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SLEDOVÁNÍ HLUBINNÉHO ZHUTŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÉ 

NAKYPŘENÉ ZEMINY NUMERICKÝM MODELEM 

Abstract 

A deep replacement compaction changes the quality of loose cohesionless ground. In the 

course of the deep replacement compaction the ground turns to new one. The replacement 

compaction gives rise to an artificial structure of vertical cylindrical shape set up from treated 

ground and supplied material. The non continuous mathematical model PFC2D approaches the 

loose cohesionless ground and the compaction tube in theirs physical nature much better than 

other models do. It embraces the underlying operations that are the penetration of compaction 

tube and the soil replacement. The attention is paid to the all quality changes of  a ground, to a 

spreading of the supplied material and to the development of the artificial structure in a 

vertical section tracking the longitudinal axis of a compaction tube. 

Úvod 

Úprava nakypřených štěrkopískových zemin metodou vibračního hutnění s doplňováním 

štěrkového materiálu, podávaným vibrátorem je v současnosti široce uplatňována pro svou 

snadnost provedení a značnou účinnost (obr.1). Kromě 

toho, že je zemina zhutňována, dochází k jejím dalším 

proměnám, např. k lokálním změnám v jejím zrnitostním 

složení. Také stavba profilu pokryvu, zpravidla tvořená 

sub horizontálně uloženými sedimenty, se mění, a je 

doplněna o umělé vertikální struktury válcovitých tvarů, 

procházejících napříč horizontálními vrstvami. Ty dávají 

stavbě pokryvu novou kvalitu, jejíž skutečné rysy dosud 

nejsou dostatečně poznány, tím spíše kvantifikovány. 

Standardně uznávaným výsledkem tohoto procesu úpravy 

je zpravidla nárůst hodnot deformačních parametrů a 

zvýšení hranice hodnoty vrcholové smykové pevnosti. Zjednodušeně se však předpokládá, že 

obr.1 
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změny zasáhnou rovnoměrně celou oblast, ačkoliv z charakteru metody úpravy jasně vyplývá, 

že prostředí po této úpravě nebude tvořit homogenní strukturu. Po úpravě se v původním 

prostředí vytvoří nová struktura, tvořená třemi novými materiálovými typy, prostorově 

lokalizovanými, které se budou navzájem lišit druhem materiálové úpravy. V prostoru 

hutnících sondy a částečně v jejím nejbližším okolí, původní zemina bude nahrazena 

podávaným materiálem, který bude bezprostředně hutněn patou hutnící sondy. Dále bude 

následovat zóna, charakterizovaná pronikáním podávaného materiálu do původní zeminy. 

Třetí zónou bude tvořit zhutněná původní zemina. V druhé a třetí zóně materiál bude nejdříve 

zhutňován přírůstkem objemu tělesa pronikající hutnící sondy a následně růstem objemu 

hutněného podávaného materiálu. Nově vzniklá vertikální struktura bude mít formu quasi 

symetrického válcovitého tělesa. Článek podává informaci o modelování procesu hlubinného 

hutnění prostředí metodou vibračního hutnění s doplňováním materiálu, které je založeno na 

matematickém modelu diskontinuitního prostředí – program PFC2d. 

Výpočetní model 

Použitý program umožňuje zachytit fyzikální podstatu jak všech subjektů účastnících se 

procesu hutnění: zhutňované prostředí; podávaný materiál; těleso hutnící sondy, tak i 

vzájemných vazeb existujících mezi těmito subjekty. Parametry subjektů i vazeb jsou exaktně 

kvantifikovány, mohou být na počátku řešení voleny a během všech fází procesu hlubinného 

hutnění podle požadavků, eventuálně vývoje stavu zhutňování, modifikovány. 

Základní parametry technologie zhutňování, které lze modelem postihnout jsou průměr, délka 

a tvar paty hutnící sondy. Dále parametry, určující činnost hutnící sondy, jako rychlost 

pohybu a hloubka spuštění hutnící sondy. Při zpětném chodu hutnící sondy a vypouštění 

materiálu patou sondy to jsou výška zdvihu a následné spuštění hutnící sondy za účelem 

zhutnění dosypaného materiálu a velikost zrn dosypávaného materiálu. 

