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Název
Zakládání dopravních násypů na jílovitých výsypkách SHR

Abstrakt
Tato bakalářská práce byla vypracována v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze pod vedením Ing. J. Boháče. Zabývá se dálničním násypem přes výsypku lomu
A. Zápotocký, který je součástí úseku dálnice D8-0807/I. Práce shromažďuje výsledky průzkumu,

monitoringu pokusných násypů a monitoringu prováděného na vlastní konstrukci dálničního
násypu. Na základě těchto dat je určen podíl creepu na celkovém sednutí.
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Title
Foundation of traffic embankments on clayey landfills of SHR

Abstract
This Bachelor thesis was worked out for Faculty of Science of Charles University in Prague
supervised by J. Boháč. The thesis deals with motorway embankment over the landfill
A. Zápotocký, which is a part of motorway strech D8-0807/I. The thesis compiles the monitoring
data of the trial embankments and monitoring of final motorway embakment. Based on these data
is the creep portion of the total settlement estimated.
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1. Úvod
Tato bakalářská práce se věnuje zakládání dopravních násypů situovaných na výsypky
hnědouhelných dolů severočeského hnědouhelného revíru. Vzhledem k tomu, že v této oblasti
zabírají hnědouhelné doly a výsypky různého stáří významnou část území, bude nutno
v budoucnu vést přes tyto plochy i trasy komunikací. K nejvýznamnější dosud realizované
stavbě patří dálniční násyp přes vnitřní výsypku lomu A. Zápotocký, který je součástí úseku
dálnice D8–0807/I. Právě touto stavbou se zabývá tato práce.

Cílem práce je shromáždit informace o průzkumu, monitoringu pokusných násypů
a monitoringu prováděného na vlastní konstrukci dálničního násypu. Dále na základě těchto
dat určit vliv creepu na sednutí násypu.
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2.Výsypky severočeského hnědouhelného revíru
2.1. Geologie Mostecké pánve
Mostecká pánev je součástí systému pánví oháreckého riftu, který je nejvýchodnější
částí evropského kenozoického riftového systému. Jednotlivé pánve jsou odděleny
vulkanickými vrcholy nebo zlomovými systémy (Rajchl et al. 2009).
Mostecká pánev o rozloze cca 1400 km2 a mocnosti sedimentů přes 500m je největší
z pěti sedimentárních pánví oháreckého riftu. Pánev je ohraničena zlomy SV-JZ směru,
krušnohorským zlomem, oháreckým zlomem, bílinským zlomem a vulkanity Doupovských
hor a Českého středohoří (obr.1). Před kenozoický podklad pánve je tvořen hlavně
metamorfity krušnhorského krystalinika (Saxothuringikum) a svrchnoproterozoickými
metamorfity Tepelsko-Barrandienské oblasti. Mladší jednotky, které se vyskytují v podloží
mostecké pánve, jsou svrchnopaleozoické sedimenty, vulkanity a křídové sedimenty
(Rajchl et al. 2009).

Obr.1 (a) Schematická mapa ukazující ohárecký rift jako část evropského kenozoického systému.
(b) Schematická geologická mapa oháreckého riftu. (c) Schematická mapa mostecké pánve zobrazující současný
rozsah výplně pánve, vulkanitů a hlavních tektonických struktur (Rajchl et al. 2009).
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Vlastní pánev vznikala postupně v závislosti na poklesech. Podle výzkumů
A. Elznice (1998) se nejdříve vytvořilo několik menších sedimentačních prostorů, které se
postupem spojili v jezero, do něhož byly z okolí splavovány vedle jílovitého a písčitého
materiálu také produkty vulkanické činnosti. Nejméně dvakrát však bylo jezero ohroženo
zarůstáním a proměnou v hnědouhelný močál, zrychleným klesáním se však vždy obnovil
jezerní režim. Tento vývoj dokládají polohy uhelných jílů a náznaky uhelných slojí. Po
ukončení hlavní vulkanické fáze se jezero dočasně dále rozšířilo. Po usazení poměrně málo
mocných jílovitých sedimentů, spodní část mosteckého souvrství podle Shrbeného et al.
(1994), se režim v pánvi změnil. Poklesem vodní hladiny se jezero změnilo v soubor
rašenilišť a uhlotvorných močálů. Do tohoto období, datovaného jako spodní miocén, spadá
tvorba hlavní hnědouhelné sloje, která má široké rozšíření a běžnou mocnost 10-30 m,
výjimečně až 50 m. V nadloží sloje spočívá místy až 350 metrů mocný sled jílovitých a
písčitých uloženin (svrchní část mosteckého souvrství podle Shrbeného et al. 1994). Svědčí o
opětovném nastolení jezerního režimu.
Jak uvádí Rajchl et al. (2008), již během tvorby hlaví sloje bylo do pánve vodními toky
přinášeno zejména od jihu a jihovýchodu velké množství klastického materiálu, které
vytvářely delty. V dosahu delt převládají ve spodním miocénu písčité a jílovité uloženiny,
s diagonálním zvrstvením a jinými znaky rychlé sedimentace. Větší žatecká delta vznikla
vyústěním mohutného stálého toku, který do pánve ústil u Žatce a jehož vliv se pánvi projevil
na ploše asi 500 km2. Menší a mladší bílinská delta je tvořena sedimenty méně stálého toku
s proměnlivou intenzitu přítoku a častým překládáním říčního koryta. Obě delty vytvořily
vodní toky, které směřovaly do pánve od jihovýchodu, zřejmě z rozsáhlé sběrné oblasti
středních a západních Čech.
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Obr.2 Statigrafické schéma mostecké pánve podle Shrbený et al. (1994), s alternativní statigrafií podle Domácí
(1977) a interpretací paleonapětí oháreckého riftu (Rajchl et al. 2009).

