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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá kolapsem hluboké stavební jámy, který nastal 20. dubna 2004 na 

jihovýchodě Singapuru. Selhání dočasného pažícího systému bylo způsobeno především nesprávným 

nastavením Mohr-Coulombova materiálového modelu v programu Plaxis. V této práci je daný kolaps 

analyzován pomocí hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Hypoplastický model má totiž 

předpoklady lépe vystihnout chování dvou hlavních vrstev tamějšího profilu, kterými jsou marinní jíly. 

Výsledky simulací kolapsu stavební jámy provedené pomocí hypoplastického modelu v programu 

Plaxis byly porovnávány s inklinometrickým měřením a se simulacemi provedenými za použití Mohr-

Coulombova modelu. Ukázalo se, že předpovědi hypoplastického modelu ve většině simulací výrazně 

nadhodnocují deformace podzemních stěn stavební jámy. Velmi podobné výsledky poskytuje i Mohr-

Coulombův materiálový model. Na základě dalších simulací s různými hodnotami základních 

parametrů hypoplastického modelu se zdá, že výsledné předpovědi deformací podzemních stěn jsou 

více ovlivněny pevností než nelinearitou tuhosti. 

 

Abstract 

The diploma thesis dealt with collapse of deep excavation which occurred 20th April 2004 in the 

souhteast part of Singapore. The collapse of temporary retaining system was caused mainly by 

incorrect setting of Mohr-Coulomb material model in software called Plaxis. The collapse is analyzed 

by hypoplastic model for clays in this thesis. Hypoplastic model can simulate better behaviour of two 

main layers of local profile which are marine clay. 

The simulation of collapse of deep excavation, done by hypoplastic model, was realized in Plaxis 

software. The results were compared with measurement of inclinometers and also with simulation in 

witch Mohr-Coulomb model was used. Predictions of hypoplastic model mostly overestimate 

deformation of diaphragm walls of the excavation and results of Mohr-Coulomb model are very 

similar. It seems that final predictions of hypoplastic model are influenced mostly by strength than by 

nonlinearity of stiffness. 
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1 Úvod 

Na jihovýchodě Singapuru došlo 24. dubna 2004 ke kolapsu opěrné konstrukce 33,3 m hluboké 

stavební jámy. Následkem bylo zavalení výkopu po délce 110 m, rozsáhlé poškození přilehlé pozemní 

komunikace Nicoll Highway a smrt čtyř lidí. 

V návrhovém projektu a při jeho realizaci se vyskytla řada závažných nedostatků. Jedním z nich bylo 

nesprávné nastavení Mohr-Coulombova materiálového modelu v programu Plaxis. To způsobilo, že 

nedrénovaná pevnost marinních jílů byla značně nadhodnocena. Marinní jíly se v profilu vyskytovaly 

ve dvou vrstvách a nejvíce ovlivňovaly chování celého masivu. 

V této práci jsou prezentovány výsledky analýz kolapsu Nicoll Highway, které byly provedeny pomocí 

hypoplastického materiálového modelu pro jemnozrnné zeminy v programu Plaxis. Výsledky jsou 

porovnávány s jednou z dřívějších analýz pomocí Mohr-Coulombova materiálového modelu a s daty z 

inklinometrických měřeních, které byly odebírány při výstavbě. 

1.1 Popis projektu 

Kolaps Nicoll Highway nastal při realizaci projektu The Circle Line. Jednalo se o výstavbu okružního 

železničního tunelu, který měl výrazně urychlit dopravu. Zadavatelem projektu byla společnost 

spadající pod ministerstvo dopravy v Singapuru s názvem Land Transport Authority. Tato společnost 

najala firmu Nishimatsu/Lum Chang JV jako hlavního stavitele. Odhadované náklady na tento projekt 

činily 6,7 miliard dolarů a celková délka okružního tunelu měla být 33,6 km. Projekt byl realizován 

v několika fázích. Kolaps nastal ve fázi označené C824, v úsecích s názvem M2 a M3. Jak je vidět na 

obrázku 1, fáze C824 se nachází na jihovýchodě singapurského ostrova v příbřežní oblasti. 
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Obr. 1: Systém podzemních drah v Singapuru v roce 2006. Oblast kde došlo ke kolapsu je označena 

C824 (Schwandl, 2006). 

 

Stavební jáma byla v místě kolapsu přibližně 20 m široká a 33,3 m hluboká. Podpěrný systém byl 

tvořen 0,8 m silnými podzemními stěnami, které měly být rozepřeny deseti úrovněmi ocelových 

rozpěr. Rozpěry byly s podzemními stěnami spojeny roznášecími průvlaky a na některých místech 

byly ještě podepřeny šikmými vzpěrami. Výkop byl dále stabilizován dvěma deskami z tryskové 

injektáže. Spodní deska z tryskové injektáže byla pod bází výkopu a její mocnost byla 2,6 m v oblasti 

M3 a 1,6 m v oblasti M2. Horní deska, jejíž mocnost byla 1,5 m, měla vrchol mezi devátou s desátou 

úrovní rozpěr a po instalování deváté úrovně měla být odstraněna.  

Ke kolapsu došlo právě v době odstraňování horní desky z tryskové injektáže. Jak již bylo uvedeno, 

výkop byl zavalen po délce 110 m a celková půdorysná velikost postižené oblasti byla 100 x 130 m 

(Magnus et al., 2005). Oblast postižená kolapsem je na obrázku 2. 
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Obr. 2: Oblast postižená kolapsem (Magnus et al., 2005). 

 

1.2 Geologické podmínky 

Geologický profil je ve svrchní části tvořen umělým násypem, který byl vytvořen kvůli rozšiřování 

příbřežní oblasti. Z důvodu velké hustoty zalidnění, je získávání souše z mořem zaplavených území 

základem singapurského rozvoje. Tento rekultivační trend v Singapuru začal už v 19. století a do 

oblasti, kde došlo ke kolapsu stavební jámy, zasáhly dvě rekultivační fáze. První z nich proběhla ve 30. 

a 40. letech 20. století a druhá fáze byla realizována v 70. letech 20. století, kdy se jednalo o území na 

jich od Nicoll Highway (Polívková, 2012). Násyp je tvořen prachovitým nebo jílovitým pískem se 

štěrkem, kameny, úlomky mušlí a cihel (Ove Arup & Partners, 2004). 

Pod ním se nacházejí sedimenty Kallang formace, které pokrývají 20-30 % plochy singapurského 

ostrova (Sharma et al., 1999). Jedná se o zeminy převážně marinního původu, které se ukládají od 

pozdního Pleistocénu, a které v některých místech dosahují mocnosti až 80 m (Gang, 2012).  
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Hlavními vrstvami geologického profilu v oblasti Nicoll Highway jsou marinní jíly, které jsou tvořené 

převážně kaolinitem, ale obsahují i montmorillonit a illit (Sharma et al., 1999). V profilu se marinní jíly 

vyskytují ve dvou vrstvách. Horní marinní jíly mají mocnost 9,8 – 15,0 m a jejich horní hranice se 

vyskytuje v hloubce od 3,8 m nebo 7,8 m pod povrchem. Spodní vrstva marinních jílů má mocnost 3,9 

– 17,3 m a začíná se vyskytovat v hloubkách od 19,5 m nebo 23,9 m pod povrchem. Obě vrstvy 

marinních jílů nejvýrazněji ovlivňují chování masivu v této oblasti. Místy jsou marinní jíly proloženy 

vrstvami estuarinních jílů, jejichž mocnost se pohybuje od 0,3 m do 8,2 m, nebo vrstvami fluviálních 

písků a jílů s mocností od 0,8 m do 13,5 m (Ove Arup & Partners, 2004). 

Další vrstvou, do které výkop zasahoval, jsou sedimenty starého aluvia, které jsou tvořeny hustým 

prachovitým pískem s čočkami prachu a jílu. Staré aluvium se rozkládá převážně na východě 

singapurského ostrova a má mocnost od několika desítek metrů až do 200 m (Gang, 2012). Jedná se o 

pleistocénní terasovité uloženiny velkého říčního systému (Gupta et al., 1978 in Whittle a Davies, 

2006). Ve starém aluviu se nachází řada hlubokých erozních údolí, která jsou zaplněna mladšími 

sedimenty (Pitts, 1983 a Davies, 1984 in Whittle a Davies, 2006). Jedno z těchto údolí protínalo 

stavební jámu v severojižním směru a dosahovalo do hloubky až 42 m pod povrchem. Stratigrafie je 

tedy pod bází spodních marinních jílů velmi různorodá. Například na severní straně výkopu jsou pod 

bází marinních jílů propustné vrstvy fluviálních písků, zatímco u jižní strany jsou fluviální jíly. Staré 

aluvium je od těchto vrstev Kallang formace odlišeno na základě hodnoty standardní penetrační 

zkoušky N >30 úderů/300 mm (Whittle a Davies, 2006). 

 Na obrázku 3 můžeme vidět zjednodušený geologický profil spolu s podpěrným systémem stavební 

jámy v oblasti M3. Hladina podzemní vody se v profilu nachází přibližně 2 m pod povrchem. 
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Obr. 3: Zjednodušený geologický profil a podpěrný systém v oblasti M3 (Whittle a Davies, 2006). 

 

1.3 Příčiny kolapsu 

Vyšetřováním příčiny kolapsu stavební jámy v Singapuru byla pověřena vyšetřovací komise, jejímž 

předsedou byl Richard Magnus (Magnus et al., 2005). Tato komise dospěla k názoru, že jednou 

z hlavních příčin kolapsu stavební jámy bylo použití Mohr-Coulombova materiálového modelu 

v programu Plaxis s efektivními parametry smykové pevnosti a nedrénovaným typem materiálu. 

Tento model byl použit v analýzách, z nichž vycházely návrhové parametry pro dočasný pažící systém. 

Díky tomu došlo k nadhodnocení nedrénované smykové pevnosti marinních jílů a podhodnocení 

ohybového momentu podzemních stěn o 50 %. 

