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ZEM
MNÍ TLA
AKY
Zatížen
ní – zemníí tlaky (vše
eobecně)
(1) Zem
mní tlak se počítá
p
podlee ČSN EN 11997-1 a jejjí přílohy C,
C nebo podl
dle ustanoveení v této
kapitolee.
(2) Veliikost a rozddělení zemníího tlaku naa stavební konstrukce se stanoví:


ppočetně nebbo graficky na základě vyšetření mezní
m
rovno
ováhy,



nnumerickým
m modelovááním,



eexperimentálně.

(3) Poččetně nebo graficky na základě vvyšetření mezní
m
rovno
ováhy se sttanoví zem
mní tlaky
s využittím klasickkých postup
pů (Coulom
mb, Rankinee, Caquot-K
Kérisel a jiiné). Tyto postupy
umožňuují stanovit mezní hod
dnoty zemníích tlaků na základě znalosti
z
smyykových paarametrů
zeminy a předpokláádaného způ
ůsobu a vellikosti přetv
voření staveb
bní konstruk
ukce.
(4) Num
merickým modelováním
m
m se stanovví zemní tlak
ky zejména s využitím metody ko
onečných
prvků nnebo hraničnních prvků popř.
p
metoddy „závislýcch tlaků“.
(5) Expperimentálněě se stanovíí zemní tlakky s využitíím buď výssledků laborratorních měření
m
na
modelecch z ekvivaalentních maateriálů konnstruovanýcch na záklaadě teorie fyyzikální podobnosti
nebo výýsledků přím
mých měřen
ní na konstruukcích „in situ“.
s
Druhy
 tlak v klidu S r
 aktivvní zemní tlaak Sa
 pasivvní odpor S p

Obr. 1. Druhy zemních tlaků
a) tlak ze
eminy v klidu
u, b) aktivní zemní
z
tlak, cc) pasivní zem
mní odpor, d) závislost veelikosti zemn
ního tlaku
od d
deformace stěny

Princip určování: teeorie mezníí rovnováhyy, rovinná úloha, předpoklad rovinnných
kluzných ploch
p
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Obr. 2. Ran
nkinův stav m
mezní rovnov
váhy v soudrržné zemině
a) Mohro
ovo zobrazen
ní, b) aktivní tlak, c) pasiv
vní odpor

x z K

Obr. 3. Označe
ení při výpočttu zemních tllaků
a) orientacce úhlů, b) pů
ůsobení zem ního tlaku, c)
c působení zemního
z
tlakuu při

 0

Zemní tlak v klid
du, aktivníí zemní tla
ak a pasívní zemní tlak
t
k
zzávisí na vlastnostech zeminy,
z
na druhu konsstrukce a
(1)Velikkost zemníhho tlaku na konstrukci
jejím ulložení v zem
mině.
(2) Zem
mní tlak můůže nabývatt jakýchkol i hodnot mezi
m
aktivním
m a pasívnním zemním
m tlakem
v závisllosti na velikkosti přetvo
oření a přem
místění konsstrukce nebo
o její části ((obr. 4).


ppři velmi malých (p
prakticky zzanedbatelný
ých) přemístěních jee zemina převážně
p
v pružném stavu a zemní tlak v klidu nabý
ývá hodnot z intervaluu (σ0;a; σ0;p), uvnitř
kkterého ležíí počáteční (výchozí) ttlak v klidu (překonsolidované) zeeminy v přirrozeném
uuložení, alee také např. boční tlakk odpovídajjící hydrosttatickému sstavu napjattosti, při
kkterém jsouu konsolidov
vány vzorkyy v trojosém
m smykovém
m přístroji.



ppři větším ústupu kon
nstrukce přřed tlakem zeminy naabývají posstupně na významu
v
pplastické (nevratné)
(
složky přeetvoření a zemní tlak
k nabývá hodnot zv
výšeného
aaktivního tllaku až nako
onec mezní (nejmenší) hodnoty ak
ktivního zem
mního tlaku
u σ0;a.
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ppři větším zatlačení konstrukce ddo zeminy nabývají po
ostupně na významu plastické
p
((nevratné) složky
s
přetv
voření a zem
mní tlak nab
bývá hodno
ot sníženéhoo pasívního tlaku až
nnakonec meezní (největtší) hodnotyy pasívního zemního tlaaku σ0;p.

