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Abstrakt Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce velkého množství odpadu, mezi který se řadí i úletový popílek. Pokud se nezajistí jeho další využívání, stává se z popílku odpadní materiál, který je dále ukládán na odkalištích a skládkách. Tento způsob ukládání není v souladu  s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí. Česká republika patří mezi největší producenty tohoto odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a v současné době se v ČR recykluje přibližně jen 20 až 30% vyrobeného popílku. Je tedy nutné nalézat další způsoby, jak z přebytečného odpadního materiálu vytvářet materiál nový, který lze s výhodou použít při výstavbě.  Disertační práce se věnuje metodě zlepšování geotechnických vlastností popílku pomocí přidání malého obsahu krátkých plastových vláken, tzv. mikrovyztužování. Výzkum je rozdělen do několika částí. Pomocí geotechnických laboratorních metod výzkumu je sledován vliv obsahu vláken na napjatostně-deformační chování popílku. Bylo ověřeno, že přidáním vláken lze pozitivně ovlivnit chování tohoto materiálu např. eliminovat vznik smykových ploch a změnit křehké chování po dosažení maximálního napětí na duktilní. Vyztužený popílek vykazuje větší smykovou pevnost než nevyztužený popílek.  Výsledky laboratorního výzkumu jsou dále aplikovány při návrhu nestandartních zemních konstrukcí. Vyztužený popílek je složený ze dvou zcela odlišných materiálů. V práci jsou představeny a aplikovány přístupy vedoucí k homogenizaci materiálu a predikci ekvivalentních smykových parametrů. Na praktickém příkladu násypu na málo únosném podloží je provedena srovnávací analýza násypu z různých materiálů. Analytickými výpočty bylo prokázáno, že přidání vláken má pozitivní na stabilitu svahu. Numerické modelování dále prokázalo, že násypu z vyztuženého popílku na málo únosném podloží vykazují menší deformace než násypy z klasických zemin. V disertační práci je uveden přehled možného využití tohoto nového materiálu v zemních konstrukcích a doporučení pro provádění staveb z vyztuženého popílku. V závěru práce jsou představena témata, která by mohla podněcovat budoucí výzkum dané problematiky.     
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Abstract Nowadays, one of the main sources of energy all over the world is still thermal energy from coal burning. Although the process of coal combustion has gone through many modernizations, one of the biggest disadvantages is production of the great amount of waste products. Fly ash is also coal combustion product. If there is no reuse of this material, it becomes a waste, which has to be stored in a landfills and tailing dams. This causes huge environmental burden. Czech Republic is one of the larger producer of fly ash in the term of per capita. Nowadays, only 20 to 30% of produced fly ash is reused in the Czech Republic. Therefore, it is necessary to find other ways how to make new material from waste material, which can be advantageously used in the construction industry. The dissertation deals with the method of improving the geotechnical properties of fly ash by adding a small content of short plastic fibers, so called microreinforcement. Research is divided into several parts. Using geotechnical laboratory research methods, the effect of fiber content on the stress-strain behavior of ash is studied. It has been verified that the addition of fibers can positively influence the behavior of this material eg to eliminate the shear failure surface and to change the brittle behavior on the ductile behavior. Reinforced ash has greater shear strength than non-reinforced ash. The results of laboratory research are also applied when designing non-standard earth structures. Reinforced ash is composed of two completely different materials. In this work, approaches leading to material homogenization and prediction of equivalent shear stress are presented. A comparative analysis of the embankment of various materials is performed on a practical example of the embankment on soft subsoil. Analytical calculations have shown that the addition of fibers has a positive effect on slope stability. Numerical modelling has further shown that the embankment of reinforced ash soft subsoil shows less deformation than conventional soil embankments. The dissertation thesis presents an overview of the possible use of this new material in earth structures and recommendations for building of reinforced ash structures. At the end of the thesis there topics that could incite future research on given issues are presented.    
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1 ÚVOD Elektrická energie je základním druhem energie, který v současné době potřebujeme pro vlastní existenci a plnohodnotný život. V České republice se většina elektrické energie vyrobí v tepelných elektrárnách, ve kterých se přeměňuje chemická energie vázaná na spalovaný materiál prostřednictvím spalování na energii elektrickou. Ačkoliv se podíl tepelných elektráren na výrobě energie v České republice z důvodu ochrany životního prostředí postupně snižuje, jejich zastoupení je stále dominantní. Při výrobě elektrické energie vznikají vedlejší energetické produkty, mezi něž se také řadí elektrárenský úletový popílek. Pokud není možné další využití vedlejších energetických produktů například ve stavebnictví, stává se z nich odpad a je nutné je ukládat na skládky nebo odkaliště, které jsou obrovskou ekologickou zátěží. Dnešní doba klade vysoké požadavky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů a zároveň  na dodržování principů udržitelné výstavby. Využívání těchto odpadních materiálů je tak velmi aktuální tématika. Disertační práce je zaměřena na využívání elektrárenského úletového popílku při výstavbě zemních konstrukcí. Popílek lze využít jako stavební materiál například při výstavbách zemních konstrukcí silnic. To přináší ekologické výhody – uložení odpadního materiálu, snížení nároku na spotřebu přírodních agregátů (písek, štěrk) a zároveň vzhledem k nízké ceně materiálu i ekonomické výhody. Potřeba maximálního využití odpadních materiálů ve výstavbě zemních konstrukcí vede  ke snaze zlepšovat geotechnické vlastnosti tohoto materiálu. V současnosti se například využívá stabilizace cementem nebo vápnem.  Další možnost zlepšování mechanicko-fyzikálních vlastností představuje vyztužení tohoto materiálu všesměrně orientovanými vlákny syntetického nebo přírodního původu, tzv. mikrovyztužování. Metoda rozptýlené výztuže byla v minulosti zaměřena na vyztužování písčitých a jemnozrnných zemin, zatímco vyztužování popílku stálo zatím v pozadí. Ukazuje se ale, že popílek je velmi vhodným materiál pro tuto metodu zejména vzhledem ke své zrnitostní křivce a snazšímu zapracování vláken. Tématem disertační práce je studie netradičního způsobu úpravy elektrárenského popílku pomocí vyztužení rozptýlenými vlákny za účelem rozšíření jeho používání při výstavbě zemních konstrukcí.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, v současné době vzniká při výrobě elektrické energie velké množství úletového popílku. Pokud není tento materiál dále využit, stává se z něj odpad a je ukládán na skládky nebo odkaliště, které představují obrovskou zátěž pro životní prostředí. Hlavním cílem disertační práce je proto nalezení způsobu, kterým by bylo možné proměnit přebytečný odpadní materiál na materiál nový, který je možné s výhodou využít při výstavbě zemních konstrukcí a nahrazením zeminy v zemích konstrukcích popílkem snížit spotřebu cenných přírodních agregátů. Přestože se v současnosti popílek využívá v betonovém stavitelství i při výstavbě zemních konstrukcí především dopravních staveb, stále jsme nuceni velké procento vyprodukovaného materiálu ukládat v přírodě.  Cíle disertační práce lze rozdělit na obecné a dílčí. Obecným cílem disertační práce je rozšíření možnosti využití popílku spočívající v návrhu nestandardních zemních konstrukcí z tohoto materiálu a geosyntetických výztuh, které mají pozitivní vliv na mechanicko-fyzikální chování popílku. Řešení úkolu bude rozděleno do několika dílčích částí: 
� Rešerše stávajících podkladů Součástí práce bude rešerše shrnující současné poznatky k řešené problematice.  
� Laboratorní výzkum  Hlavním cílem této části je ověření mechanicko-fyzikálních vlastností kompozitního materiálu složeného z elektrárenského popílku a krátkých všesměrně orientovaných geosyntetických vláken. Pomocí laboratorních zkoušek mechaniky zemin bude vyhodnocen vliv množství vláken zejména na deformační a pevnostní charakteristiky elektrárenského popílku. Výsledkem této části budou nejen samotné vlastnosti kompozitu, ale i stanovení optimálního poměru vláken a doporučení pro provádění laboratorních zkoušek. 
� Aplikace dosažených výsledků na mezní stavy zemních konstrukcí Aby bylo možné využívat vyztužený popílek v praxi, je nutné se zaměřit na metody navrhování geotechnických konstrukcí z tohoto materiálu. V disertační práci budou představeny možnosti, jak lze zahrnout do výpočtu skutečnost, že vyztužený popílek je kompozitní materiál složený ze dvou zcela rozdílných složek (popílku a vláken). V práci budou představeny přístupy k homogenizaci kompozitního materiálu. Dále bude představen postup návrhu pomocí analytických a numerických metod. 
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� Praktický příklad návrhu Na praktickém příkladu bude porovnán návrh klasického násypu ze zeminy a násypu z popílku vyztuženého vlákny. Pozornost bude zaměřena zejména na násypy na málo únosném podloží, při kterých je výstavba z přírodních agregátů často velmi obtížná. 
� Doporučení pro realizaci a další výzkum Tato část si klade za cíl shrnout doporučení pro využití nového materiálu v praxi. Bude se jednat o představení možného konstrukčního využití v klasických, ale i netradičních zemních konstrukcí. V práci budou rozebrány technologické problémy spojené s výrobou tohoto materiálu a s jeho ukládáním v podmínkách staveniště. V závěru budou představeny témata, která mohou podněcovat další výzkum dané problematiky.     
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3 REŠERŠE STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ  Vyztužování zemin patří společně s dalšími způsoby, jako je například stabilizace zemin nebo mechanická úprava zemin, k metodám zlepšení geotechnických vlastností. Vyztužování zemin vychází ze skutečnosti, že zatímco zeminy dobře odolávají tlaku, jejich tahová pevnost je prakticky nulová. Vznikla tak myšlenka vložit do zeminy materiál, který by přebíral tahová zatížení a zlepšoval tak celkově mechanicko-fyzikální vlastnosti celého zemního tělesa. Přidáním tahových prvků vzniká kompozitní materiál, který se skládá ze dvou materiálů zcela odlišných vlastností. V současné době můžeme rozdělit vyztužování zemin na dva hlavní směry – makrovyztužování a mikrovyztužování. Analogii lze samozřejmě nalézt ve vyztužování betonu. V případě, že je beton vyztužen ocelovými pruty, označujeme ho za železobeton. Beton lze ale také vyztužit krátkými všesměrně orientovanými vlákny, přičemž vzniká vláknobeton. S ohledem na řešenou problematiku bude rešeršní část rozdělena na tří základní části: 
� vyztužování přírodních agregátů plošnou výztuží 
� vyztužování přírodních agregátů rozptýlenou výztuží 
� vyztužování popílků rozptýlenou výztuží 3.1 MAKROVYZTUŽOVÁNÍ ZEMINY Termín makrovyztužování zahrnuje vyztužování zemin plošnými dnes již téměř výhradně geosyntetickými prvky. S nadsázkou lze říci, že vyztužování zemin využívali lidé již  od středověku, kdy se do hliněných staveb přidávaly větve, rákos nebo sláma. Princip vyztužené zeminy, tedy zeminy, do které jsou vkládány výztužné prvky, je znám více  než 3000 let. Již před 1000 lety př. n. l. byl v Babyloně vybudován chrám z vyztuženého jílu. Dalším příkladem může být Velká čínská zeď, jejíž jádro se skládalo ze směsi jílu a štěrku vyztužené větvemi. V minulosti bylo také využíváno pozitivního vlivu prorůstání kořenů  na stabilitu svahu. V moderní době se původ myšlenky vyztužování zemin přičítá francouzskému inženýrovi Henri Vidalovi. U zrodu myšlenky údajně stál poněkud úsměvný problém. Henri Vidal  na dovolené u moře stavěl hrad z písku, který ale velmi rychle ztrácel stabilitu. Henri Vidal  do konstrukce přidal jehličí z borovice a tím hrad vyztužil.  
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Technologie výstavby moderních vyztužených opěrných konstrukcí se začala ve světě rozvíjet koncem 60. let 20. století. Příčinou byl velký rozvoj umělých hmot, které se jeví jako velmi výhodné vyztužení především z důvodu jejich dobré odolnosti vůči degradaci. První konstrukce z vyztužené zeminy byla vystavěna ve Francii v roce 1970 v blízkosti města Poitiers, následující rok byla postavena opět ve Francii druhá opěrná zeď u města Rouen, která sloužila k experimentálním účelům. Třetí konstrukcí tohoto druhu na světě a zároveň první v USA byla v roce 1974 opěrná zeď známá pod názvem Snailback wall. Tato opěrná konstrukce je 3 metry vysoká a její čelo je obaleno geotextilií a zastříkáno betonem.  V České republice se konstrukce z vyztužené zeminy začaly využívat přibližně před třiceti lety. Pro zajímavost, první diplomová práce v České republice na toto téma je z roku 1977. Příchod zahraničních výrobců a domácí rozvoj způsobil, že se použití těchto moderních konstrukcí velmi rozšířilo. Vyztužené zemní konstrukce se skládají ze tří hlavních částí: 
� Vyztužená zemina – pro vyztužené zeminy se doporučují nejčastěji písčité nebo štěrkovité zeminy, které mají dobrou zhutnitelnost. Vzhledem k větším zrnům je možné dosáhnout potřebného zaklínění zrn. Ve výjimečných případech lze použít jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou, při návrhu však musí být dbáno zvýšené opatrnosti s ohledem na možné dlouhodobé deformace zeminy. Obecná doporučení stanovují podíl jemných částic do 35 %.  
� Výztuhy – dříve se pro vyztužení využívaly ocelové pásky nebo tyče. Dnes jednoznačně převažují geosyntetické materiály – geomříže, georohože či geotextilie. Geosyntetické výztuhy se nejčastěji vyrábí z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), polyesteru (PET), aramidu (AR) či polypropylenu (PP). 
� Lícní prvky – Při výstavbě opěrných zdí se využívají lícní prvky, které jednak zajišťují lokální stabilitu čela opěrné konstrukce a zároveň tvoří estetický prvek.  Lícní prvky mohou být tvořeny širokou škálou materiálů, jako jsou betonové prefabrikáty (panely), betonové tvarovky, gabionové koše, geotextílie či vaky z geosyntetik.  