Úsek dálnice D8, kterým se zabývá tato práce, nevede přímo mosteckou pánví, ale
jednou ze separátních pánviček ve východní části severočeského hnědouhelného revíru,
označovávanou jako úžínská pánvička. Geograficky jsou separátní pánvičky situovány
převážně jižně od obvodu vlastní mostecké pánve, tedy převážně v prostoru dnešního
Českého středohoří a západního okraje Doupovských hor. Výjimky tvoří jen tektonicky
zakleslá kra nad severním okrajem pánve u Střelné, žandovská (varvažovská) a rozsahem
největší úžínská pánvička za severovýchodním okrajem pánve. Stratigraficky jsou sedimenty
v pánvičkách analogické s produktivním miocénem ve vlastní pánvi a to nejen podobným
litologickým vývojem, ale i shodným vrstevním sledem. Produktivní komplex vždy spočívá
na horninách hlavní neovulkanické fáze (či starších stratigrafických jednotkách) a v nadloží
jsou sedimenty faciálně odpovídající vývoji nadloží sloje v pánve. Stavba sloje
i technologické vlastnosti uhlí se příliš neodlišují od vývoje uhelné sloje v přilehlé části
pánve. Pro původní kontinuitu s klasickou částí pánve svědčí též zvětralinový profil na
povrchu vulkanitů v podloží produktivního komplexu (Macůrek 2005).
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2.2. Vznik výsypek SHR
Historie těžby hnědého uhlí v severočeského hnědouhelného revíru (SHR) se datuje do
15. století, dosud nejstarší známá historická zmínka o uhelném hornictví je z roku 1403 v
městské knize Duchcova. Těžba hnědého uhlí zpočátku probíhala tzv. selským dobýváním
kolem výchozů uhelných slojí na povrch terénu a pokračovala jako hlubinná s různou
výtěžností suroviny podle vývoje technologie. Průmyslovým způsobem se hnědé uhlí v SHR
těží více než 150 let jen v období. Od roku 1945 do roku 1998 byly vytěženy již téměř 3,4
miliardy tun hnědého uhlí. Až do konce 2.světové války však dosahovala těžba hnědého uhlí
v této oblasti jen výjimečně úroveň vyšší než 20 mil. tun za rok. V roce 1945 vytěžily oba
severočeské revíry (SHR a SR) v souhrnu 14,4 mil. tun. V poválečném období se však začala
těžba hnědého uhlí prudce zvyšovat. Rostla v podstatě za každé pětileté plánovací období o
více než 10 mil. tun a v polovině 80. let dosáhl sokolovský revír (SR) maximální hrubé těžby
ve výši 22,6 mil. tun a severočeský hnědouhelný revír (SHR) 74,6 mil tun za rok.
Z areálu úžínské pánvičky je známa řada dolů, z nichž první začaly těžit uhlí
v 1. polovině 19. století. Nejvýznamnějšími doly byly Romanus (pův. Hötzendorf-Zeche). Pro
požáry, ohrožující silnici v předpolí, byl v r. 1925 zastaven. Za 1. republiky se zde ještě těžily
v Podhůří důl Pankraz s jámou hlubokou 43 m (1920 - 1936) a v Úžíně důl Anna (1926 1938). Stařiny byly později přetěženy lomem Gustav II, resp. A. Zápotocký. Těžba byla
obnovena až v roce 1950 lomem Gustav II, který byl roku 1958 přejmenován na
A. Zápotocký. Lom ukončil těžbu v roce 1980 (Macůrek 2005).
Přes 200 miliónů m3 skrývky je každý rok odtěženo a poté jsou nadložní hmoty
ukládány jako výsypky ve většině případů jen zčásti zpět do těžební jámy, zčásti na plochy
sousedící s lomem. Poměr ploch vnitřních a vnějších výsypek je určen hloubkou sloje pod
povrchem (mocnosti nadloží) a geometrií ložiska a těžebního postupu, v každém případě je
potřeba využít alespoň dočasně ploch mimo ložisko v době otvírky ložiska. V současné době
se používají při skrývce technologické celky sestávající z dobývacího stroje, dálkové pásové
dopravy a ze zakladače. Ukládání rozpojených zemin a hornin z nadloží na výsypku probíhalo
a probíhá bez jakéhokoli hutnění a je otázkou kombinace geomechanických vlastností
ukládaného materiálu, vodních (počasí, vnější přítoky podzemních a povrchových vod,
sklonové poměry podložky) a časových poměrů, jaké stabilitní a deformační vlastnosti bude
mít výsledná výsypka.
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2.3. Chování jílovitých výsypek SHR
Výsypky lze rozdělit na vnitřní výsypky, zasypaný vyhloubený prostor, a vnější
výsypky, které jsou sypány mimo lom. Z hlediska geomechaniky není principiální rozdíl mezi
vnitřní a vnější výsypkou, vnitřní bývá založena na podloží sloje s lepšími parametry než má
povrch terénu pod vnější výsypkou.

Výsypky jsou materiály s dvojí pórovitostí. Celková pórovitost výsypky (nt, et) je dána
kombinací intragranularní pórovitostí (ni, ei), která je pórovitost hrud jílu a intergranulární
pórovitosti (ne, ee), která charakterizuje objem makro pórů mezi hrudami jílu. Obě pórovitosti
jsou vzájemně propojeny pomocí rovnic [1] a [2]. (Feda, 1998).

nt = ni (1 - ne) + ne [1]
et = ei (1 + ee) + ee [2]
Typická pórovitost čerstvé sypaniny může dosáhnout až 70% (Feda 1998).

Z výsledků výzkumů (Heršust et al. 1991) plyne, že v počáteční fázi se sypanina chová
jako měkký rockfill, má vysokou mezerovitost, je průvzdušná, jednotlivé hroudy jsou při plné
nasycenosti zpevňovány negativním pórovým tlakem. Podle dosavadních zkušeností mají
vrstvy při povrchu výsypky různé vlastnosti. Zemina ve svrchní vrstvě má kusovitý charakter,
je mezerovitá a průvzdušná. Tato svrchní vrstva je vystavena cyklickým změnám obsahu
vody, to může vést k rychlejší degradaci struktury s dvojí pórovitostí (Charles and Watt
2001). Dykast (1993) uvádí, že změny v důsledku klimatických vlivů lze pozorovat až do
hloubky cca 10 metrů. Pod ní následuje přechodová vrstva, v níž je zachován granulární
charakter, ale průvzdušnost a propustnost řádově klesá. Nejspodnější vrstvu lze popsat jako
relativně homogenní neprůvzdušnou vrstvu s velmi malou propustností. Uzavírání
intergranulárních pórů výrazně snižuje propustnost výsypky a zvyšuje stupeň nasycení. Ještě
20 – 30 let po ukončení sypání není zemina zcela homogenní a struktura s dvojí pórovitostí
přetrvává, zejména ve svrchní vrstvě. I přes uzavření makro pórů lze očekávat podobné
chování jako popsal Robinson et al. (2005): Překonsolidované zóny jsou reprezentovány
původními hrudkami jílu a normálně konsolidované zóny jsou reprezentovány makro póry
vyplněnými materiálem odděleným z vnějších částí hrud jílu.
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Komplexními mechanismy přechodu výsypek z chování granularních zemin k chování
soudržných zemin se zabýval Feda (1998). Byly popsány následující strukturní mechanismy:
1, Drcení hrudek jílu - častější u vlhkých hrud jílu jelikož jíl je obvykle
překonsolidovaný a vlhké hrudky jsou náchylnější než suché hrudky.
2, Stlačení hrudek - hrudky jílu nejsou rozdrceny, ale stlačené a duktilně přetvářené.
Mokré hrudky jsou náchylné k tomuto typu deformace. Snížení velikosti pórů doprovázející
stlačení má za následek deformační zpevnění.
3, Přeskupení hrudek – Skládá se z posouvání a otáčení hrudek, které vede k zhuštění
zeminy.
4, Kontaktní propojení - Je typické pro vlhké hrudky jílu, které mohou tvarovat jedna
druhou.
Z výše uvedeného vyplývá, že za stejných výchozích podmínek (shodná zdrojová
vrstva, stejná mechanizace apod.) se mohou vytvořit výsypkové vrstvy se zcela odlišnými
vlastnostmi. Na základě výsledků zkoušek v minicentrifuze uvádí Najser et al. (2009), že byly
identifikovány čtyři rozdílné stavy struktury výsypky (obr. 3). Obr. 3a ukazuje strukturu volně
nasypaných hrudek „suchého“ jílu (termín „suchý“ v tomto případě charakterizuje materiál
vysušený při 50 °C, jehož vlhkost odpovídá přibližně 5 %). Pokud jsou hrudky nasypané do
vody, vznikne struktura s vyšší intergranulární pórovitostí (obr. 3b). Obrázek 3c ukazuje
změnu struktury „suchého“ modelu výsypky po zatížení – dochází k snižování celkové
pórovitosti vlivem drcení a přeskupování hrudek, přičemž intergranulární póry zůstávají stále
vzájemně propojené. Obrázek 3d znázorňuje změnu struktury výsypky v důsledku zatížení
hrudek nasypaných do vody – intergranulární póry jsou buď zcela uzavřené nebo vzájemně
izolované v důsledku plastické deformace jílových hrudek. Struktura s uzavřenými
makropóry je z geotechnického pohledu nejpříznivější, neboť hlavní nepříznivé vlastnosti
výsypek (kolapsibilní chování, vysoká a nerovnoměrná stlačitelnost) jsou spojené právě
s výskytem makropórů.
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Obr. 3 Čtyři různé stavy struktury
výsypky popsané na základěmodelování
v minicentrifuze (Najser et al. 2009).