Mohr-Coulombův model neumožňuje vzniknout objemovým změnám během smýkání s konstantním 

středním napětím v elastické oblasti. Ta lze popsat pomocí rovnice: 
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kde ∆∆∆∆p je změna středního napětí, q je deviátor napětí, objemový modul je označen K, smykový 

modul je označen G a εεεεv značí objemové přetvoření a εεεεs přetvoření smykové. Při nedrénovaném 
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zatížení tedy zemina následuje dráhu konstantního středního efektivního napětí. To neodpovídá 

realitě, protože normálně konsolidované jíly při drénovaném smýkání zmenšují svůj objem a při 

nedrénovaném zatížení v nich vznikají pozitivní pórové tlaky. Díky tomu je efektivní dráha napětí 

charakterizována zmenšováním středního efektivního napětí, což je na obrázku 4 označeno červenou 

barvou. Mohr-Coulombův model s efektivními parametry smykové pevnosti tedy nadhodnotí 

pevnosti marinních jílů, jak je naznačeno zelenou barvou na obrázku 4. V této analýze pomocí Mohr-

Coulombova modelu je tedy lepší použít nedrénované parametry pevnosti. Ani takto není vystihnuta 

skutečná dráha napětí jílů, ale alespoň je správně předpovězena jejich nedrénovaná pevnost 

(Magnus et al., 2005). 

 

 

Obr. 4: Zelenou barvou je označena dráha napětí v jílech, kterou předpovídá Mohr-Coulombův model 

s efektivními parametry smykové pevnosti. Červenou barvou je označena skutečná dráha napětí jílů 

(Mašín, 2012). 

 

Dalším faktorem, který výrazně přispěl ke kolapsu dočasného pažícího systému, bylo poddimenzování 

spojení rozpěr s roznášecími průvlaky. V místě spojení s rozpěrou byly průvlaky vyztuženy. Do šesté 

úrovně byly pásnice roznášecího průvlaku ztuženy rovinnými ztužovacími prvky. Jelikož však 

docházelo k jejich ohýbání, jak je vidět na obrázku 5, byly tyto rovinné prvky od sedmé úrovně rozpěr 

nahrazeny ztužovacími prvky o průřezu tvaru písmene C. V návrhových výpočtech těchto výztuh byla 
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použita špatná vzpěrná délka a celé spojení rozpěr s roznášecími průvlaky bylo náchylné ke křehkému 

porušení. Kolaps nastal po selhání tohoto spojení v deváté úrovni rozpěr. 

 

 

Obr. 5: Ohýbající se rovinné ztužovací prvky mezi pásnicemi průvlaku (Magnus et al., 2005). 

 

Dalším faktorem, který přispěl ke kolapsu, byla nejistota ohledně kontinuálnosti spodní desky 

z tryskové injektáže. Parametry pro tryskovou injektáž byly totiž zjišťovány na základě zkoušek 

v marinních jílech, avšak v některých místech byla báze marinních jílů nad bází spodní desky 

z tryskové injektáže a tato deska byla tedy realizovaná ve starém aluviu, které má vyšší pevnost než 

marinní jíly. Negativně ovlivnila konstrukci desek z tryskové injektáže také 3,4 m široká mezera, která 

byla mezi panely podzemních stěn vynechána kvůli 66 kV kabelům. Přilehlé panely podzemní stěny 

byly zesílené a mezera byla překlenuta roznášecími průvlaky. Tato mezera zbrzdila konstrukci desek 

z tryskové injektáže, a protože trysková injektáž nebyla prováděna šikmým vrtáním, je 

pravděpodobné, že se jednotlivé sloupy tryskové injektáže nepřekrývají (Magnus et al., 2005). 

Ke kolapsu také přispělo nedostatečné zapuštění některých panelů podzemní stěny do starého 

aluvia. Na základě průsakových analýz měla být hloubka zapuštění panelů podzemní stěny alespoň 

dva metry do nepropustného aluvia, aby se předešlo hydraulickému up-liftu. Tento návrh ale nebyl 
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přijat kvůli velké finanční náročnosti. Důsledkem nedostatečného zapuštění panelů podzemní stěny 

bylo zvýšení up-liftového hydraulického tlaku a snížení pasivní odolnosti podzemních stěn. Následné 

snižování hladiny podzemní vody způsobilo sedání povrchu mimo výkop (Magnus et al., 2005). 

Dalším závažným nedostatkem byl neadekvátní přístup k monitoringu a zpětným analýzám 

konstrukce. Jedním z důsledků neprofesionálního přístupu k monitoringu bylo třeba to, že mezi 10. 

březnem a 25. březnem 2004 nebyla kontrolována měření důležitého inklinometru označeného I-104. 

Vyšetřovací komise dospěla k názoru, že se kolapsu dalo předejít celkovou kontrolou návrhu (Magnus 

et al., 2005). 

 

2 Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy 

K numerické analýze kolapsu stavební jámy Nicoll Highway v Singapuru byl použit hypoplastický 

model pro jemnozrnné zeminy, který je vyvíjen Mašínem od roku 2005 (Mašín, 2013). Tento model je 

založen na teorii hypoplasticity, která se pro geomateriály začala používat v 80. letech na univerzitách 

v Karlsruhe a v Grenoble (Mašín, 2008). Při vytváření tohoto numerického modelu vycházel Mašín 

z modelu navrženého von Wolffersdorfem (von Wolffersdorff, 1996 in Mašín, 2013), který ovšem 

správně předpovídá chování pouze hrubozrnných materiálů. Originální model vyvinutý Mašínem 

(Mašín, 2008) má oproti von Wolffersdorfovu modelu pouze pět parametrů, které mají fyzikálně 

shodný význam s parametry modelu Cam jílu. Navíc stejně jako model Cam jílu (Mašín, 2014b), je i 

hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy založen na mechanice kritických stavů, která byla 

vyvíjena v Anglii od 50. let minulého století (Mašín, 2008). Díky nízkému počtu parametrů, jejich jasné 

fyzikální definici a relativně jednoduchému stanovení z běžných laboratorních zkoušek, je model 

vhodný pro používání v geotechnické praxi (Mašín, 2005). 

Těmito základními pěti parametry jsou: Úhel vnitřního tření v kritickém stavu φφφφc, parametr λλλλ*, který 

určuje sklon čáry izotropního normálního stlačení v zobrazení lnp vs. ln(1+e), kde p představuje 

střední efektivní napětí a e je číslo pórovitosti. Dále parametr N, který určuje pozici čáry izotropního 

normálního stlačení v tom samém zobrazení. Čtvrtým parametrem je κκκκ*. Ten v tom samém zobrazení 

lnp vs. ln(1+e) určuje sklon čáry odlehčení a konečně parametr νννν, který kontroluje smykovou tuhost 

zeminy (Mašín, 2013). 

V základní verzi hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy navržené Mašínem (2005) byl místo 

parametru νννν používám parametr r. Nicméně tento parametr r také kontroloval smykovou tuhost 

zeminy. K této záměně došlo poté, co Mašín (2013) upravil původní model tak, že lze přesně 

definovat asymptotickou plochu mezních stavů a odpovídající směr přírůstku přetvoření. K této 

modifikaci došlo, protože originální model předpovídal nerealistický tvar asymptotické plochy 
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mezních stavů pro vysoký poměr κκκκ∗∗∗∗/λλλλ∗∗∗∗ (Mašín, 2013). Fyzikální význam výše zmíněných parametrů N, 

λλλλ* a κκκκ* je dobře vidět na obrázku 6. 

 

 

Obr. 6: Fyzikální význam parametrů κκκκ∗∗∗∗, λλλλ∗∗∗∗, N (Mašín, 2005). 

 

Takto definovaný hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy předpovídá chování zemin pouze 

v rozsahu velkých deformací. Model však může být bez dalších úprav obohacen o tzv. koncepci 

intergranulárních přetvoření vyvinutou Niemunisem a Herlem (Niemunis a Herle, 1997 in Mašín, 

2014a). Díky této koncepci model dokáže předpovídat maximální tuhost při malých a velmi malých 

přetvoření (Boháč a Mašín, 2009). Je ovšem nutné zadat dalších pět parametrů. Jedná se to tyto 

parametry: mR, mT, R, ββββr a χχχχ (Mašín, 2014a). Parametry mR a mT si jsou ve většině praktických aplikací 

rovny. Oba tyto parametry určují velkost počáteční tuhosti, každý však při jiné změně směru dráhy 

přetvoření (Boháč a Mašín, 2009). Dalším parametrem je R kontrolující velikost elastické oblasti 

v rámci deformace. A nakonec potřebujeme definovat parametry ββββr a χχχχ, které určují rychlost změny 

tuhosti s přetvořením (Mašín, 2014a). 

Takto definovaný hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy s konceptem intergranulárních 

přetvoření dokáže dobře vystihnout nelineární chování zemin a vysokou tuhost v oboru malých a 

velmi malých přetvoření, nelineární pokles tuhosti s rostoucím přetvořením (Svoboda et al., 2009) i 

závislost tuhosti na směru zatěžování (Rott a Mašín, 2012). Tento model je schopný správně 

předpovídat závislost vrcholového úhlu vnitřního tření na stupni překonsolidace. Díky stavově 
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nezávislým parametrům nevyjadřuje vrcholovou pevnost pomocí lineární Mohr-Coulombovy obálky. 

Vrcholovou pevnost navíc model předpovídá, aniž by ji bylo nutné studovat pomocí experimentů. 

Model také automaticky předpovídá závislost tuhosti na úrovni napětí (Boháč a Mašín, 2009). 

2.1 Experimentální data pro kalibraci parametrů hypoplastického modelu 

Kalibrace materiálových parametrů pro hypoplastický model popsaný výše byla provedena na základě 

laboratorních zkoušek provedených na Singapurském marinním jílu. Jelikož nebylo možné odebrat 

vzorky, byly tyto laboratorní zkoušky převzaty z literatury. Konkrétně se jedná o zkoušky, které 

publikovali Corral s Whittlem (2010) a Ting (2002). 