13   Obr.3.1 Základní typy geosyntetik (Vaníček a Vaníček 2008) 
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Konstrukce z vyztužené zeminy mají řadu výhod. Jedná se zejména o jejich snadnou technologii výstavby. Geosyntetika jsou lehké materiály, které lze jednoduše přepravovat  na stavbu a jediná potřebná mechanizace je obdobně jako u nevyztužených zemin kolový nakladač a hutnící mechanismus. Výstavba z vyztužené zeminy je tak velmi rychlá. Další velkou výhodou může být fakt, že vyztužené zeminy umožňují výstavbu strmých svahů a tím umožňují minimalizovat zábor půdy, který může být rozhodujícím faktorem při volbě dané technologie. Ačkoliv další klad vyztužených zemin v našem prostředí nevyužijeme, je nutné ho zmínit. Jedná se o dobrou odolnost vůči zemětřesení. Vyztužené zeminy dokáží dlouho odolávat seismickému zatížení a nedochází k jejich brzkému kolapsu. 3.1.1 Přehled konstrukcí z vyztužené zeminy Konstrukce z vyztužené zeminy se v dnešní době nejvíce používají v silničním a železničním stavitelství, nicméně jejich uplatnění lze nalézt i při výstavbě v komerčním sektoru.  Nejčastěji se vyztužené zeminy používají v těchto konstrukcích: 
� Vyztužené svahy – vlastnosti tělesa z vyztužené zeminy umožňují vytvářet strmé svahy a tím minimalizovat zábor půdy, což vede k velkým finančním úsporám a může být rozhodujícím faktem při výběru metody výstavby násypu. Strmé vyztužené svahy mohou dosahovat výšek až několika desítek metrů. Velkou výhodou může být využití zemin z místa stavby, jejichž parametry by neumožňovaly výstavbu nevyztuženého svahu potřebných parametrů. Dalším možným využitím vyztužené zeminy při výstavbě násypů je rozšíření stávajících násypů. 
� Vyztužení báze násypu – jedná se o metodu zlepšování vlastností podloží. Toto řešení se využívá při výstavbě násypů na málo únosném podloží, jako jsou například plastické jíly nebo bahnité náplavy. Jedná se v podstatě o mechanickou stabilizaci hrubozrnných konstrukčních vrstev násypu. Výztužná geosyntetika na bázi násypu příznivě ovlivňují lokální stabilitu a zároveň minimalizují sedání násypu. 
� Opěrné stěny z vyztužené zeminy – opěrné zdi v z vyztužené zeminy nahrazují klasické opěrné zdi, které byly v minulosti tvořeny zejména z betonu nebo zdiva. Tyto opěrné zdi jsou tvořeny horizontálními výztužnými prvky, zásypovou zeminou a lícem, který může mít mnoho podob jako např. betonové prefabrikáty, geotextílie, celoplošné panely, gabionové koše atd. Speciální konstrukcí pak jsou mostní opěry, které jsou také nejnáročnější konstrukcí, která se z vyztužené zeminy buduje.  
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3.2 VYZTUŽOVÁNÍ ZEMIN ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ Zatímco makrovyztužování je v dnešní době velmi rozšířená metoda nacházející uplatnění v široké škále zemních konstrukcí, mikrovyztužování zemin zatím čeká na širší uplatnění v praxi. Dosavadní výzkum byl soustředěn zejména na vyztužování písčitých zemin. Obecně je problematika vyztužování zemin krátkými vlákny pravděpodobně nejuceleněji popsána v (Saran, 2010). Gray a Ohashi (1983) realizovali rozsáhlý soubor krabicových smykových zkoušek písku vyztuženého přírodními, syntetickými i ocelovými vlákny. Bylo prokázáno, že přidání vláken zvyšuje smykovou pevnost zeminy a zároveň dochází k redukci snížení pevnosti po dosažení vrcholové pevnosti, materiál se chová duktilně. Studie byla zaměřena na různou orientaci  a délku vláken.  Na základě těchto zkoušek byl představen model pro ocenění vlastností vyztuženého materiálu (viz kap. 3.4).  V roce 1988 byl představen francouzský patent, který je známý pod názvem Texsol. Jedná se o metodu míchání jemnozrnné písčité zeminy s dlouhými textilními vlákny. Zemina se s vlákny mísí až na staveništi a dále je aplikovaná pomocí tryskání (obr. 3.2).  Tato metoda nachází uplatnění zejména při sanaci svahů a výstavbě opěrných konstrukcí. 
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 Obr.3.2 Aplikace vyztužené zeminy Texsol Consoli a kol. (1998) provedli výzkum vlivu výztužných vláken a cementu na chování písčitých zemin. Jako výztuž byla použita sklolaminátová vlákna. Výzkum prokázal, že přidání vláken zvyšuje vrcholovou a residuální smykovou pevnost a mění křehké chování zeminy způsobené přidáním cementu na duktilní. Na tuto práci navazuje autorský kolektiv v roce 2003 – (Consoli a kol. 2003). Výzkum je zaměřen na statickou zatěžovací zkoušku. Bylo prokázáno, že vyztužené zeminy jsou schopny přenášet velké deformace.  Vyztužování jemnozrnných písčitých zemin polypropylenovými vlákny se věnoval Zornberg (2002). Jeho výzkum byl soustředěn zejména na stanovení prediktivního modelu pro smykovou pevnost vyztužené zeminy. Ověření modelu bylo provedeno na základě série triaxiálních zkoušek. Podrobně bude této práci věnována pozornost v další části rešerše. Michalowski a Čermák (2003) se ve své práci soustředili také na vyztužení jemného písku krátkými geosyntetickými a ocelovými vlákny. Pro ověření smykové pevnosti provedli triaxiální smykové zkoušky. Bylo prokázáno, že ke zvýšení smykové pevnosti dochází až od objemového podílu 2 %. Efekt výztuže byl pozorován spíše u jemného písku než  u hrubozrnného. Požadovaného efektu bylo dosaženo zejména u vláken výrazně delších, než je průměr zrn zeminy. Délka vlákna by měla být alespoň o řád vyšší než průměr zrna zeminy. 
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Výzkum byl dále zaměřen na predikci úhlu vnitřního tření vyztužené zeminy. Tato část je podrobně popsána dále.  K obdobným závěrům jako v předchozích pracích dospěli na základě triaxiálních zkoušek  i Diambra (2011) a Babu a kol. (2008).  Tang a Zhao (2008) prováděli výzkum zaměřený na studium mechanismu interakce mezi zrny a vlákny. Pro stanovení pevnosti faktorů ovlivňujících parametry kontaktu zeminy a polypropylenových vláken provedli zkoušky vytržení na speciálně upravených přístrojích. Bylo prokázáno, že odolnost proti vytržení závisí zejména na uspořádání částic, efektivní ploše zrn na kontaktu s vláknem, drsnosti vlákna a složení zeminy. Zatímco předchozí autoři se věnovali studiu vyztužení hrubozrnných materiálů, Zaimoglu (2011) se ve svém výzkumu zaměřuje na vyztužení plastických jílů polypropylenovými vlákny. Autor realizoval laboratorní zkoušky prosté pevnosti v tlaku, krabicové smykové zkoušky a kalifornského poměru únosnosti. Výzkum ukázal, že maximální prostá pevnost v tlaku je vyšší s vyšším podílem vláken. Zlepšování pevnosti bylo možné pozorovat pouze do určité hodnoty procentuálního zastoupení vláken. Z výsledků krabicových smykových zkoušek bylo obtížné vypozorovat zjevný trend vývoje smykové pevnosti po přidání vláken. Autor pouze shrnuje, že došlo ke zvýšení soudržnosti, zatímco vliv na úhel vnitřního tření není zřejmý. Kalifornský test únosnosti také prokázal zlepšování součinitele CBR se zvýšením podílu vláken. Toto zlepšení ale nebylo opět pozorovatelné od určité hodnoty podílu vláken. Vyztužování soudržných zemin se věnuje také Anagnostopoulos a kol. (2013). Tento výzkum byl zaměřen na vliv jednotlivých parametrů (např. pevnost vlákna, rozměry vláken a zrn)  na smykovou pevnost vyztužené zeminy. Pro ověření smykové pevnosti byly využity krabicové smykové zkoušky za odvodněných a neodvodněných podmínek.  Byl použit písčitý prach  a prachovitý jíl vyztužený polypropylenovými vlákny. Závěrem výzkumu je, že přidání vláken má významný vliv na chování zeminy. Přidání vláken ovlivňuje pozitivně smykovou pevnost, dochází ke zvětšení úhlu vnitřního tření i soudržnosti. Zatímco úhel vnitřního tření se se zvyšujícím podílem vláken zlepšuje, soudržnost setrvává na stejné hodnotě.  U současného výzkumu je patrná tendence soustředit se na vyztužování soudržných zemin. Další z prací zaměřených na toto téma je Mirzababei et al. (2017), který studoval vliv vláken 
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na chování vysoce plastického jílu s nízkou únosností. Opět byl potvrzen pozitivní vliv  na smykovou pevnost zeminy. Předchozí práce se věnovaly zejména laboratornímu výzkumu a numerickému modelování vyztužených zemin. Je jen málo studii, které by se věnovaly praktickému využití materiálu v praxi. Jednu z prvních studií zaměřených na toto téma zpracoval Santoni a kol. (2001)  za podpory amerického letectva. Práce byla zaměřena na praktické použití vyztuženého písku v letištních plochách a cestách. Zkoušky in-situ obsahovaly vybudování devíti testovaných úseků. Jako konstrukční materiál byl použit písek obsahující 1% polypropylenových vláken délky 51 mm. Povrch drah byl opatřen různými typy pryskyřic. Podloží dráhy tvořila vrstva písku uložená na hlinité ploše. Vyztužený materiál byl míchán přímo na stavbě za pomocí rotačních fréz. Zatěžování probíhalo jednak pomocí speciálního kola simulujícího zatížení letadly a následně pak zatížení těžkou vojenskou technikou. Jedním z parametrů byla hloubka vytvořených kolejí, která byla omezena na 76 mm. Bylo prokázáno, že vyztužený písek je schopen přenášet velká zatížení dopravou i při cyklickém zatěžování. Další výzkum zaměřený na využití vyztužené zeminy při výstavbě byl představen v (Park a Tan 2005). Článek se zabývá opěrnými stěnami tvořenými plošnými geosyntetiky. Jako zásypový materiál byla využita písčitá zemina vyztužená krátkými vlákny. Byly provedeny dvě zkoušky opěrných zdí se svislým lícem o výšce 2,4 m, které byly na povrchu zatíženy. Pozornost byla zaměřena na měření tlaku na líc opěrné zdi a přetvoření tohoto líce. Zkoušky prokázaly, že přidání vláken zlepšuje stabilitu zdi a snižuje zemní tlak na líci opěrné zdi, čímž snižuje deformace líce.  Portugalský tým vědců (Fallorca 2007) realizoval zkušební násyp se zeminou vyztuženou krátkými polypropylenovými vlákny. Zkušební úsek byl dlouhý 50 m a široký 10 m a byl rozdělen na pět částí podle obsahu vláken (obr. 3.3).  Z výsledků zatěžovacích zkoušek plyne, že zkoušky in-situ jsou ve velmi dobré shodě s laboratorními zkouškami a vyztužená zemina je vhodný materiál pro výstavbu násypů. 
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 Obr. 3.3 Výstavba vyztuženého násypu (Fallorca 2007) V České republice je obdobně jako ve světě výzkum soustředěn zejména na vyztužování zemin. Problematice se věnují zejména autoři Rubišárová a Kresta, kteří v rámci výzkumného projektu „Zlepšování parametrů zemin rozptýlenou výztuží“ realizovali mnoho laboratorních i polních zkoušek a výsledky implementovali do technických předpisů TP 97 a TP 94. Laboratorní zkoušky prokázaly, že přidání vláken negativně ovlivňuje sedání, ale zároveň zlepšuje únosnost zeminy. Za cenu větších deformací je tak materiál schopen přenášet větší zatížení.  3.3 VYZTUŽOVÁNÍ POPÍLKŮ ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ Problematice vyztužování elektrárenských popílků bylo věnováno jen několik málo studií v porovnání s písčitým materiálem. Výzkum je soustředěn zejména do oblastí, kde je vysoká produkce elektrárenského popílku (Indie, Čína). V těchto oblastech je tak využívání popílku jako stavebního materiálu velmi aktuální téma.  V roce 2003 publikovali Kaniraj a Gayathri rozsáhlou práci zaměřenou na vyztužování elektrárenských popílků krátkými vlákny. Úletový popílek pocházel ze dvou elektráren v Novém Dillí a lze ho klasifikovat jako prachovitou zeminu. Polyesterová vlákna délky  6 a 20 mm byla zvolena jako výztužné prvky. Výzkum se soustředil na laboratorní zkoušky  pro stanovení geotechnických vlastností popílku. Zkoušky zhutnitelnosti prokázaly, že přidání vláken nemá významný vliv na optimální vlhkost a maximální objemovou hmotnost. Dále byly realizovány zkoušky prosté pevnosti v tlaku. Výsledky těchto zkoušek ukazují, že přidání 
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vláken způsobuje duktilní chování materiálu a zároveň zvyšuje maximální hodnotu prosté pevnosti v tlaku. Zatímco u nevyztužených vzorků docházelo k poklesu napětí při deformaci 1,5 – 2,5 %, u vyztužených vzorků ke kolapsu nedošlo ani při 20 % poměrné deformaci. Dále byly provedeny triaxiální zkoušky zeminy, a to jak typu UU, tak  i typu CD. Oba druhy zkoušek opět potvrdily, že vlákna způsobují duktilní chování.  U některých vzorků nebylo dosaženo maximální hodnoty deviátoru napětí ani při poměrné deformaci 20 %. Došlo ke zvýšení smykové pevnosti vyztuženého popílku. Efektivní úhel vnitřního tření se zvýšil z 29,3° na 33,6° a soudržnost z 0 kPa na 59 kPa. Kumar a kol. (2005) realizovali zkoušky kalifornského poměru únosnosti a neodvodněné nekonsolidované triaxiální zkoušky popílku vyztuženého polypropylenovými vlákny. Hodnoty kalifornského poměru únosnosti stoupaly s narůstajícím podílem vláken. Např. pro popílek s 0,5 % vláken jsou hodnoty CBR až dvaapůlkrát vyšší než pro nevyztužený vzorek. Smyková pevnost popílku se po přidání vláken zvýšila, a to zejména v případě vyššího komorového napětí.  K podobným výsledkům laboratorních zkoušek došli také Jadhao a Nagarnaik (2008)  a Bhardwaj a Mandal (2008).  V České republice první zkoušky zmiňuje Vaníček (2011), vyztužování popílku se okrajově věnovali i Rubišárová a Kresta. Rozsáhlejší studii vyztužování popílku krátkými vlákny provedl Škara (2017) v rámci své diplomové práce na katedře geotechniky ČVUT v Praze. V diplomové práci se zaměřil na laboratorní zkoušky plaveného popílku z odkališť vyztuženého krátkými polypropylenovými vlákny. Výsledky zkoušek prokázaly pozitivní vliv vláken na mechaniko-fyzikální vlastnosti popílku a zejména smykové zkoušky budou prezentovány v dalších kapitolách této disertační práce. Zajímavou součástí práce je stanovení anizotropie vyztuženého materiálu. Nepříznivá orientace vláken může způsobit anizotropii vzorku a tím rozdílné vlastnosti v různých směrech. Pro studii rozložení vláken byla využita metoda skenování pomocí výpočtové tomografie. Z modelu na obr. 3.4 je patrné, že většina vláken je uložena rovnoběžně s povrchem vzorku tj. kolmo na směr hutnění.    
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 Obr. 3.4 Vizualizace rozložení vláken na základě CT (Škara 2017) 3.4 NAVRHOVÁNÍ ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ VYZTUŽENÝCH KRÁTKÝMI VLÁKNY Předchozí části rešerše byly věnovány především studiu mechanicko-fyzikálních vlastností vyztuženého popílku, laboratorním zkouškám a následnému možnému využití tohoto materiálu ve výstavbě zemních konstrukcí. Pro samotné využití nového materiálu v praxi je důležité zaměřit pozornost nejen na laboratorní zkoušky, ale dále i na aspekty navrhování zemních konstrukcí tvořené tímto stavebním materiálem. Mnoho odborných publikací se soustředí pouze na ověření vlastností v laboratoři a nevěnuje pozornost využití získaných poznatků  při samotném návrhu konstrukcí. Metoda vyztužování popílku (ale obecně i zemin) krátkými vlákny patří do velké skupiny metod zlepšování vlastností zemin a vychází z dnes velmi rozšířené metody vyztužování plošnými prvky tzv. geomřížemi. Mikrovyztužování i makrovyztužování zemin je založeno na stejném principu – do zeminy, která není schopná přenášet tahová napětí je vložen prvek, který tahovou pevnost zajistí. Proto autorka považuje za důležité v této kapitole stručně představit nejprve možnosti navrhování zemních konstrukcí 
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vyztužených plošnými prvky a poté popsat možnosti navrhování zemních konstrukcí vyztužených krátkými vlákny, jelikož na sebe jednotlivé metody logicky navazují. 3.4.1 Navrhování zemních konstrukcí vyztužených geomřížemi Navrhování zemních konstrukcí spadá do široké škály geotechnických úloh. Obecně lze říci, že navrhování geotechnických konstrukcí lze v dnešní době rozdělit na dvě hlavní metody: 
� Analytické metody Přestože se dnes pro výpočet pomocí analytických metod využívá nejčastěji výpočetního softwaru, jedná se v podstatě o aplikaci klasických postupů a norem. První a druhý mezní stav je posuzován vždy zvlášť.  Velkou výhodu využití výpočetního softwaru je možné najít u metod využívajících iterací. U zemních geotechnických konstrukcí se jedná o výpočet pažení pomocí metody závislých tlaků nebo výpočet optimalizace smykové plochy při posouzení stability svahu. Nevýhodou použití analytických metod při návrhu zemních těles je nedostatečná informace o napjatostně-deformačním chování zemního prostředí.  V České republice je nejvíce rozšířený pro návrh zemních konstrukcí program GEO 5 a dále pak různé firemní softwary (SWARG, MSEW atp.) 
� Numerické modelování Nejčastěji využívanou napjatostně-deformační metodou je v dnešní době metoda konečných prvků a její různé varianty. Pro výpočet geotechnických konstrukcí je dnes k dispozici řada geotechnických softwarů založených na této metodě. Velkou výhodou využití MKP při navrhování konstrukcí z vyztužené zeminy je možnost sledování deformací zemních konstrukcí, které není možné tradičními výpočtovými metodami zjistit. Dalšími výhodami jsou možnost modelování složitých konstrukcí nebo složitých základových poměrů a také sledování přetváření konstrukce v průběhu výstavby.  Analytické posouzení vyztužených zemin Při návrhu vyztužených svahů je nejzásadnějším posouzením ověření celkové stability svahu. Posouzení vyztužených konstrukcí vychází ze stejného principu, jako u nevyztužených zemních konstrukcí tzn. hledání nejnepříznivější smykové plochy, dále se musí zohlednit přispění výztuh k celkové stabilitě. Výztuhy jednoznačně přispívají k celkové stabilitě svahů či opěrných konstrukcí a s rozvojem vyztužování zemin bylo nutné stanovit, jak velkou měrou a jakým způsobem je zahrnout do výpočtu.  
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V podstatě je možné výztuhu zahrnout třemi způsoby, které lze nejlépe vysvětlit na příkladu svahu s jednou výztuhou. Všechny tři případy jsou znázorněny na obrázku 3.5. 
 Obr.3.5 Zavedení výztuhy do výpočtu (Vaníček a kol. 2016) První způsob zahrnuje výztuhu (obr. 3.5a) jako doplňkový stabilizující moment. Síla ve výztuze působí vodorovně na rameni y (kolmá vzdálenost od středu smykové kružnice O k působišti tahové síly). Z tohoto předpokladu vychází, že větší význam má výztuha v dolní části svahu oproti stejné výztuze v horní části. Tento předpoklad ve své podstatě uvažuje maximální zapojení výztuhy, aniž by došlo k deformaci svahu. Druhý způsob zahrnuje výztuhu také dodatečným stabilizujícím momentem (3.5b). Síla působí jako tečna ke smykové ploše na rameni R, což je poloměr smykové kružnice. Význam výztuhy je zde nezávislý na umístění ve svahu. Je to tedy opačný extrém než první případ, protože smyková plocha je již plně rozvinuta a stabilita je závislá na výztuze. Třetí způsob se liší od předcházejících dvou. Neuvažuje vliv výztuhy dodatečným momentem, ale jako doplňkovou meziproužkovou vodorovnou sílu. Výztuha působí největší hodnotou na smykové ploše, směrem k líci pak její hodnota klesá. Na proužek tedy působí dvě síly rozdílné velikosti. Rozdíl těchto sil pak tvoří jakousi předpínací sílu proužku, kterou se zvětšuje stabilita. Z obr. 3.5c je patrné, že poloha výztuhy určuje její význam, který roste s plochou obrazce, který je ohraničen výpočtovou hodnotou tahové síly a délkou výztuhy od kraje svahu ke smykové 
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ploše. Nejvíce se tedy vliv výztuhy projeví v místě, kde působí tečna k smykové ploše rovnoběžně se sklonem svahu, což je nejčastěji v dolní třetině až polovině svahu.  Výpočet podle prvního a druhého předpokladu uvedeného výše se preferoval v počátečních fázích vývoje výpočtu stability vyztužených svahů (80. a 90. léta 20. století). V dnešní době se při výpočtu globální a složené stability dává přednost poslednímu ze zmíněných způsobů. Při výpočtu stability vyztužených svahů se doporučuje používat obecné smykové plochy např. metody Janbu (Vaníček a kol. 2016). Vyztužené zemní konstrukce neumožňují pouze výstavbu násypů, ale i širokou škálu dalších konstrukcí. Jednou z nejrozšířenějších jsou vyztužené opěrné stěny, které jsou složeny obdobně jako násypy z výztuh (převážně geosyntetických) ukládaných mezi vrstvy zeminy, ale oproti násypům i z líce opěrné stěny. Líc mohou tvořit betonové prvky, kamenné prvky nebo různé lícové panely. V mnoha ohledech se takto vytvořená konstrukce chová jako homogenní celek a je nutné jí posuzovat obdobně jako gravitační opěrné zdi. Návrh opěrných zdí z vyztužené zeminy lze rozdělit na dvě hlavní části – posouzení externí a interní stability.  Při posuzování externí stability se na vyztužené zemní těleso pohlíží jako na homogenní blok. Výpočet je proto stejný jako u gravitačních opěrných zdí. Musí se zejména posoudit následující stavy, které jsou znázorněny na obr. 3.6: 
� Posunutí v základové spáře – tlak zeminy na vyztužený zemní blok může v externím případě způsobit posunutí konstrukce v rovině založení a to jak po výztuži tak pod ní.  
� Pootočení kolem paty stěny – tlak zeminy za rubem vyztužené konstrukce může způsobit vznik trhlin na rozhraní vyztužené a nevyztužené zeminy a může dojít převrácení celého bloku.  
� Únosnost základové spáry – v případě zakládání na neúnosném podloží (organické materiály, jemnozrnné materiály nízké konzistence, výsypky atp.) je nutné věnovat zvýšenou pozornost posouzení únosnosti základové spáry. Únosnost se stanovuje stejnými metodami jako únosnost plošného základu.  
� Celková (globální) stabilita – posuzuje se obdobně jako u vyztužených násypů pomocí klasických metod mechaniky zemin. V případě opěrných zdí z vyztužené zeminy s tuhým lícem např. z betonových prefabrikátů se do výpočtu zavádí pevnost výztuhy v připojení. V líci tedy neklesá hodnota síly ve výztuze do nuly, ale do vypočítané hodnoty pevnosti v připojení. Obrazec tedy není trojúhelník ale čtyřúhelník.  
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   Obr.3.6 Posouzení externí stability (Vaníček a Vaníček 2008) a) posunutí, b) překlopení, c) překročení únosnosti zákl. spáry, d) celková stabilita V dalším kroku musí být posouzeny jednotlivé části konstrukce a jejich vzájemné působení tzv. interní stabilita konstrukce. Posouzení interní stability lze rozdělit na tři části: 
� Přetržení výztuhy - Posouzení vychází z předpokladu, že celková tahová síla, kterou jsou schopné přenášet všechny vrstvy výztuh, musí být větší než celková zatěžovací síla od aktivního zemního tlaku. Síla působící v jednotlivých výztuhách nesmí překročit návrhovou pevnost geomříže.  
� Vytržení geomříže ze zeminy – Aby mohla být výztuha namáhána tahem, musí být dostatečně zakotvena do zeminy. V tomto kroku se stanovuje kotevní délka výztuhy, která se uvažuje od smykové plochy. 
� Vnitřní posunutí po vrstvě geomříže - Jednou z hlavních nevýhod makrovyztužování oproti mikrovyztužování je fakt, že vznikají předem definované plochy možného porušení. Pokud je smykový odpor mezi geomříží a zeminou menší než smykový odpor samotné zeminy, stávají se samotné geomříže  rovinami pro vnitřní posunutí konstrukce. 

a) b) c) d) 
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Proto se provádí posouzení posunutí části opěrné zdi po vrstvě geomříže. Vzhledem k průběhu aktivního zemního tlaku (maximum se nachází v úrovni základové spáry), stačí posoudit vnitřní posunutí po nejníže položené výztuže.  Obr.3.7 Posouzení interní stability (Čiháková 2011) Numerické modelování Použití numerického modelu vyžaduje znalosti jednotlivých konstitučních modelů, vstupních parametrů a zkušenosti s interpretací výsledků. Zemní konstrukce se většinou řeší zjednodušeně za pomocí 2D řešení ve formě rovinné deformace v typickém řezu. Pro výpočet zemních konstrukcí musí být použit takový software, který umožňuje modelovat zeminu jako nelineárně pružný materiál. Nejčastěji se využívá Mohr-Coulombův model (lineárně elastický – perfektně plastický model), Hardening soil model (pokročilý elasto-plastický model), Soft soil model (využívaný pro normálně konsolidované soudržné zeminy s vysokou mírou stlačitelnosti) atd. Jeden z nejrozšířenějších programů pro numerické modelování zemin PLAXIS nabízí v základní verzi 10 konstitučních modelů. Z tohoto je patrné, že analýza zemních konstrukcí pomocí numerického modelování klade velké nároky na uživatele, který musí mít zkušenosti s výběrem konstitučního modelu, s jednotlivými vstupními parametry a také s interpretací výsledků. Obecně lze říci, že problematika použití jednotlivých konstitučních modelů je velmi obsáhlá. Předmětem této práce není popis jednotlivých konstitučních modelů. Publikací, které se tomuto tématu věnují, je nepřeberné množství. Výpočetní software musí při výpočtu vyztužených zemních konstrukcí umožňovat namodelování samotných výztuh. Geomříže jsou modelovány pomocí speciálních prvků, které umožňují vystihnout pouze tahová namáhání (obdobně jako například zemní kotvy). Každý bod 
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těchto konstrukčních prvků má pouze jeden stupeň volnosti. Výztuhy se zadávají do výpočtu pomocí hodnoty normálové tuhosti. Jedná se o poměr mezi silou ve výztuze a přetvořením, tedy: 
ε