Z geotechnického pohledu nejvhodnější podmínky (minimální intergranulární
pórovitost) vznikají kombinací sypání výsypky „na sucho“ a následného rychlého přirozeného
nasycení výsypky.

2.3.1. Deformace výsypek
Primární stlačení výsypek je spojeno s přechodnými mechanismy uvedenými výše.
Hlavní část sednutí při kompresi vlastní hmotností je okamžitá a začíná během sypání.
Většina sypaniny neběhej sypání nenasycená, což zvyšuje pevnost hrudek zeminy a snižuje
rychlost přechodu od granulárního k soudržnému chování.

Podle Fedy (1983) teoretická podstata creepu tkví v tom, že se dvojrozměrný obraz
mechanického chování zemin, tedy závislost přetvoření na napětí, doplňuje o třetí rozměr, o
čas. Creep můžeme charakterizovat indexem sekundárního stlačení:
Cα =

− ∆e
t
log 2
t1

[3].

Creep jílovitých výsypek je široce popsán například v Charles (2008); Charles a Watts (2001).
Lineární vztah mezi creepem a logaritmem času byl popsán pro většinu typů výsypek
s průměrnými hodnotami Cα = 0,5-1%. Laboratorní experimenty na granulovaného jílu (Feda
2004 a 2006) však ukázaly multi-lineární chování (obr. 4). Multi-lineární chování bylo
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vysvětleno různou časovou závislostí intervenující strukturních mechanismů (drcení hrudek,
přeskupení apod.) s kolapsibilní fází (Cα= 7,52%), podobně jako u creepu tuhého
komunálního odpadu (Feda 2004).

Obr.
4
Sekundární
stlačitelnost
granulovaného jílu (Feda 1998)

modelu

Jílovité výsypky s vysokou pórovitostí představují typický příklad kolapsibilní zeminy.
Kolaps (náhlá změna strukturního uspořádání) je většinou spojen se zvýšením stupněm
nasycení Sr (hydrokolaps). Jak uvádí Charles a Watts (2001), většina typů částečně nasycené
sypaniny je náchylná ke kolapsu v širokém rozsahu působícího napětí, když je poprvé
zaplavena, pokud byla umístěna ve volném a suchém stavu. Ve Spojeném království popisuje
Charles a Watts (2001) hydrokolapsy jílovitých výsypek spojené jak se vzestupem hladiny
podzemní vody, tak i s infiltrací povrchových vod.

Stlačitelnosti výsypky se liší v prostoru (nerovnoměrné sedání) a v čase (sezónní vlivy,
srážky). Nerovnoměrné sedání je způsobeno lokálními nehomogenitami ve struktuře výsypky.
Jedním důvodem může být segregace hrudek během sypání, což vede k rozdílům
v intergranulární pórovitosti v horizontálním i vertikálním směru. Další důvodem může být
zvýšení obsahu vody ve výsypce, což může být způsobeno lokálními strukturními kolapsy
během konsolidace. Změny v obsahu vody mohou být spojeny s vyšší infiltrací vody
z atmosférických srážek v depresích kde povrchové vody jsou soustředěny (Vaníček
a Vaníček 2008).
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3. Dálnice D8, úsek 0807/I
3.1. Informace o lokalitě
Dálnice D8 z Prahy do Drážďan prochází územím výrazně ovlivněné povrchovou
těžbou hnědého uhlí. Dálnice je rozdělena do 7 částí (0801-0807) a část 0807 je rozdělena na
dvě části (0807 / I, 0807/II). Celková délka stavby 0807/I Trmice-Knínice je 12,5 km. Z této
délky asi 5,9 km trasy dálnice D8 vede územím s velice složitými geotechnickými poměry,
kde v podloží se nacházejí důlní výsypky, skládky TKO a popílkové odkaliště Úžín (viz
obr. 5). Zbytková jáma bývalého lomu A. Zápotocký, která je vyplněna vnitřní výsypkou a
překryta vrstvou naplavených popelů z provozu bývalé tlakové plynárny Úžín. Mocnost
výsypky je proměnlivá jak v S-J směru tak i v V-Z směru a dosahuje až 30 m. Mocnost
výsypky pod dálničním násypem v podélném profilu je zobrazena na obr. 6, v příčném profilu
mocnost klesá západním směrem, stejně jako mocnost popelů. Pro výpočty v této práci je
uvažována průměrná mocnost výsypky pod tělesem násypu 25 m. Mocnost popelů roste
východním směrem, těsně u hráze je popelů méně než 1 m, v severní části popel chybí. Ve
staničení 84,200 vnitřní výsypka vykliňuje. Stáří výsypek je asi 30 let. Výsypky tvořeny
převážně vysoce plastickými jíly a úlomky jílovců, jejichž konzistence nepravidelně kolísá
mezi měkkou až pevnou. Oedometrický modul byl naměřen od 4 do 14 MPa. Součinitel
konsolidace cv nabývá hodnot 1až 2 x 10-6 m2/s. Laboratorními zkouškami byly zjištěny
hodnoty efektivních smykových parametrů φef = 13˚ a cef = 20 kPa (Čechová et al. 1997).

17

Obr. 5 Průběh trasy úseku 0807/I ve vztahu k rozložení výsypek a skládek (Kurka 2005).

Obr. 6 Schematický geologický profil výsypkou lomu A. Zápotocký pod násypem dálnice D8 (upraveno podle
Čechové et al. 1997)
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3.2. Zkušební násypy
Před výstavbou dálnice byly z důvodů nepříznivých vlastností výsypek a obtížné
definovatelnosti jejich pevnostních a deformačních parametrů laboratorními zkouškami
vybudovány dva pokusné násypy pro sledování chování podloží budoucí dálnice D8, a to v
km 83,880 v roce 1998 a v km 84,020 v roce 2001 (viz obr. 7). Monitoring obou násypů
významně ovlivňovalo kolísání hladiny podzemní vody. Vývoj hladiny vody je zobrazen na
obr. 8.

Obr. 7 Umístění pokusných násypů v trase dálnice D8 (Kvarda 2001).

Obr. 8 Hladina podzemní vody v průběhu monitoringu pokusných násypů (Kurka 2011- osobní sdělení).
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3.2.1. Zkušební násyp č.1
První násyp byl vybudován v dubnu 1998. Násyp byl založen na zhutněném podkladu
ze stavební suti v tloušťce 0,45 m. Ve vrtech bylo zjištěno toto složení podloží násypu:

0,0 – 0,45 m navezená vrstva stavební suti
0,45 – 2,2 až 2,5 m popel
2,2 až 2,5 – 3,2 až 4,0 kamenito-hlinitá navážka
3,2 až 4,0 – 29,0 výsypkové jíly
29 – 30 m jíl až jílovec (podloží uhelné sloje)

Hladina podzemní vody naražena v hloubce 1,7 až 2,2 m pod povrchem území.

