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Šmyková pevnosť tesniaceho jadra zemnej hrádze Liptovská Mara 
PAVOL MAHUT 

Resistance au cisaillement du noyau ďétanchéité du barrage en terre 
de Liptovská Mara 

En faisant la recherche géologique de ľingénieur pour la construction du barrage de Liptov
ská Mara on a gagné des données suffisantes pour determiner la resistance de terre du noyau 
ďétanchéité. Cette resistance était exprimée en tensions effectives et totales. Les résultats 
obtenus par les travaux de laboratoíre pour la determination de la resistance de ce noyau 
s'accordent avec ceux qui avaient étés obtenus pendant les essais du traitement métallurgique, 
executes pour la construction du barrage en terre de Liptovská Mara. La hauteur du barrage 
atteint 45 m ayant un noyau ďétanchéité moyen. 

Úvod 

Úloha posúdiť stabilitu násypov je rovnako stará akc stavebníctvo a jednako, 
až do začiatku rozvoja mechaniky zemín, zostávalo riešenie stability svahov na 
empirickej úrovni. Fri dnešnom pokroku mechaniky zemín je možné stabilitu 
násypov posúdiť s dostatočnou presnosťou bud metódou efektívnych napätí, 
alebo metódou totálnych napätí. V metóde efektívnych napätí sa šmyková pevnosť 
vyjadruje v efektívnych napätiach a v metóde totálnych napäti sa laboratórne 
skúšky urobia tak, aby podmienky pri skúške boli podobné podmienkam v sa
motnej hrádzi, pričom šmyková pevnosť sa vyjadrí v totálnych napätiach bez 
merania pórových tlakov a predpokladá sa, že pérové tlaky, ktoré vzniknú vo 
vzorke pri skúške, sú rovnaké ako tlaky, ktoré by sa vyvinuli v hrádzi pri 
porušení. 

V rámci inžinierskogeologického prieskumu pre vodné dielo Liptovská Mara 
získali sme dostatočne množstvo podkladov pre bezpečné vyriešenie stability 
zemnej hrádze. O tom hovcíme v článku so zameraním m pevnosť a to z hľa
diska najnovších teoretických poznatkov na túto problematiku. 

Pevnosť zemín 

Ako pri iných stavebných hmotách, z ktorých sa budujú nosné časti stavebných 
konštrukcií, tak i pri zeminách je pevnosť najdôležitejšou vlastnosťou. Zložité 
i rôznorodé spojenie a spolupôsobenie čiastočiek zeminy je jednou z najobťaž
nejších úloh mechaniky zemín, pričom niektoré otázky nie sú doteraz uspokojivo 
doriešené. 

Pri otázkach pevnosti zemín máme predovšetkým na pamäti pevnosť v šmyku, 
pretože zemné telesá sú tak usporiadané a namáhané, že sa ponajviac porušujú 
šmykom. Pri namáhaní zemín šmykom sa mení objem pórov — čomu kladie 
odpor voda a vzduch v póroch — a preto v nich vzniká tlak (kladný alebo 
záporný), ktorý nezanikne, kým sa prúdením objem vzduchu a vody neprispô
sobí stlačenému objemu pórov. 

Pevnosť väzných materiálov je všeobecne funkciou časového rozvoja napätosti 
a pretvárania. ílovité zeminy, ktoré patria do skupiny väznoplastických materiá
lov, treba pri analýze pevnostných vlastností klasifikovať ako štruktúrne viacfá
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zové sústavy. Štruktúrnosť a viacfázovosť ílovitých zemín si vyžaduje, aby sa 
bral zreteľ pri sledovaní ich pevnostných vlastností, predovšetkým na dva naj
dôležitejšie prejavy štruktúrnosti a viacfázovosti, a to: na dilatanciu a na rozde
lenie totálnej napätosti na napätosť fázy, t. j . na napätosť efektívnu a na 
napätosť neutrálnu. Preto úvahy spojené s otázkami pevnosti zemín predpokla
dajú štúdium dvoch javov, a to priebeh zmien napätosti pri namáhaní zeminy 
a ich vplyv na vývoj tlaku vzduchu a vody v póroch (5). 