Od Corrala s Whittlem byly převzaty grafy oedometrických zkoušek a K0-konsolidovaných 

nedrénovaných smykových zkoušek. Tyto testy byly provedeny na vzorcích, které byly konsolidovány 

za stejných podmínek napětí, jaké byly zjištěny in-situ (Corral a Whittle, 2010). Na obrázku 7 můžeme 

vidět původní graf s daty z oedometrických zkoušek. Fialovou barvou jsou zde znázorněny zkoušky 

provedené na horních marinních jílech a zelenou ty, které byly provedeny na spodních marinních 

jílech. Vzorky horních marinních jílů byly odebrány z hloubek od 7,9 m do 12,9 m pod povrchem. 

Vzorky spodních marinních jílů byly odebrány z větších hloubek a to v rozmezí od 19,9 m do 29,7 m 

pod povrchem. Na obrázku 8 jsou znázorněny výsledky nedrénovaných triaxiálních smykových 

zkoušek, které byly provedeny jak ve stlačení, tak v roztažení. Vzorky pocházejí ze čtyř různých 

hloubek. Horní marinní jíly byly odebrány z hloubky 12,1 m a 10,4 m pod povrchem a spodní marinní 

jíly pocházejí z hloubky 25,4 m a 29,8 m pod povrchem. Před začátkem smýkání byly všechny vzorky 

konsolidovány za poměru bočního napětí K0=0,50 (Corral a Whittle, 2010). Fialovou barvou jsou opět 

znázorněny vzorky horních marinních jílů a zelenou spodních marinních jílů.Tato data byla dále 

digitalizována a následně použita ke kalibraci základní verze hypoplastického modelu, která vyžaduje 

pět materiálových parametrů. 

V další fázi musely být nakalibrovány parametry, které umožňují simulovat chování zemin při velmi 

malých deformacích. Jak již bylo uvedeno, toto chování umí hypoplastický model předpovídat díky 

konceptu intergranulárních přetvoření. Ke kalibraci byly použity laboratorní zkoušky na spodních 

marinních jílech provedené Tingem (2002). Pro tyto zkoušky byly použity neporušené vzorky 

odebrané v parku s názvem Esplanade, jehož přesné umístění je vidět na obrázku 9. Jedná se o jižní 

část Singapuru, která je poblíž místa, kde došlo ke kolapsu Nicoll Highway, a která má téměř stejný 

geologický profil, jak je vidět na obrázku 10. 

K měření počátečního smykového modulu byly v laboratorních testech použity bender elementy 

vyvinuté Dyvikem a Madshusem (Dyvik a Madshus, 1985 in Ting, 2002). Je totiž nutné měřit smykové 

deformace menší než 10-3 %. Ting (2002) použil tyto bender elementy jak v triaxiálních, tak 

v oedometrických testech. Bender elementy jsou piezokeramické destičky, které jsou zapuštěny 



 

v tomto případě 3 mm do obou podstav vzorku. Mezi těmito destičkami se přenáší smykové vlny, 

které jsou na jedné straně vzorku vybuzeny oscilačním zařízením a na druhé zachyceny 

Takto měřený smykový modul se pak vypočítá pomocí vzorce 

rychlost smykové vlny (Ting, 2002).

Sečný smykový modul byl zjiš

rekonsolidovány při tlaku, který byl in

použito těchto koeficientů 0,5; 1,0

stupně konsolidace bylo provedeno měření pomocí bender elementů a cyklické testy s

deformačními cykly kompresních a extenzních testů (Ting, 2002). 

Na některých vzorcích bylo vidět, že spodní marinní jíly jsou lehce překons

že to neovlivňuje hodnotu maximálního smykového modulu (Ting, 2002). Grafy, které byly převzaty 

ze zprávy Tinga (2002), můžeme vidět na obrázcích

 

Obr. 7: Oedometrická zkouška převzatá ze zprávy Corrala s

tomto případě 3 mm do obou podstav vzorku. Mezi těmito destičkami se přenáší smykové vlny, 

é straně vzorku vybuzeny oscilačním zařízením a na druhé zachyceny 

Takto měřený smykový modul se pak vypočítá pomocí vzorce Gs = ρρρρ    v2, kde ρρρρ je hustota vzorku a 

rychlost smykové vlny (Ting, 2002). 

Sečný smykový modul byl zjišťován z kompresních testů, v nichž byly 

, který byl in-situ za předpokladu, že K0 = 0,6. Pro rekonsolidaci vzorků byl

1,0; 1,2; 1,6 a 2,2; kterými byl násoben in-situ tlak

stupně konsolidace bylo provedeno měření pomocí bender elementů a cyklické testy s

deformačními cykly kompresních a extenzních testů (Ting, 2002).  

Na některých vzorcích bylo vidět, že spodní marinní jíly jsou lehce překonsolidované, ukázalo se však, 

že to neovlivňuje hodnotu maximálního smykového modulu (Ting, 2002). Grafy, které byly převzaty 

(2002), můžeme vidět na obrázcích 11 a 12. 

zkouška převzatá ze zprávy Corrala s Whittlem (2010
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tomto případě 3 mm do obou podstav vzorku. Mezi těmito destičkami se přenáší smykové vlny, 

é straně vzorku vybuzeny oscilačním zařízením a na druhé zachyceny osciloskopem. 
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 vzorky anizotropně 

rekonsolidaci vzorků bylo 

situ tlak a na konci každého 

stupně konsolidace bylo provedeno měření pomocí bender elementů a cyklické testy s velmi malými 

olidované, ukázalo se však, 

že to neovlivňuje hodnotu maximálního smykového modulu (Ting, 2002). Grafy, které byly převzaty 

 

2010). 



 

Obr. 8: Kompresní a extenzní nedrénované 

Whittlem (2010). 

Obr. 9: Lokalita Esplanade parku, kde 

marinních jílech (Mapová data, 2014

Kompresní a extenzní nedrénované triaxiální smykové zkoušky provedené Corralem a 

 

Lokalita Esplanade parku, kde Ting (2002) odebíral vzorky pro laboratorní zkoušky na spodních 

2014 Google). 
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Obr. 10: Geologický profil v Esplanade parku (Ting, 2002). 

 

 

Obr. 11: Smykový modul získaný pomocí bender elementů (Ting, 2002). 
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Obr. 12: Sečný smykový modul vs. axiální deformace (Ting, 2002). 

 

2.2 Digitalizace převzatých grafů 

Grafy převzaté ze zpráv Corrala s Wittlem (2010) a Tinga (2002), které jsou detailněji popsány 

v předchozí kapitole, byly digitalizovány. K digitalizaci byl použit program s názvem Get Data Graph 

Digitizer, který je na omezenou dobu volně ke stažení na internetu. Následně bylo nutné takto 

digitalizované grafy upravit. Zde je ještě nutné poznamenat, že efektivní napětí je v následujících 

kapitolách ponecháno bez označujícího indexu a totální napětí je označeno spodním indexem tot. 

U grafu, který je vidět na obrázku 8 vlevo bylo nutné převést osy do tvaru p vs. q, kde p je střední 

efektivní napětí a q je deviátor napětí. K tomu bylo potřeba zjistit komorové napětí označené σσσσvc, 

jelikož Corral s Whittlem (2010) jeho hodnoty ve své práci neuvádějí. Corral s Whittlem (2010) použili 

ve zkouškách toto komorové napětí stejné jako in-situ, a proto bylo σσσσvc vypočítáno podle vzorce σσσσvc = 

σσσσz K0, kde σσσσz je vertikální efektivní napětí a K0 je zemní tlak v klidu. Hodnota pro K0 byla převzata ze 

zprávy Corrala s Whittlem (2010) a je uvedena v tabulce 1. Vertikální efektivní napětí σσσσz bylo 

vypočteno jako σσσσz = σσσσtot - u, kde σσσσtot je totální napětí a u je pórový tlak. Totální napětí bylo vypočteno 

jako σσσσtot = γγγγz h, kde γγγγz je objemová tíha zeminy a h představuje hloubku, ze které byl testovaný vzorek 

odebrán. Pórový tlak se vypočítal podle rovnice u = -γγγγw HPV + (γγγγw h). V této rovnici je γγγγw objemová 

tíha vody, HPV je hloubka hladiny podzemní vody pod povrchem a h je opět hloubka testovaného 

vzorku. Výsledné komorové napětí σσσσvc i hodnoty použity pro jeho výpočet jsou v tabulce 1. 

Z předchozích výsledků a digitalizovaných dat se následně vypočítaly hodnoty pro horizontální napětí 

σσσσh a vertikální napětí σσσσv. Vertikální napětí bylo vypočítáno jako σσσσv = 2 σσσσvc (y + x) / 2. V této rovnici y 



 

představuje svislou osu v digitalizovaném grafu

představuje x, které je dáno rovnicí 

σσσσh = 2 σσσσvc (x - y) / 2. Z těchto hodnot 

p = 1/3 (σσσσv + 2 σσσσh) a deviátor napětí 

obrázku 13. 

U grafu na pravé straně v obrázku 

hodnoty deviátoru napětí. K tomu se použil vzorec

jsou označeny y a jsou vyjádřeny rovnicí 

stejnou hodnotu pro danou hloubku jako v

obrázku14. 

 

Tab. 1: Komorové napětí z triaxiálních zkoušek Corrala s

výpočet. 

digitalizovaném grafu a je dáno rovnicí y = (σσσσv – σσσσh) / 2 

, které je dáno rovnicí x = (σσσσv + σσσσh) / 2 σσσσvc. Podobně bylo vypočítáno horizontální napětí 

těchto hodnot už bylo možné vypočítat střední efektivní napětí

a deviátor napětí jako q = σσσσv - σσσσh. Graf s přepočítanými osami je možné vidět na 

obrázku 8 bylo nutné přepočítat vertikální osu tak, ab

tomu se použil vzorec q = 2 y σσσσvc. Digitalizované hodnoty vertikální osy 

a jsou vyjádřeny rovnicí y = (σσσσv – σσσσh) / 2 σσσσvc. Komorový tlak 

stejnou hodnotu pro danou hloubku jako v předchozím grafu. Výsledný graf je znázorněn na 

Komorové napětí z triaxiálních zkoušek Corrala s Whittlem (2010) a hodnoty použité pro jeho 
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Whittlem (2010) a hodnoty použité pro jeho 



 

Obr. 13: Dráhy napětí pro nedrénované triaxiální zkoušky provedené Corralem s

Černým bodem je označen počáteční stav.

