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INTERAKCIA PODLOŽIA A HORNEJ STAVBY  
Norbert Jendželovský 1, Peter Lenk 2 

Abstrakt 

This paper deals with structural and static problems of high - race building. 
Because of shape and konstruction difficulty we make solid model in FEM software. 
Second part of this paper deals with desing foundation plate and incrase soil in the 
fundamental of this building.  

1 Úvod 
Formátování dokumentu je vytvořeno pomocí stylů a je tedy možné začít psát příspěvek 
přímo do něj.  
 V práci je predstavená konštrukčná a statická analýza založenia administratívnej 
výškovej budovy. Pre náročnosť a atypickosť architektonického a statického riešenia 
bolo volené priestorové modelovanie konštrukcie. Z priestorového modelu boli potom 
zistené najnepriaznivejšie hodnoty kontaktných napätí v podzákladí hornej stavby. 
 Ďalej sme sa zaoberali zvýšením únosnosti a hlavne deformačných charakteristík 
skúmaného podzákladia. Odozvou rôznych výpočtových modelov na zmenené tuhostné 
podmienky porovnanie rôznych metód výpočtu, ako i výpočtových programov. Získané 
porovnania sú prehľadne spracované v uvedených grafoch. 

2 Základné informácie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.2.1 pôdorys konštrukcie 
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SEKTOR III.B 

Objekt administratívnej budovy je 
dispozične rozdelený do štyroch traktov. 
Členenie objektu je výškové i pôdorysné. 
Hlavným vertikálnym komunikačným 
prvkom je centricky orientované 
komunikačné jadro so šiestimi 
rýchlovýťahmi a dvoma schodiskami. 
V 150 m vysokej administratívnej 
budove sú pomocné požiarne schodiská 
orientované  taktiež v betónových 
jadrách centrálnej tuhosti konštrukcie. 
Pôdorysné rozmery budovy sú 50x50m.  
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3 Geologický profil 
Záujmové územie leží na severo-západnom okraji Podunajskej nížiny. Na geologickej 
stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Neogénne sedimenty sa na 
záujmovom území nachádzajú podľa sondy S-4 Od hĺbky 13,4m pod povrchom terénu 
a sú zastúpené ílmi s nízkou plasticitou CL , na styku s kvartérnymi sedimentami tuhej, 
hlbšie pevnej konzistencie, zeleno šedej, hlbšie modro šedej farby. Podľa STN 731001 
tieto zeminy zatrieďujeme do triedy F6. 
 Kvartérne sedimenty sú zastúpené povrchovými vrstvami navážok Y, pod ktorými 
boli zistené  nerovnomerne rozmiestnené a rôzne mocné íly so strednou plasticitou CL 
CI a íly piesčité CS. Navážky obsahujú hlinu, štrk, asfalt, úlomky tehál betónu sú 
nevhodné na zakladanie a ich mocnosť sa väčšinou pohybuje od 0,3 do 1,6 m v okolí 
sond V-1 V-3 však majú mocnosť až do hĺbky 3,6 – 5,4m. Pod navážkami boli ďalej 
zistené polohy ílov s nízkou a strednou plasticitou  tuhej konzistencie podľa STN 
731001 ich zatrieďujeme do skupiny F6. Íly piesočnaté boli zistené prevažne tuhej 
konzistencie a podľa STN731001 ich zatrieďujeme do skupiny F4.  
 Vrtnými prácami bolo ďalej zistené súvrstie štrkov zle zrnených GP s valúnmi do 
Ø 1-3-5 cm ojedinele 8cm , od 9,0 m pod terénom až do 10-15 cm, žlto šedej miestami 
hrdzavo šedej žltohnedej farby. Podľa dynamických penetračných skúšok vykonaných 
vo vzdialenosti cca 200m od záujmového územia možno tieto štrky označiť ako stredne 
uľahlé miestami až uľahlé v hĺbkovom intervale 8,0-9,0 m len ako slabo stredne uľahlé 
blížiace sa  k hranici kyprej podľa STN 731001 možno tieto štrky zatriediť do triedy G2. 

3.1 Hydrogeologické pomery 

Vŕtanými sondami bola podzemná voda zistená v závislosti od kóty terénu v hĺbke 4.3 – 
5.5 m t.j. na úrovni terénu cca. 130,60 m n m. Jedná sa o podzemnú vodu s voľnou 
hladinou, ktorá je v priamej hydraulickej závislosti od úrovne hladiny na Dunaji. 
Priemerná hladina sa pohybuje cca. na úrovni 131,0 m n m.  
 
Geologický profil uvažovaný vo výpočte: 
 
Číslo Vrstva                    Zemina        
 vrst.  [m]                                  
1.   0.0-2.0  Zemina číslo: 1  F4 CS  
2   2.0-13.0 Zemina číslo: 2  G2 GP  
3 13.0-18.0 Zemina číslo: 3  F6 CL  
4 18.0-20.0 Zemina číslo: 4  S5 SP  
5 20.0-28.0 Zemina číslo: 3  F6 CL  
6 28.0-29.0 Zemina číslo: 4  S5 SP 
7  29.0-       Zemina číslo: 3  F6 CL  
 
 
 
 

graf.3.1 experim. skúška stlačiteľnosti [ 4.]  
 

