace. Zkoušky proběhly pro OCR=1;
1,5; 2; 4; 8; 10. Výsledky dobře odpovídají teorii kritických stavů, konkrétně jsem pozoroval:
•

nárůst vrcholové pevnosti materiálu s rostoucím stupněm překonsolidace

•

lineární průběh čáry izotropní normální konsolidace v zobrazení
ln(1+e) vs. ln(p/pr)

•

kontraktantní chování u mírně překonsolidovaných vzorků

•

dilatantní chování u silně překonsolidovaných vzorků

•

existenci mezní plochy v prostoru p-q-e

Jednotná čára kritických stavů v prostoru ln(1+e) vs. ln(p/pr) pozorována nebyla vzhledem
k lokalizaci deformace vzorků ve smykové zóně. Pro stanovení kritické pevnosti jemnozrnné
zeminy v triaxiálním přístroji je tedy žádoucí zaručit homogenní přetváření vzorku, například
použitím kluzných destiček.

9.2

Zhodnocení konstitučních modelů
Výsledkem srovnávací studie výkonu konstitučních modelů měla být znalost rozsahu

použitelnosti jedné sady materiálových parametrů pro simulaci chování různě ulehlých zemin.
Porovnávány byly modely Cam Clay, Three surface kinematic hardening a Hypoplastický model
pro jíly se sadou smykových zkoušek s konstantním středním napětím na kaolinu a drénovaných
zkoušek na třetihorním jílu.
•

Metoda minimalizace chyby err se ukázala jako vhodný nástroj při kalibraci
vstupních parametrů modelů i jako způsob objektivního posouzení výkonu
modelů.

•

Nejlepší a nejvyrovnanější výsledky podává Hypoplastický model pro jíly.
Doporučuje se ale použít dvou sad materiálových parametrů, jednu pro přibližně
normálně konsolidovanou a druhou pro překonsolidovanou zeminu (OCR≥1,5).
Pro elasto-plastické modely Cam Clay a Three surface kinematic hardening je
61

nutnost použít nejméně dvou sad materiálových parametrů s hranicí přibližně
OCR=4.
•

Z kvalitativního hlediska porovnáním grafů dávají nejlepší výsledky oba studované
nelineární modely, konkrétně Hypoplastický model pro jíly a 3skh. Naopak nejhůře
odpovídá experimentům model Cam Clay predikující konstantní smykový modul.
Jeho schopnost správné předpovědi vrcholového úhlu vnitřního tření značně závisí
na druhu smykové zkoušky.
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Přílohy
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Triaxiální přístroj použitý pro smykové zkoušky na třetihorním jílu
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Program pro operační systém Unix v příkazovém interpretu GNU Bourne Again Shell (Bash)

#!/bin/bash
d=1
while [ $d -lt 401 ]; do
P="stage 0 init_pq -75.653 -0 -0.00001 stage 1 triax_drained epsh -0.25
hypoplasti_clay 18.7 0.091 0.01 1.09 "
Q=" 0.772"
echo $d > tmp.txt
awk '{print $1/100}' tmp.txt > tmp2.txt
I=`sed 's/\,/\./g' tmp2.txt`
echo $P $I $Q > triax.inp
triax triax.inp
drained_error ocr8.csv triax.out errH.txt 0.847 100 $I
rm tmp.txt
rm tmp2.txt
rm triax.inp
rm triax.out
let d=d+1
done

Výpis z programu použitém pro hledání parametru r hypoplastického modelu metodou
minimalizace chyby err pro OCR=8 při kalibraci na třetihorní jíl. Parametr r se hledá v rozmezí
0,01 – 0,4 a velikost chyby err se pro danou hodnotu parametru zapisuje do souboru errH.txt.
Triax je název programu pro simulaci laboratorních zkoušek (Mašín, 2003). Drained_error je
název programu počítající chybu err pro triaxiální drénovanou zkoušku.
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Pracovní diagramy třetihorního jílu pro různé stavy překonsolidace a jimi proložené
polynomické funkce
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Objemové změny třetihorního jílu pro různé stavy překonsolidace a jimi proložené
polynomické funkce
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