 

Obr. 14: Deviátorové napětí vs. axiální přetvoření pro zkoušky provedené Corralem s

Dráhy napětí pro nedrénované triaxiální zkoušky provedené Corralem s Whittlem (

Černým bodem je označen počáteční stav. 

napětí vs. axiální přetvoření pro zkoušky provedené Corralem s
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Whittlem (2010). 

 

napětí vs. axiální přetvoření pro zkoušky provedené Corralem s Whittlem (2010). 
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2.3 Základní kalibrace hypoplastického modelu 

V následujícím kroku bylo potřeba kalibrovat úhel vnitřního tření v kritickém stavu. Tento parametr 

se zjišťoval z kompresní části grafu, který je znázorněn na obrázku 13. Pro výpočet se použil vzorec 

sinφφφφc = 3 M / (6 + M), kde M = q / p v kritickém stavu. Hodnoty úhlu vnitřního tření v kritickém stavu 

pro horní i spodní marinní jíly jsou uvedeny v tabulce 2. Takto zjištěný úhel vnitřního tření se použil 

k výpočtu zemního tlaku v klidu K0 pro graf převzatý od Corrala a Whittla (2010), který je na obrázku 

7. Zemní tlak v klidu se vypočítal podle Jákyho vzorce K0 = 1 – sinφφφφc, který se používá pro normálně 

konsolidovanou zeminu. Následně se ze vzorců pro 1-D stlačení vypočítalo střední napětí p = (1/3) σσσσv 

(1 + 2 K0) a deviátor napětí q = σσσσv (1 - K0). Díky tomu jsme mohli osu x převést na hodnotu lnp a osu y 

jsme následně dopočítali na hodnotu ln(1 + e). Z takto upraveného grafu se kalibrovaly další 

parametry hypoplastického modelu. Jedná se o parametr λλλλ∗∗∗∗, který je směrnicí čáry izotropní normální 

konsolidace a parametr N, který určuje pozici té samé čáry. Parametry λλλλ∗∗∗∗ a N byly tedy vypočítány 

z rovnice ln(1 + e) = N – λλλλ∗∗∗∗    lnp, která definuje již zmíněnou čáru izotropní normální konsolidace. 

Hodnoty těchto parametrů pro horní i spodní marinní jíly jsou uvedeny v tabulce 2. 

Již zjištěné parametry φφφφc, λλλλ∗∗∗∗ a N byly použity při kalibraci zbylých dvou parametrů κκκκ∗∗∗∗ a νννν. Jejich 

kalibrace byla provedena pomocí single element programu Triax, v kterém je možné simulovat různé 

laboratorní zkoušky s elastickou, elasto-plastickou a hypoplastickou konstituční rovnicí (Mašín, 2005 - 

Triax). V tomto případě byla použita hypoplastická konstituční rovnice. 

Parametr κκκκ* byl zjišťován simulováním oedometrické zkoušky. V programu Triax je tato zkouška 

označována triax_K0. Jako vstupní parametry této simulace se musely zadat počáteční hodnoty 

středního napětí p, deviátoru napětí q a čísla pórovitosti e, které byly převzaty z grafu lnp vs. ln(1 + 

e), a které jsou uvedeny v tabulce 3. Dále se v programu Triax zadával hypoplastický konstituční 

model pro jíly příkazem hypoplasti_clay_anisot a jeho parametry. Úhel vnitřního tření v kritickém 

stavu φφφφc, λλλλ∗∗∗∗ a N byly zjištěny již dříve, hodnota νννν byla prozatím odhadnuta a hodnota parametru κκκκ* se 

měnila tak dlouho, dokud nebyla dosažena co nejlepší shoda s výsledky oedometrické zkoušky 

provedené Corralem s Whittlem (2010). V tomto modelu se také zadával stupeň anizotropie ααααG, což 

je poměr horizontálního a vertikálního smykového modulu a jehož hodnota byla stanovena jako 1, 

anizotropie materiálu se tedy neuvažovala (Graham a Houlsby, 1983 in Rott a Mašín, 2012). Výsledky 

kalibrace parametru κκκκ∗∗∗∗ jsou v grafech na obrázcích 15a pro horní marinní jíly a 15b pro spodní 

marinní jíly. 

Následně proběhla kalibrace parametru νννν, který kontroluje smykovou tuhost zeminy. V programu 

Triax byla simulována nedrénovaná triaxiální zkouška, což vyjadřuje příkaz triax_undrained. Na 

základě nedrénované triaxiální smykové zkoušky provedené Corralem s Whittlem (2010) byly do 

Triaxu zadány počáteční hodnoty středního napětí, deviátoru napětí a čísla pórovitosti. Tato simulace 
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byla provedena se stejným hypoplastickým modelem i jeho parametry jako v případě κκκκ* a stupeň 

anizotropie ααααG byl opět 1, což odpovídá izotropnímu materiálu. Výsledky kalibrace parametru νννν byly 

porovnány s nedrénovanou triaxiální smykovou zkouškou Corrala s Whittlem (2010) a jsou na 

obrázcích 16a, 16b, 16c, 16d, 16e a 16f. Na těchto obrázcích je vidět, že v roztažení není dosaženo 

přesné shody výsledků kalibrace parametru νννν se zkouškou Corrala s Whittlem (2010). Nicméně 

úpravou parametrů nebylo možné lepší shody dosáhnout. 

Aby model předpovídal chování zemin při velmi malých deformacích, musí být do něj začleněn 

koncept intergranulárních přetvoření, jak již bylo popsáno výše. Tento koncept vyžaduje dalších pět 

materiálových parametrů, které se určují ze zkoušek provedených na neporušených vzorcích. Vzorek 

je prozařován smykovými vlnami za pomoci bender elementů. Velikost těchto parametrů se pro 

různé zeminy liší minimálně (Boháč a Mašín, 2009), a proto byly pro parametry R a mrat, což je poměr 

parametrů mT / mR, využity standardní hodnoty, které můžeme vidět v tabulce 4. Jedním z problémů 

při této kalibraci bylo, že Tingovi (2002) zkoušky byly provedeny pouze pro spodní marinní jíly. 

Využilo se tedy znovu malého rozdílu mezi charakterem spodních a horních marinních jílů a 

parametry intergranulárního konceptu přetvoření kalibrované na spodních marinních jílech se použily 

i pro simulaci chování horních marinních jílů. 

Jako první byl kalibrován parametr mT. Ten se v tomto modelu interně stanoví pomocí hodnot A a n, 

které je možné zjistit ze vzorce pro počáteční modul tuhosti G0 = A p
n. Hodnota A v tomto vzorci 

vyjadřuje velikost modulu tuhosti a hodnota n zakřivení závislosti G0 na p. Tyto veličiny byly 

kalibrovány na základě Tingovi (2002) zkoušky, která je na obrázku 11. Poté byly spolu s ostatními 

parametry modelu zadávány jako vstupní hodnoty pro simulaci chování daného modelu. Kalibrace A 

a n je v grafu na obrázku 17 a jejich konečné hodnoty jsou v tabulce 5. 

V dalším kroku proběhla kalibrace parametrů ββββr a χχχχ. Kalibrace byla provedená simulováním 

axisymetrického testu s nulovou objemovou deformací v single element programu s názvem Triax. 

Tato simulace byla provedená pomocí hypoplastického konstitučního modelu pro jemnozrnné 

zeminy s konceptem intergranulární deformace. Model se v Triaxu zadává pomocí příkazu 

hypoplasti_clay_anisot_istrain a vyžaduje zadání parametrů φφφφc, λλλλ∗∗∗∗, κκκκ∗∗∗∗, N a νννν, jejichž kalibrace byla 

popsána výše. Musejí se zadat i parametry R, ββββr, χχχχ , poměr parametrů mT / mR označovaný jako mrat a 

hodnoty A a n. Dále se zadává stupeň anizotropie a číslo pórovitosti. Velikost parametrů ββββr a χχχχ byla 

měněna tak dlouho, aby byla dosažena co nejlepší shoda s Tingovým (2002) grafem, který je na 

obrázku 12, s křivkou označenou BH3-UD2-3. Ukázalo se však, že této shody nelze dosáhnout, 

protože hodnota parametru νννν je moc malá a model tudíž předpovídá vysokou tuhost již bez koncepce 

intergranulárních přetvoření. Nejlepší dosažená shoda při těchto parametrech je na obrázku 18. 



 

Následně se tedy přistoupilo k

V prvé řadě byl zvětšen stupeň anizotropie na hodnotu

Kvůli tomu muselo být znovu kalibrováno 

upravena musela být i kalibrace parametru 

Nově kalibrované νννν    je na obrázcích

parametry ββββr a χχχχ, z nichž ββββr kontroluje posunutí a 

obrázku 21. 

 

Tab. 2: První sada materiálových parametrů hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy.

 

Tab. 3: Hodnoty použité pro kalibraci parametrů 

 

Následně se tedy přistoupilo k úpravě některých hodnot a parametrů hypoplastického modelu. 

yl zvětšen stupeň anizotropie na hodnotu ααααG = 1,5 ve všech kalibracích (

Kvůli tomu muselo být znovu kalibrováno νννν nejen pro spodní marinní jíly, ale i pro horní marinní jíly a 

upravena musela být i kalibrace parametru κκκκ∗∗∗∗. Tyto hodnoty jsou přehledně seřazeny 

obrázcích 19a, 19b, 19c, 19d, 19e a 19f. Nové κκκκ∗∗∗∗ je na obrázcích

kontroluje posunutí a χχχχ sklon dané křivky, jsou znázorněny v

 

První sada materiálových parametrů hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy.

