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KONCEPCE MODELU VRSTVENÍ SYPANÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE 

V PROSTŘENÍ PROGRAMU PLAXIS 2D 

THE MODELLING OF GRADUAL FILLING OF EMBANKMENT DAMS IN 

PLAXIS 2D 

Jan Vrubel, Jaromír Říha 

Abstrakt: 

Výstavba zemních přehrad probíhá sypáním a hutněním zeminy po vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou 

sypány s určitým časovým odstupem, vždy s dosypáním na jejich projektovanou úroveň. To vnáší do 

řešení úlohy pružnosti a napjatosti nelinearitu v podobě postupného nárůstu deformací v průběhu 

sypání. Přisypání příslušné vrstvy vyvolá přetvoření spodních vrstev od přitížení, přitom dochází také 

k přetvoření samotné sypané vrstvy vlastní tíhou. Deformace vzniklé při sypání předchozích vrstev 

jsou kompenzovány zvětšením mocnosti poslední sypané vrstvy. Postup sypání vede ke specifickému 

rozdělení posunů v tělese hráze, kdy se maximální posuny neprojeví na koruně hráze, jako by nastaly 

při „jednorázovém“ nasypání hráze, ale uvnitř tělesa hráze. V článku je navrženo modelové řešení 

úlohy napjatosti a přetvoření při postupném sypání hráze. Tento model je podkladem pro výpočet 

stability tělesa hráze a pro další modelování pružně-plastického chování hráze při dalším provozu díla. 

 

Abstract: 

Embankment dams are constructed by compacted layers filled always up to the designed level. Then 

the stress strain modelling must deal with gradual (non-linear) increase of deformation during 

construction. The uppermost layer influence strain of all previously filled layers by additional load and 

also deforms itself by its weight. During the construction the total displacements of the fill are 

compensated by increasing the thickness of new uppermost layers. This method of construction leads 

to specific distribution of displacements in a dam when the maximum displacement is located inside of 

the dam body when compared to resulting maximum displacement at the dam crest in case of 

hypothetical “sudden filling”. The model taking into account gradual dam filling is a base for the 

calculation of dam stability and further modelling of the elasto-plastic dam behaviour during its 

operation. 

This paper describes mathematical model used and the method of strain-stress modelling of gradual 

dam filling by layers. For the modelling the commercial programme Plaxis 2D was used. The 

modelling procedure and results are demonstrated on practical example. 

 

Klíčová slova: Model napětí a přetvoření, vrstvení sypaných hrází. 

1 ÚVOD A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Výstavba zemních přehrad a hrází probíhá sypáním a hutněním zeminy po vrstvách. Tento 

článek prezentuje výsledky parametrické studie jejich sypání. Pro lepší interpretovatelnost 

výstupů je oblast řešení navržena jako svislý hranol s vrstvami tloušťky 1 m. Postup sypání 

byl numericky simulován s využitím programu Plaxis 2D a ověřen analytickým výpočtem. 

V článku je popsán matematický model a postup při modelování výstavby sypané hráze. 

Navržený algoritmus je podkladem pro modelování napjatosti sypaných hrází s využitím 

složitějších materiálových modelů se zohledněním účinků vody. 
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Možnosti analýzy sypaných hrází se, s rozvojem znalostí mechaniky zemin, v druhé čtvrtině 

20. století významně rozvíjí. Celkový pohled na vývoj analýzy stability svahů a hrází od 

konce 19. století nalezneme například v článku (Fry et al. 1996). Jeho autor vidí budoucnost 

modelování hrází například v zohlednění vlastností trojfázového prostředí (nenasycené 

prostředí). Současný vývoj modelů zemin popisují také Sheng a Zhou (2011), kteří se věnují 

především pružně-plastickým modelům, ve kterých je navíc zohledněn stav nasycení zeminy. 

Jeden z prvních takových modelů publikoval (Alonso et al. 1990). Následující práce dále 

rozvíjí propojení mechanických a hydraulických vlastností zemin do sdružených 

hydromechanických úloh (Vaunat 2000). Vývoj materiálových modelů nenasycených zemin 

je popsán v (Sheng 2011) nebo také v publikaci (Fry et al. 1996). 

Vývoj matematických modelů popisujících chování sypaných přehrad během výstavby uvádí 

(Costa a Alonso 2009). Autoři zohledňují trojfázové prostředí při simulaci výstavby sypané 

přehrady (Alonso et al. 1988). Modelováním chování sypaných přehrad během výstavby se 

zabývá (Kohgo et al. 2010), který popisuje problematiku výstavby přehrad s použitím různých 

modelů nenasycených zemin, včetně postupného zatěžování hráze vlivem napouštění nádrže. 