Prostředí je charakterizováno standardními parametry, zrnitostí, pórovitostí, hodnotou tření 

mezi zrny a geostatickou napjatostí. 

Výsledkem řešení je vývoj charakteristik prostředí během a na konci procesu zhutňování, a 

dále nově vytvořená vertikální struktura v prostředí, kterou je tvarově i kvalitativně  

kvantifikována. 

Model hlubinného zhutňování prostředí je  tvořen dvěma etapami. První je etapa spouštění 

vibrační sondy  do prostředí (obr.2). Během této etapy je materiál prostředí zatlačován patou 

vibrační sondy do podloží a objemem tělesa vibrační sondy zatlačován radiálním směrem do 

stran. 



Druhá etapa je komplexnější, a je složena ze soustavy cyklicky se opakujících dílčích kroků. 

V jejím průběhu je vibrační sonda postupně z prostředí vytahována a prostor vytvořený pod 

patou hutnící sondy je vyplněn - zasypán plnícím materiálem (obr. 3). Na počátku každého 

kroku je hutnící sonda tažena směrem vzhůru a z paty sondy je vypouštěn plnící materiál. Po 

ukončení dílčího zdvihu následuje opětovné spouštění sondy, při kterém je podaný materiál 

hutněn. 

Výsledky 

Použitý matematický model procesu hlubinného hutnění nereprezentuje skutečné prostředí 

(zrnitostní složení), ale pouze zachovává jeho základní charakteristické rysy (zrnitostní 

strukturu materiálu, pórovitost, tření mezi zrny). Proces spouštění vibračního tělesa a 

podávání materiálu jsou modelovány postupem, jehož okrajové podmínky jsou v souladu se 

skutečnou situací. V tomto případě se jedná o analogický model, který zachovává fyzikální 

charakter  stavby a chování prostředí i okolnosti technologie hlubinného hutnění. 

Výsledky řešení průběžně zaznamenávají vývoj procesu zhutňování prostředí v diskrétních 

oblastech. Sledování a efektivita zhutňování spočívá ve vyhodnocení pórovitosti a řady 

dalších významných parametrů prostředí, které mají zásadní vliv na smykovou pevnost a 

deformační chování prostředí. Patří k nim například, hodnoty kontaktních sil mezi elementy; 

průměrný počet kontaktů elementu se sousedními elementy; hodnoty hlavních napětí 

v prostředí. 

Významným výsledkem řešení, který přispívá k dokonalejšímu poznání procesu zhutňování 

prostředí, je zachycení vzniku oblastí, charakterizovaných materiálovou transformací a jejich 

další průběh vývoje, podmíněný technologickými parametry hutnění. 

Výsledky řešení dávají možnost poznat způsoby chování prostředí během procesu hutnění. 

Absolutní interpretace výsledků však z těchto modelů není možná, neboť řešení je provedeno 

pro specifické podmínky - 2D modelu a diskový typ elementů, které ovlivňují vypočtené 

absolutní hodnoty pórovitosti prostředí. Jinou hodnotu pórovitosti dostaneme pro kulový typ 

elementů, a jiná bude hodnota pórovitosti počítaná pro 3D podmínky. Pokud bychom se chtěli 

ztotožnit se skutečnými podmínkami, je třeba pracovat s 3D modelem. 

Závěr 

Proces vývoje hutnění štěrkových zemin metodou vibračního hutnění s podáváním materiálu 

vibrační sondou lze sledovat pomocí matematického modelování. 



Pro tento účel je vhodný PFC model, pracující s diskontinuitním prostředím, který dokonaleji 

než modely kontinuitní, vystihuje fyzikální charakter prostředí a okrajové podmínky plynoucí 

z technologie hlubinného hutnění s doplňováním materiálu. 

Výsledkem řešení je zachycení vzniku oblastí, charakterizovaných určitým typem materiálové 

transformace, jejich prostorová lokalizace a průběžný záznam jejich vývoje v průběhu 

procesu hutnění. 
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obr. 2 Záznam spouštění hutnící sondy. 

 

 
obr. 3 Záznam zaplňování prostředí podávaným materiálem 