 

Hodnoty použité pro kalibraci parametrů κκκκ∗∗∗∗ a νννν v programu Triax. 
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úpravě některých hodnot a parametrů hypoplastického modelu. 

1,5 ve všech kalibracích (κκκκ∗∗∗∗, νννν    a ββββr a χχχχ). 

nejen pro spodní marinní jíly, ale i pro horní marinní jíly a 

jsou přehledně seřazeny v tabulce 4 a 5. 

obrázcích 20a a 20b a 

sklon dané křivky, jsou znázorněny v grafu na 

První sada materiálových parametrů hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. 



 

Obr. 15a: Kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

 

Obr. 15b: Kalibrace parametru κκκκ

Corralem s Whittlem (2010). 

Kalibrace parametru κκκκ∗∗∗∗ pro horní marinní jíly na základě výsledků zkoušek provedených 

κκκκ∗∗∗∗ pro spodní marinní jíly na základě výsledků zkoušek provedených 
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marinní jíly na základě výsledků zkoušek provedených 

 

spodní marinní jíly na základě výsledků zkoušek provedených 



 

Obr. 16a: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

 

Obr. 16b: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 
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pro horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 

 

pro horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 



 

Obr. 16c: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

 

Obr. 16d: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly na základě zkoušek provedených 
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horní marinní jíly na základě zkoušek provedených 

 

marinní jíly na základě zkoušek provedených 



 

Obr. 16e: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

 

Obr. 16f: Výsledky kalibrace parametru 

Corralem s Whittlem (2010). 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly na základě zkoušek provedených 

Výsledky kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly na základě zkoušek provedených 
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marinní jíly na základě zkoušek provedených 

 

marinní jíly na základě zkoušek provedených 



 

Tab. 4: Druhá sada materiálových parametrů hypoplastického modelu včetně parametrů pro koncept 

intergranulárních přetvoření. 

 

Obr. 17: Kalibrace hodnot A a n na základě zko

 

Tab. 5: Hodnoty použité pro kalibraci

Druhá sada materiálových parametrů hypoplastického modelu včetně parametrů pro koncept 

na základě zkoušek s bender elementy povedených

 

Hodnoty použité pro kalibraci parametrů ββββr a χχχχ. 
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Druhá sada materiálových parametrů hypoplastického modelu včetně parametrů pro koncept 

 

bender elementy povedených Tingem (2002). 



 

Obr. 18: Kalibrace parametrů ββββr 

 

Obr. 19a: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

 a χχχχ při hodnotě νννν = 0,1. 

Druhá kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp
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pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 



 

Obr. 19b: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

 

Obr. 19c: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

Druhá kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp

Druhá kalibrace parametru νννν pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp
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pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 

 

pro horní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 



 

Obr. 19d: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

 

Obr. 19e: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

Druhá kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp

Druhá kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp
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pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 

 

pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 



 

Obr. 19f: Druhá kalibrace parametru 

při velkých přetvoření. 

 

Obr. 20a: Nově určené κκκκ∗∗∗∗    pro horní marinní jíl

 

Druhá kalibrace parametru νννν pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předp

pro horní marinní jíly. 
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pro spodní marinní jíly, za účelem snížit tuhost předpovídanou 

 



 

Obr. 20b: Nově určené κκκκ∗∗∗∗ pro spodní 

 

Obr. 21: Druhá kalibrace parametrů 

  

pro spodní marinní jíly. 

Druhá kalibrace parametrů ββββr a χ χ χ χ při hodnotě νννν = 0,45. 
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3 Numerická analýza v programu Plaxis 

Numerická analýza kolapsu Nicoll Highway byla provedena v programu Plaxis 2D 2012 verze classic. 

Tento program je založen na metodě konečných prvků a je vyvíjen holandskou společností Plaxis BV 

od roku 1987. Kolaps Nicoll Highway byl v tomto programu vícekrát analyzován různými autory, 

jelikož návrhové parametry pro dočasný pažící systém vycházely ze simulací provedených právě 

v programu Plaxis. Z toho důvodu nebyla v této analýze nově tvořena geometrie dané oblasti, ale 

jako základ byl použit model s názvem NS-Base5, který je zpětnou analýzou modelu NS-Base 

vytvořeného Gensem (2005). 

3.1 Gensův model (2005) 

Gensův model (2005) byl z dostupných modelů vybrán, protože na základě zpětných analýz kolapsu 

zavádí několik modifikací oproti původním analýzám. Jedná se o to, že povrchový násyp modeluje 

jako nedrénovaný, dále redukuje kapacitu ocelových rozpěr v úrovních 7, 8 a 9 kvůli 

poddimenzovanému spojení těchto rozpěr s roznášecími průvlaky. V tabulce 6 jsou uvedeny kapacity 

rozpěr i jejich předpětí. Ve sloupci označeném „Návrhové hodnoty“, jsou hodnoty použité při návrhu 

dočasného pažícího systému stavební jámy Nicoll Highway. Ve sloupci označeném „Gens (2005)“ jsou 

maximální měřené hodnoty, které byly použity v tomto modelu. V Gensově modelu (2005) se také 

redukuje pevnost a tuhost spodní desky z tryskové injektáže a to až o 50% oproti návrhovým 

parametrům. Je to z toho důvodu, že parametry pro tryskovou injektáž byly kalibrovány na základě 

zkoušek provedených v marinních jílech, které mají nižší pevnost než staré aluvium, ve kterém byla 

deska realizována. Vyskytují se tedy pochybnosti ohledně kontinuálnosti této desky. Dále je o 50% 

oproti hodnotám v původním návrhu redukována hodnota ohybové tuhosti podzemní stěny 

označovaná EI, kde E je Youngův modul pružnosti a I je moment setrvačnosti průřezu. Tato 

modifikace se zavedla, aby se vzalo v úvahu praskání podzemní stěny. Nicméně většina návrhových 

parametrů zůstala v tomto modelu nezměněna (Gens, 2005). 

Oblast, kterou tento model simuluje, se nachází v místě dvou inklinometrů. Inklinometr označený I-

104 je umístěn v zemině přibližně 1,5 m za jižní podzemní stěnou a inklinometr I-65 je zabudován do 

severní podzemní stěny (Magnus et al., 2005). Jejich přesnou lokalizaci můžeme vidět na obrázku 22. 

Geologický profil pro tuto analýzu byl založen na výsledcích z vrtů M-3010 a ABH-84, jejichž umístění 

je také patrné z obrázku 22. V této analýze byl pro všechny zeminy použit Mohr-Coulombův 

materiálový model spolu s nedrénovaným nastavením typu A. Jedná se o nedrénované chování 

materiálu, kdy je tuhost a pevnost definována v rámci efektivních vlastností, zemina je nestlačitelná a 

je počítán pórový tlak (Brinkgreve et al., 2012). Parametry těchto zemin jsou v tabulce 7. 

Pažící systém se skládá ze dvou podzemních stěn. Na levé straně v obrázku 23 je jižní podzemní stěna 

a na pravé je severní podzemní stěna. Tyto stěny jsou rozepřeny deseti úrovněmi rozpěr a dvěma 
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deskami z tryskové injektáže. Předpětí rozpěr bylo v tomto modelu takových hodnot, jaké byly 

opravdu měřeny. Návrhové hodnoty totiž měli být vyšší, což je uvedeno v tabulce 6. 

Jednotlivé výpočtové fáze jsou v tabulce 8. Na obrázcích 24a až 24j je pro danou fázi vidět příslušný 

výstup z programu Plaxis. Po iniciální fázi následuje fáze, ve které jsou aktivovány podzemní stěny, 

desky z tryskové injektáže i přitížení povrchu. Význam tohoto přitížení povrchu Gens (2005) neuvádí, 

nejspíše to ale bude z důvodu, aby na povrchu nebylo nulové napětí. Mohr-Coulombův materiálový 

model je totiž při výpočtu u hran oblasti méně přesný. Několik dalších fází pak prakticky odpovídá 

fázím těžby. Vždy je v jedné fázi odtěžena část zeminy a v následující fázi je aktivována příslušná 

rozpěra. Takto se pokračuje až do fáze označené „Strut 9 installation and preload 345kN/m“. 

V následující fázi, kdy už je aktivováno devět rozpěr, výkop pokračuje a zároveň je deaktivována horní 

deska z tryskové injektáže. Ke kolapsu stavební jámy došlo právě ve chvíli, kdy byla těžba v této fázi. 

Proto je tato fáze výkopu spočtena ještě několikrát, ale s různou hodnotou ΣMstage. Je tak lépe vidět 

chování rozpěr během dne kdy ke kolapsu došlo. Hodnota ΣMstage může být od 0 do 1, pokud je 

ΣMstage = 1 znamená to, že bylo aplikováno 100 % předepsaného zatížení. Dále jsou začleněny i fáze 

kdy je postupně redukováno zatížení deváté rozpěry, aby se simulovalo křehké porušení ve spojení 

rozpěr s roznášecími průvlaky (Gens, 2005) a následné selhání deváté úrovně rozpěr v den kolapsu. 

Model Gense (2005) měl v prvé řadě napodobit chování dané konstrukce. Důležitým prvkem 

v chování konstrukce je deformace podzemních stěn. Ta začala symetricky, ale jak těžba postupovala, 

zvětšovala se deformace jižní podzemní stěny mnohem víc než severní. S postupem výkopu se 

následně posouval vrchol deformace jižní podzemní stěny směrem ke spodním úrovním rozpěr. Dá se 

říci, že tyto vzory chování model celkem dobře vystihuje. Výsledky simulace tohoto modelu pro různé 

fáze spolu s inklinometrickým měřením jsou na obrázcích 25a, 25b a 25c. 