Podľa toho sa rozoznáva: 
— Prípad úplnej konsolidácie, keď sa namáhanie zeminy zväčšuje tak pomaly, 

že nevznikne nijaký tlak vo vzduchu alebo tlak vody v póroch. Takémuto skú
šaniu zemín sa potom skrátene hovorí „konsolidované skúšky" a ich výsledkom 
je konsolidovaná pevnosť. Tento stav vznikne vtedy, ker? v zemnom masíve, 
v priebehu konsolidácie, dochádza k postupnému zmenšovaniu prírastku neutrál
neho napätia, ktoré vzniklo zmenou totálneho napätia pri priťažení a pre dilatan
ciu. Po ukončení primárnej zložky konsolidácie prebieha dalšie pretváranie v zem
nom masíve a to prakticky v podmienkach konštantného efektívneho napätia, 
ktorého modelovým ekvivalentom sú, v laboratórnych podmienkach, úplne od
vodnené skúšky. 

— Prípad, ked všetky namáhania — včítane počiatočných stavov aj pomerne 
malej napätosti, ďalej namáhania zväčšujúce všestranný tlak, ako aj tangenciálne 
napätia — sú vyvodené tak rýchlo, že konsolidácia je prakticky nepatrná. Pri 
skúšaní zemín sa potom hovorí o rýchlych alebo nekonsolidovaných skúškach 
a výsledkom je nekonsolidovaná pevnosť. Tento stav je typický pre obdobie 
výstavby hrádze, ked je pre stabilitu rozhodujúca šmyková pevnosť, ktorá zod
povedá začiatočným neodvodneným podmienkam pretvárania Pri piesčitých a štr
kovitých zeminách, kde piesčité alebo štrkové zrná tvoria spojitú nosnú kostru 
zeminy, nedochádza k zníženiu pevnosti v čase. Pri ílovitých zeminách však ne
konsolidovaná pevnosť sa s časom znižuje. 

— Prípad, keď normálne napätie pôsobí tak dlho, že sa zemina skonsoliduje, 
ale zmeny napätia zapríčiňujú porušenie, teda zmeny napätia súvisiace so vzras
tom tangenciälnych napätí, prebehnú však pomerne rýchlo (napr. zmenou úrovne 
hladiny vody na návodnej strane zemnej hrádze). Pri skúšaní zemín sa potom 
skrátene hovorí o konsolidovaných — neodvodnených skúškach. Pri hľadaní 
súvislosti medzi veľkosťou tlaku vzduchu a vody v póroch a namáhaním treba 
rozoznávať jednoduchší prípad nasýtenej zeminy a prípad, keď je vyplnená len 
časť pórov vzduchom. 

Mechanické vlastnosti ílovitej zeminy menia sa s konsolidáciou, pretože sa 
mení vzdialenosť a v širších medziach napätosti i pevaha väzieb medzi čiastoč
kami. Možno teda povedať, že pri každom stupni namáhania ide vlastne o inú 
hmotu s vlastnosťami meniacimi sa nielen kvantitatívne, ale i kvalitatívne. Táto 
premenlivosť spôsobuje, že otázky pevnosti ílovitých zemín sú mimoriadne zlo
žité. 

ílovité zeminy sa vyznačujú tým, že dlhodobá pevnosť je menšia ako pri krát
kodobom skúšaní. V teoretickej mechanike zemín i v stavebnej praxi sa z praktic
kých dôvodov rozumie maximálna odolnosť zeminy pri skúške, ktorá trvá asi 10 
minút a vplyvy času sa zavádzajú ako korekcie výsledkov. Lenže šmykové skúšky 
s úplnou konsolidáciou trvajú napr. 15 hodín a tu sa už prejavujú i reologické 
vplyvy, ktoré nie je lahko oddeliť od konsolidačných vplyvov. Preto je potrebné 
úlohy vždy pretvoriť na typické a pojmové pomerne jasné základné schémy. 
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Pevnosť pri ílovitých zeminách je maximálna odolnosť ílov z<p. V tejto otázke 
stále trvajú nejasnosti, pretože parametre pevnosti zistené úplne konsolidovanými 
skúškami nemali by sa líšiť od parametrov zistených nekonsolidovanými skúš
kami, ak sa prepočítajú výsledky na efektívne napätie o' = a-yi. Ukazuje sa 

však, že táto zhoda platí, ak sa pokladá za medzu pevnosti — - pri triaxiálnej 

skúške stav, ked—y je maximálne, čo sa zďaleka nezhoduje so stavom (01 — 
03 

ffj/max.) (4). Je zrejmé, že fyzikálny výklad pevnosti ílu nie je dosial dokonalý. 