2 OBECNĚ K POSTUPU ŘEŠENÍ 

2.1 POSTUP SYPÁNÍ HRÁZE A PRŮBĚH NAPJATOSTI A PŘETVOŘENÍ 

Při řešení napětí a přetvoření sypaných hrází, je nutno zohlednit napjatost podloží pod 

základovou spárou. Podloží je součástí geotechnické konstrukce, podobně jako samotné těleso 

hráze se při přidání zatížení bude více či měně přetvářet. 

V zemině v podloží je geotechnická napjatost, která představuje počáteční stav napjatosti. 

Počáteční přetvoření, které historicky proběhlo v podloží, se uvažuje nulové (referenční). 

Byly zvoleny dvě varianty postupného sypání zemních hrází. Během výstavby i po ní dojde 

k posunům, v každé fázi sypání je následující vrstva dosypána po svou projektovanou úroveň. 

První varianta uvažuje se sypáním na původní úroveň podloží. Druhá varianta lépe zohledňuje 

založení hráze, kdy dojde k odtěžení vrstvy a k následnému posupnému sypání. V obou 

uvažovaných variantách byly sypané vrstvy respektive výška odtěžení voleny 1 m. 

2.2 POUŽITÁ ZJEDNODUŠENÍ 

Pro parametrickou studii prezentovanou v tomto článku je uvažováno řešení napětí, přetvoření 

a posunů bez účinků vody, tedy bez pórových tlaků. Materiál hráze uvažujeme jako 

homogenní a izotropní. Vlivem výstavby a vlivem objemových změn zeminy při přetváření se 

mění náhradní oblast výpočtu. Časová závislost neznámých veličin byla upravena na 

"po částech spojitý" model, kde se za začátku každé fáze sypání změní náhradní oblast 

přidáním nebo odebráním jedné vrstvy. 

Úloha řešení napětí a přetvoření je obecně prostorová. V tomto článku je pro názornost, a také 

s ohledem na možnost řešení v programu Plaxis 2D, uvažována dvojrozměrná aproximace. 

Řešení je provedeno za předpokladu rovinného přetvoření v příčném profilu hráze, kdy pro 

přetvoření v podélném směru hráze platí     .  

Parametry smykové pevnosti zeminy jsou obecně funkcí napjatosti, v tomto článku jsou 

uvažovány jako konstantní. Byl rovněž zaveden předpoklad lineárně pružného (elastického) 

chování materiálu hráze (kap. 2.3). Zanedbána je také teplotní závislost, zemina je uvažována 

s konstantními fyzikálními vlastnostmi, odpovídajícími zemině po zhutnění. 

Lineárně pružný (dokonale pružný) model chování zeminy lze omezeně použít za 

předpokladu velmi malých přetvoření. Je značným zjednodušením složité reality a chování 

skutečné zeminy. V tomto článku je tento model použit pro demonstraci postupu sypání tělesa 
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hráze. Při řešení napjatosti a přetvoření skutečných zemních těles lze navržený postup 

modifikovat s využitím složitějších modelů zahrnujících plasticitu, účinky prosakující vody a 

reologické změny zemin. Dokonale pružný materiálový model byl vybrán také pro možnost 

analytického řešení, s nímž byly numerické výpočty porovnány. 

2.3 MATEMATICKÝ MODEL 

2.3.1 Výčet neznámých stavových veličin 

Do úlohy řešení napětí a přetvoření malých sypaných hrází za předpokladu rovinného 

přetvoření ve svislé rovině (x, y) vstupuje celkem osm neznámých veličin (osa   je vedena 

v podélném směru hráze). Jde o tři složky vektoru napětí, tři složky vektoru poměrných 

přetvoření a posuny ve dvou směrech. V této studii je uvažována závislost neznámých na 

poloze a fázi výstavby. Neznámé veličiny jsou zapsány ve vektorové formě následovně: 

  [

  
  
   
]      [

  
  
   
]       [

  
  
] .        (1) 

2.3.2 Formulace úlohy rovinného přetvoření 

Pro řešení úlohy rovinného přetvoření využíváme při přijatých zjednodušeních 8 základních 

rovnic. První dvě rovnice vyjadřují Cauchyho rovnice rovnováhy (2) ve tvaru (Broža 1987), 

(Brinkgreve et al. 2014): 

                  (2) 

kde   je vektor napětí (1),   je operátorové matice (3) a   je vektor objemového zatížení.  
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Další tři rovnice vyjadřují vztah mezi poměrnými přetvořeními   a posuny   (Galavi 2010), 

(Broža 1987): 

      .           (4) 

Poslední tři rovnice vyjadřují konstitutivní vztahy mezi napětími a poměrnými přetvořeními. 

