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KVALITA HĹBKOVÉHO VIBRAČNÉHO ZHUTŇOVANIA 

PODLOŽIA PLOŠNÝCH ZÁKLADOV 
 

DEEP VIBRO COMPACTION QUALITY OF SPREAD FOUNDATION SUBSOIL. 

This method is used to improve coarse grained soil. Vibrator penetrates with assistence of air 

(or water jets). During compaction, sand or gravel fill is added from the surface into the 

resulting crater around vibrator. The backfill material is additionally compacted. The main 

working parameters in terms of power consumption of the vibrator, treatment depth and 

timing are automatically recorded and used to control the field performance. According to 

Hinteregger (2005) successful execution can by verified by soundings several weeks after 

installation. Important is the reduction of pore water pressure, and the restoration of physical 

and chemical bonding strength in the granular structure. 

 
 

Poznámky k technológii 
 
 Hĺbkové vibračné zhutňovanie zemín je bežnou metódou, ktorou disponujú 

v súčasnosti špecializované geotechnické spoločnosti Keller, Bauer, Hinteregger, Soletanche 

a ďalšie. Používa sa na zhutňovanie nerovnorodých násypov, piesočnatých a hlinitých zemín 

s menším obsahom jemnozrnných frakcií. Hĺbkový vibrátor pomocou vzduchu alebo tlakovej 

vody (vibroflotácia) vniká do zeminy. Pomocou pružného uchytenia jeho dolnej valcovitej 

časti s vibrátorom sa vytvára otvor, ktorý troj až päťnásobne prevyšuje priemer zariadenia 

(okolo 300 mm) do hĺbky okolo 8 m. Zemina z tohto priestoru je zatlačená do okolia, čím sa 

zlepšia jeho vlastnosti. Otvor sa z povrchu vypĺňa štrkovitou zeminou, ktorá sa zhutňuje tým 

istým vibrátorom, ale bez vzduchu alebo vody. Takto sa v podstate vytvárajú hutné štrkové 

stĺpy, so vzájomnými vzdialenosťami 1,5 až 2,5 m, na ktoré sa osadzujú plošné základy 

(pätky, pásy, alebo dosky). 

 Okrem zväčšenia šmykovej pevnosti a zmenšenia stlačiteľnosti ktorou sa redukuje 

sadanie stavieb, sa homogenizujú základové pomery, zmenšuje sa priepustnosť zemín, 
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zväčšuje sa hutnosť a tým aj odolnosť proti dynamickým účinkom a seizmickému stekuteniu 

zemín. 

 Povrchová vrstva zeminy je porušená, musí sa odstrániť, alebo v prípade potreby 

dodatočne zhutniť povrchovými vibračnými prostriedkami.  

 Počas prác sa ich kvalita automaticky kontroluje spotrebou a intenzitou elektrického 

prúdu, časovými a hĺbkovými závislosťami hlavných pracovných parametrov. Po skončení 

prác je možné overovať dosiahnuté výsledky rôznymi metódami ako napríklad penetračnými, 

presiometrickými alebo rádiometrickými  skúškami. V zhutnenom prostredí sa prejavuje 

„časový efekt“; kontrolné skúšky treba vykonať až niekoľko týždňov po skončení vibračného 

zhutňovania, kedy dochádza k redukcii pórových tlakov vody a k obnoveniu fyzikálnych 

a chemických väzieb v zrnitom prostredí (Hinteregger 2005, Mitchell – Brandon 1998, 

Munfakh – Wyllie 2000). 

 V roku 2005 ma rakúska stavebná spoločnosť Hinteregger & Söhne požiadala 

o spoluprácu pri hĺbkovom vibračnom zhutňovaní na stavenisku Cargo – Partner v Bratislave, 

Petržalke. Povrchová vrstva do hĺbky 2 až 5 m bola tvorená nerovnorodými násypmi, 

piesočnatými a hlinitými zeminami, pod nimi bolo štrkovité podložie. Stĺpy rozsiahlej 

priemyselnej haly boli založené na pätkách s rôznym počtom štrkových vibrostĺpov.  

 Spoločnosť Hinteregger & Söhne mala na stavbe jeden elektrický vibrátor (V 23), 

nosné zariadenie s hydraulicky nastaviteľným výložníkom (Kobelco E 385 EL), 

elektrocentrálu (Atlas QAS 300), kompresor a nakladač. Bola teda absolutne sebestačná, 

celkove 600 stĺpov vytvorila v priebehu jedného mesiaca. 