Konsolidovaná pevnosť zisťovaná v čelusťovom šmykovom prístroji 

Laboratórne skúšky uskutočňované v čeľusťovom šmykovom prístroji sú vlast
ne skúšky s deformačným prejavom, ktoré sa podobajú jednoduchému šmyku. 
Od neho sa odlišujú však hlavne tým, že vzdialenosť čeľustí sa pri skúške 
mení, a to podľa toho, ako sa mení objem horniny. Týmto skúškam sa pripisuje 
niekoľko nedostatkov, predovšetkým, že tu ide o strihovú skúšku. Táto pripo
mienka je oprávnená pri zeminách, v ktorých sa pri šmyku prejavuje kontrak
tancia a to preto, že pri zeminách, pri ktorých sa počas šmyku zväčšuje objem 
(dilantacia) porušenie sa sústreďuje na tenkú zónu. Ďalej sa uvádza, že v če
ľusťových prístrojoch nebolo dosial možné merať tlak vody v póroch (3). Lenže 
to je práve opak, čeľusťový prístroj je dokonalý tým, že sa pri skúške objem 
vzorky mení v smere kolmom k šmykovej ploche, a to priamo proti meranému 
normálnemu napätiu o. Tlak vody teda možno merať priamo počas skúšky a to 
tak, že normálne napätie o Sa prispôsobuje, aby sa objem vzorky nemenil. Vý
hodou týchto prístrojov je skutočnosť, že a\ > a2 > ffj a tiež i to, že sa tu 
neuplatňujú nepriaznivé účinky v zmysle Griffithovej teórie pevnosti. 

Pri čeľusťovej šmykovej skúške je predurčená plocha porušenia. Na začiatku 
skúšky pérový tlak sa rovná nule a zvislé zaťaženie je napätím hlavným. Ak 
začneme nanášať na vodorovnú deliacu rovinu tangenciálne napätie, prestáva byť 
zvislé napätie hlavným a elipsoid totálnych napätí skúšanej zeminy sa nakláňa 
a preťahuje. Zväčšovanie hlavného napätia však nutne vyvoláva zmeny tlaku 
vody v zemine, a teda í pevnosti zeminy na skúšanej vodorovnej šmykovej plo
che, na ktorej je totálne normálne napätie konštantné. Vyhnúť sa vplyvu péro
vého tlaku možno jedine spomalením šmykovej skúšky, aby vznikajúci pórový 
tlak mohol sa znížiť konsolidáciou zeminy na zanedbateľné hodnoty. 

Skúšky sme robili na zhutnených vzorkách hlín a ílovitých hlín zo zemníka 
Sokolče. Ich hlavné charakteristiky sú v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1. 

Hlina ílovitá hlina 
Medza tekutosti COL % 34 42 
Medza plasticity cop % 20 22 
Index plasticity Jp 14 20 
Znak podľa jednotnej medzinárodnej klasifikácie CL CL 
Skemptonov súčiniteľ aktivity 1.0 1,05 
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Skúšky robili sa pri začiatočnej vlhkosti, ktorá sa pohybovala v prevažnej 
miere v medziach co,mi ± 3 %. Pri šmykových skúškach boli vzorky zeminy 
ponorené do vody počas celej skúšky, aby kapilárne tlaky v póroch zeminy 
neovplyvnili výsledky skúšok. Zvislé zaťaženie bolo 0,5; 1,0; 3,0; 4,5 kp/cm. 
Vzorka sa stupňovité priťažovala konštantnou šmykovou silou, pričom nové pri
taženie sa vyvolalo vždy až po skončení deformácií od predchádzajúceho zaťažo
vacieho stupňa. 

Pri skúškach sa merala začiatočná pórovitosť vzorky a registrovala sa zvislá 
deformácia vzorky, šmyková sila a posun v jej smere. 