TEA =  (3.1)  kde EA je normálová tuhost  T je tahová pevnost geomříže  ε je poměrná deformace Velkou výhodou numerického modelování je možnost modelovat jednotlivé fáze výstavby a sledovat tak průběh napětí a deformace během výstavby. U vyztužených konstrukcí se jedná o modelování výstavby jednotlivých vrstev zeminy, uložení geomříže a eventuálně i modelování lícních prvků. Příkladem výstupu numerického modelování opěrné stěny z vyztužené zeminy s lícem z betonových prefabrikátu je na obr. 3.8, na kterém jsou patrné hlavní smykové plochy.    Obr.3.8 Výpočet vyztužené stěny v programu Plaxis 2D 3.4.2 Navrhování konstrukcí vyztužených krátkými vlákny V předchozí kapitole bylo ukázáno, že do návrhu zemních těles vyztužených geomřížemi vstupují jednotlivé materiály zvlášť. Zemina je charakterizována pomocí smykových a deformačních parametrů, výztuhy jsou pak charakterizovány zejména osovou tuhostí. Pozice geomříží je jasně stanovena projektem.  Je zřejmé, že v případě konstrukcí vyztužených rozptýlenou výztuží nelze tento přístup efektivně použít. Výztužná vlákna jsou v zemině 
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uložena náhodně ve velkém množství a modelování jednotlivých vláken se zdá být v současnosti nereálné.  Přesto se některé současné výzkumy na možnosti modelování krátkých výztužných prvků odděleně soustředí. Jedná se například o výzkum (Babu 2007). Předmětem tohoto výzkumu bylo porovnání laboratorních zkoušek s numerickým modelem, který se skládá z písku daných vlastností a jednotlivých vláken. Vlákna byla modelována pomocí jednodimensionálních prvků o známé osové tuhosti K=EA/L. Tyto prvky jsou schopné přenášet jen osová namáhání nikoliv ohybové momenty. Počet vláken ve vzorku byl vypočítán podle požadované hmotnosti vláken ve vzorku. Největším problémem při modelování takového materiálu je vystihnutí náhodné orientace vláken. Vlákno je v prostoru zadáno šesticí souřadnic (tři pro začátek a tři pro konec vlákna). Pro tyto souřadnice patří různá pravidla, např. podmínka umístění celého vlákna pouze uvnitř vzorku. Byl tedy vyvinut program, který náhodně vybral rozmístění vláken (jejich počet byl předem znám) podle zadaných požadavků a tento model byl pak zadán do programu FLAC. Model je na obr. 3.9. 
 Obr.3.9 Rozptýlená výztuž ve vzorku při numerickém modelování (Babu 2007) 
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Takto vytvořený model byl v programu zatížen stejnými podmínkami jako při realizaci triaxiálních zkoušek. Výsledky numerického modelování se velmi shodovali s výsledky triaxiálních zkoušek. Při této metodě ale nutně vyvstane otázka, zda bude možné v budoucnu takový numerický model aplikovat i na výpočet celých zemních konstrukcí.  Tato disertační práce bude zaměřena na konvenční metody navrhování zemin vyztužených krátkými vlákny. V praxi se nejvíce využívá kompozitního přístupu, který se v minulosti používal také u zemin vyztužených geomřížemi. Vyztužení vlákny je do výpočtu zahrnuto jako zlepšení smykové pevnosti zeminy. Vyztužená zemina je uvažována jako kvazihomogenní materiál s ekvivalentními smykovými parametry – nejčastěji se jedná o ekvivalentní úhel vnitřního tření a ekvivalentní soudržnost. Modelování kompozitních materiálů je samostatnou disciplínou a podrobný popis metod by mohl tvořit samostatnou disertační práci. Pozornost tak bude zaměřena jen na vybrané metody homogenizace pro vyztužené zeminy. Ekvivalentní smykové parametry lze získat dvěma způsoby. První způsob je laboratorní zkoušení vyztužených zemin. Tento způsob bude podrobně popsán v kapitole 6. Pomocí laboratorních zkoušek lze stanovit hodnoty, které budou využity ve výpočtu. Obdobně jako  u nevyztužených zemin je nutné realizovat velký počet zkoušek, aby měly výsledky vypovídající hodnotu a mohly být použity ve statickém výpočtu. Například triaxiální zkoušky (nejen popílku) jsou poměrně náročné na délku i způsob provádění. Z toho důvodu se dnes při navrhování méně náročných zemních konstrukcí využívá zatřídění zeminy na základě tabulkových hodnot parametrů zemin.  Druhou metodou stanovení ekvivalentní smykové pevnosti je predikce pomocí výpočtu. V této kapitole budou představeny hlavní homogenizační přístupy, které se v současné době objevují ve výzkumech věnujících se navrhování zemin s rozptýlenou výztuží. V následujících podkapitolách budou stručně představeny čtyři metody, které představují hlavní přístupy k homogenizaci zeminy vyztužené krátkými vlákny. Jedná se o mechanistický model, statistický model, energetický model a diskrétní model.   Všechny výše uvedené metody vychází ze stejného předpokladu - přidání vláken se projeví zvýšením smykové pevnosti původní zeminy. Obecná rovnice stanovení ekvivalentní smykové pevnosti kompozitního materiálu Seq je ve všech uvedených metodách stanovena následovně: 
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SSSeq ∆+=  (3.2)  kde  S je smyková pevnost nevyztužené zeminy  ΔS je zvýšení smykové pevnosti v důsledku přidání vláken Protože smyková pevnost nevyztužené zeminy je známá, jednotlivé metody se zaměřují  na stanovení přírůstku smykové pevnosti v důsledku přidání vláken. Před samotným popisem jednotlivých metod je nutné popsat parametry, které se ve výpočtech objevují a jsou společné pro všechny představované přístupy.  Jedná se o objemový podíl vláken χ, který je stanoven na základě následují rovnice: VV f
=χ  (3.3)  kde Vf je objem vláken  V je celkový objem vyztužené zeminy Objem vláken v zemině je ale velmi obtížné stanovit, proto je častěji nahrazován hmotnostním podílem vláken χw: sfw WW=χ  (3.4)  kde Wf je hmotnost vláken  Ws je hmotnost vysušené zeminy Na základě vzorce pro objemovou hmotnost zeminy vyztužené vlákny γd,f : V WW sffd +
=,γ  (3.5)  lze odvodit následující vzorec, který stanovuje objemový podíl vláken χ za použití běžně dostupných hodnot:  wfw fdw G γχ

γχ
χ .).1( . ,

+
=  (3.6)  kde Gf je měrná hmotnost vláken γw je objemová hmotnost vody 
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Mechanistický model (Gray a Ohashi, 1983) První model pro navrhování zemin vyztužených krátkými vlákny byl představen v roce 1983 (Gray a Ohashi 1983). Hlavním úkolem tohoto výzkumu bylo stanovit míru zlepšení smykové pevnosti písku po přidání vláken a popsat změnu napjatostně-deformačního chování. Model vychází z principu mezní rovnováhy a byl ověřován pomocí krabicových smykových zkoušek písku s vlákny přírodního původu a kovových vláken. Model uvažuje dlouhé elastické vlákno, které může být umístěno kolmo ke smykové zóně nebo pod libovolným úhlem (obrázek 3.10).  
 Obr.3.10 Model vlákna (Gray 1983) Smýkání způsobuje deformaci vlákna, a tím dochází k mobilizaci tahové pevnosti vlákna. Přírůstek smykové pevnosti ΔS se pak stanoví následovně: 
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pro vlákno kolmé na smykovou plochu: )tan.cos.(sin ϕθθσ +=∆ tfAAS  (3.7)  pro vlákno libovolně orientované ke smykové ploše: )tan).90cos()90.(sin( ϕψψσ −+−=∆ tfAAS  (3.8)  kde  σt je tahové napětí ve vlákně  ψ, i, θ jsou úhly orientace vláken znázorněné na obr. 3.10  φ je úhel vnitřního tření nevyztuženého písku  Af/A je poměr plochy vláken k ploše smykové plochy Tahové napětí ve vlákně σt záleží na mnoha parametrech. Aby se vlákno nevytrhlo ze zeminy, musí být dostatečně dlouhé a jeho povrch musí zajišťovat dostatečné tření. Tahové napětí vyvolané smýkání se stanoví na základě tohoto vzorce: )1.(sec.)..4( −= ϕ
τ

σ zd zE f fft  (3.9)  kde  Ef je modul tuhosti vlákna  τf je napětí způsobené třením na povrchu vlákna  df je průměr vlákna  z je tloušťka smykové zóny Statistický model (Ranjan 1996) Ve svém výzkumu provedl Ranjan (1996) sérii zhruba pěti set triaxiálních zkoušek vyztužených zemin pro stanovení jejich smykové pevnosti. V laboratorních zkouškách byly použity čtyři druhy zeminy (písky s různou zrnitostí a příměsí jemnozrnné zeminy) a tři druhy výztužných prvků (polypropylenová vlákna a dva druhy přírodních vláken).  Triaxiální zkoušky byly prováděny jako konsolidované a neodvodněné na částečně nasycených zeminách.  Pro stanovení ekvivalentní smykové pevnosti bylo využito statistické metody – regresní analýzy. Regresní analýza je metoda, ve které odhadujeme hodnotu jedné proměnné na základě 
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znalosti jiných veličin. Autor výzkumu vycházel z faktu, že pevnost zeminy vyztužené krátkými vlákny závisí zejména na hmotnostním poměru vláken χw, poměru délky a průměru vlákna η, koeficientu tření mezi zeminou a vláknem a komorovém tlaku σ3. Tyto hodnoty byly využity jako nezávislé proměnné. Hledanou (závislou) veličinou bylo hlavní napětí při porušení vyztužené zeminy σ1f. Výsledkem regresní analýzy pak jsou následující vzorce pro maximální svislé napětí: Když critn ,3 σσ < , pak se σ1f stanoví následovně: 68.031.127.028.04,01 ).().(*).()/.().(3.12 σχσ ffdl ffwf =  (3.10)  kde  f* je součinitel interakce závislý na úhlu vnitřního tření  f je součinitel interakce závislý na soudržnosti V opačném případě critn ,3 σσ > , se maximální svislé napětí stanoví následovně:  73.0384.006.026.035,01 ).().(*).()/.().(78.8 σχσ ffdl ffwf =  (3.11)  Součinitel f* a f se stanoví na základě těchto vzorců: 
δ

σ
tan* += naf  (3.12)  

ϕ
σ

tan* += ncf  (3.13)  kde  a je adheze působící na rozhraní vlákna a zeminy  tan δ je tření působící proti smýkání na rozhrání zeminy a vlákna  σn je normálové napětí Výhodou tohoto modelu je fakt, že je určený pro stanovení ekvivalentní smykové pevnosti nesoudržných ale i soudržných zemin. Autorka se domnívá, že představený model je do značné míry závislý na použité zemině a vláknech a nelze ho obecně použít. Přidání výztužných vláken má rozdílný efekt u písku, popílku nebo soudržných zemin, ale regresní analýza byla v tomto případě aplikována pouze pro zkoušky jemnozrnných písků. Pro stanovení rovnic pro jiné materiály by bylo nutné provést velké množství triaxiálních zkoušek. 
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Energetický přístup (Michalowski, Čermák, 2003) Pro stanovení kritéria porušení písku vyztuženého vlákny využili Michalowski a Čermák model založený na disipaci energie. Jedná se o přístup využíváný při homogenizaci např. polymerních kompozitů s výztužnými ocelovými vlákny. Teoretický model byl doplněn sérii triaxiálních zkoušek na písku vyztuženém ocelovými a polyamidovými vlákny. Na základě těchto zkoušek a matematického modelu bylo zlepšení smykové pevnosti popsáno pomocí makroskopického úhlu vnitřního tření φr, který v sobě zahrnuje vliv vláken i vlastností písku. Makroskopický úhel vnitřního tření byl stanoven takto: 2)tan...6 6tan..(tan.2 1 π

ϕηχ

ϕηχ
ϕ −

−

+
= − w pwr M KM  (3.14)  kde  χ objemový poměr vláken η je poměr délky k průměru vlákna  Kp je součinitel pasivního zemního tlaku )2/45(tan 2 ϕ+°=pK   M se stanoví podle vzorce 0sin. θpKM =  θ0 se stanoví podle vzorce 2tan 10 pK

−=θ  φw je úhel tření mezi vlákny a zeminou φ je úhel vnitřního tření zeminy Diskrétní model (Zornberg 2002) Hlavním cílem diskrétního přístupu modelování zeminy vyztužené krátkými vlákny je možnost stanovení náhradních parametrů zeminy, aniž bychom museli realizovat poměrně složité a zejména časově náročné zkoušky smykové pevnosti upravených zemin pro ověření jejich vlastností. Vstupní parametry jednotlivých materiálů jsou ve výpočtu uvažovány odděleně. Jedná se o podobný přístup jako u navrhování zemních konstrukcí vyztužených geomřížemi, kdy do ověření vnitřní stability vstupují parametry materiálů (zeminy a geomříží) zvlášť.  Diskrétní model byl představen zejména v práci (Zornberg, 2002) a vychází z postupů používaných při návrhu zemních těles vyztužených vlákny. Diskrétní model je založen 
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na předpokladu, že přidání krátkých vláken zvyšuje smykovou pevnost homogenizované zeminy. Vlákno je uvažováno jako diskrétní element, který přispívá ke stabilitě mobilizací tahové pevnosti. Jako jediný z výše uvedených modelů uvažuje tento model nejen se zlepšením úhlu vnitřního tření zeminy, ale zároveň i se zlepšením soudržnosti zeminy.  Laboratorními zkouškami popílku vyztuženého vlákny bylo ověřeno, že přidání vláken má velký vliv právě na soudržnost. Diskrétní model tak představuje zajímavou možnost stanovení náhradních parametrů zeminy.  Rovnici 3.2 tak lze přepsat následovně: tSSeq +=  (3.15)  kde t je tahové napětí přenášené mobilizovanými vlákny 
 Obr.3.11 Schématické znázornění tahového napětí přenášeného vlákny  na smykové ploše (Zornberg 2002) 
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Vlákno může být porušeno dvěma možnými způsoby, a proto i tahové napětí přenášené mobilizovanými vlákny lze označit podle typu porušení vzorku dvěma způsoby. Pokud dojde k vytržení vlákna ze zeminy je tahové napětí označeno jako tp (podle anglického slova pullout). Pokud dojde k porušení v důsledku přetržení vlákna je tahové napětí označeno jako tt.  Na obrázku 3.11 je schematicky naznačeno tahové napětí přenášené vlákny paralelně se smykovou plochou. V případě porušení vytržením vlákna se stanovuje hodnota smykové pevnosti mezi vláknem a zeminou  ff následovně: avenicif cccf ,,, .tan.. σϕϕ+=  (3.16)  kde  ci,c je součinitel interakce soudržnosti  ci,φ je součinitel interakce úhlu vnitřního tření  σn,ave je průměrné normálové napětí působící na vlákně Součinitel ci,c se stanovuje dle: cac ci =,  (3.17)   kde  a je adheze působící proti smýkání na rozhrání zeminy a vlákna  c je soudržnost zeminy a součinitel ci,φ: 
ϕ

δ
ϕ tantan, =ic  (3.18)  kde  tan δ je tření působící proti smýkání na rozhrání zeminy a vlákna Už zde je možné najít analogii s navrhováním zemin vyztužených plošnými výztuhami, kde se také používá součinitele interakce Ci pro posouzení vytržení geomříže ze zeminy. Mezní tahovou sílu UTFp při porušení vytržením vlákna pak lze stanovit následovně: nfldUTF faveefp .)...( ,πα=  (3.19)  kde α je empirický součinitel zohledňující orientaci vláken (pro náhodně orientovaná vlákna je uvažován 1) 
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 df je průměr vlákna  le,ave průměrná kotevní délka vlákna, která je uvažována jako ¼ z délky vlákna  n je počet vláken na smykové ploše Počet vláken na smykové ploše lze vyjádřit: 2, )(41 ffiff dAAAn
π

==  (3.20)  kde  Af  je celková plocha vláken na smykové ploše  Af,i je plocha jednoho vlákna Tahovou pevnost při porušení vytažením vlákna tp pak lze určit takto: AUTFt pp =  (3.21)  kde A je smyková plocha Kombinací rovnic 3.19, 3.20 a 3.21 pak dostaneme: A dAfldt f ffffp 2)(4.)4...(
π

πα

=  (3.22)  a po úpravě: A Afdlt ffffp ...α

=  (3.23)  Objemový podíl vláken χ je při zjednodušení na rovinnou úlohu možné vyjádřit takto: AAf
=χ  (3.24)  Po dosazení pak dostáváme tahové napětí přenášené vlákny:  ).tan...(.. ,,, avenicip ccct σϕηχα ϕ+=  (3.25)  Jak již bylo zmíněno výše, druhou možností porušení je přetržení vlákna. Mezní tahové napětí vlákna σf,ult lze získat na základě zkoušek v laboratoři. Výrobce výztužných vláken hodnotu 
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mezního tahového napětí běžně uvádí v technických listech výrobku. Za předpokladu, že zemina nemá žádnou tahovou pevnost, je v případě ztráty stability zemní konstrukce z důvodu přetržení vlákna možné stanovit mezní tahovou sílu následovně: fultft AUTF .. ,σα=  (3.26)  Tahové pevnost v případě přetržení vlákna tt je pak: 
χσασα .... ,, ultffultftt AAAUTFt ===  (3.27)  Tahové napětí přenášené vlákny t použité v rovnici 3.15 se pak stanoví jako minimální hodnota z tahového napětí v případě vytržení vláken a tahového napětí v případě vytržení vláken. ),min( pt ttt =  (3.28)  Z rovnic 3.25 a 3.27 je patrné, že tahové napětí přenášené vlákny je závislé pouze  na vlastnostech samotného vlákna, interakčních koeficientech a objemovém poměru vláken v zemině. Potvrzuje se tedy, že při použití diskrétního modelu není nutné provádět laboratorní zkoušky smykové pevnosti vyztužené zeminy.  Na obrázku 3.12 je znázorněna bilineární závislost tahové pevnosti na normálovém napětí. Tahová pevnost při porušení vytažením vlákna je závislá na normálovém napětí. Po dosažení určité hodnoty napětí se pak mění způsob porušení zemního tělesa a dochází k přetržení vláken. Toto napětí je označeno jako kritické napětí σn,crit. Hodnotu kritického napětí získáme z rovnice pt tt =  (3.29)  
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 Obr.3.12 Zobrazení závislosti tahové pevnosti přenášené vlákny  na normálovém napětí (Zornberg 2002) Po dosazení 3.25 a 3.27 do této rovnice dostaneme: 

ϕη

ησ
σ

ϕ tan.. .., ,,, i ciultfcritn c cc−
=  (3.30)  Z toho vyplývá, že kritické napětí, při kterém se mění způsob porušení z vytržení vláken  na přetržení vláken je závislé pouze na geometrii vláken, interakčních součinitelích, pevnosti vláken v tahu a vlastností zeminy.  Na základě výše uvedených poznatků lze ekvivalentní smykovou pevnost zeminy vyztužené krátkými vlákny definovat takto: Pokud je průměrné normálové napětí působící na vlákna σn,ave menší než σn,crit, pak ekvivalentní smyková pevnost je:  ).tan........().tan( ,,,, avenicinppeq cccctSS σϕχηαχηασϕ ϕ+++=+=  (3.31)  Tuto rovnici pak lze upravit následovně: ,,,, .)(tan npeqpeqpeq cS σϕ+=  (3.32)  
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kde ekvivalentní smykové parametry φeq,p a ceq,p jsou cc peq )..c.. 1( ci,, χηα+=  (3.33)  
ϕχηαϕ ϕ tan)....1()(tan ,, ipeq c+=  (3.34)  V opačném případě, kdy je σn,ave větší než σn,crit, pak lze rovnici ekvivalentní smykové pevnosti přepsat takto: nultfteqtteq cStSS σϕσϕα ).tan()..( ,,, ++==+=  (3.35)  nteqteqteq cS σϕ .)(tan ,,, +=  (3.36)  a ekvivalentní smykové parametry φeq,t a ceq,t ultfteq cc ,, .. σχα+=  (3.37)  