(3) Při sstanovení zeemního tlak
ku na konstrrukci je třeb
ba posoudit jeho
j
možnoou změnu s časem.
(4) Zem
mní tlak zem
min nesoudrržných neboo soudržnýcch propustn
ných, nasyceených vodo
ou, se při
vyšetřenní na záklaadě mezní rovnováhy
r
vypočte jak
ko součet tlaků
t
zeminny o objem
mové tíze
zeminy pod vodouu γsu, ovlivn
něné případdně proudo
ovým tlakem
m, a tlaku vody v pórrech. Při
stanovení zemního tlaku se vy
ychází z efekktivních parrametrů smy
ykové pevnnosti zeminy
y.
(5) Je-lii zamezenoo proudění vody
v
pod kkonstrukcí, působí na konstrukci
k
vvedle tlaku
u zeminy
hydrostaatický tlak vody.
v

Obr. 4
4. Průběh ho
odnot zemníh
ho tlaku v zá
ávislosti na přemístění ko
onstrukce a jeeho zjednodušené
ální schéma (vpravo)
polygoná

(6) Je-lii umožněnoo proudění vody pod kkonstrukcí, působí na konstrukci
k
vedle tlaku
u zeminy
ovlivněnné proudovvým tlakem hydrostaticcký tlak vody, který see rovná hyddrostatickém
mu tlaku
vody v klidu zmennšenému o ztráty tlaku
ku při proud
dění. Rozděělení hydroostatického přetlaku
vody see stanoví z proudové
p
síttě nebo se ppřibližně uvaažuje podle obrázku 133.
mního tlaku
u v oblasti ssestupného proudění
p
see zavede objjemová tíhaa zeminy
(7) Při výpočtu zem
hodnotoou γ = γsu + Δγ a v oblaasti vzestuppného proud
dění γ = γsu – Δγ. Změnna Δγ objem
mové tíhy
zeminy γsu se můžee určit pro přibližné
p
řeššení ve stejn
norodé zemiině ze vzorcce:

   w

hw
,
d d  2d u

kde je hw rozdíl hladin
h
před
d a za konsstrukcí, dd (du) délka průsakové dráhy vod
dy podél
konstrukkce v sestuppném (vzesttupném) prooudění.
(8) Zem
mní tlak nassycené soud
držné plastiické nekonssolidované zeminy se vypočte s použitím
p
totálníchh parametrůů smykové pevnosti zeeminy a s použitím
p
ob
bjemové tíhhy nasycenéé zeminy
γsat. V toomto případdě se samostatný tlak vvody na kon
nstrukci neuv
važuje.
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AKTIV
VNÍ ZEMNÍÍ TLAK
Aktivní zemní tlakk je nejnižší hodnota boočního tlaku
u zeminy naa konstrukcii, která před
d tlakem
zeminy ustupuje. Aktivní
A
tlak
k působí přii dosažení vrcholových
v
h parametrůů smykové pevnosti
zeminy na smykovvé ploše poh
hybujícího sse zemního tělesa. S rů
ůstem deform
mace může u zemin
s dilatanntním chovváním doch
házet k pokklesu param
metrů smykové pevnnosti z vrch
holových
hodnot k reziduálnním a v důsledku tohoo k zvyšov
vání velikosti (aktivníího) bočníh
ho tlaku.
Po zastaavení pohybbu „aktivníh
ho“ klínu zzeminy můžže s časem narůstat booční tlak v důsledku
d
reologicckých proceesů v zemin
ně. Použití aaktivního tlaku bez jeh
ho redukce ppříslušnými dílčími
součinitteli spolehliivosti dle ČS
SN EN 19997-1 se proto
o nedoporuččuje.