Pri posunutí (7) hornej čeľuste o určitú hodnotu A l zmenší sa pôvodná 
štvorcová plocha (F) vzorky v mieste ušmyknutia o A Z VF. Niekedy sa počíta 
s touto zmenšenou plochou, alebo sa predpokladá, že plocha počas ušmyknutia 
zostáva konštantná. Rozdiely medzi týmito dvoma predpokladmi vidieť veľmi 
dobre na grafických vyhodnoteniach obr. 1., z ktorých je zrejmé, že ide v pod
state o zanedbá teíné rozdiely. 

Z registrácie zvislej deformácie vzorky nemožno vypočítať pórovitosť v oka
mihu porušenia, pretože nie je známa hrúbka šmykovej zóny. So zväčšujúcou sa 
hrúbkou vzorky možno však usudzovať na nakyprovanie a naopak, ak sa zmen
šuje hrúbka vzorky, potom dochádza k jej zhutňovaniu. Zvislé deformácie vzorky 
sú takto meradlom zmien pórovitosti vzorky. Pretože hrúbka šmykovej zóny 
nie je nezávislá od zvislého zaťaženia vzorky, nemožno takisto vychádzať z pria
mej úmernosti medzi zmenou pórovitosti a výšky vzorky. 

Pri čeľusťových šmykových skúškach meriame deformáciu v dvoch smeroch, 
ktoré sú navzájom kolmé, preto pri skúškach dostávame dva druhy pracovných 
diagramov. Jeden vyjadruje závislosť šmykového napätia od deformácie v smere 
tohto napätia a druhý závislosť šmykového napätia od zvislej deformácie vzorky. 

Na obr. 1 sú uvedené typické pracovné diagramy. Prvý ukazuje pri približne 
rovnakej začiatočnej pórovitosti vplyv zvislého zaťaženia, druhý pri rovnakom 
zvislom zaťažení 1,0 kp/cm2 vplyv rôznej začiatočnej pórovitosti. Pri skúškach 
dochádzalo však k určitým anomáliám; napríklad, pri niektorých vzorkách sa 
zistila väčšia pevnosť vzorky s väčšou začiatočnou pórovitosťou. To poukazuje 
na veľkosť rozptylu, ku ktorému dochádzalo pri skúškach. Tvar pracovného dia
gramu je závislý od začiatočnej pórovitosti, od normálneho zaťaženia a od zrni
tosti zeminy. Deformácie vzoriek v smere šmykovej sily pri zaťažení bezprostredne 
pred porušením rastu s rastúcou začiatočnou pórovitosťou, s rastúcim zvislým 
zaťažením a so zmenšujúcim sa priemerom zŕn. 

Typické pracovné diagramy druhého typu sú na obr. 2; zobrazujú vplyv póro
vitosti a zvislého zaťaženia na zmeny hrúbky vzorky počas skúšky. Výsledky 
skúšok ukazujú, že pečas šmýkania dochádza k zhutňovaniu vzoriek (6). 

Pre vyhodnotenie pevnosti zeminy sa dosiaľ najčastejšie používa Mohrova 
teória porušenia v Coulumbovom tvare. Parametre Coulombovej priamky c' a $>' 
určovali sme s požadovanou pravdepodobnosťou výskytu, a to pomocou maxi
málneho šmykového napätia, ktoré sa dosiahne pri danej skúške. Výsledky skú
šok spracovali sme pcdfa zásad matematickej štatistiky a zistili sme, že konsoli
dovaná pevnosť hliny a ílovitej hliny tesniaceho jadra zemnej hrádze Liptovská 
Mara sa pohybuje vc veľmi blízkych medziach, ako to vidieť i z tabuľky č. 2. 
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prístroji pôvodný elipsoid napätosti s najväčšou zvislou osou sa postupne zväčšuje 
v smere všetkých troch osí a nakláňa sa tak, že jeho najväčšia os zviera s plochou 

zošmyknutia približne uhol (45° — ij-f). Tento zložitý pohyb elipsoidu napä

tosti postupne vedie k priťažovaniu a odľahčovaniu rôznych častí vzorky. Počas 
skúšky nezostáva teda napätosť homogénna, a to môže zhoršiť i homogenitu 
samotnej vzorky. 

n'*3h.l 'kO'it.Skpcm-

Obr. 2. Zmeny pórovitosti ílovitej hliny počas skúšky v dôsledku zvislého zaťaženia. 