ϕϕ tan)(tan , =teq  (3.38)  Grafické znázornění rovnic 33.32 a 3.36 je na obr 3.13. Smyková pevnost je znázorněna pomocí Coulombovy přímky porušení. Tahová pevnost způsobena vlákny je zavedena stejně jako v grafu 3.12. Součtem těchto přímek získáváme opět bilineární závislost ekvivalentní smykové pevnosti na normálovém napětí. 
 Obr.3.13 Ekvivalentní smyková pevnost dle diskrétního přístupu (Zornberg 2002) 
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3.5 ZHODNOCENÍ REŠERŠE V rešeršní části byly představeny metody vyztužování zemin. Nejrozšířenější metoda je vyztužování plošnými geosyntetiky, která byla stručně v úvodu rešerše popsána. Hlavní pozornost byla ale zaměřena na méně rozšířenou metodu – mikrovyztužování. Z provedené rešerše vyplývá, že metodu vyztužování krátkými vlákny lze použít pro širokou škálu zemin. Ačkoliv nejvíce studií se zaměřovalo na vyztužování hrubozrnných materiálů, je možné tuto metodu aplikovat i na jílovité materiály. Výzkum vyztužování popílku krátkými vlákny stál zatím spíše v pozadí a věnuje se mu jen několik studií situovaných zejména do oblastí s velkou produkcí popílku.  Rešeršní část lze zhodnotit z dvou úhlů pohledu. První úhel pohledu zahrnuje laboratorní zkoušky zemin vyztužených krátkými vlákny. Z představených výzkumů vyplývá, že přidání vláken má pozitivní vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti vyztužovaného materiálu. Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že přidání vláken přináší následující výhody: 
� zvýšení smykové pevnosti – po přidání vláken dochází ke zlepšení úhlu vnitřního tření a u jemnozrnných materiálů i k nárůstu soudržnosti. 
� duktilní chování materiálu – jednou z nejzásadnějších změn je změna křehkého chování na duktilní. Vyztužené vzorky se po dosažení maximální pevnosti dále přetváří, aniž by docházelo ke kolapsu vzorku. Toto bylo ověřeno jak zkouškami prosté pevnosti v tlaku, tak triaxiálními či krabicovými smykovými zkouškami. 
� vznik izotropního materiálu – při správném mísení vláken vzniká kvazihomogenní materiál, u kterého nevznikají předem stanovené smykové plochy jako např. plochy vodorovné s geomřížemi. 
� přidání vláken má pozitivní vliv na další geotechnické parametry jako např. hodnoty kalifornského testu únosnosti nebo prostou pevnost v tlaku. Převážná část prací se věnuje laboratorním zkouškám, samotné využití materiálu v praxi ale nenašlo prozatím velké uplatnění.  Druhé možné zhodnocení rešerše je z pohledu navrhování. Ačkoliv existují metody založené na modelování jednotlivých částí kompozitního materiálu odděleně, jejich využití nebude zřejmě s ohledem na velký počet vláken v budoucnosti hojně využíváno. Je tedy nutné přistoupit ke zjednodušení modelu – homogenizaci materiálu. 
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V rešeršní části byly představeny čtyři základní kompozitní přístupy vedoucí k predikci vlastností kvazihomogenního materiálu.  V mechanistickém modelu se uvažuje mobilizace vláken za předpokladu prodloužení vláken a neuvažuje se možnost porušení vytržením vlákna. Autorka se domnívá, že při použití moderních syntetických vláken je právě vytržení vlákna rozhodující mechanismus porušení. Další nevýhodou zmíněného modelu je zavádění hodnoty tloušťky smykové zóny do výpočtu. Tento parametr je velmi obtížné stanovit, ale má velký vliv na konečný výsledek. Druhý představený model je statistický. Pro jeho aplikování je nutné realizovat velké množství triaxiálních zkoušek, na jejichž základě bude sestavena regresní rovnice. Tento model tak neřeší problém stanovení smykových parametrů vyztuženého materiálu bez nutnosti provádění složitých laboratorních zkoušek. Tento nedostatek odstraňuje energetický a diskrétní model. Energetický model pracuje s makroskopickým úhlem vnitřního tření. Je určen převážně pro nesoudržné materiály, protože neřeší vliv na soudržnost. Diskrétní model představený Zornbergem představuje velmi zajímavou teorií pro stanovení ekvivalentní smykové pevnosti. Jeho velkou výhodou je skutečnost, že nevyžaduje provádění složitých triaxiálních zkoušek vyztuženého materiálu, ale pracuje se vstupními parametry zeminy a vláken odděleně. Vstupní parametry vláken jsou většinou deklarovány výrobcem vláken a vstupní parametry zeminy bývají k dispozici po vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu. Jako jediná z představených teorií pracuje nejen se zlepšením úhlu vnitřního tření, ale i soudržnosti. Obdobný přístup nabízí i energetický model, ve kterém  se stanovuje makroskopický úhel vnitřního tření. Jedná se o poměrně jednoduchou metodu, jak stanovit vliv vláken na smykovou pevnost hrubozrnných materiálů. V disertační práci budou využity zejména poslední dva zmíněné modely.     
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4 ELEKTRÁRENSKÝ POPÍLEK 4.1 VÝROBA ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU Elektrárenský popílek vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí. Uhlí obsahuje nespalitelné anorganické příměsi, které byly součástí rostlin nebo byly do uhlí vplaveny podzemní vodou. Úletový popílek může však vznikat nejenom při spalování uhlí, ale také například při spalování komunálního odpadu. Přestože všechny druhy popílku bez ohledu  na spalovaný materiál mají velmi obdobné fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti se výrazně odlišují. Tato práce je výhradně věnována elektrárenským popílkům, a proto bude zaměřena pouze na výrobu popílku v elektrárnách. V tepelných elektrárnách dochází k přeměně chemicky vázané energie z uhlí na energii elektrickou.   Na obrázku 4.1 je schéma tepelné elektrárny, ze kterého je patrné, jak dochází k výrobě elektrárenského popílku.  
 Obr. 4.1 Schéma elektrárny (Skupina ČEZ) Ze zásobních skladů je uhlí dopraveno do elektrárny, kde je nejprve vysušeno a umleto v uhelné mlýnici na jemný prášek. Uhelný prach smíšený se vzduchem se vhání do hořáků kotle. Kromě roštových a práškových ohnišť se používají i moderní fluidní kotle různých typů. Jedním z nich 
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jsou fluidní kotle se spalováním ve vznosu, tj. v cirkulujícím loži (jemně mleté uhlí se v proudu vzduchu chová jako vroucí kapalina). Uvolněná tepelná energie ohřívá vodu, která je vedena v trubkách po stěnách kotle, a následně je přeměňována na páru o vysoké teplotě. Tato pára dále slouží k výrobě elektrické energie pomocí turbín a generátoru. Pro potřeby této práce není nutné vysvětlit celý princip výroby elektrické energie, ale zaměříme se spíše na produkci vedlejších energetických odpadů.  Po vyhoření paliva padá část popela do spodní části kotle a vzniká tak první vedlejší energetický produkt – elektrárenská struska (v případě roštových kotlů se jedná o škváru). Dále je plyn  s obsahem jemného popílku vháněn do odlučovače (viz obr. 4.2). Nejčastěji je používán elektrostatický odlučovač, ve kterém je popílek pomocí filtrů a elektrostatické elektřiny zachytáván. Elektrostatické filtry dokáží zachytit až 99 % úletového popílku. Dále se používají odlučovače textilní či cyklónové. Při spalování uhlí vzniká také popel, což je směs strusky s popílkem vznikající obvykle při jejich soustřeďování z jednotlivých výpustí technologického zařízení před společným odsunem. 
 Obr. 4.2. Elektrostatický odlučovač popílku (Skupina ČEZ) Před odvodem spalin do ovzduší je nutné provést poměrně náročný proces odsíření spalin (odstranění síry resp. oxidu SO2). Vzhledem k zpřísnění limitů na emise obsažené ve spalinách vypouštěných do ovzduší, docházelo od roku 1993 postupně k instalaci nových zařízení, které 
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zajistili snížení emisí SOx a NOx. V současné době je nejčastějším způsobem odsíření metoda mokré vápencové vypírky. Při této metodě vstupují spaliny po zbavení pevných částic (popílku) do tzv. absorbéru. V tomto absorbéru prochází plyny sprchou vody s příměsí mletého vápence, který reaguje s oxidem siřičitým. Vedlejším energetickým produktem takto odsířených spalin je dihydrid síranu vápenatého – tzv. energosádrovec, který lze dále využít při výstavbě. Další častým způsobem odsíření je poměrně moderní metoda fluidního spalování. Jedná se  o přímou metodu, tzn., že škodliviny ze spalin z kouřových plynů se odstraní přímo při spalování uhlí. Lze tedy říci, že škodliviny vůbec nevzniknou. Uhlí, které není jemně namleto, se přivádí do kotle společně s vápencem. Vápenec reaguje přímo v kotli s oxidem siřičitým a tuhý produkt se stává součástí popela. Vedlejší energetický produkt (popel a popílek) zpravidla obsahuje poměrně vysoké procento volného CaO (kolem 10%).  Odsíření kouřových plynů je velmi komplexní problematika. Tato práce se zaměřuje  na využívání elektrárenského popílku, proto zde nebude dále princip odsíření rozebírán. Principy odsíření jsou velmi podrobně popsány například v (Vaníček, Schröfel 2000). 4.2 PRODUKCE ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ V ČR V České republice se ročně spálí přibližně 50 milionů tun hnědého uhlí a současně tak vzniká zhruba 14 milionů tun vedlejších energetických produktů (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Největší objem vedlejších energetických produktů tvoří právě úletový popílek s roční produkcí téměř 8 milionů (ČEZ Energetické produkty s.r.o.) Jedná se o poměrně vysokou hodnotu v porovnání s jinými státy evropské unie. V roce 2010 evropská asociace vedlejších energetických produktů ECOBA uveřejnila, že roční produkce elektrárenského popílku států původní EU15 činí 56 milionů tun. V přepočtu na jednoho obyvatele se tak stáváme jedněmi z největších producentů tohoto materiálu v Evropě.  V České republice mají tepelné elektrárny největší podíl při výrobě elektrické energie. Dle (ERU) bylo celkem 54,9 % elektrické energie vyrobeno v tepelných elektrárnách. V současnosti je v ČR celkem 26 uhelných elektráren s instalovaným výkonem větším než 200 MW. Většina z tepelných elektráren spaluje hnědé uhlí a je tak situována do oblastí, kde probíhá jeho těžba. Jedná se zejména o doly v severních a severozápadních Čechách.  Podle druhu spalovaného uhlí lze elektrárenský popílek rozdělit na následující tři typy: 
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� Hnědouhelný popílek – v České republice je nejčastěji spalováno hnědé uhlí, které je méně kvalitní než uhlí černé. Podíl nespalitelných látek činí zhruba 30 – 40 %. Tvar zrn hnědouhelného popílku je nepravidelný. Hnědouhelný popílek je také méně reaktivní než černouhelný.  
� Černouhelný popílek je obecně kvalitnější než hnědouhelný. Podíl nespalitelných látek činí pouze 5-25 % (zbývající část je tvořena uhlíkem). Spalováním kvalitního černého uhlí je možno dosáhnout skelných zrn blížící se tvaru ideální koule. 
� Fluidní popílek je tuhý zbytek při fluidním spalování mletého uhlí s příměsí vápence. Hoření probíhá při nižších teplotách (maximálně 850°C). Nezreagovaný zbytek mletého vápence zůstává v tuhých zbytcích jako měkce pálené reaktivní vápno. Nevýhodou fluidních popílků při využívání v zemních konstrukcí je jejich náchylnost ke změnám objemu. 4.3 VYUŽÍVÁNÍ POPÍLKU PŘI VÝSTAVBĚ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ Popílek (a další vedlejší energetické produkty) je v české stavební praxi dlouhodobě využívaný jako druhotná surovina a nahrazuje tak přírodní materiály.  Popílek bez přidání aditiv se nejčastěji v konstrukcích vyskytuje ve formě tzv. aglomerátu. Aglomerát je směs popílku s množstvím vody určeným zkouškou zhutnitelnosti. Takto upravený popílek se využívá např. pro konstrukci násypů a hrází, zásypů za opěrné zdi a rekultivaci území v minulosti zasažených těžbou.  Nejběžněji se vlastnosti popílku upravují přidáním tzv. aditiva. V případě popílků se do zvlhčené popílkové směsi přidává malé množství vápna (většinou v rozmezí 3 – 6 % hmotnosti popílku). Tato metoda úpravy využívá pucolánových vlastností elektrárenského popílku, tedy skutečnosti, že po smíchání s vápenným pojivem materiál v čase tuhne a vytvrzuje se. Zvlhčený popílek s přidáním vápna se označuje jako popílkový stabilizát. Obecně termín stabilizát zahrnuje i směsi jiných materiálů jako např. energosádrovce, fluidních popílků atd. Stabilizáty jsou vyráběny přímo v míchacích centrech tepelných elektráren a v současné době nalezly ve stavebnictví značné uplatnění. V České republice již byly vyvinuty normy a předpisy pro jejich využití při výstavbě zemních konstrukcí. Výhodou stabilizátu oproti aglomerátu je jeho exotermická reakce s vápnem, která umožnuje za určitých podmínek výstavbu násypů i při teplotách pod bodem mrazu.  
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4.3.1 Geotechnické vlastnosti popílku Jak již bylo zmíněno výše, popílek při výstavbě zemních konstrukcí nahrazuje zeminu. Proto je nutné znát jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti, které se používají při návrhu zemních konstrukcí. Vlastnosti popílků lze najít také v (Vaníček, Schröfel 2000). Mezi ty nejdůležitější vlastnosti patří: Měrná hmotnost Měrná hmotnost popílku je obecně nižší než u zemin se stejným zrnitostním složením a pohybuje se v rozmezí 1900 až 2550 kgm-3 (Pandian 2004).  Je to způsobeno výskytem dutých částic tzv. cenosfér a pórovitých částic. Nízké měrné hmotnosti lze s výhodou využít při výstavbě na málo únosném podloží nebo při snaze o snížení zemního tlaku za opěrnou konstrukcí, kdy se může popílek využít jako zásyp.  Zrnitost Zrnitostní složení úletových popílků je nejčastěji tvořeno prachovými částicemi a menším podílem písčitých částic. V malém množství se u popílků vyskytují i částice menší než 0,002 mm, které ale nemohou být považovány za jílovité kvůli absenci jílovitých minerálů. Proto je  i plasticita popílků uvažována nulová (Vaníček 2008.). Nejčastěji se tedy popílek klasifikuje jako písčitý prach nebo méně častěji jako prachovitý písek. Číslo křivosti Cc se pohybuje v rozmezí 0,61 – 3,7 a číslo nestejnozrnnosti Cu v rozmezí 1,59 až 14. (Pandian 2004)  Zhutnitelnost Zhutnitelnost zeminy záleží na tvaru zrn, na granulometrickém složení, na podílu a vlastnostech výplně jemných částic a zejména na vlhkosti zeminy. Elektrárenské popílky je možné hutnit stejně jako jemnozrnné zeminy. Obecně lze říci, že úletové popílky jsou méně citlivé na změnu vlhkosti a křivka zrnitosti je realativně plochá. Tato skutečnost může být vysvětlována tím, že popílek má oproti zemině se stejnou zrnitostí větší podíl vzduchu v pórech. Dalším typickým znakem je, že křivka zhutnitelnosti mívá více vrcholů, což je zapříčiněno kapilárními silami odolávajícími novému uspořádání částic z důvodu externí hutnící energie. Optimální vlhkost elektrárenských popílků se pohybuje v rozmezí 18 až 38 % a objemová hmotnost suchého popílku při maximálním zhutnění 900 až 1600 kg.m-3.  
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  Deformační charakteristiky Zejména pro výpočet sedání podloží nebo samotného zemního tělesa potřebujeme znát deformační charakteristiky zemin. Popílek obsahuje duté částice (cenosféry). Tyto částice mohou být otevřené a je tedy na místě obava, že by mohly být více deformovatelné než plné částice. Obecně ale platí, že tlaková pevnost cenosfér je vysoká v rámci několika megapascal. Velikost částic popílku je velmi malá. Z toho vyplývá, že drcení částic popílku by nemělo mít zásadní vliv na jeho stlačitelnost. Propustnost Propustnost popílků závisí zejména na křivce zrnitosti, stupni zhutnění a pucolánové aktivitě. Koeficient propustnosti se u úletových popílků pohybuje v rozmezí 8 x 10-6 cm/s až  1,8 x 10-4 m/s (Pandian 2004). Propustnost tak odpovídá jílovitým až hlinitým pískům až pískům s příměsí jemnozrnné zeminy.  Pevnostní charakteristiky Pevnostní charakteristiky popílků se velmi liší v závislosti na jejich zrnitosti. Efektivní úhel vnitřního tření se u popílků pohybuje v širokém rozmezí 26 až 40 stupňů. Soudržnost popílků v suchém stavu bývá zanedbatelná, jedná se o nesoudržný materiál. Stanovení geotechnických parametrů popílku je důležitý bod při jejich využití při výstavbě zemních konstrukcí. Jistým problémem při využívání popílků (a obecně všech vedlejších energetických produktů) může být fakt, že se jeho vlastnosti mohou lišit nejen v závislosti  na elektrárně, kde byly vyrobeny, ale i v rámci jedné elektrárny v průběhu času.  4.3.2 Využití popílku při výstavbě zemních konstrukcí Zatímco v evropském průměru se téměř 90 % vyrobeného popílku daří využít ve stavebním průmyslu (Feuerbom 2011), v České republice tento podíl činí pouze 20 až 30 %. Zbývající část popílku tak musí být ukládána na skládkách a odkalištích.  Hlavní využití popílku najdeme v současné době při výrobě cementových kompozitů a betonových směsí. V České republice se jedná o téměř 70 % z využitého množství popílku. 
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Z pohledu geotechniky je ale nejzajímavější použití popílku do zemních konstrukcí, jehož podíl v současné době činí 25 % z využívaného množství. Úletový popílek nachází uplatnění v následujících zemních konstrukcích: 
� Zemní násypy – úletový popílek může být použit např. do zemního tělesa pozemní komunikace. Velké uplatnění může nacházet v místech, kde se nachází málo únosné podloží, protože objemová tíha popílku je znatelně nižší než u ostatních zemin. Pokud nestabilizovaný popílek nezaručuje dostatečně stabilní násyp, musí být vyztužen ztužujícími vrstvami z velmi vhodné zeminy nebo vrstvami popílkového stabilizátu. Příklad vzorového řezu násypem je na obrázku 4.3. 