Pro "pružný" materiálový model mají tvar (Broža 1987), (Galavi 2010), (Brinkgreve et al. 

2014): 

       .           (5) 

Materiálová matice   , nebo také matice tuhosti, udává přetvárné vlastnosti zeminy. V tomto 

článku je využita základní "elastická" matice tuhosti    ve tvaru (6) dle (Brinkgreve et al. 

2014): 
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Vztah (5) lze s využitím (6) zapsat následovně: 
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Vztah mezi napětími a posuny se odvodí dosazením rovnic (4) do vztahu (7): 
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Okrajové podmínky pro popsanou úlohu jsou: 

 |        ,           (9) 

kde   je předepsané posunutí na hranci   . 

3 POSTUP ŘEŠENÍ 

Vlastní řešení bylo provedeno srovnáním výsledků získaných analytickým řešením s výstupy 

numerického řešení programem Plaxis 2D. Aby bylo možné úlohu postupného sypání vyjádřit 

analyticky, bylo řešení provedeno pouze ve vertikálním směru (jednoosá napjatost). Stejná 

úloha byla řešena programem Plaxis 2D ve dvou dimenzích. 

3.1 ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ 

Pro analytický výpočet byla rovnice (2), za předpokladu působení pouze sil od vlastní tíhy 

zeminy ve směru osy  , upravena na tvar: 

     (   ),          (10) 

kde   je objemová hmotnost zeminy považovaná pro daný typ zeminy za konstantní a   je 

mocnost nadloží a   je celková výška náhradní oblasti. Vztah (8) lze upravit s použitím (10) 

následovně: 

     (   )  
(   )  

(    ) (   )
 
   

  
 .       (11) 

Praktické vyjádření poměru Youngova modelu pružnosti   a Poissonova čísla   můžeme 

vyjádřit pomocí oedometrického modulu. Tento vztah používá také (Brinkgreve et al. 2014) 

v programu Plaxis 2D: 

     
(   )  

(    ) (   )
 .          (12) 

Integrací, vyjádřením posunu   ve směru y ze vztahu (11) a dosazením (12) můžeme zapsat 

takto: 

   
 

    
     

 

    
 
  

 
,         (13) 

kde    je posunutí ve směru osy  . Vztah (13) lze upravit se zohledněním znaménkové 

konvence, takto: 

     
 

    
 
  

 
 

 

    
    ,         (14) 

V analytickém i numerickém řešení úlohy vystupují tři konstanty, a to Youngův model 

pružnosti  , Poissonovo číslo   a objemová hmotnost  . Zvolené parametry jsou v tab. 1. 
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Tab. 1 Materiálové charakteristiky uvažované ve výpočtu 

  = 25000 [kPa] 

  = 0,25 [-] 

  = 20 kN/m
3 

3.2 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ V PROGRAMU PLAXIS 2D 

Důležitým krokem při numerickém řešení úloh v programu Plaxis 2D je sestavení 

výpočetních fází a volba typu výpočtu. V tomto článku byl volen pro počáteční fázi 

(geotechnická napjatost v podloží) výpočet tíhovým zatížením. Pro výpočet jednotlivých fází 

výstavby byl volen zjednodušený výpočtový model s pružným chováním zeminy bez 

zpětného ovlivnění tvaru zeminy deformacemi (teorie prvního řádu). 

Náhradní oblast podloží i tělesa hráze byla volena ze stejného materiálu s parametry volenými 

jako u analytického řešení (tab. 1). 

3.3 POSTUP ZADÁVÁNÍ VRSTEV SYPANÉ PŘEHRADY 

Pro modelování postupného sypání byl navržen obecně použitelný algoritmus. Nejprve je 

třeba definovat náhradní oblast a geometrii sypaných vrstev včetně jejich materiálových 

vlastností. Následuje výpočet počátečních napětí a "vynulování" počátečních posunů a 

přetvoření. Následující postup je opakován pro každou fázi sypání. 