Z uvedených dynamických okrajových podmienok mohol sa pri našich skúš
kach uplatniť jedine vplyv stredného hlavného napätia. Ostatné vplyvy treba 
zahrnúť medzi náhodné, ktoré zväčšujú rozptyl výsledkov jednotlivých skúšok. 

Z kinematických okrajových podmienok uplatnil sa vplyv translačného šmý
kania vzorky v šmykovom prístroji. Šmykovitý prístroj sa snaží zošmyknúť vzor
ku po predurčenej rovine malej hrúbky. Táto podmienka zvyšuje šmykovú 
pevnosť zeminy, preto i zväčšenie šmykovej pevnosti nastáva pri zhutnenejších 
a hrubších zeminách, nakoíko menej zhutnené zeminy umožňujú ľahšie premies
ťovanie zŕn. 

R. H. R o s c o e dokázal, že v súdržných zeminách deformácie vzorky v smere 
šmykovej sily od stredu vzorky postupne narastajú k jej okrajom, čiže defor
mácie v okolí šmykovej plochy sú v šmykovom prístroji progresívne. Pretože 
šmykové napätie je úmerné deformácii, vyplýva z toho nerovnomernosť šmyko
vého napätia, a i nameraná šmyková pevnosť v šmykovom prístroji je menšia 
ako v skutočnosti. Čiastočné vylúčenie vplyvu okrajových podmienok pri šmyko
vých skúškach je kompenzované vhodným použitím výsledkov pri praktických 
úlohách, a to hlavne pre úlohy rovinnej deformácie. 

Nekonsolidovaná pevnosť 

Stanovuje sa hlavne na určenie závislosti medzi šmykovou pevnosťou a nor
málnym tlakom v sústave totálnych napätí pre výpočet stability hrádze v prie
behu stavby a v okamihu po skončení výstavby. V tomto štádiu výstavby hrádze 
vlhkosť násypu sa ešte neovplyvní priesakom z nádrže, ani zrážkovou vodou, 
poprípade vysýchaním. Vzorky sme zhutnili a skúšali pri vlhkosti (co = 18 
— 20 %) a objemovej hmotnosti (y — 1,66 — 1,69 Mp/m3), ktorá sa dosiahne 
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pri zhutňovaní tesniaceho jadra. Sériu vzoriek, zhutnených na rovnakú vlhkosť 
a objemovú hmotnosť, skúšali sme v triaxiálnom prístroji pri rôznych bočných 
tlakoch. Totálne hlavné napätia v okamihu porušenia sme vyniesli vo forme 
kruhov napätia v Mohrovom diagrame. Horná obálka týchto kružníc (obálka 
porušenia) určuje závislosť medzi šmykovou pevnosťou a totálnym normálnym 
napätím. Táto závislosť sa použije pri výpočte v totálnych napätiach. Čiara 
pevnosti je charakteristicky ohnutá smerom nadol a má strmší sklon pre nižšie 
normálne napätie. Tento sklon sa postupne zmenšuje so vzrastajúcim napä
tím. Zakrivenie čiary pevnosti nastáva tým, že pri nižších napätiach v póroch 
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Obr. 3. Nekonsolidovaná pevnosť tesniaceho jadra zemnej hrádze Liptovská Mara. 
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je viac vzduchu, a preto väčšia časť totálneho normálneho napätia na šmykovej 
ploche sa prenáša skeletom, a to vplýva na zväčšenie šmykovej pevnosti. So zvy
šovaním normálneho napätia objem voľného vzduchu sa postupne stláča a na
koniec ho pohltí voda. Preto stále zväčšujúci sa podiel prírastku normálneho 
totálneho napätia je prenášaný pórovou vodou (2). Ked je toto napätie také 
veľké, že všetok vzduch sa rozpustí vo vode a vzorka je plne nasýtená, potom 
obálka kružníc medznej napätosti sa sploští tak, že je rovnobežná s vodorovnou 
osou. Od tejto chvíle každý další prírastok napätia sa plne prenáša pórovou 
vodou, a preto neprispieva k zvýšeniu šmykovej pevnosti. 

