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.'ia.MtTKa o cianmccKOM iiccicjoBamin CKJIOBOB iipii yrpo3e AetbopManHií 
rana ii.'iacTiiMt'CKOi'O HLiiaB.niBamiH n.iacTOB 

BonpocM cra6miH3auHM CKJIOHOB cBH3aHHbie c nJiacnmccKHM BWflaBJíwBa
HMCM miacTOB cTaTMMecKM cjiojKHwe. B 3aivieTKe cp,enaHa nonMTKa pcmaTb 
CTa6n.JW3au.nio npocTbiMH cnocoSaMH Ha ocHOBaHMM onbrra nojiyneHHOro 
npM HCnOJIb30BaHHH ÔOJiee TOHHblX pemeHHH. 

Contribution to static investigation of slopes with a danger of failures 
of the type of plastic bulging of layers 

Problems of slope stability associated with the bulging of soft layers 
are statically rather complicated. Described in the paper is an attempt 
to solve the stability in a simple way based on knowledge acquired 
from previous solutions. 

Otázky postupného rozrušení svahu 
kladou značné nároky na ty, kdo mají 
určit jejich bezpečnosť. J d e vesmés o vel

mi složité statické problémy s neznámy

mi redistr ibucemi napét í . Pak je ŕešení 
odkázáno do oblastí složitých matemat ic 

kých analýz. Vždy však stojí za to zkusit. 
zda složité ŕešení nelze nahrad i t — na zá

klade nékolika vzorových analýz, v da

nom prípade provedených metódou koneč

ných prvku (MKP) — približnými ŕeše

ními. používajícími klasických metód 

určovaní součinitele bezpečnosti svahu. 
Z nejpozoruhodnéjších klasických úloh 
spojených s postupným rozrušením byl 
tento postup již naznačen pro ŕešení s ta

bility svahu v jílu pri vétších pŕirozených 
vodorovných napétích (L. Mejzlík & V. 
Mencl, Ear th Pressure on Retaining Walls 
in Cuttings in Clay, Proc. X ICSMFE, 
A. Balkema, Rotterdam 1981, 2. 181—184). 
Nyní se predkladá obdobné zjednodušené 
ŕešení pro prípad inženýrským geologúm 
známy jako „vytlačovaní mékkých hor
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n in ' \ Z pojednaní bude pat rné , že v sta-
t ickém smyslu má tento prípad širší vý
znam, než jak jej vymezuje inženýrská 
geológie. 

Jeden ŕešený prípad je znázornén na 
obr. 1. J d e o profil území sídlišté Dargov

ských hrdinu . Polohy nakypŕených hlini

tých š térkú a pískú se stŕídají s písčitými 
jíly a j í lovitými prachy, které zadržuji 
vodu (neogenní košická formace). Ve 
dvou ŕezech je v obr. 1 vykreslen prúbéh 
hlavních napétí (menší t laková napétí jsou 
první hlavní napétí) . Ponévadž smery 
hlavních napét í se príliš neodchylují od 
svislé a vodorovné (viz podobný rez na 
obr. 2), jde současné — bez vétších chyb — 

o vodorovná a svislá napétí . Pro ŕešení 
daného úkolu je účelné si povšimnout, že 
svislá normálová napét í vzrústají do 
hloubky zcela pravidelné. Naprot i tomu 
vodorovná napetí jeví zvétšení v j í lových 
polohách a zmenšení v štérkových. Zmen

šení v štérkových polohách je zpúsobeno 
vytlačovaním jilové polohy vpravo, ze sva

hu ven, i když tomu bráni svahové pokry

vy. Toto zmenšení t laku v štércích a zvét

šení t laku v jilech je nejdúležitéjším 
dúsledkem z hlediska stability svahu. 
Zmenšuje totiž šmykový odpor v štércích 
(které mají relat ívne velký úhel pevnosti 
ve šmyku) mnohem víc, než se zvétší v j i 

lech, neboť ty mají malý úhel pevnosti ve 

0,3 MPo 
J 

Obr. 1. Rez 9 V svahem sídlišté Dargovských hrdinu v Košicích; h — svahová hlina, 
hš a pj — nakypŕený hlinitý štérk a prachovitý jíl košické formace. Do obrázku 
vkresleny prúbéhy velikostí hlavních napetí podel dvou svislých rezu (menší tlakové 
napétí je první hlavní napetí: ojedinelý výskyt ťahového napetí je označen kladným 
znaménkem). Podtržené jsou označený lokálni součinitele bezpečnosti. Krížové dia
gramy smérú a velikostí hlavních napetí ukazují, že menší hlavní napéti (vétší tla
ková napetí) mají téméŕ svislý smer 
Fig. 1. Profile 9 V across the slope of Dargovských hrdinov urban unit in Košice, 
h — slope loam, hš, pj — softened loamy gravel and silty clay of the Košice for
mation. The main stress value distributions along two vertical sections are indicated 
(the smaller compressive stress is the first principal stress; rare occurrence of 
tensile stress indicated by positive sign). Underlined are the local coefficients of 
safety. The stress cross diagrams point to almost vertical direction of the smaller 
principal stress (the greater compressive stresses) 
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Obr. 2. Rez 16 V svahem jako v obr. 1, kde jsou uvedený príslušné vysvetlivky 
Fíg. 2. Profile 16 V accross the slope of Dargovských hrdinov urban unit in Košice. 
Explanations as in fig. 1 

šmyku. Kromé toho múze zmenšení vo
dorovného t lakového napetí vést až 
k vzniku t ahu pri povrchu území, jak 
se to projevilo v obou ŕezech vpravo 
v obr. 1 a 2. 