Z hodnot napětí      odpovídajících stavu po dosypání i-té vrstvy a z hodnot napětí 

       vypočtených v předchozím kroku (dosypání vrstvy i-1) získáme přírůstek napětí      
 . 

Z přírůstku napětí      
  vypočítáme přírůstek přetvoření      

  a přírůstek posunutí      
 . Zde 

horní index vyjadřuje 1. iterační krok. Ze znalosti přírůstku posunutí v 1. iteračním kroku lze 

odvodit, kolik zeminy je třeba pro dosypání i-té vrstvy na projektovanou úroveň. 

Ve 2. iteračním kroku se tloušťka i-té vrstvy modelově zvětší přidáním spojitého zatížení 

odpovídající velikosti, která odpovídá součinu objemové hmotnosti zeminy a posunů 

vypočtených v 1. iteračním kroku. Následně v 2. iteračním kroku jsou spočítány přírůstky 

napětí      
 , z nichž se vypočtou zpřesněné přírůstky přetvoření      

  a přírůstky posunů 

     
 . Numerické testy ukázaly, že při metrové tloušťce sypacích vrstev další iterační kroky 

již podstatně nezvýší přesnost výpočtu. 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE 

4.1 POPIS NÁHRADNÍ OBLASTI, OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Model vrstvení sypaných hrází je úloha s postupně se měnící náhradní oblastí. Náhradní 

oblast (obr. 1) je v našem případě tvořena jednou až pěti obdélníkovými vrstvami tloušťky 

1 m a šířky 3 m. V modelu jsou zadány geometrické okrajové podmínky, které předepisují 

nulové posuny na příslušných hranicích (obr. 1). 
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Obr. 1 Náhradní oblast a okrajové podmínky 

Okrajová podmínka na spodní hraně náhradní oblasti vyjadřuje nulové posuny ve směrech osy 

  a  . Okrajová podmínka na bočních stěnách oblasti je definována ve směru osy  . 

4.2 POSTUPNÉ ZATĚŽOVÁNÍ 

V kapitole 3.3 byl popsán obecný postup sypání hrází. V tomto článku jsou popisovány dvě 

varianty postupu sypání (kap. 2.1), jejich fáze jsou na obr. 2. 

                              

Obr. 2 Postupy vrstvení bez odtěžení (vlevo) a s odtěžením původního podloží (vpravo) 

v tloušťce 1 m 

4.3 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ A JEJICH SROVNÁNÍ 

Pro popsání průběhu neznámých veličin napětí, přetvoření a posunutí (1) při výstavbě 

sypaných hrází je nutné zaznamenat jejich vývoj v průběhu všech fází sypání. Průběh 

neznámý veličin je vykreslen pro dané fáze jako závislost přírůstků posunů      ( ) a 

přírůstků napětí      ( ) (obr. 3 a obr. 4.) 

Odtěžení (1. fáze) 
Sypání (2. fáze) 

Sypání (3. fáze) 

Sypání (4. fáze) 

Sypání (5. fáze) Sypání (3. fáze) 

Sypání (2. fáze) 

Sypání (1. fáze) 
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Obr. 3 Srovnání hodnot napětí v jednotlivých fázích s celkovými hodnotami 
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Obr. 4 Srovnání hodnot posunů v jednotlivých fázích s celkovými hodnotami 

Obrázky ukazují rozdílný průběh celkových (total) hodnot napětí a posunů a hodnot po 

nasypání jednotlivých fází (), kde je průběh napětí nejprve konstantní a poté lineární, průběh 

odpovídajících posunů je nejprve lineární a poté parabolický dle vztahu (12). 

Výpočet ukázal také průběh posunů po výšce násypu v jednotlivých fázích sypání. Průběh 

posunů můžeme porovnat pro obě varianty s odtěžení a bez odtěžení je na obr. 5. 

 

Obr. 5 Výsledky posunů při dvou variantách sypání 

Použitý zpřesňující iterační postup je uveden v kapitole 3.3. Zpřesnění hodnot posunů      
  

bylo významné především při větších výškách násypu Hodnoty "náhradního" spojitého 

zatížení v 2. iteračním kroku jsou pro 2. variantu sypání uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2 Hodnoty dodatečného zatížení pro jednotlivé fáze sypání 

fáze     [mm]        [kN/m
2
] 

5. -3,00 -0,06000 

4. -2,33 -0,04667 

3. -1,67 -0,03333 

2. -1,00 -0,02003 

 

Závěrem byly porovnány výsledky analytického a numerického výpočtu. Hodnoty posunů se 

pohybovaly v řádu jednotek milimetrů a absolutní rozdíly mezi analytickým a numerickým 

výpočtem pak v řádu tisícin milimetru. 