Na základe vyhodnotených neodvodnených skúšok (obr. 3) je zrejmé, že 
závislosť šmykovej pevnosti od totálneho normálneho napätia v neodvodnenej 
skúške sa mení podľa vlhkosti vzorky. Malý rozdiel vlhkosti na suchú alebo na 
vlhkú stranu od optimálnej Proctorovej vlhkosti má značný vplyv na šmykovú 
pevnosť. 

Zisťovanie nekonsolidovanej pevnosti v trojosových prístrojoch (o\ > ffj — 
= oz) je spojené s určitými nejasnosťami. Predovšetkým uplatňuje sa u nich 
Griffithova pevnosť, čo spôsobuje, že skúšané telieska sa nerozrušujú len šmy
kom, ale v tomto prípade ide o kombinované rozjušenie (5). Vzorka na úlož
ných plochách je upnutá do čeľusti, čím pri stlačovaní vo väčšej alebo menšej 
miere získava súdkovitý tvar, a tým vznikajú priečne ťahy, ktoré rozťahujú prieč
ne strednú časť vzorky. Preto vzniknú značné rozdiely v tlaku vody v póroch na 
koncoch a v strednej časti vzorky. Na koncoch vzorky je tlak vody V póroch 
väčší, plochy šmyku tu ľahko vznikajú a spájajú sa s Griffithovými plochami 
v strednej časti vzorky. Rozdiely tlaku vody v póroch čiastočne sme vyrovnávali 
tým, že na skúšobné valčeky sme prikladali pásky filtračného papiera. 

Konsolidovaná — neodvodnená pevnosť 

Používa sa pri výpočte stability hrádze pri rýchlom znížení hladiny v nádrži 
a to alebo v efektívnych napätiach, alebo v totálnych napätiach. 

Kedže zeminy sú štruktúrne viac fázové sústavy, možno rozdeliť totálne na
pätie na napätie efektívne a neutrálne, a to podľa rovnice o = ď + u. K uve
denej rovnici treba dodať, že všetky napätia vyznačené v rovnici sú definované 
ako podmienené vonkajšími silami, pôsobiacimi na zeminu. Z toho jasne vy
plýva, že taktisto neutrálne napätie u je tá časť celkového napätia tekutdj 
výplne pórov, ktorá je meratelná zvonku zeminy, napríklad piezometrom. Nie 
je v ňom teda zahrnutý napríklad sorpčný tlak v tesnej blízkosti zrna, pretože 
ten nie je manometrický meratefný (1). 

Z uvedených úvah ďalej vyplýva, že je tiež podstatný rozdiel medzi neutrál
nym napätím u, definovaným rovnicou, a piezometrickým tlakom tekutín, ktoré 
vyplňujú póry. V prípade, že v póroch sa nachádza i vzduch, čo sa bežne pri 
súdržných zeminách vyskytuje, potom povrchové napätie vody, ktoré pôsobí na 
styku vody a vzduchu, spôsobí rozdielnosť tlaku vody a vzduchu, pretože zvy
šuje napätie vzduchu nad tlak vody v blízkom okolí uvažovaného miesta. Tento 
rozdiel tlaku a vzduchu v zeminách je tým väčší, čím väčšia je krivosť konkáv
neho povrchu vody. Celkové neutrálne napätie, preberané takouto výplňou 
pórov, je potom zrejme väčšie ako piezometrický tlak vody, ale menšie ako tlak 
vzduchu. Podľa A. W. Biskopa ich môžeme vyjadriť vzťahom u = ua — X 
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(ua — Uo>- kde Uu je piezometrický tlak vody, ua tlak vzduchu a * je koefi
cient, ktorého hodnota sa mení podľa stupňa saturácie od 1,0 do 0,0. Súčiniteľ 
y. ukazuje, koľko na neutrálnom napätí participuje tlak vody a koľko tlak 
vzduchu. Súvisí to do určitej miery s tým, že sa pri rôznom stupni nasýtenia 
vzduchu. Podľa A. W. B i s k o p a ich môžeme vyjadriť vzťahom u = u — x 
vzduch už len osamelé bublinky vo vode, ktorá sa nachádza v póroch zeminy. 
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Obr. 4. Priebeh pracovného diagramu z trojosej skúšky pri komorovom tlaku 53 ■ 1,0 kp/cm2 

Rýchlosť posunu osovej deformácie 0,01 mm/min. 
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Tlak vody v póroch je taký istý ako tlak vzduchu a jediným rozdielom oproti 
nasýtenej zemine je tu, že sa objem vzduchu stlačí a časť vzduchu sa pohltí vo 
vode. 