Abych ukázala, jaké chování zemin předpovídá Mohr-Coulombův materiálový model s parametry 

z analýzy Gense (2005), provedla jsem simulaci triaxiální smykové zkoušky s tímto modelem 

v programu Triax. Simulována byla nedrénovaná triaxiální zkouška stejně jako v případě kalibrace 

parametru νννν. Parametry Mohr-Coulobova modelu, který je do Triaxu zadáván příkazem Young a 

Mohrcoul, jsou uvedeny v tabulce 9. V této tabulce je Youngův modul značen E, poissonovo číslo νννν, 

úhel vnitřního tření φφφφ, nedrénovaná pevnost c a úhel dilatance ψψψψ. Grafy znázorňující chování 

předpovídané tímto modelem jsou na obrázcích 26a, 26b, 26c pro horní marinní jíly a 26d, 26e, 26f 

pro spodní marinní jíly a jsou porovnány se smykovými zkouškami provedenými Corralem a Whittlem 

(2010). 



 

Tab. 6: Kapacity rozpěr a jejich předpětí (Gens, 2005).

 

Obr. 22: Umístění inklinometrů I-

 

 

Kapacity rozpěr a jejich předpětí (Gens, 2005). 

-104, I-65 a vrtů M3010, ABH84 (Endicott, 2005) 
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Tab. 7: Parametry zemin použité v

 

Obr. 23: Geometrie modelu NS-Base 5 (Gens, 2005).

Parametry zemin použité v analýze NS-Base5 (Gens, 2005). 

Base 5 (Gens, 2005). 
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Tab. 8: Výpočtové fáze modelu NS

 

Obr. 24a: Gensův model (2005), fáze s

 

 

: Výpočtové fáze modelu NS-Base5 (Gens, 2005). 

(2005), fáze s názvem: Initial phase, Install Dwall & JGP &
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& JGP & surcharge. 



 

Obr. 24b: Gensův model (2005), fáze s

170kN/m. 

 

Obr. 24c: Gensův model (2005), fáze s

350kN/m. 

 

Obr. 24d: Gensův model (2005), fáze s

635kN/m. 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 100.9, Strut 1 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 98.1, Strut 2 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 94.6, Strut 3 installation 
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Strut 1 installation and preload 

 

Strut 2 installation and preload 

 

Strut 3 installation and preload 



 

Obr. 24e: Gensův model (2005), fáze s

525kN/m. 

 

Obr. 24f: Gensův model (2005), fáze s

530kN/m. 

 

Obr. 24g: Gensův model (2005), fáze s

210kN/m. 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 91.1, Strut 4 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 87.6, Strut 5 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 84.6, Strut 6 installation and preload 
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Strut 4 installation and preload 

 

Strut 5 installation and preload 

 

Strut 6 installation and preload 



 

Obr. 24h: Gensův model (2005), fáze s

315kN/m. 

 

Obr. 24ch: Gensův model (2005), fáze s

345kN/m. 

 

Obr. 24i: Gensův model (2005), fáze s

315kN/m. 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 81.6, Strut 7 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 78.3, Strut 8 installation and preload 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 75.3, Strut 9 installation and preload 
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Strut 7 installation and preload 

 

Strut 8 installation and preload 

 

Strut 9 installation and preload 



 

Obr. 24j: Gensův model (2005), fáze s

 

Obr. 25: Deformace podzemních stěn při instalaci čtvrté rozpěry.

 

Gensův model (2005), fáze s názvem: Excavate to RL 72.3. 

Deformace podzemních stěn při instalaci čtvrté rozpěry. 
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Obr. 25b: Deformace podzemních stěn při instalaci šesté rozpěry.

 

Obr. 25c: Deformace podzemních stěn při těžbě na úroveň RL 75,3 m.

 

Tab. 9: Parametry Mohr-Coulombova modelu použité Gensem (2005).

Deformace podzemních stěn při instalaci šesté rozpěry. 

Deformace podzemních stěn při těžbě na úroveň RL 75,3 m. 

Coulombova modelu použité Gensem (2005). 
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Obr. 26a: Chování horních marinních jílů předpovídané Mohr

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

 

Obr. 26b: Chování horních marinních jílů předpovídané 

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

Chování horních marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 

Chování horních marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 
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Coulombovým materiálovým modelem 

 

Coulombovým materiálovým modelem 



 

Obr. 26c: Chování horních marinních jílů předpovídané Mohr

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

 

Obr. 26d: Chování spodních marinních jílů předpovídané Mohr

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

Chování horních marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 

marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 
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Coulombovým materiálovým modelem 

 

Coulombovým materiálovým modelem 



 

Obr. 26e: Chování spodních marinních jílů předpovídané Mohr

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

 

Obr. 26f: Chování spodních marinních jílů předpovídané Mohr

s parametry z analýzy provedené Gensem (2005).

Chování spodních marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 

Chování spodních marinních jílů předpovídané Mohr-Coulombovým materiálovým modelem 

analýzy provedené Gensem (2005). 
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Coulombovým materiálovým modelem 

 

Coulombovým materiálovým modelem 
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3.2 Analýza pomocí hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy 

Výše popsaný Gensův model (2005) byl použit jako základ pro analýzy pomocí hypoplastického 

modelu pro jemnozrnné zeminy. Většina materiálových parametrů se oproti Gensovu modelu (2005) 

vůbec neměnila. Ke změnám došlo pouze u horních marinních jílů a u spodních marinních jílů, jelikož 

se jedná o hlavní vrstvy jílů, které nejvíce ovlivňují výsledky. Jen u těchto dvou vrstev byl použit výše 

popsaný hypoplastický model. Hypoplastický model je třeba do Plaxisu začlenit pomocí tzv. 

uživatelských subroutin (Mašín et al., 2009). V okně, kde se nastavují materiálové parametry daných 

vrstev, se pak u horních a spodních marinních jílů vybral User-defined materiálový model a v záložce 

Parameters se nastavil příslušný model označený jako udsm_hps.dll. Dále se v té samé záložce 

nastavil model pro jíly Hpoplas.-clay a zadaly se již zjištěné parametry tohoto modelu. Zadávalo se i 

číslo pórovitosti označované e, které bylo převzato ze zkoušek Corrala s Whittlem (2010). Pro horní 

marinní jíly e = 1,9 a pro spodní marinní jíly e = 1,6. 

3.2.1 Hypoplastický model bez konceptu intergranulárního přetvoření 

Nejprve byla provedena analýza s takto nastaveným hypoplastickým modelem bez parametrů pro 

intergranulární přetvoření. Hodnoty parametrů, které byly v tomto výpočtu použity jsou v tabulce 2. 

Všechny fáze výpočtu byly stejné jako v původním modelu označeném NS-Base5. Ve dvacáté fázi 

označené Excavate to RL 72,3 došlo ke kolapsu stavební jámy. Jinak se všechny fáze spočítaly. Jak je 

vidět na obrázcích 27a, 27b a 27c, tato analýza předpovídá menší deformaci jižní stěny v počátečních 

fázích výkopu než analýza provedená pouze s Mohr-Coulombovým materiálovým modelem, nicméně 

v pozdějších fázích předpovídá pro tu samou stěnu o hodně větší deformace než analýza s Mohr-

Coulombovým materiálovým modelem a inklinometrická měření. Pro severní podzemní stěnu tato 

analýza naopak deformace podhodnocuje.  

Následuje analýza s upravenými parametry hypoplastického modelu. Parametr νννν byl zvýšen, 

parametr κκκκ∗∗∗∗ snížen a stupeň anizotropie byl zvětšen z 1 na 1,5. Tyto hodnoty jsou uvedeny v kapitole 

2.3 v tabulce 4, nebyly však použity parametry pro intergranulární přetvoření. Kalkulační fáze byly 

zase nezměněny a konstrukce zkolabovala stejně jako v předchozí analýze ve dvacáté fázi výpočtu, 

což odpovídá skutečnosti. Tento model předpovídá velmi vysoké deformace jižní i severní podzemní 

stěny, což je vidět na obrázcích s číslem 28a, 28b a 28c. 



 

Obr. 27a: Deformace podzemních stěn předpovídané hypopl

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření.

 

Obr. 27b: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření.

 

dzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření. 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření. 
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astickým modelem s parametry z tabulky 

 

astickým modelem s parametry z tabulky 



 

Obr. 27c: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření.

 

Obr. 28a: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, hypoplastickým modelem s

inklinometrická měření. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

2, analýzou provedenou Gensem (2005) a inklinometrická měření. 

formace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

 parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005) a 
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astickým modelem s parametry z tabulky 

 

astickým modelem s parametry z tabulky 

analýzou provedenou Gensem (2005) a 



 

Obr. 28b: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, hypoplastickým modelem s

inklinometrická měření. 

 

Obr. 28c: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, hypoplastickým modelem s

inklinometrická měření. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

 parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005) a 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

 parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005) a 
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astickým modelem s parametry z tabulky 

analýzou provedenou Gensem (2005) a 

 

astickým modelem s parametry z tabulky 

analýzou provedenou Gensem (2005) a 
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3.2.2 Hypoplastický model s konceptem intergranulárního přetvoření 

Poté byla provedena analýza se stejnými parametry hypoplastického modelu a s konceptem 

intergranulárního přetvoření. Parametry použité v této analýze jsou v tabulce s číslem 4. Výpočet 

proběhl pouze do třinácté kalkulační fáze a poté zkolaboval. Bylo tedy nutné analýzu upravit. V prvé 

řadě se muselo zajistit, aby ve všech výpočtových fázích nebyla aktivní funkce Arc-length control. Ta 

umožňuje provedení přesných výpočtů poruchových mechanismů a zachycení vrcholu zatížení 

(Brinkgreve et al., 2012). Pro tuto analýzu je však dostačující, aby iterativní proces přestal 

konvergovat, jakmile bude zatížení větší než vrchol zatížení. Takto spočítaná analýza se dopočítala a 

ve dvacáté fázi zemní těleso zkolabovalo. Dále byla ta samá analýza spočítána ještě s jinou úpravou. 

V tabulce materiálových parametrů byly nastaveny horní i spodní marinní jíly jako drénované, ale 

hodnota objemového modulu vody byla Kw = 1×10
7
 kN/m

2. Nakonec byla dále používaná analýza, kde 

byla obě výše popsaná nastavení modelu dohromady. 