Násyp byl vysoký 6 m, dlouhý 35 m a koruna násypu byla široká 4,5 m. Sklony svahu
násypu byly 1:1,5. Objem násypu činil přibližně 5000 m3. Byl budován ze zemin těžených
v prostoru bývalého lomu A. Zápotocký. Šlo o jílovité zeminy s mezí tekutosti kolem 80%,
číslo plasticity kolem 46% (Kurka 1998).

Násyp byl instrumentován 18 pevnými nivelačními body, na povrch území u násypu
bylo umístěno 12 referenčních bodů a 6 referenčních bodů bylo umístěno do šachtic pro
hydrostatickou nivelaci. Ve třech profilech kolmých na osu násypu byl uloženy vodící
pažnice pro hydrostatickou nivelaci báze násypu. Hloubkové magnetické značky byly
umístěné ve vrtech označeny V1 a V2 patrných na obr. 9. Tyto vrty byly vystrojeny
drážkovanou polyethylenovou pažnicí o vnějším průměru 76 mm. Na pažnici byl osazeny
volně posuvné magnetické prstence proměření výškových změn. Vlastní měření výškových
změn magnetických prstenců bylo prováděno přístrojem firmy Glotzl, spouštěným do vrtu.
V ose násypu byla osazena dvě měřidla pórových tlaků P1 a P2. Měřidla (typu DC P PL 1
firmy Data Con) byla zabudována penetrační soupravou ve hloubkách 6,0 a 7,5 m pod
původní povrch terénu. Obě měřidla byla tedy zabudována pod povrchem vrstvy
výsypkových jílů (Kurka 1998).
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Obr. 9 Pokusný násyp č.1, instrumentace a geologie (Najser 2010)

3.2.2. Zkušební násyp č.2
Druhý pokusný násyp byl vybudován v srpnu 2001 asi 100m severně od prvního
násypu. Protože byl prostor budoucího náspu z více něž poloviny zaplaven vodou, bylo nutno
podloží zpevnit sanační vrstvou z lomového kamene o mocnosti 1 až 1,5 m a z téhož
materiálu byly vybudovány pomocné pasy pro instalaci nivelačních značek. Před provedením
penetračních zkoušek a započetím vrtných prací, nutných k instalaci monitorovacích prvků,
byla z důvodů zlepšení sjízdnosti pro těžkou techniku na sanační vrstvu navezena cca 1 m
mocná vrstva vlastního tělesa násypu, tvořená jílovitými zeminami třídy F8.

Z vrtů bylo zjištěno toto složení podloží:

0,0 – 1,7 m konstrukce zatěžovacího násypu
1,7 – 31,0 m výsypka bývalého dolu A. Zápotocký

Hladina podzemní vody ustálena v hloubce 1,9 a 2,5 m.

Půdorysné rozměry násypu (bez nájezdové rampy) jsou 59 x 44 m při bázi, výška
násypu činí 7,5 m. Rozměry násypu v koruně činí 35 x 20 m. Sklony svahu násypu byly 1:1,5.
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Objem násypu činil přibližně 12 000 m3. Násyp byl instrumentován 14 nivelačními body,
mimo půdorys násypu bylo umístěno 8 bodů a po zhotovení násypu byly na jeho koruně
umístěny zbývající body. Vodící pažnice pro hydrostatickou nivelaci byly položeny ve
dvouch profilech přímo nekamenitou sanační vrstvu překrytou cca 20 cm mocnou vrstvou
jílovité zeminy. Hloubkové magnetické značky (výrobce firma Glotzl) pro sledování sedání
podloží násypu byly osazeny v jádrových vrtech HZ-1 a HZ-2. Pro měření pórového tlaku
byly použity pneumatické snímače firmy Glotzl. Měřidla pórového tlaku byla osazena
v hloubkách 3, 6 a 10 m pod úrovní původního terénu. Pro každé čidlo byl proveden jeden
jádrový vrt, do jehož dna bylo pomocí vrtného soutyčí měřící čidlo. Dno vrtu bylo následně
zasypáno 1 m mocnou vrstvou bentonitových peletek zalitých vodou a poté byl vrt zpětně
plněn vytěženým jádrem. Inklinometrický vrt IMV-1 byl odvrtán do hloubky 22,5 m a osazen
vodící pažnicí pro inklinometrickou sondu. Po vystrojení byly vodící pažnice zafixovány ve
vrtech zainjektováním jílocementovou suspenzí (Kvarda 2001).

Obr. 10 Zkušební násyp č.2, instrumentace a geologie (Najser 2010)
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3.2.3. Výsledky monitoringu zkušebních násypů
V této části jsou popsány výsledky z monitoringu zkušebních násypů. Zkušební násyp
č.1 byl instrumentován a sledován firmou AZ Consult spol. s r.o. a zkušební násyp č.2 byl
instrumentován a sledován firmou Stavební geologie – GEOTECHNIKA a.s. Všechna
uvedená data v této části pocházejí ze zpráv monitoringu těchto dvou firem.

3.2.3.1. Měření nivelačních bodů
Vzhledem k nedostatečnému počtu měření v oblasti zkušebního násypu č.2 se budu
zabývat pouze měřeními provedenými v rámci měření zkušebního násypu č. 1.

Body jsou zarážené kovové trubky délky 600 mm s plastovým hrotem a kovovým
polokulovým záhlavím na horním konci trubky. Od roku 1997 do roku 2004 bylo provedeno
26 měření. Mezi 25. a 26. mřením byla přestávka 32 měsíců, což se ve vyhodnocení může
projevit několika způsoby. Jednak jsou zastřeny periodické změny zaznamenané
v předchozích měřeních, a také mohlo dojít k poškození bodů což by výrazně ovlivnilo
výsledné hodnoty. Grafické vyhodnocení výsledků je uvedeno v obr. 11.
Z porovnání jednotlivých roků je možné zjistit podobný charakter vývoje v lichých
a sudých letech. Extrémy poklesu jsou vázány na letní měsíce a výrazně se projevují v sudých
letech (1998, 2000, 2004), zatímco v lichých 1999 a 2001 nejsou téměř znatelné. Extrémy
výzdvihu jsou vázány na zimní měsíce. Prostředí, kde se nachází bod č.11, je ovlivněno nejen
ročním kolísáním teplot a srážek, ale i změnou hladiny v plavišti. Volná hladina zde od roku
1998 průběžně stoupala, takže body č.9 a 10 se již dostaly pod hladinu a nebylo možné je
nadále možno sledovat. Body v blízkosti plaviště byly ovlivňovány zvyšováním vody
v plavišti a jeho okolí. Ze sedmi bodů byly mezi 25. a 26. měřením tři body zničeny a jeden
bod poškozen (NPB14) a bod bylo možno opětovně měřit po snížení hladiny vody v plavišti.
Významný pokles od počátku měření (5,7 cm) byl zjištěn právě u bodu č.9, jehož výška byla
ovlivněna změnami úrovně hladiny (po dlouhodobém nastoupání o cca 3 m relativně rychlý
pokles o cca 6m). Významný pokles u bodu č.14 byl pravděpodobně způsoben částečným
poškozením. Výsledky obecně dokazují sezónní závislosti. Extrémy nebyly zjištěny
opakovaně v tomtéž ročním období, nýbrž v období podobných teplotních a vlhkostních
podmínek.
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Obr. 11 Nivelace bodů na výsypce lomu A. Zápotocký (vertikálně členěno) ( Kurka 2001).