a) v nessoudržných zeminách
součinittel aktivníhoo zemního tlaku:
t
pokud     0 a tření = 0 pak:
p

K a  f  ,  ,  , 



Ka  tg 2  45  

2

2
 - bez
b suspenzze
3
1
1
     - se susspenzí
3
2
1
    0 - štětovniice a asfaltoové povrchyy
3

tření:  

Při stanovení velikosti třecího úhlu δ mussí být vzaty v úvahu:


kkvalita úpraavy rubu ko
onstrukce – ttgδ nesmí překročit
p
sou
učinitel třenní rubu konsstrukce,



pprincipy mechaniky
m
zemin
z
– veelikost úhlu
u tření na obecné rovvině je dán
na jejím
oodklonem od
o smykovéé plochy (hhlavní rovin
ny). Předpok
klad δ = φ by např. zn
namenal,
žže smykováá plocha sv
vírá s rubem
m konstrukcce úhel 90°-- φ, tj. v příípadě svisléého rubu
kkonstrukce stabilní sklon φ od voddorovné,



nnezbytnost splnění so
oučtové poodmínky ro
ovnováhy ve
v svislém směru – zejména
v případě kotvených
k
pažicích
p
konnstrukcí, zaatížených jižž svislými ssložkami ko
otevních
ssil a s relattivně malou
u velikostí horizontáln
ní i vertikáální složky pasivního odporu,
m
může být mezní
m
hodno
ota tření na „„aktivním“ rubu konstrrukce výrazzně omezenaa.

Obr. 5. Vliv přitížen
ní povrchu na
a velikost ho
orizontální slo
ožky aktivníhho tlaku
a) rovnoměrrné zatížení povrchu,
p
b) p
přímkové zattížení, c) rovn
noměrné pássové zatížen
ní
Přednášky
ky pro studenty bylyy vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geeotechnika“ financo
ovaného z prostředkků EU a státního rozzpočtu ČR.

-4-

Inovace stuudijního oboru Geotechnika
G
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/2
28.0009

vliv vozzidel - obr.55. a)
přímkovvé zatížení - obr.5. b) - min 0,6 m od rubu
rovnom
měrné pásovéé zatížení - obr.5. c)
minách
b) v souudržných zem
případyy zemin půsoobících na konstrukci:
k
 částeečně sycenáá -  ef , cef , rovinná
r
kluzzná plocha

 nasyccená -  u , cu , zakřivenná plocha
 po skkončení konnsolidace -  u , cu ,
 překoonsolidovanná -  r , cr ,
Přibližnné řešení: roovinná ploch
ha se skloneem 45 


2

Obr.
O 6. Aktiv ní tlak v soud
držné zemině
a) znázorrnění udržovvací výšky, b) vliv přitížen
ní povrchu