Pri menšom stupni nasýtenia asi medzi 75 až 93 % sú už vzduchové bublin
ky také veľké, že voda vytvorí čiastočne menisky medzi čiastočkami, preto sa 
prejaví i povrchové napätie. Vzduchové bublinky pri takomto percentuálnom po
mere nemajú vzájomné spojenie, preto pri zvyšovaní napätia v zemine vzniká 
vo vzduchu pretlak u„. Naproti tomu napätie vo vode je omnoho menšie a vply
vom kapilárnych síl je prevažne záporné. Preto je potrebné rozoznávať tlak 
vzduchu v póroch ua a tlak vody v póroch uv- Zisťovanie pórových napätí nie 
je také jednoduché, ako sa pôvodne predpokladalo. 

Podľa nedávnych výskumov A. W. B i s k o p a, vzhľadom na nedokonalosť pou
žívaných laboratórnych prístrojov, väčšinou sa zisťovali pórove napätia vzduchu 
namiesto pórových napätí vody. 

V medzných prípadoch, ak je zemina úplne saturovaná, je y. — 1. teda 
a' = o — ua + x (u a — u„) = a — u„. V tomto prípade, t. j . v prípade 
úplnej saturácie, výsledok sa kryje s pôvodnou Terzaghiho rovnicou. V druhom 
prípade, ak póry zeminy sú vyplnené len vzduchom, platí H » 0 a výsledný 
tvar rovnice je ď = a — ua- Z uvedenej rovnice vyplýva, že stanovenie péro
vého tlaku je chybné, ak sa pri meraní neberie zreteľ na pórové napätie vody 
a vzduchu. Absolútna veľkosť tejto chyby je závislá predovšetkým od pomernej 
saturácie vzorky, od koeficientu z a od rozdielu ua — u«. Veľký vplyv na 
veľkosť rozdielu ua — u v má množstvo ílovej frakcie, ktorá sa nachádza v ze
mine. 

Pórové napätie na väčšej časti vyšetrovanej šmykovej plochy sa obyčajne po
hybujú v rozmedziach, pri ktorých je veľmi dôležité stanoviť rozdiel medzi péro
vým napätím vody a vzduchu. V prípade, ak sa meria len pórový tlak vzduchu, 
je podhodnotená skutočná hodnota efektívneho napätia o hodnotu x(ua — uv). 

Rovnica o rozdelení napätia má zmysel aj v tom prípade, ak zrná zeminy 
sú úplne a trvalé obalené vodou. Vzdialenosť takýchto dvoch zŕn zeminy môže
me si predstaviť ako výsledok rovnosti medzi nimi pôsobiacich odpudlivých 
a príťažlivých síi. Ak dôjde k zblíženiu obidvoch zŕn účinkom vonkajšej sily, 
narastajú medzi nimi pôsobiace odpudivé sily o prírastok, ktorý sa rovná danej 
sile. Prírasiok odpudivých síl môže byť reprezentovaný aj rozkliňujúcim účin
kom vody na zrná zeminy, čo si môžeme predstaviť ako snahu vody vnikať 
medzi zrná pre jej priťahovanie k ich povrchom. To znamená, že zrná sú v pod
state od seba odtláčané zvýšenými sorpčnými tlakmi vody v priestore medzi 
nimi. Tieto sorpčné tlaky medzi zrnami preto zastupujú v tomto prípade zrejme 
efektívne napätie, pretože majú povahu síl, ktoré pôsobia medzi zrnami zeminy. 
Je zrejmé teda, že aj keď ide v tomto prípade v podstate o účinok tlakov vody 
ide celkom určite o napätie efektívne. Takéto konštatovanie je v súlade aj s tým, 
že podľa uvedeného vysvetlenia nemôžeme sorpčné tlaky vody považovať za 
neutrálne napätie, pretože tieto tlaky nie sú merateľné piezometrom. 