3.2.3.2. Hydrostatická nivelace
Pod násypem č.1 byla hydrostatická nivelace prováděna ve třech profilech kolmo na osu
násypu. Výsledky z měření těchto profilů jsou zobrazeny na obr.12 Data prezentována na
obr.12 zobrazují totální sednutí zahrnující sednutí vlivem přitížení násypem a sednutí povrchu
výsypky, způsobeného kolísáním hladiny podzemní vody a creepem. Měření ve všech
profilech ukazuje, že průběh deformace pod násypem má tvar konvexní křivky s maximálním
sedáním v blízkosti osy násypu. Na všech grafech je také vidět rychlé sedání mezi nultým
a prvním měřením, tedy v době mezi zahájením a ukončením sypáním násypu. To může být
částečně způsobeno stlačením plně saturované kypré vrstvy popelu a také s uzavíráním
makropórů ve výsypce. Rozptyl dat může být způsoben kombinací vlivu přesnosti měření
a změnou efektivních napětí, způsobenou kolísáním hladiny vody. K významné změně
efektivních napětí došlo v roce 2004, které bylo způsobeno čerpáním vody v plavišti popílku
a tím vyvolané zaklesnutí hladiny podzemní vody 6 m pod původní terén. Tato změna se
projevila zvýšením sednutí u posledních dvou měření.. Celkové sednutí za sledované období
bylo u profilu HN1 27 cm, u HN2 30 cm a u HN3 36 cm.
Z obr. 13, který zobrazuje sednutí pod středem násypu jednotlivých profilů, je patrné
významné nerovnoměrné sednutí. Rozdíl mezi profily HN1 a HN3 činí 9 cm. Nerovnoměrné
sednutí je způsobeno změnami v intergranulární pórovitosti v horizontálním směru.
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Výsledky měření pod násypem č.2 jsou zobrazeny na obr.14. Průběh sedání pod
násypem č.2 má podobný charakter jako pod násypem č.1, ale celkové sednutí je téměř
dvakrát větší, což je způsobeno rozdílnou výškou násypů. Stejně jako u násypu č.1 došlo
v období mezi zahájením a dokončením násypu k rychlému sednutí. Na rozdíl od násypu č.1
není pod násypem č.2 vrstva popelu. To nasvědčuje tomu, že rychlé sednutí u obou násypů je
především způsobeno uzavíráním makropórů ve výsypce. V roce 2002 byl násyp zaplaven
vodou a nebylo možno měřit. Po poklesu hladiny v roce 2004 bylo provedeno poslední
měření na profilu 1 (profil 2 nebylo možné měřit). Tento pokles hladiny se stejně jako
u násypu č.1 projevil zvýšením sednutí.
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Obr. 12 Výsledky měření hydrostatickou nivelací
pod násypem č.1 v profilu HN1(a) v profilu HN2 (b)
v profilu HN3(c), (Kurka 2004)

25

čas po dokončení násypu (dny)
0
-5 0

500

1000

1500

2000

2500

sednutí (cm)

-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
HN1

HN2

HN3

Obr. 13 Vývoj sedání pod středem pokusného násypu č.1, ( upraveno podle Kurka 2001)
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Obr. 14 Výsledky měření hydrostatickou nivelací pod násypem č.2 v profilu HN1(a) a profilu HN2,
( Kvarda 2004)
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Obr. 15 Vývoj sedání pod středem pokusným násypem č.2, ( upraveno podle Kvardy 2004)

3.2.3.3. Hloubkové magnetické značky
Výsledky měření hloubkových magnetických značek jsou uvedeny na obr.16 pro
násyp č.1 a na obr.17 pro násyp č.2. Měření pod násypem č.1 bylo započato až po jeho
vybudování, zatímco násyp č.2 byl monitorová také během výstavby. Výška násypu č.2
v době měření je uvedena v tabulce 1. Z měření pod násypem č.1 je zřejmá sezónní
periodicita, která byla zjištěna i u pohybu nivelačních bodů na povrchu. Posuny značek se do
hloubky zmenšují a prakticky mizí v hloubce 20 m pod původním terénem. V případě násypu
č.2 mizí posuny v hloubce přibližně 22 m po původním terénem.
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Obr. 16 Výsledky měření hloubkových magnetických značek pod násypem č.1 (a)V1 (b) V2, (Kurka 2001)
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Obr. 17 Výsledky měření hloubkových magnetických značek pod násypem č.2(a)HZ1 (b)HZ2, ( Kvarda 2004)

3.2.3.4. Měření pórového tlaku
Výsledky měření pórového tlaku pod násypem č.1 jsou uvedeny na obr.18 a pod
násypem č.2 na obr.19. Nejvyšší hodnoty pórových tlaků byly naměřeny pár dní po dokončení
u obou násypů. Z dalšího průběhu pórových tlaků je patrné, že po nárůstu vysokých hodnot
způsobených právě přitížením od násypů došlo poměrně k rychlému rozptylování pórových
tlaků. V případě násypu č.1 došlo k disipaci pórových tlaků přibližně za 150 dní. Jisté zvýšení
pórového tlaku nastalo v pozdějších obdobích měření, což mohlo být způsobeno zvýšením
hladiny v nedalekém plavišti. V případě násypu č.2 došlo k disipaci pórových tlaků přibližně
za 500 dní. Rozdílný byl vývoj pórových tlaků v hloubce 3 m oproti hloubkám 6 a 10 m.
Disipace byla výrazně rychlejší v hloubce 3 m pod povrchem. Snížení hodnot po 500 dnech
bylo způsobeno snížením hladiny vlivem čerpání. Pod násypem č.2 byla disipace pórových
tlaků třikrát delší v porovnání s násypem č.1, vlivem delší drenážní dráhy.
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Obr. 18 Výsledky měření pórových tlaků pod zkušebním násypem č.1, (Kurka 2001)
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Obr. 19 Výsledky měření pórových tlaků pod zkušebním násypem č.2, (Kvarda 2004)
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17.2.05

3.3. Monitoring dálničního násypu
Monitorovací systém byl vybudován ve čtyřech příčných profilech tělesa dálnice ve
staničeních km 83,780( profil UZ-1), km 83,880(profil UZ-2), km 84,020(profil UZ-3) a km
84,100(profil UZ-4) (viz obr.20).

Obr. 20 Umístění monitorovacích profilů (Jaso 2007)

Profil UZ-1 byl osazen vodící pažnicí pro hydrostatickou nivelaci. Násyp v tomto
staničení je vysoký 3,5 m na levé straně (ve směru staničení) a 4 m na pravé straně. Zemní
práce v tomto staničení započaly 14.4.2005 a byly ukončeny 12.6.2006.

Profil UZI-2 byl osazen vodící pažnicí pro hydrostatickou nivelaci a ve 2 vrtech byly
osazeny snímače pórových tlaků A1 a A2. Snímače pórových tlaků byly osazeny do hloubky
2 m (snímač A1) a 6 m (snímač A2) pod úrovní upraveného terénu. Násyp v tomto staničení
je vysoký 4,8 m na levé straně (ve směru staničení) a 5,5 m na pravé straně. Zemní práce
v tomto staničení započaly 14.4.2005 a byly ukončeny 25.4.2006.