 Obr. 4.3 Vzorový řez zemní konstrukcí při použití popílku (TP93) 
� Zásypy za opěrné zdi a obsypy mostních konstrukcí – zásyp z  popílku vyvíjí menší tlak na rub opěrné konstrukce než zeminy. Dochází nejen k úspoře na použitém materiálu, ale i k dalším úsporám při dimenzování opěrné konstrukce. 
� Rekultivace území v minulosti zasažených těžbou 
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Další uplatnění nachází popílek ve formě popílkového stabilizátu, který lze využít v těchto konstrukcích: 
� Aktivní zóna pozemní komunikace – jedná se o horní vrstvu zemního tělesa, která tvoří zemní pláň 
� Podkladní a ochranné vrstvy vozovky – v těchto vrstvách vozovky dochází k roznášení zatížení od vozidel. V případě, že by stabilizát nahradil například beton, mohl by být rozdíl ceny díla značný. 
� Sanace podzemních dutin po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, parovodů, kanalizace, stará důlní díla – využívá se zejména samotvrdnoucí tekuté suspenze. Stabilizát je na stavbu dopravován jako suchá směs a následně je míchán se záměsovou vodou, čímž dojde k vytvoření suspenze s optimální viskozitou. Ta je pak vylévána do upravovaného prostoru bez nutnosti dalšího hutnění. Předmětem této práce není stanovení vlivu používání popílku na životní prostředí, nicméně je nutné zmínit, že při použití popílku při výstavbě zemních konstrukcí je nutné tento vliv důkladně posuzovat. Popílek nesmí ohrožovat životní prostředí škodlivými chemickými látkami nejčastěji ve formě výluhů do podzemních vod. Na stavbách využívajících popílek musí být kontrolováno chemické složení a vodní výluh nesmí překračovat doporučené hodnoty.  4.3.3 Příklady použití elektrárenského popílku v ČR Obchvat na silnici R6 - Louny První větší množství popílku při výstavbě pozemních komunikací v České republice bylo použito v roce 1995. Jednalo se o stavbu obchvatu na silnici R6 v Lounech. Na této stavbě byl použitý popílek z elektrárny Počerady s přidáním 3% CaO. Tento stabilizát byl připravován přímo v elektrárně. Elektrárenský popílek byl využit jako náhrada chybějícího násypového materiálu, dále pro obsypy některých mostních konstrukcí a na jednom úseku hlavní trasy i v aktivní zóně pozemní komunikace. Celkové množství použitého popílku bylo 35.000  až 45.000 m3. 
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 Obr. 4.4 Stavba zemního tělesa (Herle 2001) 
 Obr. 4.5 Obysp mostních konstrukcí (Herle 2001)  
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Cyklostezka u Mělníka Cyklotrasa prochází podél břehu Labe od obce Horní Počáply přes Dolní Beřkovice až do osady Zelčín. V průběhu výstavby se objevily nečekané technické problémy spojené s málo únosným podložím. Elektrárna Mělník nabídla řešení v podobě speciálně navrženého stabilizátu (jednalo se o směs popílku s cementářským slínkem). Podkladní vrstva ze stabilizátu pak umožnila vytvořit kvalitní vozovku i v nejproblematičtějších místech. Náklady na cyklostezku byly v porovnání s jinými úseky poměrně nízké, díky využití stabilizátu však došlo ke značné úspoře. 
 Obr. 4.6 Výstavba cyklostezky u Mělníku 
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 Obr. 4.7 Výstavba cyklostezky u Mělníku 
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5 TYPY VÝZTUŽNÝCH VLÁKEN Výztužná vlákna mohou být obecně rozdělena na dvě zásadní skupiny – přírodní a umělá vlákna. Z hlediska požadavků na ochranu životního prostředí jsou výhodnější přírodní vlákna, avšak ty velmi rychle podléhají degradaci a nelze je proto použít pro návrh konstrukcí s delší životností. Použití přírodních vláken je soustředěno zejména do rozvojových zemí, protože jsou dobře dostupným a levným řešením. Je ale důležité zmínit, že vyztužování přírodními vlákny bylo používáno již od středověku, kdy se hliněné konstrukce vyztužovaly větvemi nebo travami. Umělá vlákna jsou naopak velmi inertní a mají dobré pevnostní vlastnosti. Vzhledem k průmyslové výrobě se dají lehce ovlivnit a dále kontrolovat jejich vlastnosti. Nevýhodou ovšem je, že jejich přidávání do zeminy může představovat pro budoucí generace ekologickou zátěž. 5.1 PŘÍRODNÍ VLÁKNA Přírodní vlákna mohou být různého druhu. Nejčastěji se využívá kokosových, jutových, sisalových, bambusových nebo třtinových vláken. Jak již bylo zmíněno v úvodu, přírodní vlákna jsou velmi náchylná na degradaci. V případě jejich vystavení změnám vlhkosti velice rychle ztrácí svojí pevnost. Mohou tak být využívána pouze v případě dočasných konstrukcí. Uplatnění také najdou jako erozní ochrana svahu, která bude v budoucnu nahrazena přirozenou vegetací.    Obr. 5.1 Kokosová a sisalová vlákna Výjimkou mezi přírodními vlákny jsou vlákna kokosová, která mají velmi dobrou pevnost  a odolnost. Kokosová vlákna se získávají ze skořápky kokosových ořechů. Jejich délka je v rozmezí 50 až 350 mm. Jedná se o ligno-celulosová vlákna a právě lignin má zásluhu  
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na odolnosti vláken vůči okolnímu prostředí. Životnost vlákna může být až deset let (Hejazi 2012). Kokosová vlákna mají vysoký koeficient tření a velmi dobře tak spolupůsobí  se zeminou.  5.2 UMĚLÁ VLÁKNA Prvními používanými vlákny byla vlákna ocelová. Jejich zřejmou nevýhodou je náchylnost  ke korozi, a tak stejně jako vlákna přírodní nemohou nalézt bez další antikorozivní úpravy uplatnění v zemních konstrukcích s dlouhodobou životností. Velké využití naopak nalézají syntetická vlákna zejména z důvodů jejich dobré tahové pevnosti a inertnímu chování v agresivních podmínkách. Nejčastěji používanými vlákny jsou polypropylenová vlákna, která jsou odolná proti kyselému, zásaditému i chemickému prostředí a jsou hydrofobní. Bod tání polypropylenu je poměrně vysoký (165°C). Tahová pevnost se pohybuje v řádech stovek MPa. Polypropylenová vlákna se často využívají pro vyztužování betonu. Vzhledem k jejich velkému rozšíření je jejich cena příznivá. Podobné vlastnosti jako polypropylenová vlákna mají vlákna polyethylenová a polyesterová. V tabulce 5.1. jsou uvedeny základní vlastnosti nejčastěji používaných syntetických vláken. Tabulka je převzata ze (Shukla 2017). Tab. 5.1 Základní vlastnosti syntetických vláken (Shukla 20017) Materiál vlákna Specifická hmotnost [-] Bod tání [°C] Tahová pevnost při 20°C [MPa] Modul pružnosti [GPa] Poměrná deformace při porušení [%] Polypropylen (PP) 0.90-0.91 160-165 400-600 1.3-1.8 10-40 Polyester (PET) 1.22-1.38 260 800-1200 12-18 8-15 Polyetylén (PE) 0.91-0.96 100-135 80-600 0.2-1.4 10-80 Polyvinylchlorid (PVC) 1.38-1.55 160 20-50 2.7-3 50-150 Polyamid (PA) 1.05-1.15 220-250 700-900 3-4 15-30  Méně využívaná jsou skleněná vlákna, a to zejména z důvodů jejich vysoké ceny. Jejich výhodou je fakt, že mohou odolávat velmi vysokým teplotám a mají velmi vysoký modul elasticity. K vyztužování se dále mohou používat ústřižky z geomříží nebo geotextilií.  Vzhledem k vysokým požadavkům na ochranu životního prostředí by v budoucnu mohla najít velké uplatnění i vlákna recyklovaná. V úvahu připadají například vlákna z pneumatik nebo 
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plastových lahví. Z plastových (polyethylenových) lahví se v dnešní době vyrábějí vlákna, která se dále využívají pro výrobu oblečení nebo ostatního textilu. Objevují se snahy o využití proužků z plastových lahví i ve výstavbě jako výztuž vláknobetonu. Ocelová vlákna z pneumatik také už v dnešní době nacházejí uplatnění při vyztužování betonu, v budoucnu by však mohla být využívána i vlákna z plastového odpadu pneumatik. Ve spojení s vyztužování odpadních materiálů jako je elektrárenský popílek by mohl vzniknout zcela recyklovaný materiál, který by zásadním způsobem mohl redukovat ukládání odpadních materiálů  na skládkách.          Obr. 5.2 Polypropylenová vlákna a vlákna z PET lahví   
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6 LABORATORNÍ VÝZKUM Jedním z hlavních cílů disertační práce je laboratorní výzkum vlivu přidání krátkých výztužných vláken na geotechnické vlastnosti popílku. Zkoušky byly prováděny autorkou disertační práce v období 2011- 2015 v laboratořích katedry geotechniky. Laboratorní zkoušky byly voleny tak, aby obsáhly základní geotechnické parametry popílku, které se používají při návrhu zemních konstrukcí, tzn.: - Zhutnitelnost - Stlačitelnost - Prostá pevnost v tlaku - Smykové parametry V následujících kapitolách budou popsány zvolené postupy jednotlivých zkoušek a prezentovány výsledky laboratorních testů. 
 Obr. 6.1 Laboratoř mechaniky zemin na katedře geotechniky  
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6.1 MATERIÁLY POUŽITÉ PŘI LABORATORNÍM ZKOUŠENÍ 6.1.1 Popílek Pro laboratorní zkoušky byl zvolen hnědouhelný elektrárenský popílek a to zejména z toho důvodu, že v České republice je produkován v mnohonásobně větším množství než černouhelný popílek. Elektrárenský popílek byl pořízen v elektrárně Mělník, která pro výrobu elektrické energie využívá hnědé uhlí z Mostecké uhelné pánve. Úletový popílek byl odebrán přímo v zásobnících popílku. Nejedná se tedy o popílek z odkališť, který má jiné mechanicko-fyzikální vlastnosti z důvodu jeho transportu vodou do konečného úložiště. Popílek z elektrárny v Mělníku je certifikován pro použití do betonu, nicméně je vhodný také pro použití v zemních konstrukcích. Mineralogické i chemické složení je určováno druhem spalovaného uhlí, lokalitou těžby a použitou technologií. Chemické složení hnědouhelného popílku je tvořeno třemi hlavními složkami – oxid křemičitý (SiO2),  oxid železitý (Fe2O3) a oxid hlinitý (Al2O3). Tyto složky zastupují až 90 % obsahu popílku.  Autorka disertační práce absolvovala v rámci doktorského studia kurz elektronové mikroskopie na Katedře mechaniky. Na obr. 6.2 jsou snímky z elektronového mikroskopu úletového popílku z elektrárny Mělník. Z fotografií je patrné, že částice hnědouhelného popílku jsou tvořeny zrny nepravidelných tvarů (oproti tomu černouhelný popílek tvoří téměř kulová zrna). Částice popílku jsou převážně duté (tzv. cenosféry), což způsobuje jejich relativně nízkou objemovou hmotnost v porovnání  se zeminami. Měrná objemová hmotnost popílku je 2040 kg. m-3.  Vzhledem k tomu, že některé částice popílku jsou duté, může vzniknout obava z toho, aby nedocházelo při zatěžování popř. zhutňování k drcení jednotlivých zrn popílku (zejména těch otevřených). Výzkumy ale ukazují (Kim 2008), že cenosféry mají poměrně vysokou pevnost v tlaku v řádu několika megapascal. Předpokládá se, že jejich případné drcení nebude mít významný vliv na stlačitelnost popílku.   
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 Obr. 6.2 Snímky popílku z elektronového mikroskopu 
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Zkouška zrnitosti byla provedena pomocí hustoměrné zkoušky, která je využívána pro prachové částice. Na obrázku 6.3 je znázorněna křivka zrnitosti a v tabulce 6.1 jsou uvedeny podíly jednotlivých zrn. Z toho je patrné, že zrna popílku jsou o velikosti 0,01 mm – 0,5 mm a popílek může být označován jako písčitý prach.  V případě, že by se v popílku vyskytla zrna menší než 0,002 mm, nemohou být považována za jílovité částice, protože neobsahují jílovité minerály. Z tohoto důvodu nelze mluvit o plasticitě popílku (Vaníček 2008). Tab. 6.1 Zrnitostní složení popílku Označení Velikost částic [mm] Podíl  [%] Písčité  0,063-2 29.4 % Prachové  0,002-0,063 70.6 % Jílovité  <0.002 0 %  
 Obr. 6.3 Zrnitostní křivka popílku 6.1.2 Vlákna Forta Ferro Pro laboratorní zkoušky byla zvolena polypropylenová vlákna od výrobce Forta Corporation, které byly věnovány dovozcem do České republiky – firmou eMZet s.r.o.  
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Forta Ferro je polypropylenové monofilamentní nefibrilující vlákno vyráběné z 100% nového polypropylenu v kombinaci se síťovým (fibrilovaným) vláknem jako systém rozptýlené výztuže betonu. Vlákno je nekorozivní, nemagnetické, chemicky inertní a 100% odolné vůči alkáliím. Pevnost v tahu těchto vláken je 620 až 758 MPa. Vlákna se dodávají ve třech délkách – 19, 38 a 54 mm. Pro laboratorní zkoušky bylo použito vlákno délky 38 mm, které bylo dále zkráceno na délku zhruba 12 mm tak, aby vyhovovalo požadavkům laboratorních zkoušek.    Obr. 6.4 Popílek z elektrárny Mělník a vlákna Forta Ferro  6.2 ZHUTNITELNOST Zhutňování zemin je nejběžnější způsob úpravy materiálu při použití v zemních konstrukcích. Při zhutňování je použita vnější energie, která způsobuje změny struktury materiálu, což vede k lepším mechanicko-fyzikálním vlastnostem. Dochází ke snížení stlačitelnosti materiálu, zvýšení smykové pevnosti a propustnosti.  Zkouška zhutnění zemin je jedna ze základních zkoušek materiálů zemních těles. Kontrolou vlhkosti a objemové hmotnosti zhotoveného zemního tělesa se ověřuje, zda bylo dosaženo potřebné míry zhutnění.  Všechny následující laboratorní zkoušky byly prováděny na vzorcích zhutněného popílku.  I z toho důvodu bylo nutné ověřit optimální vlhkost a maximální objemovou hmotnost vyztuženého a nevyztuženého popílku.  6.2.1 Popis zkoušky Pro ověření zhutnitelnosti byly prováděny zkoušky Proctor standard v laboratořích katedry silničních staveb. Zkouška Proctor standard byla provedena v souladu s normou ČSN EN 
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138286-2. Parametry zkoušky jsou uvedeny v tab. 6.2. Pro každou zkoušku bylo připraveno minimálně 5 vzorků popílku o různé vlhkosti tak, aby bylo zastoupeno různé rozmezí vlhkostí. Vzorky byly hutněny po 3 vrstvách 25 údery pěchu. Po zkoušce byl zhutněný vzorek zvážen a následně vysušen. Byla tak zjištěna jeho vlhkost a objemová hmotnost suchého materiálu. Zkoušky Proctor standard byly provedeny pro dva materiály- popílek bez vláken a popílek  s 2 % vláken (počítáno k suché objemové hmotnosti). Tab. 6.2 Parametry zkoušky Proctor Standard Hmotnost pěchu 2,5 kg Zdvih pěchu  0,3 m Průměr nádoby 101,5 mm Výška nádoby 117 mm Počet vrstev 3 Počet úderů na každou vrstvu  25  6.2.2 Výsledky zkoušek a jejich zhodnocení Typické výsledky zkoušky zhutnitelnosti jsou zpracovány v grafu 6.1. Modrá křivka znázorňuje závislost objemové hmotnosti na vlhkosti nevyztuženého popílku. Křivka nemá klasický parabolický tvar s jasným vrcholem. Tuto vlastnost popílku potvrzují i některé další výzkumy (Kaniraj 2003). Tvar křivky s více vrcholy je zapříčiněn kapilárními silami odolávajícími novému uspořádání částic z důvodu externí hutnící energie. V tabulce 6.3 jsou uvedeny výsledky zkoušky. Maximální objemová hmotnost suchého popílku byla stanovena  na 1252 kg.m-3. Optimální vlhkost je 22 %. Červená křivka znázorňuje chování popílku vyztuženého 2% vláken. Z grafu je patrné, že vyztužený popílek se chová obdobně jako nevyztužený. Maximální objemová hmotnost ani optimální vlhkost se po přidání vláken výrazně nemění. Výraznější vliv přidání vláken na zhutnitelnost může být pozorován  při vyztužování klasických zemin.  Pro navazující laboratorní zkoušky tak bylo uvažováno s tím, že vyztužený i nevyztužený popílek mají stejné hodnoty optimální vlhkosti a objemové hmotnosti. 
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 Graf.  6.1 Křivka zhutnitelnosti Tab. 6.3 Výsledky Proctorovy zkoušky  0%F 2%F Optimální vlhkost [%] 22 21,7 Maximální objemová hmotnost [kgm-3] 1252 1239  6.3 PŘÍPRAVA LABORATORNÍCH VZORKŮ Velmi důležitou součástí zkoušky je samotná příprava vzorků. Ve vzorku musí být dosaženo rovnoměrného rozdělení a všesměrné orientace vláken. Velice obtížná se ukázala být příprava vzorku ze suchého popílku, protože tento materiál je velice prašný a po přimíchání výztuže mají vlákna tendenci se shlukovat a elektrizují. Popílková směs tak byla u všech laboratorních zkoušek připravována ve vlhkém stavu za optimální vlhkosti wopt=22%.   Příprava popílku s vlákny je v laboratoři jednodušší než in-situ. Popílek s vlákny může být míchán ručně nebo za použití jednoduchých mísících laboratorních zařízení. Laboratorní zkoušky byly prováděny na třech typech materiálu lišícím se obsahem vláken.  Celková hmotnost vlhkého vzorku byla vypočítána následovně: facwfa mfmmm .++=  (7.1)  kde mfa je hmotnost suchého popílku 
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mw je hmotnost vody (při požadavku optimální hmotnosti to je 0,22. mfa) fc je procentuální podíl vláken Obsah vláken byl pro laboratorní zkoušky zvolen 1%  a 2% vzhledem k suché hmotnosti popílku. U většího podílu vláken byl materiál již obtížně zpracovatelný a nebylo možné dosáhnout homogenní směsi. Na obrázku 6.5  je fotografie zhutněného vzorku popílku s vlákny. 
 Obr. 6.5 Zhutněný popílek s vlákny 6.4 STLAČITELNOST Jako první byly realizovány edometrické zkoušky, jejichž pomocí zjišťujeme deformační charakteristiky zemin. Při edometrických zkouškách se vzorky jednoose zatěžují a získává  se tak závislost deformace na působícím zatížení. Získané deformační charakteristiky slouží zejména při výpočtech sedání konstrukcí.  6.4.1 Popis zkoušky Pro zkoušku byl využit automatický edometrický přístroj.  Edometrický prstenec má půdorysnou plochu 40 cm2 a výšku vzorku 20 mm. Popílek byl nejdříve zvlhčen na optimální vlhkost a poté zhutněn přímo v prstenci (obr. 6.6). Po vložení do přístroje byly vzorky plynule 
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zatěžovány do konečné hodnoty 600 kPa. Edometrické zkoušky byly prováděny s řízeným napětím a rychlost zatěžování byla zvolena 1-3 kPa/min tak, aby v průběhu zkoušky byl nerozptýlený pórový tlak minimální. Celkem byly provedeny tři sady zkoušek. 
 Obr. 6.6 Vzorek popílku v prstenci edometru 6.4.2 Výsledky zkoušek a jejich zhodnocení Výsledky zkoušek jsou graficky znázorněné na obrázku 6.2. V grafu je znázorněna závislost poměrné deformace na napětí vždy pro dvě sady vzorků. V tabulce 6.4 jsou uvedeny průměrné hodnoty poměrné deformace pro napětí 200 kPa a 400 kPa. Hodnota Gf je vyjádření procentuálního nárůstu poměrné deformace po přidání vláken a je spočítána dle následujícího vzorce: (%)100.(%) 0 0

ε

εε −
=

ffG  (7.2)  kde  fε  je poměrná deformace vyztuženého popílku 0ε  je poměrná deformace nevyztuženého popílku Z výsledků vyplývá, že poměrná deformace se po přídání vláken zvýšila o 18 – 40 %. V tabulce 6.5 jsou shrnuty edometrické moduly. Výsledky ukazují, že přidání vláken způsobuje větší stlačitelnost materiálu a tedy nepříznivě ovlivňuje mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu. 
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Autorka se domnívá, že velký vliv na stlačitelnost má charakter samotného vlákna. Vlákna do betonu jsou spletena a i po důkladném promíchání mohou tvořit shluky, které zvyšují stlačitelnost. Pokud by bylo vlákno samostatné a silnější, byla by deformace vzorku menší. Pozdější zkoušky v prostém tlaku ale ukázaly, že za cenu větší deformace, je vyztužený popílek schopen odolávat většímu napětí a zároveň je schopen přenášet větší poměrné deformace. Tuto skutečnost potvrzují i některé další výzkumy (Kaniraj 2003), (Rubišárová, Kresta) Tab. 6.4 Výsledky edometrické zkoušky - stlačitelnost  200 kPa 400 kPa  ε Gf ε Gf Popílek + 0% vláken 1,31 - 1,90 - Popílek + 1% vláken 1,62 24 2,24 18 Popílek + 2% vláken 1,83 40 2,34 23  Tab 6.5. Výsledky edometrické zkoušky – edometrické moduly    Eoed [MPa] 0% F Eoed [MPa] 1% F Eoed [MPa] 2% F 20-50 9.36 7.27 6.57 50-100 14.41 11.53 11.98 100-200 20.45 15.64 16.43 200-400 27.57 28.81 37.39    



68  
 Graf.  6.2 Výsledky edometrické zkoušky 6.5 PEVNOST V PROSTÉM TLAKU Pevnost v prostém tlaku je charakteristika zeminy, která se využívá zejména při výstavbě zemních těles pozemních komunikací. Při zkoušce pevnosti v prostém tlaku je zkoušený vzorek ve tvaru rotačního válce namáhán rostoucím napětím až do porušení. Výsledkem zkoušky je maximální hodnota pevnosti v prostém tlaku a závislost deformace na osovém napětí. 6.5.1 Popis zkoušky Zkouška byla provedena dle normy ČSN CEN ISO/TS 17892-7. Pro zkoušku bylo použito zatěžovací zařízení (triaxiální přístroj) umožňující vyvození osové síly na zkušební vzorek pomocí pístu při konstantní zatěžovací rychlosti osové deformace. Válcové vzorky o průměru 38 mm a výšce 76 mm byly připraveny ze zvlhčeného popílku. Popílek byl nejprve smíchán a zhomogenizován s požadovaným množstvím vody, které odpovídá optimální vlhkosti. Vzorek byl ručně hutněn po vrstvách do ocelové rozebíratelné formy. Před každou zkouškou byla stanovena hmotnost vzorku a po zkoušce ověřena vlhkost. Takto připravený vzorek byl vložen do měřícího přístroje a byl uveden do kontaktu s měřidly. Rychlost zatěžování byla zvolena v rozmezí 0,5% až 1% z výšky vzorku za minutu. Obdobně jako u edometrických zkoušek byly testovány tři různé materiály: popílek bez vláken, popílek s 1 % vláken a popílek se 2 % vláken. Délka vláken byla opět 12 mm. Pro každou směs bylo připraveno vždy minimálně pět vzorků. 
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6.5.2 Výsledky zkoušek a jejich zhodnocení Grafické znázornění výsledků zkoušek je na obrázku 6.3. Výsledky zkoušek jsou shrnuty v tabulce 6.6. Opět je pro porovnání použita hodnota procentuálního nárůstu pevnosti vyztužených vzorků Gf: (%)100.(%) 0 0
σ