Součinitele bezpečnosti zjišténé klasic

kými metódami jsou o nékolik desetin 
vétší než výsledky vypočtené MKP. Ty 
jsou pŕipsány u nebezpečných možných 
kluzných plôch v obr. 1 a 2. Jde o území, 
kte ré bude zastavéno, a velikostí souči

nitelú bezpečnosti se dále zmenší. Poža

dovaný konečný součinitel bezpečnosti je 
mezi 2,2 a 2,5. 

Vzniká otázka, jak pŕejít od M K P 
k snadnéjš ímu klasickému ŕešení. To je 
možné tak, že do klasického ŕešení zave

denie zmeny normálových napetí , jak jsou 
popsány vyše. Z údaju v obr. 1 a 2 je 
patrné , že lokálni součinitele bezpečnosti 
se príliš neliší od globálních. Proto lze 
použít tohoto približného postupu: Vypo

čítame celkový (globálni) součinitel bez

pečnosti klasickou metódou. Určíme svislá 
napetí v mékkých vrstvách. Pro né a pro 
celkový součinitel bezpečnosti určíme vo

dorovná napét i , jako by šlo o hlavní n a 

petí. Lze to provést graficky v Mohrové 
znázornení, kde ovšem — abychom mohli 
nakresliť kružnici pro daný součinitel bez

pečnosti — musí být nakres lená i cára 
pevnosti lá tky. Cím bude součinitel bez

pečnosti menší , t ím menší vyjdou vodo

rovná napetí . Podíly zvétšení vodorovných 
napetí násobíme tloušťkou vrs tvy a ob

držíme vodorovnou silu, kterou je t r eba 
pri klasickém ŕešení stabil i ty svahu pŕ ida t 
jako vnéjší silu u mékkých vložek, a n a 

opak u b r a t u pevných vložek. Pro t en to 
stav se pak opakuje stat ické ŕešení. 

J e jisté pat rné , že čím je relatívni moc

nosť vrs tvy mékké horn iny vétší, t ím horší 
bude její vliv na preskupení vodorovných 
sil a t ím vétší bude i t ak to vzniklá redukce 
součinitele bezpečnosti. 

Príklad z j iné geologické oblasti u k a 
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Obr. 3. Rez mysleným svahem tvoreným horninou flyšového charakteru; p — pís
kovcové vrstvy, j — jílovcové vložky. V obr. (a) jsou znázornená témér vodorovná 
normálová napetí v nékolika téméŕ svislých ŕezech (kladné znaménko označuje tah), 
dále je vyznačeno nékolik kŕížú hlavních napetí a lokálních součinitelú bezpečnosti. 
Obr. (b) ukazuje, že svislá normálová napetí odpovídají do značné míry tíze svislého 
nadloží (čárkované linie) 
Fig. 3. Profile acors an ideal slope built by rock of flysch character, p — sandstone 
layers, j — claystone intercalation. Almost horizontal normal stresses in several 
almost vertical sections are indicated in fig. (a) (positive sign indicates tension). 
Furthermore, several crosses of principal stresses and local coeficients of safety are 
indicated. Fig. (b) indicates that vertical normal stresses are mostly equal to the 
weighht of vertical overburden (dashed lines) 

zuje obr. 3. Jde o horninu flyšového cha

rakteru , kde vrs tvy pískovcú pŕevládají 
nad jílovcovými. V obr. (a) jsou zná

zornená normálová napetí v ŕezech kol

mých k vrstevnatost i . Jako v pŕedchozích 
pŕípadech je i zde patrné , jak zvétšené 
t laky v jílovcích zmenšují t laky v pískov

cích a redukují je až na tah. Nékolik pr i 

kreslených diagramu smérú a velikostí 
hlavních napetí ukazuje, že se nedopust í 

me velké chyby, pŕisoudímeli j im svislý 
smer. V obr. (b) je ukázáno. že svislá nor

málová napetí odpovídají s určitou spo

lehlivostí výšce nadloží. Konečné jsou 
v obr. (a) na nékolika místech pŕipsány 
velikostí součinitele bezpečnosti. Ukazují, 
že se nedopust íme velké chyby, budemeli 
pro potrebu upraveného klasického stabil

ní ho výpočtu vyvozovat zvétšení normá

lových sil z predpokladu, že se součinitel 
bezpečnosti rovná jedné. 
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