Profil UZ-3 byl osazen vodící pažnicí pro hydrostatické měření sedání podloží násypu,
ve 2 vrtech jsou osazeny snímače pórových tlaků B1 a B2 a 2 vrty byly vystrojeny
inklinometrickou pažnicí pro měření vodorovných deformací v podloží. Snímače pórových
tlaků byly osazeny do hloubky 2 m (snímač B1) a 6 m (snímač B2) pod úrovní upraveného
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terénu. Násyp v tomto staničení je vysoký 6,5 m na levé straně (ve směru staničení) a 8,5 m
na pravé straně. Zemní práce v tomto staničení započaly 18.4.2005 a byly ukončeny
22.5.2006.
Profil UZ-4 byl osazen vodící pažnicí pro hydrostatické měření sedání, ve 2 vrtech byly
osazeny snímače pro měření pórových tlaků C1 a C2 a 2 vrty byly vystrojeny
inklinometrickou pažnicí pro měření vodorovných deformací. Snímače pórových tlaků byly
osazeny do hloubky 2 m (snímač B1), resp. 6 m (snímač B2) pod úrovní upraveného terénu.
Násyp v tomto staničení je vysoký 6,5 m na levé straně (ve směru staničení) a 8,5 m na pravé
straně. Zemní práce v tomto staničení započaly 18.4.2005 a byly ukončeny 25.5.2006.

Každý profil má jeden fixní bod, ke kterému se vztahuje měření sedání podloží násypu.
Tyto fixní body jsou umístěny v betonových skružích u paty násypu. Provoz na
monitorovaném úseku tělesa násypu dálnice D8 byl zahíjen 21.prosince 2006.

3.3.1. Výsledky monitoringu
V této části jsou uvedeny výsledky monitoringu, který byl prováděn firmou
SG Geotechnika, a.s. Všechna uvedená data v této části pocházejí ze závěrečné zprávy, která
byla poskytnuta touto společností.
3.3.1.1. Hydrostatická nivelace
Výsledky měření sedání hydrostatickou nivelací jsou zobrazeny pro jednotlivé profily
na obr.21 (UZ-1), obr.22 (UZ-2), obr.23 (UZ-3), obr.24 (UZ-4). Měření probíhalo od začátku
sypání násypu do srpna 2007 (v roce 2007 již za provozu dálnice) a na profilech UZ-1 a UZ-3
bylo provedeno dodatečné měření 24.5.2011 pro účely této bakalářské práce. Ve všech
profilech je průběh sedání výrazně asymetrický, vždy s větším sednutím u jedné strany
násypu. Celkové sednutí v jednotlivých profilech činilo za sledované období 26,1 cm u UZ-1,
36,6 cm u UZ-2, 40,5 cm u UZ-3, 39,8 cm u UZ-3. Průběh i výsledná hodnota sednutí na
profilu UZ-1 je odlišná od ostatních profilů, čož je způsobeno menší výškou násypu v tomto
staničení. Pro graf uvedený na obr.25 byly použity body ve vzdálenosti 26 m(UZ-1), 42 m
(UZ-2), 20 m (UZ-3) a 54 m (UZ-4) od levé paty násypu. Z grafu (obr.25) je patrné,
že převážná část deformace proběhla během sypání násypu a v poměrně krátké době po jeho
dokončení, stejně jako v případě sedání pokusných násypů. Přehled času dokončení násypu
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v jednotlivých profilech je uveden v tab. 1. Po 150 až 200 dnech od dokončení násypu jsou
přírůstky sedání bezvýznamné a konsolidaci násypu lze zřejmě považovat za ukončenou.
Následující měření mají stagnující charakter a významné sednutí po této době bylo naměřeno
až dodatečným měření v roce 2011. Za předpokladu, že sedání po skončení konsolidace je
creep, měl by být průběh plynulý s mírně klesající charakterem. Rozpor mezi předpokládaný
a skutečným průběhem sedání po skončení konsolidace lze vysvětlit tím, že rok 2007 byl
srážkově nadprůměrný a v srážkově nadprůměrných letech je sedání minimální nebo žádné
jak je popsáno v kapitole 3.2.3.2.

Obr. 21 Výsledky měření hydrostatické nivelace UZ-1 ( Kvarda 2011 – osobní sdělení)
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Obr. 22 Výsledky měření hydrostatické nivelace UZ-2, (Jaso 2007)

Obr. 23 Výsledky měření hydrostatické nivelace UZ-3, ( Kvarda 2011 – osobní sdělení)
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Obr. 24 Výsledky měření hydrostatické nivelace UZ-4, ( Jaso 2007)
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Obr. 25 Vývoj sednutí dálničního násypu, (upraveno podle Jasa 2007 a Kvardy 2011)
Profil
UZ-1
UZ-2
UZ-3
UZ-4

Dosypán (den od začátku sypání)
424.
376.
399.
402.

Tab. 1 Přehled dokončení sypání násypu v jednotlivých profilech (Jaso 2007)
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3.3.1.2. Měření pórového tlaku
Výsledky měření pórových tlaků všech snímačů jsou uvedeny na obr.26. U snímačů A1,
C1 a C2 nebyl zjištěn žádný výrazný vzestup hodnot pórových tlaků. Snímač A1 byl umístěn
ve vrstvě popela a vzhledem k rychlosti výstavby násypu lze předpokládat, že zatěžování zde
probíhalo jako odvodněné. Snímače C1 a C2 umístěné na profilu UZ-4 při severním okraji
výsypky byly pravděpodobně umístěny nad hladinou podzemní vody. Rozptyl hodnot
pórového tlaku je pravděpodobně způsoben přesností měření (±5 kPa). U snímačů A2, B1 a
B2 mají hodnoty pórových tlaků stoupající trend po celou dobu výstavby násypu. Nejvyšší
hodnoty byly naměřeny přibližně v době dokončení násypu. V následujícím období mají
hodnoty stagnují nebo mírně klesající charakter. Oproti předpokladu nedošlo během
sledovaného období k pórového tlaku na původní hodnotu. Z průběhu hodnot pórového tlaku
nelze určit čas ukončení konsolidace.
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Obr. 26 Výsledky měření pórových tlaků (Jaso 2007)

35

28.4.2007

14.11.2007

3.4. Stanovení creepu
Pro stanovení podílu sekundárního stlačení (creepu) byly použity výsledky měření
sedání v profilech UZ-1 a UZ-3. Profily UZ-2 a UZ-4 byly v roce 2007 zničeny, a tudíž
v těchto profilech nemohlo být provedeno dodatečné měření v roce 2011. Měření sedání
hydrostatickou nivelací se skládá ze dvou částí, z geodetického zaměření fixních bodů
umístěných ve skružích s vyústěním trubicových profilů a vlastního měření hydrostatické
nivelace pod tělesem násypu. Geodetické zaměření bylo prováděno geometrickou nivelací ze
středu přístrojem Leica TCRA 1103 v třídě přesnosti ČSN 730420-22 se střední chybou 3mm.
Měření bylo připojeno na body ZVS dálnice D8 0807/l body 736, 737, 738 a 747. Měření
hydrostatické nivelace bylo prováděno přístrojem firmy Glötzl, typ IISM 01-D s přesností
měření ± 1 cm.