Na obr. 4 a tabuľke 3 je priebeh zo zisťovania pevnosti konsolidovanoneod
vodnených skúšok s meraním tlaku vody v póroch. Pred skúškami sme jedno
tlivé valčeky štandardných rozmerov izotropné konsolidovali v triaxiálnej ko
more pri tlakoch 1,0; 2,0; 3,0 a 4,0 kp/cm2. Z pracovných diagramov a tabuliek 
možno sledovať okrem vývoja pérového tlaku uv a deviatorového napätia 
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o-i — 03 súčasne aj rozvoj hlavných efektívnych napätí o\ a o'i a prípadne 
í rozvoj hlavného totálneho napätia <7i. 

Ďalej na obr. 5 sa znázorňuje prie
beh hlavných efektívnych napätí o\ 
a a'z pretože priebeh efektívnej napä
tost. v súradniciach a'i a o\ je velmi 
inštruktívny a poskytuje dobrú mož
nosť preniknúť do procesu pretvára
nia a porušenia. Čiary efektívnej na
pätosti vychádzajú od línie izotrop
nej, hydrostatickej napätosti c\ = 
— ď2 = cr'3 na začiatku skúšky a po
stupne smerujú k obálke pevnosti. 

Medznú obálku pevnosti charakte
rizuje efektívna súdržnosť c' = 0,2 
kilopondov na centimeter štvorcový 
kp'cm2 a efektívny uhol vnútorného 
trenia y = 25° a ona vyhodnotila 
sa metódou maximálneho deviátoro
vého napätia. 



Záver 

V rámci inžiniersko-geologického prieskumu pre vodné dielo Liptovská Mara 
získali sme dostatočné množstvo podkladov pre bezpečné stanovenie pevnosti 
zeminy tesniaceho jadra. Pevnosť sme vyjadrili v efektívnych a v totálnych na
pätiach. 

Výsledky laboratórneho prieskumu zisťovania pevnosti tesniaceho jadra sa 
veľmi dobre zhodujú s výsledkami, ktoré sa získali v rámci vykonaného zhut
ňovacieho veľkopokusu pre výstavbu zemnej hrádze Liptovská Mara. 
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Schubfestigkeit von Verdichtnugskerns des Erddammes Liptovská Mara 

MAHÚT P. 

Die Frage der verlässlichen Darstellung von Schubfestigkeit auf der erwählten Trennungsfläche 
des Erddammes ist hochst schwierig Im Allgemeinen sollte es gleichgultig scin, ob der Wider
stand gegen den Erdschlupf im System von totalen Spannungen oder im System von effektiven 
Spannungen ausgedriickt wird, weil das Ergebnís das gleiche sein, muss wenn beide Systéme 
richtig angewendet werden. 

Mit Rutksicht auf den vorausgesetzten Verlauf des Erdschubes und durch sukzessive Auflocke
rung auf der Schubfläche und mit Rúcksicht auf die Schwierigkeiten der verlässlichen Fest
stellung von poróser Spannung fur den Aufbauzustand des Erddammes wire es am gúnstigsten, 
die Stabilkát fúr díesen Aufbauzustand auf der Basis des Verfahrens der totalen Spannug /u 
erbrtern. Dagegen erweist sich am vorteilhaftesten, fur das Betriebsstadium, fúr welches man 
die poróse Spannung mit restloser Verlässlichkeit feststellen kann, die Methode der effektiven 
Spannung anzuwenden. Beide Verfahren sollten theoretisch die gleichen Schlussergebnisse auf
veisen, wenn man die Prufungen mit dem Boden von gleichgestellten mechanischphysikalischen 
Eigenschaften durchfúhren wúrde. 

Im Rahmen der ingineurgeologischen Untersuchung fur das Wasserwerk Liptovská Mara ge
v.annen wir eine ausreichende Menge von Uuterlangen fur die einwandfreie Bestimmung der Bo
denfestigkeit des Verdichtungskernes des Erddammes in den effektiven oder totalen Spannungen 
Die Ergebnisse der Laboruntersuchung fanden eine gunstige tjbereinstimmung mit den Ergeb
nisien eines grossen bodenmässigen Verdichtungsversuches fúr den Aufbau des Erddammes. 
Der geschuttete Erddamm mit Zentralverdicheungskern in Liptovská Mara ist 45 in hoch. 
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