Přesto ale takto nastavený hypoplastický model s konceptem intergranulárního přetvoření 

předpovídal vyšší deformace, než jaké byly měřené, už v počátečních fázích. Bylo to z toho důvodu, 

že tenzor intergranulárních přetvoření byl modifikován již v počáteční fázi generování napětí, což je 

nerealistické. Bylo tedy třeba zajistit, aby na začátku výpočtu byla nulová hodnota intergranulárního 

přetvoření. Tyto deformace byly způsobeny fází s číslem 1, v níž byly instalovány podzemní stěny, 

desky z tryskové injektáže a povrchové zatížení. Kvůli tomu byla přidána 1 m mocná vrstva násypu 

s objemovou tíhou zeminy 20 kN/m3, což odpovídá danému povrchovému zatížení, které bylo 20 kPa. 

Tato vrstva byla aktivní jen v iniciální fázi. Ukázalo se však, že toto nastavení modelu nepřináší žádná 

zlepšení a že i s přidanou vrstvou jsou deformace v počátečních fázích příliš velké. V dalších analýzách 

se tedy tato vrstva nepoužívala. 

Hypoplastický model s konceptem intergranulárních přetvoření stále předpovídal velké deformace už 

v počátečních fázích. Správnost předpovědí hypoplastického modelu pro malá přetvoření bylo možné 

ověřit ve výstupní části programu Plaxis. Při vykreslení Stresses – State parameters – User-defined 

parameters – [Hypoplas.-clay] State parameter 12, muselo být intergranulární přetvoření pro druhou 

fázi nulové. Toho se dosáhlo tím, že v tabulce materiálových parametrů byla vytvořena kopie horních 

a spodních marinních jílů. Místo hypoplastického modelu byl u těchto kopií použit Mohr-Coulombův 

materiálový model. Ve výpočtové části programu se přidaly další dvě fáze, což je vidět v tabulce 10. 

V iniciální fázi byly pro simulaci horních i spodních marinních jílů použity kopie s Mohr-Coulombovým 

materiálovým modelem. V další fázi, kterou je ta první přidaná, bylo aktivováno zatížení a 

v následující přidané fázi byl změněn materiálový typ pro horní i spodní marinní jíly na ten, kde je 

použit hypoplastický model. Poté následovaly fáze jako předtím, pouze ve fázi označené 1 byla 

aktivována funkce Reset displacements to zero. Model se spočítal a ve dvacáté fázi konstrukce 

zkolabovala. Z takto nastaveného modelu se vycházelo v dalších analýzách. 
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Jeho předpovědi v porovnání s inklinometrickými měřeními a s předchozími modely jsou na obrázcích 

29a, 29b a 29c. Pro jižní stěnu model předpovídá o hodně větší deformace, než jaké byly měřeny, 

nicméně pro severní podzemní stěnu model deformace v pozdějších fázích podhodnocuje. 

 

 

Tab. 10: Výpočtové fáze hypoplastického modelu s intergranulárním přetvořením. 



 

Obr. 29a: Deformace podzemních stěn předpovídané

2, hypoplastickým modelem s

hypoplastickým modelem s intergranulárním přetvořením 

 

Obr. 29b: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, hypoplastickým modelem s

hypoplastickým modelem s intergranulárním přetvořením 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

astickým modelem s parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005), 

intergranulárním přetvořením a inklinometrická měření.

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

astickým modelem s parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005), 

intergranulárním přetvořením a inklinometrická měření.
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astickým modelem s parametry z tabulky 

nalýzou provedenou Gensem (2005), 

a inklinometrická měření. 

 

astickým modelem s parametry z tabulky 

nalýzou provedenou Gensem (2005), 

a inklinometrická měření. 



 

Obr. 29c: Deformace podzemních stěn předpovídané 

2, hypoplastickým modelem s

hypoplastickým modelem s intergranulárním přetvořením 

 

3.2.3 Zjišťování příčin nepřesných předpovědí hypoplastického modelu

V této fázi výzkumu nebylo zcela jisté, proč takto nastavený model stále nesprávně předpovídá 

chování opěrné konstrukce stavební jámy. Byla 

změněn skrytý parametr hypoplastického modelu 

parametr byl kalibrován pomocí programu Triax a 

napětí v roztažení než při běžné hodnotě 

marinní jíly. Po spočítání modelu 

předpovědi modelu nejsou výrazněji

Další možností jak zlepšit předpovědi hypoplastického model

který vyjadřuje velikost modulu 

které se hodnota A dvakrát zvýšila na

znatelné snížení nadměrných deformací

Následně byly provedeny analýzy pomocí hypoplastického modelu bez intergranulárního přetvoření, 

ve kterých jsem se snažila zjistit, jestli nadměrné deformace podzemních stěn předpovídané 

hypoplastickým modelem nejsou způsobeny spíše parametry pevnosti než 

z těchto analýz byl zvýšen úhel vnitřního tření v

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

astickým modelem s parametry z tabulky 4, analýzou provedenou Gensem (2005), 

intergranulárním přetvořením a inklinometrická měření

Zjišťování příčin nepřesných předpovědí hypoplastického modelu

této fázi výzkumu nebylo zcela jisté, proč takto nastavený model stále nesprávně předpovídá 

né konstrukce stavební jámy. Byla proto provedena ještě jedna analýza

něn skrytý parametr hypoplastického modelu ααααp, který ovlivňuje dráhu napětí v

parametr byl kalibrován pomocí programu Triax a při hodnotě ααααp
 = 3 jsou predikovány reálnější dráhy 

roztažení než při běžné hodnotě ααααp
 = 1,2. To je vidět na obrázcích 30a, 30b

Po spočítání modelu programem Plaxis s parametrem ααααp
 = 3 se nicméně ukázalo, že 

výrazněji ovlivněny, což je vidět v grafech na obrázcích 3

jak zlepšit předpovědi hypoplastického modelu bylo upravit hodnotu parametru

který vyjadřuje velikost modulu pružnosti při velmi malých přetvořeních. Byla provedena analýza, ve 

výšila na A = 1300. Ale ani v tomto případě model nepředpovídal

nadměrných deformací, jak můžeme vidět na obrázcích 32a, 32b a 3

Následně byly provedeny analýzy pomocí hypoplastického modelu bez intergranulárního přetvoření, 

ve kterých jsem se snažila zjistit, jestli nadměrné deformace podzemních stěn předpovídané 

hypoplastickým modelem nejsou způsobeny spíše parametry pevnosti než parametry tuhosti. V

těchto analýz byl zvýšen úhel vnitřního tření v kritickém stavu z původních 32° na 48° pro horní 
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astickým modelem s parametry z tabulky 

nalýzou provedenou Gensem (2005), 

a inklinometrická měření. 

Zjišťování příčin nepřesných předpovědí hypoplastického modelu 

této fázi výzkumu nebylo zcela jisté, proč takto nastavený model stále nesprávně předpovídá 

ještě jedna analýza, v níž byl 

, který ovlivňuje dráhu napětí v roztažení. Tento 

jsou predikovány reálnější dráhy 

a, 30b a 30c pro spodní 

se nicméně ukázalo, že 

grafech na obrázcích 31a, 31b a 31c. 

u bylo upravit hodnotu parametru A, 

malých přetvořeních. Byla provedena analýza, ve 

model nepředpovídal 

b a 32c. 

Následně byly provedeny analýzy pomocí hypoplastického modelu bez intergranulárního přetvoření, 

ve kterých jsem se snažila zjistit, jestli nadměrné deformace podzemních stěn předpovídané 

parametry tuhosti. V první 

původních 32° na 48° pro horní 



 

marinní jíly a ve vrstvě spodních marinních jílů byl úhel vnitřního tření zvýšen z

Předpovědi tohoto modelu jsou 

V další analýze byl úhel vnitřního tření ve vrstvách marinních jílů také zvýšen, ale pouze na hodnotu 

φφφφc = 38° pro horní marinní jíly a na hodnotu

nepovedlo zlepšit předpovědi hypoplastického modelu, jak je

Dále byla provedena analýza pomocí hypoplastického modelu, ve které byl úhel vnitřního tření 

naopak snížen. Pro horní marinní jíly 

33a, 33b a 33c je vidět, že tato analýza drasticky nadhodnocuje deformace podzemních

Poté byly provedeny tři analýzy, ve kterých se místo čísla pórovitosti zadával stupeň překonsolidace 

označený OCR. V první z analýz s

stupeň překonsolidace roven 4. Výsledky těchto 

34b a 34c. V počátečních fázích poskytuje nejlepší výsledky analýza

v pozdějších fázích tato analýza na

podzemních stěn. 

 

Obr. 30a: Porovnání výsledků kalibrací parametru 

marinní jíly a ve vrstvě spodních marinních jílů byl úhel vnitřního tření zvýšen z

vidět na obrázcích 33a, 33b a 33c. 

další analýze byl úhel vnitřního tření ve vrstvách marinních jílů také zvýšen, ale pouze na hodnotu 

na hodnotu φφφφc = 32° pro spodní marinní jíly. Ani v

hypoplastického modelu, jak je také vidět na obrázcích

Dále byla provedena analýza pomocí hypoplastického modelu, ve které byl úhel vnitřního tření 

naopak snížen. Pro horní marinní jíly bylo φφφφc = 29° a pro spodní marinní jíly bylo φφφφ

je vidět, že tato analýza drasticky nadhodnocuje deformace podzemních

y provedeny tři analýzy, ve kterých se místo čísla pórovitosti zadával stupeň překonsolidace 

analýz se stupeň překonsolidace rovnal 1, ve druhé 2 a ve třetí se zadal 

stupeň překonsolidace roven 4. Výsledky těchto analýz jsou zobrazeny v grafech

počátečních fázích poskytuje nejlepší výsledky analýza, ve které OCR = 4, nicméně

pozdějších fázích tato analýza na rozdíl od většiny ostatních analýz podhodnocuje deformace 

Porovnání výsledků kalibrací parametru νννν = 0,45 za použití ααααp = 1,2 a αααα
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marinní jíly a ve vrstvě spodních marinních jílů byl úhel vnitřního tření zvýšen z 27° na 40°. 

další analýze byl úhel vnitřního tření ve vrstvách marinních jílů také zvýšen, ale pouze na hodnotu 

= 32° pro spodní marinní jíly. Ani v této analýze se však 

vidět na obrázcích 33a, 33b a 33c. 