σσ −
=

ffG  (7.3)   
 Graf.  6.3 Napjatostně deformační chování popílku při zkoušce prosté pevnosti v tlaku  0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00
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 Obr. 6.7 Vzorky po zkoušce prosté pevnosti v tlaku: a)nevyztužený popílek, b) 1% vláken, c) 2% vláken  Tab. 6.6 Výsledky zkoušek prosté pevnosti v tlaku.  Max. σ Max. σ průměr ε ε průměr Gf Podíl vláken [kPa] [kPa] [%] [%] [%] 0%_1 56.13 54.7 0.75 1.26 - 0%_2 49.38 1.08 0%_3 58.49 1.95 1%_1 94.35 94.05 4.55 4.13 71.9 1%_2 96.11 3.53 1%_3 91.70 4.31 2%_1 72.30 79.94 7.52 6.68 31.5 2%_2 81.12 6.72 2%_3 86.14 5.80  Nevyztužený popílek dosáhl nejvyššího napětí mezi 50 a 60 kPa při poměrné deformaci 0.75% až 1.85 %. Po dosažení maximálního napětí v tlaku se velmi rychle ve vzorku vytvořila smyková plocha. Z obrázku 6.7a je patrné, že smyková plocha prochází celou výškou vzorku a je tedy zřejmé že velmi rychle po dosažení maximální pevnosti vzorek „kolabuje“. Popílek s přidáním 1 % vláken dosáhl maximálních hodnot napětí při poměrné deformaci 3,5 % až  4,5 %. Hodnota maximálního napětí se pohybovala mezi 91,70 kPa až 96,7 kPa. Po dosažení maximální pevnosti tlaku se vzorek dále přetvářel a smyková plocha nevznikla ihned po dosažní maxima. Trhlina se začala propagovat později a pouze na menší části vzorku (obr. 6.7b). 
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Vzorky s 2% popílku dosáhly maximální pevnosti nižší než méně vyztužené vzorky a to v rozmezí 72,30 kPa až 86,14 kPa. Hlavním rozdílem ve výsledcích zkoušek je skutečnost, že u popílku vyztuženého 2% vláken nevznikla žádná výrazná smyková plocha. Po dosažení maxima se vzorek dále přetvářel s postupným snižováním napětí, po výšce vzorku vznikly malé trhlinky (obr. 6.7c). Nedošlo však k porušení jako u ostatních vzorků.  Zkouška prosté pevnosti v tlaku prokázala, že přidání výztuže má pozitivní vliv na napjatostně deformační chování popílku. Vyztužení popílku krátkými vlákny vede ke zvýšení prosté pevnosti v tlaku. Toto zvýšení odolnosti je ale možné pouze za cenu větších deformací. Hlavní rozdíl v chování vyztuženého a nevyztuženého popílek nastává po dosažení maximálního napětí. Zatímco nevyztužené vzorky velmi rychle ztrácí stabilitu, vyztužené vzorky vykazují značnou duktilitu.  Laboratorní zkoušky dále prokázaly, že po přidání vláken nedochází ke vzniku výrazných smykových ploch. Tato vlastnost byla pozorována zejména u vzorků s dvěma procenty vláken. Podobné výsledky byly dokázány např. (Kaniraj 2003), (Jadhao 2008), (Kumar 2008). 6.6 KRABICOVÉ SMYKOVÉ ZKOUŠKY Krabicová smyková zkouška slouží k ověření smykových vlastností zeminy. Při této zkoušce je zkušební vzorek zeminy namáhán rostoucím smykovým napětím za konstantního smykového napětí. Zemině se vnucuje smykové přetvoření, při kterém vzniká jako reakce na přetvoření smyková síla – odpor proti usmyknutí. Výsledkem zkoušky je závislost smykového odporu  na poměrné deformaci vzorku (stanovení vrcholové a residuální smykové pevnosti) a stanovení smykových parametrů zeminy - úhlu vnitřního tření a soudržnosti, které jsou klíčovými parametry pro návrh zemních konstrukcí.  6.6.1 Popis zkoušky Zkouška byla provedena podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Laboratorní zkoušky zemin – krabicová smyková zkouška.  Zkušební vzorek zeminy má čtvercový průřez o rozměrech 84 x 84 mm a jeho výška je 20 až 25 mm. Snahou je usmyknout vzorek uprostřed své výšky. Smykovou krabici tak lze rozložit na dvě části, přičemž spodní část je pevná a vrchní část je odnímatelná a posuvná. Nejprve byla vyrobena směs vlhkého popílku (s vlákny) stejným způsobem jako u předchozích zkoušek. Materiál byl následně ručně hutněn do smykové krabice do té doby, než bylo dosaženo 
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požadované objemové hmotnosti dle zkoušky zhutnitelnosti. Nad i pod vzorek byly umístěné drenážní destičky. Pro každou zkoušku byly vyrobeny čtyři vzorky. Každá krabice byla zatížena rozdílným normálovým napětím o velikostech 50, 100, 150 a 200 kPa. Konsolidace vzorku trvala 12 hodin a následně bylo zahájeno smykání. Důležitým parametrem zkoušky je rychlost smykání. Protože v krabicovém smykovém přístroji není možné navodit neodvodněné podmínky, je tato zkouška předurčena pro odvodněné a konsolidované podmínky. Rychlost smykání musí být tak malá, aby došlo k rozptýlení pórového tlaku. Rychlost byla zvolena s ohledem na vlastnosti materiálu a byla maximálně 0,01 mm/min. Vzorek zeminy je namáhán do poměrné deformace 10 % (posunu 8.4 mm). Vzorek po zkoušce v krabicovém smykovém přístroji je na obrázku 6.8 a 6.9. V průběhu zkoušky se zaznamenává smyková síla a posun částí krabice.  Smykové krabicové zkoušky byly realizovány pro tři druhy směsí - zvlhčený popílek  bez vláken, zvlhčený popílek s 1% a 2% vláken. Pro každý typ materiálu byly provedeny minimálně dvě série zkoušek. 
 Obr. 6.8 Vzorek po zkoušce v krabicovém smykovém přístroji 
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 Obr. 6.9 Vzorek po zkoušce v krabicovém smykovém přístroji 6.6.2 Výsledky zkoušek a jejich zhodnocení Jak bylo zmíněno v popisu zkoušky, jedním z výstupů je graf závislosti smykového napětí  na poměrné deformaci. Na grafu 6.4 a 6.5 je tato závislost znázorněna pro vzorky zatížené normálovým napětím 50 kPa a 200 kPa. Modrou barvou jsou znázorněné výsledky  pro nevyztužený popílek, žlutou pro popílek s 1% vláken a červenou pro popílek s 2% vláken. Při normálovém napětí 50 kPa lze u všech vzorků stanovit vrcholovou a residuální smykovou pevnost. Vzorek s 2% vláken vykazuje vyšší smykovou pevnost než ostatní vzorky. Při vyšších normálových napětí se průběh křivek vyztužených vzorků měnil. Zatímco  u nevyztuženého vzorku lze stále pozorovat vrcholovou smykovou pevnost, po jejímž dosažení pevnost klesá, u vyztužených vzorků nedocházelo k významnému poklesu napětí po dosažení maximální hodnoty smykové pevnosti. Maximální smykové pevnosti nebylo u vzorku vyztuženého 2% vláken dosaženo ani při poměrné deformaci 7%. Materiál se po přidání vláken chová duktilně. Lze říci, že vliv vláken je zřetelnější u vyšších normálových napětí. Je pravděpodobné, že  při vyšších normálových napětích dochází ke větší mobilizaci vláken. Tento fakt potvrzuje  i (Škara 2017). 
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 Graf.  6.4 Průběh smykové pevnosti při normálovém napětí 50 kPa 
 Graf.  6.5 Průběh smykové pevnosti při normálovém napětí 200 kPa 
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Pro stanovení smykových parametrů zeminy se při krabicové smykové zkoušce využívá Coloumbovy přímky porušení. Do grafu se vynáší maximální hodnoty smykové pevnosti pro jednotlivá normálová napětí. Tyto body pak lze proložit přímkou. Sklon přímky určuje úhel vnitřního tření a průsečík se svislou osou pak soudržnost. Na grafu 6.6 jsou znázorněny přímky pro nevyztužený vzorek a dvě série zkoušek. U každé přímky je stanovena regresní rovnice. Obdobně jsou výsledky prezentovány i pro vzorky vyztužené 1 a 2  % vláken na grafech 6.7 a 6.8. Jednotlivé hodnoty normálových a smykových napětí jsou shrnuty v tabulce 6.7. Tyto výsledky opět potvrzují, že přidání vláken má významnější vliv u vyšších normálových napětí. Lze také konstatovat, že přidání vláken má pozitivní vliv na zvýšení smykové pevnosti popílku.     Graf.  6.6 Závislost smykového a normálového napětí - 0% vláken y = 0.5025x + 38.975y = 0.56x + 27.00020406080100120140160 0 50 100 150 200Smykovénapětí [kPa] Normálové napětí [kPa]



76  
 Graf.  6.7 Závislost smykového a normálového napětí- 1% vláken  Graf.  6.8 Závislost smykového a normálového napětí - 2% vláken Tab. 6.7  Výsledky krabicových smykových zkoušek  0% 1% 2% Normálové napětí I II I II I II 50 kPa 64 54 64 58 74 60 100 kPa 85 85 98 90 99 91 150 kPa 120 111 130 116 132 129 200 kPa 136 139 155 145 163 171  

y = 0.6115x + 35.36y = 0.58x + 30.40020406080100120140160180 0 50 100 150 200Smykovénapětí [kPa] Normálové napětí [kPa] y = 0.5988x + 42.231y = 0.74x + 20.00020406080100120140160180 0 50 100 150 200Smykovénapětí [kPa] Normálové napětí [kPa]
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Úhel vnitřního tření a soudržnost, které byly stanoveny z regresních rovnic, jsou sumarizovány v tabulce 6.8. Úhel vnitřního tření nevyztuženého vzorku byla stanoven na 26.7° a 29.3°.  Po přidání 1 % vláken došlo ke zvýšení úhlu vnitřního tření na 31.4° a 30.1°. U vzorků s 2 % vláken byl úhel vnitřního tření stanoven na 30.9°a 36.5°.  Z tabulky jsou patrné hodnoty soudržnosti u všech vzorků. Soudržnost vycházela při krabicových smykových zkouškách poměrně vysoká. Autorka se domnívá, že se jedná se o zdánlivou soudržnost způsobenou kapilárními tlaky v částečně nasycených zhutněných vzorcích a sevření vzorku v krabicovém přístroji. Částečně nasycené hutněné vzorky písčitých zemin také vykazují při krabicových smykových zkouškách vyšší hodnoty soudržnosti, ačkoliv je zřejmé, že při jejich nasycení tuto soudržnost ztrácí. Bohužel zalitím zkušebních vzorků se nepodařilo tuto skutečnost odstranit. Pro výpočet je však nutné uvažovat soudržnost nevyztuženého popílku výrazně nižší. Tab. 6.8  Shrnutí smykových parametrů  0% 1% 2%  I II I II I II Úhel vnitřního tření [°] 26.7 29.3 31.4 30.1 30.9 36.5 Soudržnost c [kPa] 31.3 27 35.4 30.4 42.2 20  Krabicové smykové zkoušky prokázaly, že přidání vláken způsobuje duktilní chování materiálu a redukuje ztrátu smykové pevnosti po dosažení vrcholové pevnosti. Tento fakt bylo možné pozorovat zejména u vzorků s 2% vláken. Po vyhodnocení smykových zkoušek lze konstatovat, že přidání vláken má pozitivní vliv na smykovou pevnost popílku a přidání vláken zvyšuje úhel vnitřního tření. Ačkoliv z krabicových smykových zkoušek nelze přímo vyvodit vliv na soudržnost materiálu, ze zkušeností s prací s materiálem se autorka práce domnívá, že  po přidání vláken dochází také ke zvýšení soudržnosti. 6.7 SMYKOVÁ ZKOUŠKA V TRIAXIÁLNÍM PŘÍSTROJI Triaxiální smyková zkouška je velmi složitá laboratorní metoda pro stanovení smykové pevnosti zeminy. Klasická triaxiální zkouška spočívá v zatížení válcového vzorku všesměrným napětí a následného smýkání pomocí zvyšování svislého napětí. Konsolidovaná odvodněná 
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zkouška je náročná na provádění a skládá se z několika na sebe navazujících částí – konsolidace, sycení a zatěžování.  6.7.1 Popis zkoušky Příprava materiálu pro laboratorní zkoušku probíhala stejně jako při předchozích laboratorních zkouškách. Popílek byl nejprve zvlhčen na požadovanou vlhkost a následně do nich byla přimíchána vlákna. Pro triaxiální zkoušky byla připravena pouze směs zvlhčeného popílku  a směs popílku s 2% vláken. Vzorek se následně hutnil do ocelové rozebíratelné válcové formy o průměru 38 mm a výšce 76 mm. Vnitřek formy byl vyložen vodotěsnou a vzduchotěsnou membránou. Po upěchování vzorku do formy, byl vzorek upevněn na podstavu triaxiální komory a ocelová forma se demontovala. Na podstavy vzorku byly umístěny pórové destičky a na horní část vzorku byla usazena zatěžovací hlava. Po důkladném utěsnění vzorku byla komora triaxiálního přístroje naplněna vodou a odvzdušněna. 
 Obr. 6.10 Triaxiální přístroj při zkoušce 
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Další fáze je sycení a konsolidace vzorku. Popílek zhutněný na optimální vlhkost má velmi malý stupeň nasycení. V tomto případě byl stupeň nasyceni Sr roven 0,71. Nejprve bylo aplikováno protlačování vody skrz vzorek a následně byl aplikován sytící tlak. V komoře je nutné udržovat vždy větší tlak než tlak protlačovací nebo sytící. Probíhá-li sycení při stejném tlaku jako při konsolidaci, splývá fáze konsolidace s fází sycení. Po konsolidaci bylo přistoupeno k samotnému smýkání vzorku.  6.7.2 Výsledky zkoušek a jejich zhodnocení Bylo provedeno několik konsolidovaných drénovaných zkoušek za různých komorových tlaků od 100 kPa do 300 kPa. Velkým problémem se při realizaci triaxiálních zkoušek ukázalo sycení vzorku, protože bylo velmi obtížné docílit stupně nasycení min. 0.95. Triaxiální zkoušky byly prováděny na nových laboratorních přístrojích laboratoře mechaniky zemin, což s sebou přineslo problémy spojené se zaváděním nových pracovních postupů. Vzhledem k velké časové náročnosti zkoušek, obtížemi se sycením vzorku a problémy se zaváděním nových laboratorních přístrojů se nepodařilo vyzkoušet takový počet vzorků, který by byl reprezentativní, a bylo by možné z nich vyvodit např. smykové parametry popílku. Na grafu 6.9 je znázorněna závislost smykového napětí na poměrné deformaci vzorku při komorovém napětí 300 kPa. Z grafu je opět patrné duktilní chování materiálu po přidání vláken. 
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 Graf.  6.9 Výsledky triaxiální zkoušky pro komorové napětí 300 kPa Autorka se domnívá, že vzhledem k náročnosti provádění triaxiálních zkoušek by se další výzkum mohl soustředit právě na tyto laboratorní testy. Budoucí výzkum by tak mohl doplnit cenné informace o chování vyztuženého popílku při všesměrném zatížení. 6.8 SHRNUTÍ LABORATORNÍHO VÝZKUMU Laboratorní výzkum byl zaměřen na studii vlivu krátkých výztužných vláken na geotechnické vlastnosti elektrárenského úletového popílku. První fáze výzkumu byla zaměřena na laboratorní zkoušky popílku bez vláken pro ověření základních geotechnických vlastností. Zrnitostní zkouška byla provedena pro ověření zrnitostního složení materiálu. Výsledky této zkoušky byly doplněny o snímky materiálu z elektronového mikroskopu, ze kterých lze určit tvar a vlastnosti jednotlivých zrn.  V dalších laboratorních zkouškách byl testován popílek bez vyztužení a popílek s krátkými výztužnými vlákny s hmotnostním podílem 1 a 2 %. Laboratorní výzkum zahrnoval následující zkoušky: 

� Zhutnitelnost 
� Stlačitelnost 
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� Zkoušky prosté pevnosti v tlaku 
� Krabicové smykové zkoušky 
� Triaxiální zkoušky Výsledkem laboratorního výzkumu jsou následující závěry: 
� Kvazihomogenního materiálu se dosáhne při smíchání vláken s již zvlhčeným popílkem. Mísení vláken se suchým popílkem způsobuje elektrizování vláken a velkou prašnost. 
� Přidání vláken nemá zásadní vliv na zhutnitelnost popílku 
� Vyztužení negativně ovlivňuje stlačitelnost popílku. Ostatní zkoušky ale prokázaly, že za cenu větší deformace, je vyztužený popílek schopen odolávat většímu napětí a zároveň je schopen přenášet větší poměrné deformace.  
� Elektrárenský popílek po přidání vláken ztrácí křehké chování a mění ho na chování duktilní. To bylo prokázáno zkouškami prosté pevnosti v tlaku i smykovými zkouškami. U vzorků s vlákny nedocházelo k náhlé ztrátě stability, materiál byl schopen odolávat velkým poměrným deformacím. 
� Přidání vláken zvyšuje smykovou pevnost elektrárenského popílku a redukuje ztrátu smykové pevnosti po dosažení maximální hodnoty. 
� Ze zkušenosti z laboratorních prací autorka usuzuje, že po přidání vláken dochází ke snížení vzniku případných trhlin způsobených vysycháním. 
� Optimální poměr vláken se nachází mezi 1 a 2% (vztaženo k suché objemové hmotnosti). Po přidání většího množství vláken se tvořily shluky vláken, které tvořily nehomogenní části, a s materiál byl obtížně zpracovatelný. Menší podíl vláken neměl výrazný vliv na chování popílku.    
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7 NAVRHOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Předchozí kapitola byla věnována stanovení vlastností vyztuženého popílku za pomocí laboratorního výzkumu. Údaje z laboratorních zkoušek poskytují cenné informace  o geomechanických charakteristikách materiálů, bez kterých není návrh zemních konstrukcí možný. V této části bude pozornost zaměřena na aplikování výsledků z laboratorního výzkumu při návrhu zemního tělesa z popílku vyztuženého krátkými syntetickými vlákny. Jedná se o netradiční zemní konstrukci, která doposud nenašla své uplatnění v praxi.  Při použití popílku vyztuženého krátkými vlákny vzniká kompozitní materiál ze dvou složek zcela odlišných vlastností. Kompozitní materiál může být modelován dvěma hlavními přístupy – modelování matrice a výztuže odděleně nebo homogenizace materiálu se stanovením náhradních parametrů. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, první přístup je velmi časově náročný. Modelování každého vlákna zvlášť lze využít například při modelování laboratorních zkoušek na malých vzorcích. Vzhledem k vysoké náročnosti na čas a softwarové vybavení je alespoň prozatím nepředstavitelné využití při návrhu zemních konstrukcí. Tato práce se tak zaměřuje na druhý přístup – modelování kvazihomogenního materiálu za pomoci náhradních smykových parametrů. Výsledky laboratorního výzkumu budou aplikovány na základní homogenizační přístupy představené v kapitole 3. V této kapitole bude představen praktický příklad návrhu za pomocí klasických metod mechaniky zemin (analytické metody) a numerického modelování. Násyp z vyztuženého popílku bude porovnán s násypem z běžně užívaných hrubozrnných materiálů.  7.1 HOMOGENIZACE MATERIÁLU – STANOVENÍ NÁHRADNÍCH PARAMETRŮ V kapitole 3 byly představeny čtyři základní homogenizační přístupy, které slouží k ocenění smykových parametrů vyztužené zeminy, aniž by bylo nutné provádět laboratorní zkoušky vyztuženého materiálu.  První představený model – mechanistický model – uvažuje s mobilizací vlákna za předpokladu prodloužení vlákna a zanedbává možnost porušení vytržením vlákna z materiálu. Při použití syntetických vláken však bývá toto porušení rozhodující. Pro stanovení náhradních parametrů kvazihomogenního materiálu se vyžaduje stanovení tloušťky smykové zóny. Jedná se    
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o parametr, který nelze jednoduše stanovit. Z těchto důvodů se autorka domnívá, že mechanistický model není vhodný pro návrh konstrukcí z vyztuženého popílku. Druhý představený model je statistický. Pro jeho aplikování je nutné realizovat velké množství triaxiálních zkoušek, na jejichž základě bude sestavena regresní rovnice. Tento model také není v řešeném případě vhodný. Pozornost tak bude zaměřena na zbývající dva homogenizační přístupy – energetický přístup a diskrétní model. Zmíněné metody budou aplikovány na výsledky z laboratoří (kap. 6) a  pro porovnání také na výsledky výzkumu, který prováděl Škara (2017) v rámci diplomové práce na katedře geotechniky. V obou výzkumech jsou použita stejná výztužná vlákna, liší se pouze vyztužovaný materiál. V této disertační práci byl zvolen úletový popílek z odlučovačů, Škara použil plavený popílek z odkališť.  7.1.1 Energetický přístup (Michalowski, Čermák, 2003) Energetický přístup je založen na disipaci energie a byl podrobně popsán v kapitole 3. Zlepšení smykové pevnosti po přidání vláken je popsáno pomocí makroskopického úhlu vnitřního tření φr, který v sobě zahrnuje vliv vláken i vlastností vyztužovaného materiálu. Makroskopický úhel vnitřního tření byl stanoven takto: 2)tan...6 6tan..(tan.2 1 π

ϕηχ

ϕηχ
ϕ −

−

+
= − w pwr M KM  (7.1)  kde  χ objemový poměr vláken η je poměr délky k průměru vlákna  Kp je součinitel pasivního zemního tlaku )2/45(tan 2 ϕ+°=pK   M se stanoví podle vzorce 0sin. θpKM =  θ0 se stanoví podle vzorce 2tan 10 pK

−=θ  φw je úhel tření mezi vlákny a zeminou φ je úhel vnitřního tření zeminy 
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Pro stanovení makroskopického úhlu vnitřního tření je nutné znát úhel vnitřního tření vyztužovaného materiálu, délku a průměr vlákna a úhel vnitřního tření mezi vlákny a zeminou. Úhel vnitřního tření mezi vlákny a zeminou lze stanovit dle následujícího vzorce: 
ϕ

ϕ
ϕ tantan, wic =  (7.2)  kde  tan δ je tření působící proti smýkání na rozhrání zeminy a vlákna  ci,φ je součinitel interakce, který se používá i u navrhování zemních konstrukcí z plošných geosyntetik. Jeho hodnota se běžně uvažuje 0.8. Toto doporučení lze nalézt i v (Zornberg 2002) V tabulce 7.1 jsou na základě výše uvedeného postupu stanoveny makroskopické úhly vnitřního tření pro popílek s různým podílem vláken. Z tabulky vyplývá, že úhel vnitřního tření elektrárenského úletového popílku použitého při laboratorních zkouškách vzrostl z hodnoty 28° na hodnotu 30.51°po přidání 1% vláken a na hodnotu 33.03°po přidání 2% vláken.  Po porovnání s výsledky laboratorních zkoušek (30.75°pro 1% vláken a 33.75°pro 2% vláken) dostáváme velmi dobrou shodu mezi makroskopickým úhlem stanoveným výpočtem a úhlem vnitřního tření stanoveným krabicovou smykovou zkouškou.   Obdobně lze interpretovat výsledky pro popílek z odkališť z výzkumu Škary. Úhel vnitřního tření popílku, který byl bez vyztužení 28.6°, se dle výpočtu zvýšil po přidání 1% vláken  na 30.94°a po přidání 2% vláken na 33.30°. Laboratorními zkouškami byly stanoveny úhly vnitřního tření pro 1% vláken na 29.9° a pro 2% vláken 35.9°. Z výsledků je patrné, že při použití energetického přístupu získáváme velmi dobrou shodu  při predikci úhlu vnitřního tření. Nevýhodou může být fakt, že daný model neuvažuje zvýšení soudržnosti a předpokládá jí nulovou jak pro nevyztužený materiál, tak pro vyztužený materiál. Autorka se domnívá, že přidání vláken má pozitivní vliv i na soudržnost, což dokazují i některé další výzkumy (Kaniraj 2003). 7.1.2 Diskrétní model (Zornberg 2002) Diskrétní model vychází z principů používaných při návrhu zemních těles vyztužených plošnými výztuhami. Vstupní parametry jednotlivých materiálů jsou ve výpočtu uvažovány odděleně. Postup stanovení ekvivalentní smykové pevnosti je podrobně popsán v kapitole 3.  
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Ekvivalentní smykové parametry se stanovují pro dva případy v závislosti na kritickém napětí. Kritické napětí je stav, při kterém se mění způsob porušení z vytržení vláken na přetržení vláken. Kritické napětí se stanoví dle následujícího vzorce: 
ϕη