 

Kontrola počas prác 

 

 V kabíne nosného zariadenia je umiestnené registračné zariadenie, ktoré zaznamenáva 

všetky dôležité operácie počas prác; umožňuje ich priebežne kontrolovať a usmerňovať. Na 

obr. 1 je uvedený jeden z takýchto záznamov. V jeho záhlaví sú identifikačné a súhrnné 

informácie o postupe prác, o dosiahnutých parametroch, spotrebách elektrického prúdu 

a štrkovitej výplne. V dolnej časti sú dva grafické záznamy. Obidva majú spoločnú vertikálnu 

mierku, na ktorej je uvedený čas. Na horizontálnej osi ľavého grafu je uvedená hĺbka a jej 

zmeny počas zahlbovania vibrátora a zhutňovania štrkovitej výplne; maximálna dosiahnutá 

hĺbka bola 5,92 m. Na horizontálnej osi pravého grafu je uvedená intenzita elektrického prúdu 

a graficky sú znázornené konkrétne hodnoty zodpovedajúce určitému času. Pomocou ľavého 

grafu je možné presne identifikovať aj prislúchajúcu hĺbku. Maximálna intenzita (175 A) bola 
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zistená počas zahlbovania vibrátora v čase 52 s, kedy bola dosiahnutá maximálna hĺbka 5,92 

m. Takéto intenzity prúdu patrili na stavenisku medzi najmenšie; z toho možno usúdiť, že aj 

vlastnosti zemín do hĺbky 5,92 m patrili medzi najhoršie. Počas zhutňovania štrkovitej výplne 

sa intenzita prúdu pohybovala v rozsahu od 60 do 110 A. Zahlbovanie vibrátora a zhutňovanie 

zemín na tomto mieste trvalo cca 8 minút.  

 

 
Obr. 1 Grafický záznam veličín získaný počas zahlbovania vibrátora a zhutňovania v jednej 

z polôh s najhoršími vlastnosťami zemín v Petržalke (Hinteregger 2005). 
 

 Na obr. 2 sú rovnakým systémom znázornené informácie o vibrovaní v jednej z polôh 

s najlepšími vlastnosťami zemín. Na prekonanie odporov počas zahlbovania vibrátora boli 

potrebné vysoké intenzity elektrického prúdu, ktoré sa pohybovali v rozsahu od 150 do 260 

A; maximálna dosiahnutá hĺbka bola 4,58 m. Pri zhutňovaní štrkovitej výplne sa intenzita 
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prúdu pohybovala v rozsahu od 60 do 260 A. Priemer otvoru bol 0,75 m, na jeho vyplnenie 

a zhutnenie spotrebovali 2,0 m3 štrku. 

Na základe údajov zo 600 stĺpov som štatisticky spracoval empirické distribučné 

funkcie (obr. 3), ktoré dávajú prehľad o rozdelení maximálnej intenzity elektrického prúdu 

počas zahlbovania vibrátora, o minimálnych a maximálnych intenzitách elektrického prúdu 

počas zhutňovania štrkovitej výplne.  

 

 
 

Obr. 2 Grafický záznam veličín získaný počas zahlbovania vibrátora a zhutňovania v jednej 
z polôh s najlepšími vlastnosťami zemín v Petržalke (Hinteregger 2005). 

 
Maximálne intenzity elektrického prúdu sa počas zahlbovania vibrátora pohybovali 

v rozsahu od 150 do 290 A s mediánom 240 A. Minimálne intenzity prúdu počas zhutňovania 

sa pohybovali v rozsahu od 100 do 195 A s mediánom 140 A a maximálne intenzity prúdu 

počas zhutňovania v rozsahu od 120 do 270 A s mediánom 195 A. Všetky tieto údaje svedčia 

o značnej heterogenite pôvodného i zhutneného prostredia. Elektrické veličiny však 

stavebným inžinierom nedávajú predstavu o reálnom zlepšení pôvodných vlastností, na 
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základe ktorých by mohli spoľahlivo nadimenzovať základové konštrukcie a predpovedať ich 

správanie. Preto som požiadal o vykonanie dynamických penetračných skúšok. 
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Obr. 3 Empirické distribučné funkcie pre intenzity elektrického prúdu pri zahlbovaní 

vibrátora a zhutňovaní štrkovitej výplne vytvorených otvorov. 
 
Dynamické penetračné skúšky 
 
 Ťažkou dynamickou penetračnou súpravou (hmotnosť barana 50 kg, výška pádu 50 

cm, dĺžka tyčí 1 m, vrcholový uhol kužeľa 90°, plocha hrotu 15 cm2) boli vykonané skúšky 

počas prieskumu na troch miestach v prírodnom prostredí (Rovňák, Blažo 2004), a rovnakou 

súpravou tiež v troch polohách po hĺbkovom vibračnom zhutnení (Theisl, Thunauer, Pichler 

2005). Poskytnuté výsledky vo forme počtu úderov potrebných na zatlačenie koncovky o 10 

cm (N10) boli vyhodnotené (Takáčová 2005) v súlade s ustanoveniami STN „Dynamická 

penetračná skúška“ a poznatkami z literatúry (Hulla a kol. 2002). 

 Na obr. 4 sú znázornené hĺbkové závislosti počtu úderov v prírodnom prostredí 

a v rôznych polohách po hĺbkovom vibračnom zhutnení. 

