
Pokračovanie zo str. 394 
covali najmä tieto metódy: 
— rozšírené zaťažovacie skúšky pilót so zabudovanými tenzometrami, ktoré umož

ňujú separáciu plášťového trenia a odporu pilóty na špici; 
— rádiometrické skúšky (detekčné jednotky NZK203 vyvinuté vo VÚPJT) na me

ranie objemovej hmotnosti a prirodzenej vlhkosti základovej pôdy: 
— vibračné sondovanie využívajúce vibračné účinky pri vŕtaní (jadrové vŕtanie, 

nárazovotočivé vŕtanie) na meranie rýchlosti šírenia sa pružného vlnenia, súči
nitela pohlcovania a iných charakteristík pôdy; 

— penetrcmetrická metóda, ktorou sa meria odpor zeminy proti vzniku dynamicky 
alebo staticky vháňanej sondy s možnosťou separácie odporu na špici a plášti 
penetrometra. Interpretácia výsledkov penetrometrických meraní zostáva však 
naďalej neistá, čo vyžaduje používať pomerne vysoké súčinitele bezpečnosti; 

— presiometrická metóda, pri ktorej sa meria deformácia vrtu zaťaženého horizon
tálnym tlakom. Z presiometrickej krivky závislosti deformácie od tlaku sa 
určia základné charakteristiky základovej pôdy: medzné presiometrické zaťaženie 
a presiometrický modul, pomocou ktorých sa ďalej vypočíta výpočtové zaťaženie 
plošných, resp. hĺbkových základov, očakávané sadanie, stabilita svahu ap. 
Perspektívne sa ukazuje potreba intenzívnejšie rozvíjať všetky tieto metódy. 

Špecializované organizácie by mali byť vybavené najmodernejšími presiometrickými 
a penetrometrickými prístrojmi (napr. presiometre GC a GB, ktoré vyvinú tlak 
do 100 kp cm a môžu sa použiť aj v skalných horninách) a primeranou vrtnou tech
nikou, ktorá umožní vykonávať terénne skúšky aj v ulahnutej štrkopiesčitej zemine. 
pretože úlohy geologického prieskumu budú čoraz náročnejšie. 

B o r i s C e r n á k : Vplyv suspenzie na únosnosť hĺbkových základov v nesúdržných 
zeminách (Bratislava 10. 2. 197e) 

Pažiaci efekt ílovej suspenzie sa v ostatnom desaťročí v širokej miere využíva 
pri zhotovovaní hĺbkových základov. Pri zhotovovaní šachtových pilierov možno 
v mnohých prípadoch výhodne nahradiť hĺbenie a betonáž pod ochranou výpažnice 
hĺbením a betonážou pod suspenziou. Výsledky porovnávacích zaťažovacích skúšok 
šachtových pilierov zhotovených s použitím suspenzie a šachtových pilierov zhoto
vených s použitím výpažnice však ukázali výrazný vplyv technológie na únosnosť. 
Veľký rozptyl výsledkov v nesúdržných zeminách naznačil, že pri hospodárnom 
návrhu šachtových pilierov nemožno vychádzať len z pôvodných vlastností zákla
dovej pôdy. ale treba brať do úvahy aj vplyv suspenzie. 

Fodrobný experimentálny výskum uskutočnený vo Výskumnom ústave inžinier
skych stavieb v Bratislave ukázal, že jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyv
ňujú únosnosť šachtových pilierov, je čas pôsobenia suspenzie v šachte. 

Filtračný koláč, ktorý sa vytvára na styku suspenzie s priepustnou zeminou, sa 
skúmal v rozličných časových a tlakových pomeroch na upravených priepusto
meroch. Pritom sa hodnotil vplyv času pôsobenia suspenzie a vplyv tlaku suspenzie 
na priebeh vlhkosti a šmykovej pevnosti filtračného koláča. 

Výsledky modelových šmykových skúšok styku betón — filtračný koláč — piesok 
a styku betón — piesok pri konštantnom zaťažení preukázali, že intenzívne plášťové 
trenie možno očakávať len v prípadoch, keď filtračný koláč svojou hrúbkou podstatne 
neobmedzuje dosah vlastností betónu na styku so zeminou. Keďže hrúbka filtrač
ného koláča s časom narastá, vyúsťuje zistená skutočnosť do základnej technologickej 
požiadavky maximálne obmedziť čas pôsobenia suspenzie v šachte. 

V terénnych podmienkach sa porovnávacími zafažovacími skúškami dvoch šachto
vých pilierov v dunajskom štrkopiesku stanovilo zníženie plášťového trenia na polo
vičnú hodnotu pri zvýšení času pôsobenia suspenzie z 8 na 97 hodín. 

Výsledky experimentálnych prác poukazujú na vplyv suspenzie na únosnosť 
hĺbkových základov v nesúdržnyxh zeminách. 
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