Jak uvádí Feda,1983 je creep definován jako růst přetvoření při stálém efektivním
napětí. Pod creep nelze proto zahrnout procesy, při nichž je totální napětí stálé, ale efektivní
napětí proměnlivé, jako je tomu například při konsolidaci. Z průběhu měření sedání
hydrostatickou nivelací (obr.25) lze považovat konsolidaci násypu ukončenou na profilu UZ1 po 522 dnech a na profilu UZ-3 po 550 dnech od začátku sypání násypu. V následném
období můžeme považovat sedání za projev creepu, pokud byla splněna podmínka stálosti
efektivního napětí. Jelikož totální napětí můžeme považovat za konstantní, tak změna
efektivního napětí může být způsobena pouze změnou hodnoty pórového tlaku.

Vzhledem k tomu, že těleso násypu prochází přes popílkové odkaliště Úžín dosahovala
zde hladina podzemní vody úrovně terénu. Během monitoringu pokusných násypů vystoupala
hladina vody nad terén a došlo k jejich zaplavení a následně v roce 2004 (před zahájením
výstavby násypu) byla výrazně snížena čerpáním (viz obr. 8). Podle Ředitelství silnic a dálnic
(Vladimír Kellner – osobní sdělení) neprobíhalo žádné sledování hladiny podzemní vody
během výstavby násypu, ale hladina vody v odkališti byla během výstavby snížena o 5 m
oproti původnímu stavu a její relativně stálá úroveň byla zajištěna přepadem do řeky Bíliny.
Na základě těchto informací předpokládám, že během sledovaného období nedošlo
k významnému poklesu hladiny podzemní vody a tím pádem k poklesu hodnot pórového
tlaku a následnému zvýšení efektivního napětí. Za tohoto předpokladu považuji sednutí po
skončení konsolidace za projev creepu.
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Naměřené sedání během sekundárního stlačení v profilu UZ-1 za období od listopadu
2006 do května 2011 činilo 7,4 cm a v profilu UZ-3 za stejné období činilo 7,3 cm.

3.4.1. Odhad sednutí podle prognózy Kurky (2001)
V této kapitole se pokusím porovnat zjištěné hodnoty sedání s prognózou sedání, kterou
uvádí Kurka (2001). Tato prognóza, vzhledem k omezené možnosti analytického přístupu
a přesnosti předpovědi dlouhodobého chování, využívá existující dlouhodobá měření sedání
povrchu výsypek.

Vstupy nutně obsahují řadu zjednodušení vyplývající zvláště z neurčitosti počátku
měření. V prognóze Kurka (2001) a v této práci je za počátek měření považováno ukončení
sypání. Vzhledem k tomu že se však jedná vesměs o dlouhodobé jevy s klesající tendencí,
považuji přesnost zvoleného přístupu za přijatelnou. Ve snaze generalizovat výsledky
prognózy bez ohledu na různé výchozí podmínky a umožnit, tak jejich vzájemné porovnání
zvolil Kurka (2001) přístup normalizace základních vstupních údajů. Protože pro vyjádření
údaje o sedání použil milimetry, je výsledný parametr v milimetrech sedání připadající na
každý metr mocnosti výsypky za období jednoho roku. Jelikož mocnost výsypky přes
probíhající sedání je uvažována v daném místě za konstantní, je výsledným parametrem
vlastně jednotková rychlost.

V tabulce 2 je uvedena rovnice prognózy podle Kurky (2001) s parametry určených na
základě hodnot z tří různých lokalit. Z Ervěnického koridoru – ČSD, Ervěnického koridoru–
přeložky řeky Bíliny a z Velebudické výsypky. Těleso Ervěnického koridoru bylo sypáno
z nadložních vrstev povrchových dolů VČSA a Jan Šverma a to přednostně ze spodních
skrývkových řezů, kde se nacházely nejpevnější jílovce. Sypání končilo v letech 1979 až
1983. Mocnost tělesa výsypky je až 140 m. Velebudická výsypka patří mezi vnější výsypky,
sypání zde skončilo v roce 1985, mocnost tělesa výsypky je 35 až 60 m.

výchozí lokalita
Ervěnický koridor
přeložka Bíliny
výsypka Velebudice

rovnice prognózy y = a*x
a
b
6,4974
-1,4649
5,6619
-1,0594
12,902
-1,0594

b

odhad sednutí mezi
26 a 31rokem (mm)
10
34
68

Tab. 2 Odhad sednutí pro jednotlivé prognózy (upraveno podle Kurky 2001)
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V tabulce 2 uvádím odhad sednutí mezi 26 a 31 rokem po dosypání (2006–2011)
z prognózy Kurky (2001) na základě dat z jednotlivých lokalit. Za rok ukončení sypání
považuji rok 1980 (ukončení těžby v lomu A. Zápotocký) a průměrnou mocnost výsypky
25 m.

Tab. 2 ukazuje, že jednotlivé lokality dávají zcela odlišné výsledky. Vzhledem k tomu,
že do tělesa Ervěnického koridoru byly sypány spíše kvalitnější zeminy a poloskalní horniny
z dolních skrývkových řezů je třeba tuto lokalitu považovat za extrémní na straně
minimálních hodnot. Naproti tomu výsypka Velebudice patří mezi vnější výsypky, kde se v
celkovém sednutí může projevit i sedání podloží. Z uvedených důvodů předpokládám, že za
reálné hodnoty prognózy lze považovat hodnoty mezi oběma uvedenými extrémy, spíše blíže
hodnotám vyplývajícím z lokality Velebudice.

Při porovnání skutečně naměřených hodnot, které jsou 7,4 cm (UZ-1) a 7,3 cm (UZ-3)
za období od listopadu 2006 do května 2011, s prognózou (viz Tab.č.2) se ukazuje, že
naměřené hodnoty za sledované období jsou oproti odhadu na základě výsypky Velebudice,
která by měla představovat extrémní hodnotu sednutí, vyšší o 6 mm v případě UZ-1 a o 5 mm
v případě UZ-3. Ale vzhledem k přesnosti měření sedání lze považovat prognózu s parametry
stanoveným na základě hodnot z lokality Velebudice za poměrně přesnou a využít ji pro
odhad budoucího sednutí tělesa násypu. Při průměrné mocnosti výsypky 25 m
a předpokládané životnosti dálničního násypu 50 let

vychází předpověď dalšího sednutí

22,7 cm od roku 2011 do roku 2056 (období mezi 31 a 76 rokem po dosypání výsypky).

3.4.2. Odhad sednutí na základě laboratorních experimentů Lacinové (2010)
V této kapitole se pokusím o porovnání naměřených hodnot sedání s prognózou na
základě laboratorních experimentů creepu na neporušených vzorcích z výsypky lomu
5.května, které uvádí Lacinová (2010). Ke srovnání průběhu laboratorního creepu s creepem
zemin in situ je použit jednoosý creep. Jeho velikost je v laboratoři sledována při
oedometrické zkoušce, kdy na vzorek působí konstantní efektivní zatížení a dlouhodobě se
sledují deformace. In situ lze jednoosý creep registrovat jako časový průběh sedání stavby po
rozptýlení přírůstku pórového tlaku vyvolaného přitížením základové půdy. In situ je však
třeba splnit podmínku, že boční deformace základové půdy pod stavbou jsou zanedbatelně
malé.
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Nejvíce se creepem u nás zabýval Feda, na jeho četné práce navazuje diplomová práce
Lacinové (2010). Feda (2003) prováděl laboratorní experimenty na suchém granulovaném
jílu, který je typickým zástupcem zemin s dvojí pórovitostí a jenž posloužil k modelování
chování

výsypkového

materiálu

povrchových

hnědouhelných

dolů.