ησ
σ

ϕ tan.. .., ,,, i ciultfcritn c cc−
=  (7.3)  Tahová pevnost vláken Forta Ferro σf,ult je 620 Mpa. Po dosazení do vzorce tak dostáváme hodnoty kritického napětí 41.3 MPa pro výzkum v rámci disertační práce a 38.67 MPa pro výzkum Škary. Uvedené hodnoty kritického napětí odpovídají zatížení od vrtsvy popílku vysoké zhruba 410 m. Z toho je patrné, že hodnoty kiritického napětí jsou zcela mimo rozsah geotechnických úloh a porušení tak nastane nejdříve vytržením vlákna ze zeminy. Z tohoto důvodu nebude druhý způsob porušení uvažován. Ekvivalentní parametry vyztuženého materiálu pro případ vytržení vlákna ze zeminy stanovíme podle těchto vzorců: cc peq )..c.. 1( ci,, χηα+=  (7.4)  

ϕχηαϕ ϕ tan)....1()(tan ,, ipeq c+=  (7.5)  kde α je empirický součinitel zohledňující orientaci vláken (pro náhodně orientovaná vlákna je uvažován 1)  η je poměr délky k průměru vlákna  χ je objemový podíl vláken  ci,φ a ci,c jsou interakční součinitele, dle doporučení (Zornebrg 2002) byly uvažovány hodnotou 0.8 Výsledky jsou prezentovány v tabulce 7.2. Soudržnost se v tomto případě nestanovuje, protože po dosazení nulové hodnoty soudržnosti nevyztuženého materiálu do vzorce 7.4 vyjde nulová soudržnost vyztuženého materiálu. Pro elektrárenský úletový popílek s uvažovaným vnitřním úhlem 28.0°, byl výpočtem stanoven ekvivalentní úhel vnitřního tření při podílu vláken 1% na 36.4 ° a pro podíl vláken 2% je ekvivalentní úhel vnitřního tření stanoven na 43.1°. Pro plavený popílek s úhlem vnitřního tření 28.6° byl stanoven ekvivalentní úhel vnitřního tření 36.3° resp. 42.5° pro 1% vláken resp. 2% vláken. Po porovnání s výsledky krabicových smykových zkoušek lze konstatovat, že diskrétní model poskytuje velmi nadhodnocené výsledky. Úhel 
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vnitřního tření je pro zadané parametry nereálný. Další nevýhodou je, že soudržnost pro nesoudržné materiály zůstává nulová i po přidání vláken.  Autorka se domnívá, že velký rozdíl mezi hodnotami stanovenými výpočtem a laboratorními zkouškami lze vysvětlit tím, že diskrétní model byl kalibrován při použití jiného typu vláken. Pro kalibraci modelu byla využita polypropylenová jemná dlouhá vlákna, jejichž maximální hmotnostní podíl byl 0.4 %.  7.1.3 Shrnutí homogenizačních přístupů Na základě provedené analýzy lze vyhodnotit jako nejvhodnější pro stanovení náhradních smykových parametrů energetický model. Výpočtem stanovený makroskopický úhel vnitřního tření s velkou přesností odpovídal naměřeným hodnotám. Mechanistický ani statistický model nelze použít a použití diskrétního modelu bohužel nedává uspokojivé výsledky. Všechny představené modely zanedbávají vliv soudržnosti při vyztužování nesoudržných zemin. Proto bude v následujících výpočtech soudržnost bezpečně odhadnuta. Studie vlivu přidání krátkých výztužných vláken na soudržnost materiálu může podněcovat budoucí výzkum v oboru dané problematiky.      
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 Tab. 7.1 Stanovení makroskopického úhlu vnitřního

 tření dle energetického přístupu 
 χ w l f d f η 

G f γ d χ φ φ w K p θ 
M φ r, φ zkouška 

 [%] [mm] [mm] 
[-] [-] [kg.m-3 ] [-] [°] [°] [-] [°] 

[-] [°] [°] 
Hamouzová 1.0 12 0.34 

35.29 0.91 1252 0.0136 28.0 23
.04 2.77 49.64 2.11 30.51 30.75 

Hamouzová 2.0 12 0.34 
35.29 0.91 1252 0.0270 28.0 23

.04 2.77 49.64 2.11 33.03 33.70 
Škara  1.0 12.5 0.34 

36.76 0.91 1078 0.0117 28.6 23
.57 2.84 49.98 2.17 30.94 29.9 

Škara  2.0 12.5 0.34 
36.76 0.91 1078 0.0232 28.6 23

.57 2.84 49.98 2.17 33.30 35.9 
  Tab. 7.2  Stanovení ekvivalentního úhlu vnitřního tř

ení dle diskrétního modelu pro vytržení vláken 
 χ w l f d f η 

G f γ d χ c i,φ α φ φ eq,
 φ zkouška 

 [%] [mm] [mm] 
[-] [-] [kg.m-3 ] [-] [-] [°] [°] [°] 

[°] 
Hamouzová 1.0 12 0.34 

35.29 0.91 1252 0.0136 0.8 1
.0 28.0 36.36 30.75 

Hamouzová 2.0 12 0.34 
35.29 0.91 1252 0.0270 0.8 1

.0 28.0 43.13 33.70 
Škara  1.0 12.5 0.34 

36.76 0.91 1078 0.0117 0.8 1
.0 28.6 36.25 29.9 

Škara  2.0 12.5 0.34 
36.76 0.91 1078 0.0232 0.8 1

.0 28.6 42.54 35.9 
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7.2 ANALYTICKÉ METODY  Pro studii využitelnosti elektrárenského popílku vyztuženého krátkými vlákny v zemních konstrukcích byl zvolen případ násypu na málo únosném podloží. Hlavním důvodem je fakt, že popílek má nižší objemovou hmotnost než zemina, a proto je vhodný právě pro toto použití. V této části bude proveden návrh pomocí analytických metod, které jsou v současné době nejběžněji používané při řešení stability svahu. Návrh bude proveden v souladu s platnou normou Eurokódem 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí. Pro ověření stability násypů se využívá mezního stavu typu GEO a je doporučeno využívat návrhového přístupu 3.  K posouzení mezního stavu typu GEO se nejčastěji využívá klasických metod stability svahu, z nichž pro homogenní prostředí zejména jemnozrnných zemin při uvažování válcové smykové plochy se upřednostňuje metoda Bishopova (Vaníček a kol. 2016). Bishopova metoda je proužková metoda pro určení stupně stability, při které se uvažuje nejen momentová výminka ale i rovnováha sil ve vodorovném a svislém směru. Řešení stability svahu spočívá ve vyhledání smykové plochy s nejnižším stupněm stability. Pro návrh bude využit software pro řešení geotechnických úloh GEO 5 – Stabilita svahu. Přestože je k výpočtu používán výpočetní software, v principu se jedná stále o aplikaci klasických postupů. Násyp z elektrárenského popílku vyztuženého krátkými vlákny bude porovnán s násypem tvořeným hlinitým štěrkem, který reprezentuje klasický násyp a s násypem z nevyztuženého elektrárenského popílku. 7.2.1 Vstupní data Pro srovnávací studii byl zvolen příklad – násyp na málo únosném podloží. Jedná se o silniční násyp výšky 4 – 6 m se sklonem svahu dle zásad normy ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tzn., že sklony svahu do výšky 3 m byly zvoleny v poměru 1:2,5 a pro vyšší část svahu byl zvolen sklon 1:1,5m. Příklad je graficky znázorněn na obrázku 7.1. Hladina podzemní vody je 1 m pod úrovní terénu. Na povrchu násypu 1m  od hrany svahu působí proměnné plošné spojité zatížení o intenzitě fQk=10 kN.m-2. 
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 Obr. 7.1 Zadání příkladu Materiál podloží je jíl o nízké plasticitě CI (Cl). Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů jsou uvedeny v tabulce 7.3. Jak bylo zmíněno výše, v této studii je násyp uvažován ve třech materiálových variantách. První varianta je klasický násyp tvořený hlinitým štěrkem GM (SiGr) s charakteristickými hodnotami geotechnických parametrů uvedenými v tab. 7.3.  Druhou materiálovou variantou je elektrárenský popílek bez vláken. Jeho vlastnosti byly stanoveny na základě laboratorního výzkumu. Otázkou zůstává pouze volba soudržnosti materiálu. Popílek bude v zemním tělese uložen zvlhčený a zhutněný. Zhutněný popílek vykazuje vyšší soudržnost než suchý nebo vodou nasycený materiál, který je v podstatě nesoudržný. V technických podmínkách TP 93 je uvedena hodnota soudržnosti násypu z elektrárenského popílku 10 kPa. Autorka se domnívá, že soudržnost je nutné volit obezřetně, protože není zaručeno, že nedojde v průběhu životnosti například k nasycení části násypu vodou. Pro výpočet tak byla zvolena soudržnost nižší a to 5 kPa. Volba nenulové soudržnosti je také z důvodu, aby při výpočtu nedocházelo k tvorbě smykové plochy na povrchu násypu, která je nereálná. Třetí variantou je popílek vyztužený krátkými vlákny s hmotnostním podílem 2%. Geotechnické vlastnosti byly stanoveny na základě laboratorních zkoušek, nicméně lze pro jejich stanovení doporučit i postup popsaný výše dle (Michalowski a Čermák, 2003).  Na základě zkušeností s prací s materiálem a závěrů z jiných výzkumů (Kaniraj, Gayathri 2003) nebo (Bhardwaj a Mandal 2008) lze konstatovat, že přidání vláken má pozitivní vliv  i na soudržnost. Pro srovnávací výpočet byla zvolena hodnota soudržnosti 10 kPa, což je relativně konzervativní hodnota, která je však na straně bezpečné. 
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 Tab. 7.3 Charakteristické parametry materiálů Zemina/Parametry Podloží CI Hlinitý štěrk GM Popílek s 2% vláken Popílek bez vláken Objemová tíha zeminy γk [kNm-3] 19.0 19.0 15.0 15.0 Objemová tíha plně nasycené zeminy γk,sat [kNm-3] 20.0 20.0 16.0 16.0 Úhel vnitřního tření – efektivní φ´k [°] 20.0 32.0 32.0 27.0 Soudržnost – efektivní c´k [kPa] 10.0 3.0 10.0 5.0 Úhel vnitřního tření – totální φu,k[°] 0.0 - - - Soudržnost – efektivní cu,k[kPa] 25.0 - - -  7.2.2 Výsledky srovnávací analýzy Na základě výše popsaných vstupních dat byl proveden výpočet stability svahu pro tři různé výšky svahu a to 4,0 m, 5,0 m a 6,0 m. Výpočet byl proveden pro dlouhodobou a krátkodobou stabilitu. Pro krátkodobou stabilitu bylo uvažováno s totálními parametry smykové pevnosti podloží a pro dlouhodobou s efektními parametry.  V tabulce 7.4 jsou sumarizovány výsledky využití svahu, resp. stupňů stability pro krátkodobé podmínky působení a graficky jsou znázorněny na grafu 7.1. Ve všech uvedených případech se potvrdilo, že smyková plocha bude procházet hluboko v podloží násypu (obr. 7.2) z důvodu malé únosnosti podloží. Lepší výsledky prokázaly násypy z popílku a to zejména z důvodu jejich nízké objemové hmotnosti. Od výšky svahu 5 m násyp z hlinitého štěrku již nevyhovuje požadavkům na bezpečný návrh svahu. Nejlepší výsledky prokazoval svah z vyztuženého popílku. Tab. 7.4 Výsledky stupňů stability pro krátkodobé podmínky Materiál násypu h= 4 m h=5 m h= 6 m Využití [%] Stupeň stability Využití [%] Stupeň stability Využití [%] Stupeň stability Hlinitý štěrk (GM) 89.4 1.12 105.8 0.95 121.0 0.83 Nevyztužený popílek (FA) 75.2 1.33 88.6 1.13 100.4 1.00 Vyztužený popílek (RFA) 72.7 1.38 85.4 1.17 96.9 1.03   
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 Obr. 7.2 Smyková plocha v podloží násypu  Graf.  7.1 Grafické znázornění výsledků krátkodobé stability Obdobně jako pro krátkodobou stabilitu byly provedeny výpočty pro dlouhodobou stabilitu pouze s uvažováním efektivních parametrů podloží. V tabulce 7.5 jsou shrnuty výsledky výpočtů a na grafu 7.2  jsou graficky reprezentovány. Smykové plochy procházely dle očekávání ve všech případech násypem  (obr.7.3). Z výsledků je patrné, že ve všech případech rozhoduje o stabilitě svahu krátkodobá stabilita. Nejvyšší stupně stability dosahoval násyp z vyztuženého popílku, násypy z hlinitého štěrku a klasického popílku dosahovaly velmi podobných výsledků. Stejné výsledky jsou zapříčiněny malou objemovou hmotností popíku, protože s nižší objemovou hmotností se sice snižuje tlak na podloží, ale zároveň také stabilitní význam vlastní tíhy. 

1.12 0.95 0.831.33 1.13 1.001.38 1.17 1.030.000.200.400.600.801.001.201.40 4m 5m 6m GMFARFA
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 Tab.7.5 Stupně stability pro dlouhodobé působení Materiál násypu h= 4 m h=5 m h= 6 m Využití [%] Stupeň stability Využití [%] Stupeň stability Využití [%] Stupeň stability Hlinitý štěrk (GM) 62.4 1.60 70.9 1.41 78.0 1.28 Nevyztužený popílek (FA) 62.2 1.61 70.7 1.41 75.3 1.33 Vyztužený popílek (RFA) 51.2 1.95 57.0 1.75 60.8 1.64   Graf.  7.2 Grafické znázornění výsledků dlouhodobé stability  Obr. 7.3 Smyková plocha pro dlouhodobé působení 
1.60 1.41 1.281.61 1.41 1.331.95 1.75 1.640.000.501.001.502.00 4m 5m 6m GMFARFA
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7.2.3 Zhodnocení výsledků analýzy Srovnávací analýza prokázala, že rozhodující je ve všech případech stabilita svahu  za krátkodobých podmínek. Při posouzení krátkodobé i dlouhodobé stability prokazovaly nejlepší výsledky násypy z vyztuženého popílku. Stupeň stability pro krátkodobé působení byl pro nevyztužený popílek zhruba o čtvrtinu lepší než pro hlinitý štěrk. U dlouhodobého působení je rozdíl zhruba podobný. Na základě této srovnávací analýzy lze konstatovat, že popílek vyztužený vlákny je vhodný pro výstavbu násypů na málo únosném podloží. Zároveň lze říci, že z vyztuženého popílku lze budovat zemní násypy s větším sklonem svahu než je tomu  u klasických nesoudržných zemin používaných běžně pro výstavbu násypu.   V podmínkách popsaných ve vzorovém případě by sklon násypu o výšce 5 m z hlinitého štěrku musel být alespoň 1:3, aby byl dodržen stupeň stability větší než 1. Pro vyztužený popílek ve stejných podmínkách by sklon svahu mohl být 1:1. Rozdíl je znázorněn na obr. 7.4. Kromě využívání odpadních materiálu tak přináší použití vyztuženého popílku další výhodu, a tou je minimalizace záboru. Ceny záboru, popř. výkupu pozemků jsou velmi vysoké a proto je často minimalizace záboru jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o volbě technologie.  Obr. 7.4 Porovnání sklonu násypu Výpočet stability svahu pomocí analytických metod je dnes nejrozšířenější metodou používanou pro ověření stability svahu. Velkou nevýhodou této metody je ale nemožnost sledovat napjatostně deformační chování zemní konstrukce a vyhodnotit tak deformace konstrukce. Proužkovými metodami lze pouze posoudit pouze mezní stav únosnosti.  Celkové sedání je možné stanovit analytickým způsobem podle základních vzorců mechaniky zemin např. s uvažováním strukturní pevnosti dle následujícího vzorce:  
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∑
=
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=

ni iioed ioriiz hEms 1 , ,, ..σσ  (7.6)  kde  s je celkové sedání  hi je mocnost i-té vrstvy zeminy v podloží  Eoed,i je edometrický modul i-té vrstvy zeminy v podloží  σz,i je svislé přitížení v i-té vrstvě zeminy v podloží  σor,i je svislé geostatické napětí v i-té vrstvě zeminy v podloží  m je součinitel strukturní pevnosti dané vrstvy  n je počet vrstev zeminy v podloží Sedání pod násypem není rovnoměrné – pod středem násypu je větší než na jeho okrajích. Napětí od přitížení pod středem násypu lze určit podle následujícího vzorce: ).(2, δβ
π

σ
σ abOLz +=  (7.7)  kde σOL je napětí od přitížení  ostatní označení jsou patrné z obr. 7.5  Obr. 7.5 Napětí od přitížení v bodě M (Vaníček a kol. 2016) 
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V případě málo propustného podloží, kdy rychlost sedání ovlivňuje rychlost proudění vody v pórech zeminy, je nutné stanovit i tzv. konsolidační sedání. Málo propustné zeminy, které jsou ale zároveň velmi stlačitelné, mohou vykazovat sedání až po dobu stovek let. Existuje několik analytických metod pro stanovení konsolidačního sedání např. Terzaghiho teorie konsolidace. Stanovení konsolidačního sedání pomocí analytických metod představuje poměrně časově náročný výpočet. Konsolidační sedání a celkové sedání lze s výhodou stanovit za pomocí výpočetních programů využívajících metodu konečných prvků. Praktickému příkladu stanovení deformací násypu je věnována další podkapitola. 7.3 NUMERICKÉ METODY Nejčastěji využívanou napjatostně-deformační metodou je v dnešní době metoda konečných prvků a její různé varianty. Pro výpočet geotechnických konstrukcí je dnes k dispozici řada geotechnických softwarů založených na této metodě. Velkou výhodou využití MKP  při navrhování zemních konstrukcí je možnost sledování deformací v průběhu výstavby, které není možné tradičními výpočtovými metodami zjistit. Pro výpočet byl použit software PLAXIS 2D, který je určen přímo pro geotechnické úlohy. Násypové těleso je liniová konstrukce, proto byl zvolen model rovinné deformace.  7.3.1 Vstupní data Na obr. 7.6 je vidět schéma řešeného problému. Jedná se o násyp výšky 4 m, šířce koruny 16m a se sklonem svahů 1:2. Násyp je stejně jako v předchozí kapitole budován na málo únosném podloží – jílu se střední plasticitou. Mocnost jílu byla uvažována 8 m. Hladina podzemní vody je pro zjednodušení uvažována na úrovni původního terénu. Je nutné připomenout, že pokud bude do násypu použit popílek, musí být báze násypu opatřena těsněním, aby nedošlo ke vniku vody do prostoru násypu. Problém byl řešen ve dvou variantách - násyp z hlinitého štěrku a násyp z vyztuženého popílku. 
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 Obr. 7.6 Zadání řešeného problému Pro účely analýzy byl zvolen konstituční model lineárně elastický – perfektně plastický (Mohr-Coulombův) a to zejména z toho důvodu, že laboratorními zkouškami nebyly ověřovány parametry pro složitější konstituční modely. Materiálové charakteristiky uvažované ve výpočtu jsou shrnuty v tab. 7.6. Tab. 7.6 Vstupní materiálové parametry Zemina/Parametry Podloží CI Hlinitý štěrk GM Popílek s 2% vláken Podmínky Undrained Drained Drained Objemová tíha zeminy γk [kNm-3] 19.0 19.0 15.0 Objemová tíha plně nasycené zeminy γk,sat [kNm-3] 20.0 20.0 16.0 Úhel vnitřního tření – efektivní φ´k [°] 20.0 32.0 32.0 Soudržnost – efektivní c´k [kPa] 10.0 3.0 10.0 Filtrační součinitel [m/den] 1.10-4 1.0 0.5 Edometrický modul Eoed [MPa]  4.8 70 32 Poissonovo číslo ν [-] 0.35 0.3 0.35  Vzhledem k tomu, že se jedná o osově symetrickou úlohu, byla modelována pouze polovina násypu. Zadání násypu včetně vygenerované sítě je na obr. 7.7. Jako počáteční podmínky byl zvolen původní terén s hladinou podzemní vody a uzavřené konsolidační hranice na hranách modelu, čímž je na těchto hranicích zabráněno rozptylování pórových tlaků. 
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 Obr. 7.7 Zadání úlohy 7.3.2 Výsledky numerického modelování Průběh sedání byl zjišťován ve výpočetním režimu „Consolidation“. Úloha byla řešena v několika fázích. V první fázi byla modelována výstavba násypu do výšky 2m. Délka provádění byla zvolena 25 dní. Poté následovala fáze konsolidace o délce 100 dní. Po této době byla ve výpočtu aktivována i druhá vrstva násypu (do výšky 4m) opět o délce trvání 25 dní. Poslední fáze modelování zahrnovala konsolidaci do doby, než bude dosaženo minimálního přírůstku pórového tlaku 1 kPa.  První posuzovaný příklad byl násyp z hlinitého štěrku. Na obr. 7.8 jsou znázorněny deformace po dokončení výstavby násypu. Maximální deformace v koruně násypu byla stanovena na  96 mm. Deformace po ukončení konsolidace jsou na obr. 7.9 a maximální hodnoty dosahovaly 143 mm. Za kraji násypu byl výpočtem prokázán zdvih násypu. Stanovení zdvihu za patou násypu je výhodou numerických metod a analytickým výpočtem ho nelze postihnout.   
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 Obr. 7.8 Násyp GM- 3 . fáze - deformace 96 mm 
 Obr. 7.9 Násyp GM - 4. fáze - deformace 143 mm 
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Po provedení výpočtu deformací byla stanovena stabilita svahu pro jednotlivé konstrukční fáze. Pro tento výpočet byl zvolen režim „Phi-c reduction“. Stupeň bezpečnosti je v tomto režimu definován jako poměr mezi dosažitelnou smykovou pevností a minimální smykovou pevností pro udržení rovnováhy. Stupeň bezpočnosti se stanoví z Coulombovy podmínky podle následujícího vztahu: rnr n tgc tgcF
ϕσ

ϕσ ..+

+
=  (7.8)  kde c,φ jsou vstupní pevnostní parametry  cr,φr jsou snížené pevnostní parametry  σn je skutečné normálové napětí Redukce pevnostních parametrů je při vlastním výpočtu kontrolována parametrem total multiplier ∑Msf. Tento parametr krok za krokem přibývá až do doby než dojde k selhání stabilitního výpočtu. Stupeň stability je pak určen hodnotou ∑Msf, při které došlo k porušení. Stupně stability pro jednotlivé fáze jsou shrnuty společně s výsledky analýzy násypu z vyztuženého popílku v tab. 7.8. Nejnižší stupeň stability byl určen ve fázi dostavění násypu, což odpovídá předpokladům a výsledkům analytického výpočtu. Smykové plochy jsou znázorněny na obrázku 7.10. 