Dále byla provedena analýza pomocí hypoplastického modelu, ve které byl úhel vnitřního tření 

φφφφc = 24°. Na obrázcích 

je vidět, že tato analýza drasticky nadhodnocuje deformace podzemních stěn. 

y provedeny tři analýzy, ve kterých se místo čísla pórovitosti zadával stupeň překonsolidace 

e stupeň překonsolidace rovnal 1, ve druhé 2 a ve třetí se zadal 

grafech na obrázcích 34a, 

, ve které OCR = 4, nicméně 

podhodnocuje deformace 

 

ααααp = 3. 



 

Obr. 30b: Porovnání výsledků kalibrací parametru 

 

Obr. 30c: Porovnání výsledků kalibrací parametru 

 

Porovnání výsledků kalibrací parametru νννν = 0,45 za použití ααααp = 1,2 a αααα

Porovnání výsledků kalibrací parametru νννν = 0,45 za použití ααααp = 1,2 a ααααp
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ααααp = 3. 

 

p = 3. 



 

Obr. 31a: Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

změněn parametr ααααp, porovnané 

s inklinometrickými měřeními. 

 

Obr. 31b: Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

změněn parametr ααααp, porovnané s

s inklinometrickými měřeními. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

, porovnané s hypoplastickým modelem s původními parametry z

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

, porovnané s hypoplastickým modelem s původními parametr
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Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

původními parametry z tabulky 4 a 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

původními parametry z tabulky 4 a 



 

Obr. 31c: Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl změněn 

parametr ααααp, porovnané s hypoplastickým modelem s

s inklinometrickými měřeními. 

 

Obr. 32a: Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem

změněn parametr A, porovnané s

s inklinometrickými měřeními. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl změněn 

hypoplastickým modelem s původními parametry z

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem

, porovnané s hypoplastickým modelem s původními parametry z
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Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl změněn 

původními parametry z tabulky 4 a 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

původními parametry z tabulky 4 a 



 

Obr. 32b: Deformace podzemních stěn předpo

změněn parametr A, porovnané s

s inklinometrickými měřeními. 

 

Obr. 32c: Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem

parametr A, porovnané s hypoplastickým modelem s

s inklinometrickými měřeními. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem

, porovnané s hypoplastickým modelem s původními parametry z

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl změněn 

hypoplastickým modelem s původními parametry z
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vídané hypoplastickým modelem, ve kterém byl 

původními parametry z tabulky 4 a 

 

, ve kterém byl změněn 

původními parametry z tabulky 4 a 



 

Obr. 33a: Deformace podzemních stěn 

4 bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 

inklinometrická měření. 

 

Obr. 33b: Deformace podzemních stěn 

4 bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sní

inklinometrická měření. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

4 bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 
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předpovídané hypoplastickým modelem s parametry z tabulky 

přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 

 

předpovídané hypoplastickým modelem s parametry z tabulky 

ženým úhlem vnitřního tření a 



 

Obr. 33: Deformace podzemních stěn 

bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 

inklinometrická měření. 

 

Obr. 34a: Deformace podzemních stěn 

4 bez intergranulárního přetvoření, analýzami s

měření. 

 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s parametry z

bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 

Deformace podzemních stěn předpovídané hypoplastickým modelem s

4 bez intergranulárního přetvoření, analýzami s různým stupněm překonsolidace a inklinometrická 
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parametry z tabulky 4 

bez intergranulárního přetvoření, analýzami se zvýšeným či sníženým úhlem vnitřního tření a 
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4 Výsledky numerických analýz 

Cílem této studie bylo dosažení co nejlepší shody výsledků analýz s inklinometrickými měřeními 

získanými při výstavbě stavební jámy Nicoll Highway. Předpokládalo se, že hypoplastický model pro 

jemnozrnné zeminy dokáže lépe vystihnout skutečné chování zemin během hloubení stavební jámy a 

následném kolapsu na rozdíl od běžně používaného Mohr-Coulombova materiálového modelu. Tento 

předpoklad vycházel ze skutečnosti, že Mohr-Coulombův materiálový model, na rozdíl od 

hypoplastického modelu, není schopný predikovat nelinearitu v oboru malých přetvoření, závislost 

tuhosti na napětí, vliv pórovitosti, kritické stavy či paměť na předchozí deformaci (Mašín, 2014b).  

Z řady analýz kolapsu Nicoll Highway, ve kterých byl použit Mohr-Coulombův materiálový model pro 

simulování chování horních a spodních marinních jílů, byl vybrán Gensův model (2005). S tímto 

modelem a inklinometrickými měřeními bylo srovnáváno několik analýz, ve kterých byl pro simulaci 

chování horních a spodních marinních jílů použit hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy. Tyto 

analýzy jsou detailněji popsány v kapitole s číslem 3.2. Žádná z těchto simulací přesně nevystihuje 

chování podzemních stěn stavební jámy. Ve většině z nich dochází k nadhodnocení deformací zvláště 

pro jižní podzemní stěnu. Deformace severní podzemní stěny jsou naopak v pozdějších fázích těžby 

v malých hloubkách pod povrchem podhodnoceny. 

Mé analýzy tedy neprokázaly výhodu v použití hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy 

místo Mohr-Coulombova modelu. 

5 Diskuze 

Na základě několika posledních analýz, ve kterých byl měněn úhel vnitřního tření a místo čísla 

pórovitosti byl použit stupeň překonsolidace, se zdá, že výsledky simulací jsou ovlivněny spíše 

pevností zeminy než nelinearitou její tuhosti. Zvláště snížení úhlu vnitřního tření či zvýšení stupně 

překonsolidace má velký vliv na vrcholovou pevnost a značně ovlivňuje velikost předpovídaných 

deformací. Podobnost předpovědí hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy s předpověďmi 

Mohr-Coulombova modelu je tedy nejspíše dána tím, že Matsuoka-Nakai obálka pevnosti, která je 

používána hypoplastickým modelem, je velmi podobná Mohr-Coulombově obálce pevnosti. Z těchto 

výsledků lze předpokládat, že hypoplastický model by vedl k lepším předpovědím, pokud by byl 

upraven tak, že by přesněji předpovídal pevnost zeminy. 
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6 Závěr 

V roce 2004 došlo na jihovýchodě singapurského ostrova ke kolapsu stavební jámy a přilehlé dálnice 

Nicoll Highway. Tato katastrofa si vyžádala čtyři oběti na životech zaměstnanců stavební společnosti a 

mnoho času a nákladů na nápravu škod. Hlavními příčinami kolapsu bylo použití Mohr-Coulombova 

materiálového modelu spolu s efektivními parametry smykové pevnosti pro návrhové parametry 

dočasného pažícího systému. Tím došlo k nadhodnocení nedrénované pevnosti hlavních vrstev 

profilu, kterými byly horní a spodní marinní jíly. Dalším závažným nedostatkem projektu bylo 

poddimenzování spojení rozpěr s roznášecími průvlaky. Toto spojení selhalo v deváté úrovni rozpěr, 

zatímco se odstraňovala horní deska z tryskové injektáže a měla být instalována desátá úroveň 

rozpěr. Zbytek pažícího systému nebyl schopen provést přerozdělení napětí a zkolaboval. 

V této práci byla provedena analýza kolapsu stavební jámy Nicoll Highway pomocí hypoplastického 

modelu pro jemnozrnné zeminy. Nejprve bylo kalibrováno pět základních parametrů tohoto modelu, 

kterými jsou φφφφc, λλλλ*, κκκκ*, N a νννν. K jejich kalibraci byly použity digitalizované a upravené grafy ze zkoušek 

Corrala s Whittlem (2010) a samotná kalibrace parametrů κκκκ* a νννν byla provedena pomocí single 

element programu s názvem Triax. Poté byly kalibrovány na základě zkoušek Tinga (2002) parametry 

pro koncept intergranulárního přetvoření, díky němuž dokáže hypoplastický model předpovídat 

chování i při malých a velmi malých přetvořeních. Parametry, které je nutné zadat kvůli tomuto 

konceptu jsou R, mR, mT, ββββr a χχχχ. Následně se přistoupilo k opravě předchozí sady parametrů pro 

hypoplastický model z důvodů, že by jinak parametry pro intergranulární přetvoření nešly správně 

kalibrovat. 

V dalším kroku se přistoupilo k simulaci chování stavební jámy v programu Plaxis 2D 2012 verze 

classic. Geometrie modelu spolu s nastavením většiny materiálů i většiny kalkulačních fází byla 

převzata z modelu Gense (2005). Hypoplastický model se použil pro vrstvy horních a spodních 

marinních jílů. Provedeny byly simulace s hypoplastickým modelem s konceptem intergranulárního 

přetvoření i bez něj. Výsledné předpovědi pro chování podzemních stěn byly vždy srovnávány 

s inklinometrickým měřením a s Gensovým modelem (2005), ve kterém byl použit Mohr-Coulombův 

materiálový model. Jelikož výsledky těchto simulací nepředpovídaly žádné zlepšení v predikcích 

oproti Gensovu modelu (2005), provedlo se ještě několik simulací, ve kterých byly měněny parametry 

tuhosti nebo pevnosti. Ani u těchto analýz se nedá říci, že by věrně predikovaly chování podzemních 

stěn měřené inklinometry. Zdá se ale, že výsledky simulací jsou ovlivněny spíše pevností než 

nelinearitou tuhosti. Lze usuzovat, že by hypoplastický model vedl k lepším předpovědím v případě 

jeho úpravy pro popis pevnosti měkkých jílů. 
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