Při

sledování

experimentálních křivek oedometrického creepu suchého granulovaného jílu pro různé osové
zatížení je patrné, že creep probíhá odlišně v časovém intervalu pro t <103 a pro t >103 min.
V době cca t = 103 a 104 min je patrný esovitý průběh creepu, který popisuje ve svých pracích
Feda jako difuzní kolaps. V čase t= 103 min se obraz creepu značně mění a to jak
kvantitativně (změna Cα) tak. kvalitativně Vrozená struktura se mění na získanou (tlakovou)
v závislosti na velikosti napětí. Při difuzním kolapsu se zhroucení struktury šíří konečnou
rychlostí od zatíženého okraje vzorku. Feda (2003) uvádí, že příkladem difuzního kolapsu je
i hydrokolaps – prosednutí vzorku po zalití vodou. Při vyšším zatížení nastává kolaps ihned.

Podobný esovitý průběh creepu popisuje Lacinová (2010) a považuje tento průběh za
typický pro výsypkové zeminy. Vypočtené indexy sekundární stlačitelnosti Cα z laboratorních
zkoušek ukazují shodu u všech neporušených vzorků v počáteční a konečné fázi. Hodnoty Cα
jsou v rozmezí 0,003 až 0,008. V oblasti difuzních kolapsů se Cα řádově zvýší. Vzhledem
k tomu, že vzorky Lacinové (2010) byly odebrány z hloubky 2 m pod povrchem terénu a nad
úrovní hladiny podzemní vody a oproti tomu v místě mnou sledovaného násypu dosahovala
v minulosti (před umělým snížením) hladina podzemní vody úrovně terénu nebo nad něj
a bylo vysoké zatížení (jak pokusnými násypy, tak vlastním dálničním náspem). Proto
předpokládám, že k oběma formám kolapsu došlo před mnou sledovaným obdobím. Při
analýze sekundárního stlačení podloží dálničního násypu, proto uvažuji konstantní hodnotu
Cα bez vlivu kolapsu.
Jak je uvedeno výše hodnoty Cα ukazují shodu pro počáteční a konečnou fázi po kolapsu
a jsou v rozmezí od 0,003 až 0,008. Z těchto hodnot Cα a z jeho definice jsem vypočítal
změnu čísla pórovitosti ∆e. Tento výpočet je popsán rovnicí [4], kde ∆e je změna čísla
pórovitosti, Cα index sekundární stlačitelnosti, t1 čas ukončení konsolidace násypu a t2 čas
posledního měření. Následně jsem ze změny čísla pórovitosti ∆e vypočítal sednutí ∆h, což
popisuje rovnice [5], kde ∆e je změna čísla pórovitosti, e1 je číslo pórovitosti v čase t1,
h0 počáteční mocnost výsypky.
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− ∆e = Cα log
∆h =

t2
t1

− ∆e
h0
1 + e1

[4]

[5]

Takto vypočítané sednutí během sledovaného období z indexů sekundární stlačitelnosti
Cα a při průměrné mocnosti výsypky 25 m vychází od 2,7 cm do 7,5 cm. Při porovnání
skutečně naměřených hodnot sedání, které činilo 7,4 cm (UZ-1) a 7,3 cm (UZ-3) za období od
listopadu 2006 do května 2011 s tímto výpočtem se naměřené hodnoty pohybují v blízkosti
maximálně předpokládaných hodnot sednutí. Naměřené hodnoty sedání odpovídají přibližně
indexu sekundární stlačitelnosti Cα = 0,008. Pokud z tohoto indexu sekundární stlačitelnosti
Cα vypočítáme podle uvedených rovnic [4] a [5] sednutí během životnosti stavby 50 let, tak
vychází, že ještě násyp sedne cca o 11,3 cm (viz tab. 3). Což by znamenalo, že celkové
sednutí násypu během jeho životnosti bude v profilu UZ-1 40,1 cm a v profilu UZ-3 54,5 cm
z toho by činil creep 18,8 cm (UZ-1) a 18,,6 cm (UZ-3).

profil
UZ-1
UZ-3

e1

t1 [dny]

t2 [dny]

∆ecreep

odhad sednutí
creepem [cm]

0,653
0,643

2231
2227

19091
19062

0,0075
0,0075

11,3
11,4

Tab. 3 Odhad sednutí creepem v letech 2011 - 2056
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3.4.3 Srovnání odhadů z prognózy Kurky (2001) a z laboratorních experimentů
Tab. 4 ukazuje, že naměřené hodnoty sednutí se za sledované období (2006 – 2011)
pohybují v blízkosti maximálně předpokládaných hodnot sednutí, jak v případě prognózy
Kurky (2001) založené na dlouhodobých měření in-situ, tak i v případě odhadu z indexů
sekundární stlačitelnosti naměřených Lacinovou (2010). Dále jsou v tab. 4 uvedeny odhady
sednutí během životnosti stavby (2011 – 2056) z prognózy Kurky (založené na lokalitě
Velebudice) a z indexu sekundární stlačitelnosti Cα = 0,008 (vypočítaného z naměřených
hodnot sedání). Odhad sednutí z prognózy Kurky (2001) vychází dvakrát vyšší než odhad
z Cα.

profil

naměřené
hodnoty [cm]

UZ-1
UZ-3

7,4
7,3

2006 - 2011
odhad z
prognózy Kurky
[cm]
1 - 6,8

odhad z Cα [cm]
2,7 - 7,5

2011 - 2056
odhad z
prognózy Kurky odhad z Cα [cm]
[cm]
11,3
22,7
11,4

Tab. 4 Porovnání naměřených hodnot sednutí s odhady za období 2006 – 2011 a porovnání
odhadů za období 2011 – 2056.
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4. Závěr
Výsledky monitoringu zkušebních násypů i vlastního dálničního násypu ukazují
významné nerovnoměrné sedání, které bylo zaznamenáno ve většině měření hydrostatické
nivelace, svědčí o významné horizontální proměnlivosti intergranulární pórovitosti výsypky
ještě 30 let od ukončení těžby. Dále výsledky monitoringu svědčí o tom, že část sednutí
proběhlo během creepu.

Celkové sednutí mnou sledovaného násypu pět let po jeho dokončení činilo 26,1 cm na
profilu UZ-1 a 40,5 cm na profilu UZ-3. Z toho creep činil 7,4 cm v profilu UZ-1 a 7,3 cm
v profilu UZ-3. Naměřené hodnoty sedání během creepu se pohybují v blízkosti maximálně
předpokládaných hodnot sednutí, jak z prognózy založené na dlouhodobých měření in-situ,
tak výpočtu z laboratorních experimentů. Vypočítaná hodnota indexu sekundární stlačitelnosti
Cα = 0,008 z naměřených hodnot sedání odpovídá typickým hodnotám pro jílovité výsypky.
Creep představuje významnou část sedání a proto je třeba při budování dálničních násypů
přes jílovité výsypky s ním počítat. Creep může tvořit až 1/2 z celkového sednutí za životnost
stavby.

Praha, květen 2012
Vlastimil Mužík

…………………………
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