 Obr. 7.10 Smykové plochy po dostavbě násypu 
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Pro posouzení násypu z vyztuženého popílku bylo postupováno stejným způsobem. Nejprve byly v režimu „Consolidation“ stanoveny deformace. Deformace po dostavění násypu byly v koruně násypu stanoveny na hodnotu 74 mm (obr. 7.11). Po ukončení konsolidace  pak deformace narostly na hodnotu 114 mm (obr. 7.12). Opět bylo možné pozorovat zdvih zeminy za patou svahu. 
 Obr. 7.11 Násyp vyztužený popílek - 3. fáze - deformace 74 mm 
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 Obr. 7.12 Násyp vyztužený popílek - 4. fáze - deformace 114 mm Obdobně jako u násypu z hlinitého štěrku byla posouzena stabilita svahu v režimu „Phi-c reduction“. Výsledky jsou shrnuty v tab. 7.8. Nejmenší stupeň stability byl opět stanoven pro fázi dobudování násypu a jeho hodnota byla 1.98. Smykové plochy v této fázi budování jsou na obr. 7.13.  Obr. 7.13 Smyková plocha pro krátkodobou stabilitu 
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7.3.3 Zhodnocení výsledků Pro sledování napjatostně-deformačního chování násypu na málo únosném podloží byla zvolena metoda MKP za využití softwaru Plaxis 2D. Výpočet byl proveden pro dvě materiálové varianty násypu – těleso násypu tvořené štěrkovitou zeminou a vyztuženým popílkem. Ve výpočtu byl sledován průběh sedání v čase, byly modelovány jednotlivé fáze výstavby a dále pak fáze do rozptýlení pórových tlaků. Jedním z hlavních přínosů metody je možnost stanovení deformací v celé zemní konstrukci. Metoda konečných prvků například dokáže stanovit deformaci (zdvih podloží) za patou násypu, ke které v reálných situacích dochází, ale nelze je postihnout analytickým výpočtem. V tabulce 7.7 jsou shrnuty deformace v koruně násypu. Maximální deformace pro násyp z hlinitého štěrku dosahovaly 143 mm a pro násyp z vyztuženého popílku 114 mm. Z výsledků je patrné, že použití vyztuženého popílku snižuje deformace. Vyztužený popílek tak  lze s výhodou využít v situacích, kdy při použití klasických zemin musí být provedena dodatečná opatření na zkrácení doby konsolidace.  Tab. 7.7 Deformace koruny násypu  Fáze výstavby Deformace [mm] Hlinitý štěrk Vyztužený popílek 3. fáze (dokončení násypu) 96 74 4. fáze (dlouhodobá stabilita) 143 114  Tab. 7.8  Stupně stability pro jednotlivé fáze výpočtu Fáze výstavby Stupeň stability Hlinitý štěrk Vyztužený popílek 1. fáze (výstavba 1. vrstvy) 2.09 2.99 3. fáze (dokončení násypu) 1.56 1.98 4. fáze (dlouhodobá stabilita) 1.82 2.25  Pomocí numerického modelování bylo ověřeno, že zemní konstrukce mění své chování v čase. Pro násyp na málo únosném podloží je rozhodující krátkodobá stabilita po dokončení násypu. V tabulce 7.8 jsou shrnuty stupně stability pro jednotlivé fáze a je z nich patrné, že násyp z vyztuženého popílku je stabilnější než násyp z hlinitého štěrku. Výpočtem tak bylo 
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prokázáno, že vzhledem ke zlepšení smykových parametrů popílků pomocí krátkých vláken popílku lze eliminovat negativní vliv nízké objemové hmotnosti na stabilitu svahu. Z vyztuženého popílku tak lze vytvářet násypy s příkrými svahy a eliminovat tak zábor půdy.         
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8 VYUŽITÍ MATERIÁLU V PRAXI Dosavadní studie, které se vyztuženému popílku věnovaly, byly soustředěny na laboratorní zkoušení tohoto materiálu, predikci smykových parametrů a následnému návrhu konstrukce z vyztuženého materiálu. Aby však bylo možné vyztužený popílek využívat v praxi, je nutné zaměřit pozornost také na problémy spojené s použitím materiálu při výstavbě zemních konstrukcí. V této kapitole budou představena doporučení pro provádění konstrukcí z popílku vyztuženého krátkými vlákny a přehled konstrukcí, ve kterých by bylo možné tento netradiční stavební materiál využít. 8.1 TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY MATERIÁLU Důležitým aspektem při provádění je samotná technologie přípravy materiálu. Zatímco v laboratoři není příprava materiálu vzhledem k malému množství náročná, při realizaci stavby může přidání vláken do velkého objemu popílku činit obtíže. Po zkušenostech z provádění laboratorních zkoušek, autorka doporučuje vlákna do popílku přidávat zásadně až po zvlhčení popílku. Nezvhlčený popílek je extrémně prašný a nelze do něj v suchém stavu vlákna přimíchat, aniž by nedocházelo k jejich elektrizaci a shlukování. Při výstavbě zemních konstrukcí se nabízejí dvě možnosti přípravy stavebního materiálu: 
� První možností je přidávání vláken na jednotlivé hutněné vrstvy materiálu a jejich promíchání s danou vrstvou například pomocí zemní frézy (obdobný postup se používá např. při stabilizaci zemin). Tato metoda byla využita například při experimentální výstavbě zkušebních úseků z písku vyztuženého krátkými vlákny, které jsou popsány v (Fallorca 2007) a (Santoni a kol. 2001). Jedná se o poměrně časově náročnou metodu ukládání, při které nemůže být zaručeno, že vlákna nebudou ulpívat na mísícím zařízení a bude tak dosaženo homogenní směsi. 
� Druhou možností ukládání na stavbě je pomocí domíchávacího zařízení, které se používá například pro dopravu betonu. V takovém zařízení by mohl být dopravován popílek (nebo popílkový stabilizát) ve stavu s optimální vlhkostí. Na stavbě by pak  do této směsi byla přimíchávána vlákna stejným způsobem jako u vláknobetonu. Materiál byl rovnou ukládán na určené místo, kde by byl dále rozhrnován a hutněn jako například v případě nevyztuženého stabilizátu. Tato metoda nebyla doposud použita. Budoucí výzkum by se tak měl soustředit na ověření použitelnosti této metody v praxi. 



105  

8.2 MOŽNOSTI VYUŽITÍ MATERIÁLU V PRAXI Využívání popílků ve výstavbě zemních konstrukcí snižuje nároky na spotřebu cenných přírodních materiálů a zároveň zužitkovává odpad, který by byl jinak uložen na skládky. Mikrovyztužování vede k rozšíření možnosti využívání elektrárenského popílku, a proto by mohlo nalézt uplatnění v široké škále zemních konstrukcí. Nelze se však domnívat, že by popílek vyztužený vlákny nahradil dnes velmi rozšířené vyztužování plošnými geosyntetiky. S výhodou ho ale bude možné použít v případech, kde není možné například dodržet kotevní délku geosyntetik nebo v místech, kdy je potřeba využít materiálu s malou objemovou hmotností z důvodu eliminace zatížení podloží. Elektrárenský popílek s krátkými výztužnými vlákny by mohl nalézt uplatnění v následujících konstrukcích: 
� Zemní násypy – vyztužený popílek zlepšuje stabilitu násypu a umožňuje výstavbu zemní konstrukce o větším sklonu svahu, tedy zmenšuje nároky na prostor, který je v současné době velmi cenný. Jak bylo prokázáno v kapitole 7, s výhodou by bylo možné tento materiál využít při výstavbě na neúnosném podloží, protože objemová tíha popílku je znatelně menší než u ostatních zemin.  
� Zásypy za opěrné zdi – zásyp z tohoto materiálu vyvíjí menší tlak na rub opěrné konstrukce než zeminy. Oproti plošným geosyntetikům ale nevyžaduje prostor  za opěrnou zdí nutný k zakotvení výztuže. Proto je tento materiál vhodný ve stísněných poměrech. 
� Oprava sesutých svahů – jedná se o malé nebo dílčí sesuvy, kdy tvar daného sesuvu neumožňuje bez dalších úprav zakomponování výztužných geosyntetik. Oproti plošnému vyztužení mikrovyztužování nevyžaduje výkop na stanovenou kotevní délku.  
� Sportovní dráhy – zemina vyztužená vlákny nachází v dnešní době uplatnění v jezdectví, kdy se z ní staví plochy cvičišť a kolbišť. Tyto plochy jsou lokálně velmi namáhané a jsou zde kladeny požadavky na pevný, ale pružný povrch. Popílek vyztužený vlákny byl vhodným materiálem pro výstavbu sportovních drah. 
�  Provizorní cesty – vyztužený popílek by byl vhodnou volbou pro výstavbu provizorních cest. Pro provizorní cesty by bylo možné využít i přírodních vláken, které mají pouze dočasnou životnost. Tento materiál by pak představoval velmi ekonomické řešení.  
� Sanace trhlin a podzemních dutin - po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, kanalizace, trhliny ve svazích nebo rekultivace území zasažených těžbou. 
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 Obr. 8.1 Příklady využití vyztuženého popílku Další možnosti využití vyztuženého popílku nabízí přimíchávání vláken do stabilizovaného popílku. Výhodou přidání vláken je fakt, že dochází k eliminaci vzniku trhlin, které se z důvodu zatékání vody můžou stát slabým místem konstrukce. Vyztužený stabilizovaný popílek by mohl najít uplatnění v následujících konstrukcích: 

� Aktivní zóna pozemní komunikace – tedy horní vrstva zemního tělesa, která tvoří zemní pláň 
� Podkladní a ochranné vrstvy vozovky – v těchto vrstvách vozovky dochází k roznášení zatížení od vozidel.  Obecně lze říci, že vyztužený popílek by nacházel své uplatnění - obdobně jako klasický popílek - zejména v lokalitách, které jsou v blízkosti tepelných elektráren. Přesun materiálu  na delší vzdálenosti bude ekonomicky i ekologicky nevýhodný. Jistou nevýhodou využívání elektrárenského popílku může být fakt, že jeho vlastnosti se mění nejen v závislosti  na elektrárně, ale i v jedné elektrárně v průběhu času. Tuto skutečnost nelze při využívání opomenout a povede k většímu zkoušení elektrárenského popílku.  Při návrhu zemních těles z popílku vyztuženého vlákny je nutné dodržovat stejné zásady jako je tomu u nevyztuženého popílku. Např. popílek lze do násypu použít pouze nad hladinou podzemní vody a proti vzlínavosti vody je nutné zřídit těsnící nebo přerušovací vrstvu. Svahy násypů musí být chráněny proti erozi vrstvou zeminy atp.  
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9 ZÁVĚR V dnešní době se při výstavbě pozemních konstrukcí plně využívá principu udržitelné výstavby např. stanovováním energetické náročnosti v průběhu celé životnosti budovy. Ačkoliv jsou zde zjevné tendence o prosazování tohoto principu i v dopravních stavbách, zatím se v tomto stavebním odvětví obdobný trend zcela neprosadil. Jednou z cest může být větší využívání druhotných materiálů při výstavbě. Z pohledu geotechniky je zajímavé využití při výstavbě zemních konstrukcí, kde mohou druhotné materiály nalézt široké uplatnění ve velkých objemech.  Tato disertační práce je zaměřena na metodu vyztužování elektrárenského popílku krátkými vlákny, jakožto metodu zlepšování geotechnických vlastností tohoto materiálu. Zlepšování vlastností elektrárenského popílku může vést k jeho většímu použití. Dochází tak ke snížení objemu materiálu, který není využit a musí se ukládat na skládky nebo odkaliště. Použití vedlejších energetických produktů ve výstavbě zároveň vede k ochraně cenných přírodních surovin (zejména hrubozrnných zemin). V první části disertační práce byla představena rešerše, která shrnuje dosavadní poznatky  o řešené problematice. Rešerše je rozdělena do dvou základních částí, přičemž první se věnuje vyztužování zemin a popílků obecně se zaměřením zejména na laboratorní výzkum. Druhá část je zaměřena na navrhování zemních konstrukcí z materiálů vyztužených krátkými všesměrně orientovanými vlákny.  Disertační práce se věnuje úpravám elektrárenského popílku, proto je další kapitola zaměřena na jeho výrobu, vlastnosti, produkci a možné využití při výstavbě zemních konstrukcí. V následující kapitole byly představeny materiálové možnosti výztužných vláken. Další části disertační práce pak představují samotný výzkum vlivu krátkých výztužných vláken na geotechnické vlastnosti popílku.  Kapitola 6 je zaměřena na laboratorní výzkum, který autorka prováděla v laboratořích mechaniky zeminy. Výběr laboratorních zkoušek byl volen tak, aby pokryl základní vlastnosti vyztuženého i nevyztuženého popílku používané při návrhu zemních konstrukcí. Jednalo se  o zkoušky zrnitosti, zhutnitelnosti, stlačitelnosti, dále pak zkoušky prosté pevnosti v tlaku  a smykové zkoušky. U každé laboratorní zkoušky je představen postup zkoušení a jsou 
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vyhodnoceny výsledky laboratorních zkoušek. Z porovnání výsledků vyztuženého  a nevyztuženého popílku lze vyvodit vliv vláken na mechanicko-fyzikální chování materiálu. Výsledky laboratorního výzkumu jsou v další kapitole aplikovány při navrhování zemních konstrukcí. Nejprve jsou aplikovány homogenizační přístupy představené v rešeršní částí, které vedou k predikci smykových parametrů vyztuženého materiálu. Dále jsou pak prezentovány výsledky analytických výpočtů a numerického modelování na příkladu násypu založeném na málo únosném podloží. Porovnáván je násyp z vyztuženého popílku, nevyztuženého popílku a ze štěrkovité zeminy. Poslední část disertační práce se věnuje využívání nového materiálu v praxi. Jsou zde představeny technologické aspekty výroby daného materiálu a dále jeho možnosti při využití v zemních konstrukcích. 9.1 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH CÍLŮ V úvodu disertační práce byly stanoveny cíle, kterých chce autorka v disertační práci dosáhnout. Obecným cílem disertační práce byla snaha o rozšíření využití popílku spočívající v návrhu nestandartních zemních konstrukcí z tohoto materiálu a geosyntetických výztuh. Výzkum problematiky prokázal, že přidání krátkých výztužných vláken má pozitivní vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti elektrárenského popílku.  Samotný výzkum byl rozdělen do několika dílčích částí: 
� Rešerše stávajících podkladů V úvodu práce byla představena rešerše stávajících podkladů vztahujících se k řešené problematice. Rešerše byla obecně zaměřena na vyztužování zemin a byla rozdělena  do dvou částí. První část se soustředila na vyztužování zemin, laboratorní výzkum  a praktické využití. Druhá část se zaměřovala na navrhování konstrukcí z vyztužené zeminy (popílku).  
� Laboratorní výzkum  V první fázi byl proveden laboratorní výzkum pro ověření geotechnických vlastností elektrárenského popílku. Laboratorní zkoušky byly prováděny na nevyztuženém elektrárenském popílku a popílku vyztuženém krátkými polypropylenovými vlákny. Zkouškami bylo ověřeno, že přidání vláken způsobuje zejména duktilní chování vyztuženého materiálu. Po přidání vláken dochází ke zvýšení smykové pevnosti  
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a zároveň redukci poklesu smykové pevnosti po dosažení maximální hodnoty. Přidání vláken má negativní vliv na stlačitelnost materiálu, avšak za cenu větších deformací je vyztužený popílek schopen odolávat větším napětím. Výsledkem laboratorního výzkumu byly nejen samotné geotechnické parametry, ale i doporučení pro práci s materiálem a stanovení optimální hodnoty podílu krátkých výztužných vláken. 
� Aplikace dosažených výsledků na mezní stavy zemních konstrukcí Aby bylo možné využívat vyztužený popílek v praxi, bylo nutné zaměřit pozornost na metody navrhování geotechnických konstrukcí z tohoto materiálu. Prvním řešeným problémem byla homogenizace materiálu, který je složen ze dvou zcela odlišných složek (popílku a vláken). V práci byly představeny a zhodnoceny homogenizační přístupy pro predikci smykových parametrů. Výsledky laboratorních zkoušek pak byly aplikovány na dva nejvhodnější přístupy.  Výsledky z laboratorních zkoušek byly dále aplikovány při návrhu zemního tělesa z vyztuženého popílku. Jako vzorový příklad byl zvolen násyp na málo únosném podloží, kde se s výhodou využije nízké objemové hmotnosti popílku. Byla provedena srovnávací analýza násypu z různých materiálů (hlinitý štěrk, nevyztužený a vyztužený popílek). Analytické výpočty prokázaly, že přidání vláken má pozitivní vliv stabilitu svahu. Bylo prokázáno, že přidání vláken umožňuje provedení násypů se strmým sklonem svahu a tím dochází k redukci záboru. 
� Praktický příklad návrhu Na praktickém příkladu numerického modelování násypu na málo únosném podloží byl porovnán klasický násyp s násypem z vyztuženého popílku. Deformace byly výrazně menší u vyztuženého popílku. Stabilitní výpočet potvrdil závěry z analytických výpočtů.  
� Doporučení pro realizaci a další výzkum V poslední části disertační práce byly představeny poznatky o možném využití vyztuženého materiálu v praxi. V této části byly uvedeny technologické aspekty výroby a doporučení pro provádění. Byly představeny zemní konstrukce, ve kterých by bylo možné tento netradiční materiál s výhodou využívat. Doporučení pro další výzkum jsou shrnuta v následující podkapitole.  
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9.2 DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ VÝZKUM V průběhu zpracování disertační práce se vyskytla témata, která mohou podněcovat další výzkum dané problematiky. Disertační práce zpracovávala téma vlivu krátkých výztužných vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku komplexním způsobem, práce zahrnuje laboratorní výzkum, navrhování konstrukcí a možnost uplatnění vyztuženého popílku v praxi. Autorka se domnívá, že by další pozornost měla být zaměřena zejména na dílčí témata a získané znalosti by měly být dále prohlubovány. Přestože samotný výzkum vedl k mnoha možným tématům budoucího výzkumu, byly vybrány tři hlavní body. V budoucím výzkumu by měl být dále prováděn laboratorní výzkum se zaměřením zejména na triaxiální zkoušky vyztuženého popílku. V této disertační práci se nepodařilo realizovat triaxiální zkoušky v takovém množství, aby měly vypovídající hodnotu. Přitom znalost chování plně nasyceného materiálu za 3D podmínek deformace by vedla ke stanovení smykových parametrů, zejména však soudržnosti, kterou nebylo možné krabicovými smykovými zkouškami zjistit.  Dalším možným tématem budoucího výzkumu je vyztužování krátkými vlákny popílkového stabilizátu. Stabilizát je zvlhčená směs popílku s vápenným pojivem. Po zatuhnutí se stabilizát zásadně liší svými technickými vlastnostmi od původních neupravených vstupních surovin, jeho vlastnosti jsou obdobné vlastnostem hubeného betonu. Vyztužování krátkými vlákny by se mohla odstranit křehkost materiálu a eliminoval by se vznik trhlin. Vyztužený stabilizát by mohl najít široké uplatnění i v těch částech konstrukce, do kterých nelze použít vyztužený popílek. U násypů dopravních staveb je to například aktivní zóna vozovky nebo podkladní a ochranné vrstvy.  Výzkum by mohl být také zaměřen na vyztužování různými druhy výztužných vláken. Autorka se domnívá, že při využití vláken z recyklovaných materiálů (PET lahví, pneumatik) by mohl vzniknout zajímavý materiál z hlediska ochrany životního prostředí, který by byl zcela složený z odpadních materiálů. Obecně lze říci, že využívání druhotných materiálů vzniklých při výrobě elektrické energie je vzhledem k požadavkům dnešní doby na ochranu životního prostředí velmi aktuální téma, a proto by mu měla být v budoucnu věnována pozornost.   
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