vodorovvné napětí  a
udržovaací výška (vve které nepů
ůsobí napěttí) hca 

2c



Kp

Vliv rovvnoměrnéhoo zatížení ob
br. 6. b) S a 1 , S a 2

PASIV
VNÍ ZEMN
NÍ ODPOR
Pasívní zemní tlakk je nejvyšší hodnota bbočního tlak
ku zeminy na
n konstrukkci, která jee tlačena
proti zeemině. Pasíívní tlak pů
ůsobí při ddosažení vrrcholových parametrů smykové pevnosti
zeminy na smykoové ploše pohybujícíhho se zem
mního tělesaa. S růstem
m deformacce může
v zeminnách s dilatantním ch
hováním ddocházet k poklesu parametrů
p
smykové pevnosti
z vrchollových hoddnot k rezid
duálním a v důsledku
u toho k sn
nižování veelikosti (paasívního)
bočníhoo tlaku. Po zastavení
z
po
ohybu „pasíívního“ klín
nu zeminy může
m
s časeem klesat bo
oční tlak
v důsleddku reologických procesů v zeminně. Přemístění konstru
ukce nutná k mobilizacci plného
pasívníhho tlaku jssou při tom
m relativně velká. Po
oužití pasív
vního tlaku bez jeho redukce
příslušnnými dílčími součinitelii spolehlivoosti dle ČSN
N EN 1997-1 se proto nnedoporučujje.
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Při stannovení pasívvního zemníího tlaku see převážně vychází
v
ze zakřivených
z
h smykovýcch ploch.
Řeší se podle ČSN EN 1997-1
1, příloha C .
Předpokklad rovinnýých smykov
vých ploch lze použít u nesoudržžných zeminn, pokud třeení mezi
zeminouu a rubem konstrukce
k
lze
l zanedbaat, tj. při hlaadkých rubo
ových plochhách a pro přibližné
p
výpočtyy.

a) v nessoudržných zeminách
součinittel pasivního odporu:

K p  f  ,  ,  ,   

pokud     0 a tření = 0 pak:
p

1
Ka



K p  tg 2  45  

2

tření  - stejné jakko u aktivníh
ho tlaku, alee záporné zn
naménko

Obr. 7. S
Stanovení pa
asivního odpo
oru zeminy zza předpokla
adu rovinných
h kluzných pploch a rovno
oměrného
zatížení

rovnom
měrné zatíženní: a) horizo
ontální složkka S p1
b) pasiv
vní odpor saamotné zem
miny S p 2
b) v souudržných zem
minách
Rankin  p

Ob
br. 8. Pasivníí odpory v so
oudržné zem
mině
a) nezatížený povrcch území, b) vliv
v přitížení povrchu
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na povrchu působí odpor 2c K p
náhradnní výška (úččinek myšlen
né vrstvy) hcp 

2c

Ka



výslednný horizontáální odpor S p = součet ploch obrazzců
Vliv rovvnoměrnéhoo zatížení ob
br.8. b) S p  S p1  S p2 , zatížení nahradíme
n
vvrstvou hn a
vypočteeme hcp

VLIV VRSTEV
VNATOST
TI PROST
TŘEDÍ
a) buď ssoudržné neebo nesoudrržné zeminyy

 , c, 

∑
∑

∑

∑

∑

∑

Obr. 9. Zje
ednodušení vvrstevnatého
o prostředí na izotropní

b) střídáání soudržnných a nesou
udržný zemiin

Ob
br. 10. Přibliž
žné řešení ze
emních tlaků
ů ve vrstevna
atých zemináách

Dvě situuace: obr.10. a) b) sou
udržná v naddloží nesoud
držné
 1h1 za hn
T
Tlak - hca ; h1  hca ; náhrada
n
O
Odpor - hccp ; h1  hcp ; náhrada

 1h1

za

hn
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obr.10. c) d) neesoudržná v nadloží soudržné
Tlak půůsobí od povvrchu a udržžovací výškku hca odeččítáme

ZEMN
NÍ TLAK V KLIDU
U
Zemní tlak v kliddu σ0 půso
obící na ssvislý rub konstrukcee v hloubcee z pod po
ovrchem
vodorovvného terénu se vypočtte ze vzorcee:

 0   z K 0 OCR ,
kde OC
CR je poměrr překonsoliidačního naapětí, kterým
m byla zemiina konsoliddována v minulosti,
m
k současnému svisslému napěětí v hloubcce z a součinitel zem
mního tlakuu v klidu normálně
n
konsoliddované zem
miny K0 se vypočte
v
ze vvzorce:


oobecně pro všechny drruhy zemin: K 0 


1 

,

ppro nesoudrržné zeminy
y: K 0  1  ssin   (Jáky
y).