5 ZÁVĚR 

V článku je navržen postup modelování napjatosti a přetvoření zemních těles při postupném 

sypání vrstev s možností využití programu Plaxis 2D. Numerické výpočty byly porovnány 

s analytickým řešením.  
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Z porovnaného analytického řešení a numerického výpočtu můžeme potvrdit správnost 

navrženého algoritmu. Absolutní rozdíly ve výsledcích obou metod výpočtu byly prakticky 

zanedbatelné. 

Iterační postup přidáním spojitého zatížení zohlední lépe průběh sypání a odpovídajících 

posunů, a to zejména u přetvárnějších zemin, u nichž předpokládáme větší posuny. V případě, 

větších sypacích vrstev popř. větších výšek hrází doporučujeme iterační výpočet opakovat až 

do dosažení přijatelné chyby v posunech odpovídající např. jednotlivým milimetrům.  

Další výzkum bude zaměřen na použití navrženého algoritmu s využitím složitějších 

materiálových modelů (například Mohr-Coulombův materiálový model, nebo model se 

zpevněním zeminy) a na řešení úlohy napjatosti a přetvoření sdružené s modelováním účinků 

vody. 
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6 POUŽITÁ LITERATURA 

[1] ALONSO, E. E., JOSA A., GENS A., 1990. A constitutive model for partially saturated 

soils. Géotechnique 40, No. 3, p. 405–430. 

[2] ALONSO, E. E., BATLLE F., GENS A., LLORET A., 1988. Consolidation analysis of 

partially saturated soils - application to earthdam construction. In: Proceedings of the 

sixth international conference on numerical methods in geomechanics, Innsbruck. B.m.: 

Rotterdam, Netherlands, A. A. Balkema, p. 1303–1308. 

[3] BRINKGREVE, R. B. J., ENGIN E., SWOLFS W. M., 2014. Plaxis Full Manual 

[online]. ISBN 978-90-76016-15-3. Dostupné z: http://www.plaxis.nl 

[4] BROŽA, V., 1987. Přehrady : celostátní vysokoškolská učebnice pro stavební fakulty /. 

1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury.  

[5] COSTA, L. M., ALONSO E. E., 2009. Predicting the Behavior of an Earth and Rockfill 

Dam under Construction. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 

135, No. 7, p. 851–862. 

[6] FRY, J. J., CHARLES J. A., PENMAN A. D. M., 1996. Unsaturated soils - Proceedings 

of the first international conference on unsaturated soils. In: ALONSO, E. E., DELAGE, 

P., ed. Dams, embankments and slopes. B.m.: A. A. Balkema, p. 1391–1419. 

[7] GALAVI, V., 2010. Techical report: Groundwater flow, fully coupled flow deformation 

and undrained analyses in PLAXIS 2D and 3D. B.m.: Plaxis BV. 

[8] KOHGO, Y., TAKAHASHI A., SUZUKI T., 2010. Evaluation method of dam behavior 

during construction and reservoir filling and application to real dams. Frontiers of 

Architecture and Civil Engineering in China 4, No. 1, p. 92–101. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

[9] SHENG, D., ZHOU A. N., 2011. Coupling hydraulic with mechanical models for 

unsaturated soils. Canadian Geotechnical Journal 48, No. 5, p. 826–840 

[10] SHENG, D., 2011. Review of fundamental principles in modelling unsaturated soil 

behaviour. Computers and Geotechnics. 38, No. 6, p. 757–776. 

[11] VAUNAT, J., 2000. An elastoplastic hydromechanical model for unsaturated soils. In: 

TARANTINO Experimental evidence and theoretical approaches in unsaturated soils. 

Rotterdam: Balkema, p. 121–138. 

[12] WHEELER, S. J., 1996. Inclusion of specific water volume within an elasto-plastic 

model for unsaturated soil. Canadian Geotechnical Journal 33, No. 1, p. 42–57. 

AUTOR 

Ing. Jan Vrubel 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Veveří 95, 602 00 Brno, Česká Republika 

e-mail: vrubel.j@fce.vutbr.cz 

 

Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. 

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ústav vodních staveb 

Veveří 95, 602 00 Brno, Česká Republika 

e-mail: riha.j@fce.vutbr.cz 

 

mailto:vrubel.j@fce.vutbr.cz
mailto:riha.j@fce.vutbr.cz