Skúška stla čiteľnosti 
Sonda VS 2 - h ĺbka odberu 14,8 - 14,9 m  (CI - F6)
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0,000 → 0,075 21,2 21,8 21,5
0,075 → 0,225 22,0 23,3 22,7
0,225 → 0,525 25,5 30,6 28,1
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Názov                                     fi          c        m       gama     Edef    Eoed     ny   Sigma,c 
                                             [st.]      [kPa]   [-]     [kN/m3]   [kPa]  [kPa]     [-]    [MPa]  
Zemina číslo: 1    F4 CS     17.00   14.00    0.20   21.00       2.00     -      0.40        -    
Zemina číslo: 2    G2 GP    35.00     0.00    0.30   20.00   150.00     -      0.20        -    
Zemina číslo: 3    F6 CL     17.00   14.00    0.30   21.00     12.00  25.0   0.40        - 
Zemina číslo: 4    S5 SP     26.00     6.00    0.30   18.50       8.00     -       0.35        -    

tab. 3.1 Uvažované materialové charakteristiky skúmaného podložia  

4 Návrh základovej konštrukcie a spôsob vystuženia zeminy  
Administratívnu budovu sme navrhli na tuhej železobetónovej krabici kde základová 
doska bola premenných rozmerov zrejmých podľa obr.4.1 od 0.7 do 1.8 m. Maximálne 
kontaktné napätia od kombinácie zaťaženia v rozhodujúcich rezoch cez jadrá objektu sú 
v priemere 280 kPa.  
 

 
 

obr.4.1 hrúbka základovej dosky                                                                         obr.4.2 rozmiestnenie štrkových pilót 

 
Pri výpočte podľa 2. geotech. kategórie bola vypočítaná únosnosť základovej pôdy 
Rd=850 kPa, sadanie základovej konštrukcie s1= 159 mm. Kedže hodnoty limitného 
sadania pre žb. skeletové konštrukcie sú slim=60 mm. Nastala otázka spôsobu vystuženia 
základovej pôdy a tým zmiernenia deformácií v základovej zemine. Ako najvhodnejší 
spôsob zlepšenia mechanických vlastností skúmaného podložia  sme navrhli vystužiť 
najviac namáhanú zeminu štrkovými veľkopriemerovými pilótami o 1000. Optimálny 
raster sme zvolili pôdorysnú sieť 3x3 m. Dĺžku pilót sme zvolili premennú: 

 
- podložie 1.- bez vystuženia  
- podložie 2.- 3 m štrkové pilóty 
- podložie 3.- 6 m štrkové pilóty 
- podložie 4.-11 m štrkové pilóty 
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5 Charakteristika výpočtových modelov  

5.1 Analytické riešenie, STN 731001 

 
obr.5.1  Homogenný izotropný linearne pružný polpriestor, zaťažený na povrchu zvislým rovnomerným zaťažením na kruhovej 

ploche 

 
obr.5.2 Homogenný izotropný linearne pružný polpriestor, zaťažený na povrchu zvislým rovnomerným zaťažením na pravouhlej 

ploche 

 
obr. 5.3  Deformačná zóna podľa STN 731001 
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1.) analytický vzťah pre polpriestor 
2.) výpočet podľa STN 731001 
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5.2 Riešenie metódou konečných prvkov 

Reakciu podložia na vyvolané zaťaženie môžeme pozorovať na výpočtovom modeli, 
ktorý je definovaný ako vrstevnatý. Podložie je riešené v rovinnom stave deformácie, 
modelované zo stenových 4 uzlových elementov Plane 13.  
 Skúmaná oblast veľkosti 50/130 m bola rozdelená elementami veľkosti 1x1m. 
Materiálové charakteristiky boli zadefinované podľa obrázka 5.4. Vhodnou formou sme 
využili symetrickosť úlohy. 
 Na riešenie sme použili komerčné softwarove balíky ANSYS 7, a NEXIS 32.40 

 

 
 

obr.5.4 Zadefinovanie materialových charakteristík výpočtového modelu MKP 

6 Porovnanie výsledkov riešenia 
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graf 6.1 Sadanie jednotlivých výpočtových modelov v závislosti na dĺžke pílót 
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graf 6.2 Priebeh napätí, deformačná zóna vypočitaná podľa zadefinovaných výpočtových modelov 
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obr.6.3 Priebeh napätí Gz-mxGol v zemnom masíve výpočtový model P bez pilót 

 
obr.6.4 Priebeh napätí Gz-mxGol v zemnom masíve výpočtový model P2 s 6m pilótami 

7 Záver 
Z podrobnej analýzy priebehu napätí pod základovou škárou môžeme konštatovať, že 
niekoľkokrát tuhšie pilóty koncentrujú zaťaženia. Tie sa deformáciou znížia a zaťažia 
ílovú zeminu  v menšej miere ako je kontaktné napätie. Deformačné charakteristiky 
zeminy sa zvyšujúcim stupňom konsolidácie zvyšujú a tak výsledné deformácie 
konštrukcie sú menšie smax = 59 mm. Pilóty majú priaznivý vplyv aj na zmenšenie 
deformačnej hĺbky v podloží. 
 Z porovnania deformácii jednotlivých výpočtových modelov je zrejmá celkom dobrá 
zhoda MKP a analytického riešenia, riešenie podľa STN poskytuje len približné 
hodnoty. graf 6.1. 
 Priebeh napätí ako i veľkosť deformačnej zóny sa v jednotlivých výpočtových 
modeloch výrazne nezmenila. Výsledky sú spracované v grafe 6.2. 
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