V
Vzorec s pooužitím OCR
R vyjadřujee velikost po
očátečního (výchozího)
(
) tlaku v kliidu před
započettím stavebníích prací. Tu
uto hodnotuu je však ob
btížné stanov
vit, zejménaa kvůli souččiniteli
OCR. V
Všechna příppadná měřen
ní, ať již naa laboratorníích vzorcích
h nebo „in ssitu“, jsou
prováděěna v zeminně víceméněě narušené oodběrem vzo
orků, vrtáníím nebo zatltlačováním
měřicíchh sond. Tatoo počáteční napjatost v klidu budee navíc naru
ušena při výýstavbě opěttných
konstrukkcí (ražení štětovnic, hloubení
h
výkkopů, vrtáníí pilot, pažeení jílovýmii suspenzem
mi, tlak
čerstvéhho betonu a podobně). Znalost tohhoto počáteččního tlaku v klidu má vvýznam přeedevším
v numerrických mettodách řešen
ní (metody konečných nebo hraniččních prvkůů a „závislých
tlaků“). V analytickkých metod
dách, kterým
mi se tato no
orma zabýváá, jde předeevším o stan
novení
mezníchh hodnot tlaaku v klidu, kdy zeminaa opouští ob
blast převažžujícího elasstického přeetváření
a pružnoo-plastické deformace začínají býtt prakticky významné.
(3) Mezzní hodnotyy zemního tlaku
t
v klidu
du budou dáále nazýván
ny „aktivní zzemní tlak v klidu“
(nejnižšší hodnota) a „pasívní zemní tlakk v klidu“ (nejvyšší ho
odnota) jakoo analogie mezních
hodnot zzemních tlaaků – aktivn
ního a pasívn
vního.
(4) Zatíímco mezní hodnoty aktivního
a
a pasívního zemního tlaku jsou hhodnoty exttrémní a
uplatňujjí se předeevším v meezním stavuu únosnostti, proto musí
m
být zaabezpečeny dílčími
součinitteli spolehliivosti dle po
ožadavků Č
ČSN EN 199
97-1, v případě zemnícch tlaků v kllidu není
tento prroblém jednnoznačně řeššitelný.
(5) Za ssprávné a beezpečné stan
novení charrakteristik zemin
z
pro vý
ýpočty tlakůů v klidu zo
odpovídá
navrhovvatel konstruukce, který musí zvážiit význam posouzení
p
mezního
m
stavvu použiteln
nosti pro
řešené kkonstrukce:


JJe-li posouuzení mezníího stavu ppoužitelnosti méně výzznamné, koonstrukce ov
vlivněné
ddeformacem
mi zadržovaané zeminyy nejsou naa sedání přříliš citlivé,, je možno
o počítat
zzemní tlakyy v klidu z charakterist
c
tických hod
dnot. Tím see vypočtenéé deformacee přiblíží
ppravděpodoobným prům
měrným a v případě zhoršených
z
vlastností skutečných
h zemin
ddojde pouzze k větším
m deformaccím, než byly
b
vypočttené, což vvšak na deeformace
nnecitlivým konstrukcím
m příliš neuuškodí.