V prírodnom prostredí sa hodnoty N10 v hĺbke 1 až 4 m pod povrchom územia  pohybovali 

v rozsahu od 2 do 10 úderov s priemerom 5 úderov. Po zhutnení v strede stĺpa boli hodnoty 

N10 = 3 až 23, ešte lepšie vo vzdialenosti 15 cm od plášťa (N10 = 6 až 24), účinnosť 

zhutňovania sa prejavila aj vo vzdialenosti 70 cm od plášťa (N10 = 5 až 21). Povrchová vrstva 

do hĺbky 1 m sa odstránila pre potreby vytvorenia pätiek. V hĺbke 1 až 5 m bol priemerný 

počet úderov N10 ≅ 15.  
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 Hĺbkové vibračné zhutňovanie sa v kontrolovanej polohe vykonalo 24.11.2005 

a dynamické penetračné skúšky 13.12.2005, teda po 3 týždňoch. S ohľadom na spomenutý 

„časový efekt“ možno predpokladať, že sa vlastnosti ešte zlepšovali a podľa poznatkov 

z literatúry (Munfakh, Wyllie 2000) dosiahli po 10 týždňoch hodnotu N10 ≅ 20.  
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Obr. 4 Hĺbkové závislosti počtu úderov N10 z dynamickej penetračnej skúšky v prírodnom 

prostredí (×⋅⋅⋅⋅⋅×) a po hĺbkovom vibračnom zhutnení: ∗∗ - v strede stĺpa,  
ο− − −ο - 15 cm od plášťa, +− ⋅ −+ - 70 cm od plášťa. 

   

 Na základe korelačných závislostí medzi charakteristikami z dynamických 

penetračných skúšok a bežnými vlastnosťami zemín je možné získať ich hĺbkové závislosti. 
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Na obr. 5 sú znázornené takéto závislosti pre dynamickú penetračnú skúšku, ktorá bola 

vykonaná v zhutnenom prostredí, vo vzdialenosti 15 cm od plášťa štrkového vibrostĺpa. 
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Obr. 5 Hĺbkové závislosti výsledkov z dynamickej penetračnej skúšky v zhutnenom prostredí, 
vo vzdialenosti 15 cm od plášťa: qd – dynamický penetračný odpor, IC – stupeň konzistencie, 

ID – relatívna hutnosť, ϕef – efektívny uhol vnútorného trenia, Edef – modul pretvárnosti,  
γd – objemová hmotnosť vysušenej zeminy. 

 
 Zhutnená zemina sa javila v hĺbke 1 až 4 m ako pevná, štrky  v hĺbke 4 až 6 m boli 

stredne hutné s tenkou kyprou polohou v hĺbke 5,6 až 5,8 m. Najdôležitejšou charakteristikou 

je modul pretvárnosti; prírodnému prostrediu v hĺbke 1 až 4 m s priemerným počtom úderov 

N10 = 5 zodpovedá hodnota Edef = 9 MPa (takáto hodnota sa aj po zhutnení vyskytovala 

v hĺbke 0,5 m). Po hĺbkovom vibračnom zhutnení možno dlhodobo očakávať  hodnotu N10 = 

20, ktorej zodpovedá hodnota Edef = 30 MPa (na obr. 4 v hĺbke 2,2 – 2,3 m). 3,33 násobnému 

zväčšeniu modulu pretvárnosti zeminy zodpovedá 3,33 násobné zmenšenie sadania plošného 
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základu, čo má veľký význam pre rovnomerné a nerovnomerné deformácie základových 

i stavebných konštrukcií objektu. 

Závery 
 
 Dôsledná kontrola počas vykonávania prác i následné preverenie dynamickými 

penetračnými skúškami svedčia o vysokej kvalite hĺbkového vibračného zhutňovania. 

Elektrické i penetračné veličiny poukazujú na značnú nehomogenitu prírodného i zhutneného 

prostredia na veľkom stavenisku. Dynamické penetračné skúšky veľmi citlivo lokalizujú 

kypré a hutné polohy v štrkovitých zeminách; v skutočnosti nie sú rozhrania veľmi ostré. 

Základové konštrukcie musia byť tuhé, aby spoľahlivo prekryli slabšie polohy. 

 Je veľmi problematické na reálnych stavbách získať väčší počet výsledkov 

penetračných alebo presiometrických skúšok, ktoré by umožnili vytvoriť hodnovernejšie 

korelácie medzi elektrickými veličinami počas prác a mechanickými charakteristikami zemín. 

Určité komplikácie spôsobuje aj „časový faktor“; vlastnosti zemín sa „samovolne“ zlepšujú 

ešte aj niekoľko mesiacov po ukončení zhutňovacích prác. 

 Treba tiež vyjasniť, či štrkové vibrostĺpy môžu pôsobiť ako hĺbkové základy. Určite 

takéto pôsobenie nemožno očakávať v podmienkach zmäkčenia jemnozrnných zemín, 

napríklad počas povodní, keď sa do nich roztláča štrkovitá zemina zo stĺpa. Preto sa štrkové 

vibrostĺpy niekedy vytvárajú v obaloch z geotextílií, ktoré bránia roztláčaniu. Určite však 

možno počítať s tým, že sa ako hĺbkové základy budú správať preinjektované štrkové stĺpy 

alebo vibrobaranením vytvorené otvory vyplnené betónom. Zvláštnu pozornosť treba venovať 

podlahám; pri väčších zaťaženiach treba zlepšiť aj ich podložie, alebo inak zabezpečiť ich 

stabilitu. 
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