V případě konstrukcí citlivých nna rozdíly sedání v dosahu
d
defo
formací zad
držované
zzeminy (kannalizace, vo
odovod, plyynovod, bočční podchyccování budoov...), kdy může
m
být
m
mezní stavv použitelnosti rozhhodující, jee třeba zajistit spoolehlivost dosažení
d
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ppožadovanýých mezních deform
mací konstrrukce i v případě
p
(lookálního) zhoršení
pparametrů skutečnýcch zeminn na sttaveništi proti
p
hoddnotám ty
ypickým
((charakterisstickým), a to nejen parrametrů smy
ykové pevn
nosti, ale i ddeformačnícch.
Tato prooblematika nabývá na významu zzejména v souvislosti s charakterisstickými ho
odnotami
paramettrů zemin dle
d ČSN EN
N 1997-1, kkteré nejsou
u pro běžnéé případy eexaktně deffinovány
(obezřettný odhad). Pouze přři statistickéém zpracov
vání podklaadů se píšee o pětipro
ocentním
kvantiluu horších výsledků
v
než
n charaktteristické hodnoty.
h
To
o by v Gaaussově normálním
rozdělenní pravděpoodobnosti znamenalo
z
rrozdíl cca 1,645 směrrodatné odcchylky od mediánu.
m
V geoteechnické praaxi se však prosazuje
p
cchápání charrakteristickéé hodnoty ddefinované rozdílem
r
cca 0,5 směrodatné odchylky
y od mediánnu (i menšíím), tj. prav
vděpodobnoost výskytu
u horších
výsledkků než charaakteristické cca 31 % (ii více). To je proti 5 % značné zhooršení spoleehlivosti.

 x   or  K r
odvozenní - Hookůvv zákon:

x 

 x ;  x ; Kr





1
 x    z   y   0
E

výslednnice tlaku zeeminy (půso
obí v dolní ttřetině výšk
ky): S r 

1
  h 2  Kr
2

Obr. 11 . Tlak zemin
ny v klidu
a) přitíže
ení pásovým
m zatížením, b)
b nepoddajn
né rozepřeníí v úrovni dna
a, c) poddajnné vetknutí pod
p dnem

pásové obr.10. a):  r 

fa



2  sin 2 2  sin 2 1 

rovnom
měrné obr.100. b): konstaantní přírůsttek f  K r a aktivní tlak
k lineárně sttoupá

TLAK
K ZEMINY
Y NA PAŽ
ŽENÍ
velikostt a rozdělenní ovlivňuje::
 vlasttnosti zeminn
 výškka konstrukcce resp. hlouubka jámy
 tuhosst konstrukcce
 staveební postupyy a rychlostt
Přednášky
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Účinky rozepření konstrukce
k
obr.12.
o
a), bb)

Obr. 12. T
Tlak zeminy na pažení
a) jedno
oduše rozepřřená konstruk
kce, b) vícen
násobně roze
epřená konsttrukce, c) zattěžovací obrrazec pro
ne
esoudržné zeminy, d) za
atěžovací obrrazec pro sou
udržné zemi ny

obr.11. c) Nesoudržžné
největšíí složka  a  0,6    h  K a
S a  plocha ABCDE
výslednná síla
1
tření    přidááme AEE´
3
u kyprýých ( I D  0,33 ) přidám
me CC´D
obr.11. d) Soudržné




největšíí složka  a    h  2c  tg  45 
výslednná síla



2

S a  plocha ABCD

pokud I c  0,75 přidáme
p
BCC
C´

ÚČINE
EK VODY
Y NA ZAT
TÍŽENÍ
 změnna vlastnosttí (při změnách hladinyy)
 hydroostatický tlaak na stěny
 prouddový tlak (oodlišení směěru prouděnní)
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 změnna objemové hmotnostii

Obr.. 13. Účinek podzemní vo
ody na konsttrukci
a) stěna
a vázaná do nepropustné
ého podloží, b) obtékání dolního koncce stěny

obr.12. a): lichoběžžník

1
 w  d w2
2
  w  dw  h

S w1 
S w2

1
 w  d w2
2
1
  w  dw  h
2

S w1 

obr.12. b): proudí voda
v
S w2

prouudový tlak: rubová stran
ana - sestupn
ně (na straně aktivního tlaku)

 su ,a   suu  i   w

i

dw
d w  2h

lícová stranna - vzestup
pně (na stran
ně pasivníhho odporu):

 su ,a   suu  i   w
Podmínnka stability: ikrit 

 su
 1 , pro be zpečnost i  1  h  0,5d w
w
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