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Abstrakt 

Cílem článku je porovnání sedání základu naměřeného při experimentu a sedání získaného  
z 3D modelu na bázi MKP. Při tvorbě prostorového numerického modelu s využitím 3D prvků je 
problematické zejména správně stanovit velikost modelované oblasti představující podloží, zvolit 
okrajové podmínky a velikost konečnoprvkové sítě. V parametrické studii zpracované ze 168 variant 
modelů je znázorněna grafická závislost svislých deformací na zmíněných parametrech modelu 
podloží. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to compare the measured subsidence of the foundation in 
experiments and subsidence obtained from FEM calculations. When using 3D elements for creation 
of a 3D model, it is, in particular, essential to choose correctly the size of the model area which 
represents the subsoil, the boundary conditions and the size of the finite element network. The 
parametric study evaluates impacts of those parameters on final deformation. The parametric study is 
conducted of 168 variant models. 
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 1 ÚVOD 
V důsledku nesouladu vypočtených a skutečných hodnot sedání základů se provádí výzkumy  

a experimentální měření zaměřená na sedání základové půdy pod stavbami, deformace základových 
desek a závislost napětí v základových deskách na charakteristikách podloží. Výsledky dosažené při 
experimentech slouží ke zpřesnění metod výpočtů sedání. O interakci základových konstrukcí 
s podložím je také pojednáno v [5, 6, 8, 9, 16, 19]. 

V roce 2012 byl v areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava uskutečněn experiment [3]. 
Hodnoty sedání naměřené během zatěžovací zkoušky byly následně porovnány s hodnotami 
vypočtenými pomocí interakčních modelů s prostorovými prvky na bázi MKP [1, 2, 18]. Tyto 
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výpočty jsou provedeny pro několik variant, které se liší velikostí modelované oblasti podloží  
a okrajovými podmínkami. 

 2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 
Předmětem vytvořeného modelu byla zatěžovací zkouška prováděná na zkušebním zařízení 

v areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. Testovací zařízení umožňuje provádět experimentální 
měření přetvoření i napjatosti a při vzájemné interakci základových konstrukcí s podložím lze 
sledovat napěťově-deformační vztahy [3].  

Zkušebním vzorkem byla prefabrikovaná betonová dlaždice. Betonová dlaždice byla zvolena 
pro jednoduchost při provádění experimentu zaměřeného na ověření zkušebních metod a zařízení. 
Rozměry této betonové dlaždice jsou 500 x 500 x 48 mm. Horní vrstva podloží je tvořená sprašovými 
hlínami s konzistencí třídy F4 a její mocnost je cca 5 m. Během zkoušky prováděné v červnu 2012 
byla betonová deska uprostřed zatěžována tlakem vyvozeným hydraulickým lisem. Rozměry 
zatěžované plochy byly 100 x 100 mm a v době porušení mělo zatížení hodnotu 18,640 kN. Další 
měření související s interakcí základových konstrukcí a podloží jsou popsána v [4, 7]. 

       
Obr. 1: Zkušební vzorek a jeho centrické zatěžování 

 3 TVORBA MODELU V PROGRAMOVÉM SYSTÉMU ANSYS 
Pro betonovou desku, která je modelována jako plocha se zadanou tloušťkou desky, je použit 

plošný prvek SHELL 181. Podloží je modelováno s využitím prostorového prvku  
SOLID 45. Prvek SOLID 45 umožňuje řešit lineární i nelineární analýzy konstrukce s velkými 
deformacemi, dotvarováním a zplastizováním. Velikost prvků sítě je odlišná pro řešenou oblast 
podloží a plochu desky, u které je použita hustší síť. Řešení kontaktních úloh na bázi MKP je 
uvedeno také v [14, 17]. 

 
Obr. 2: 3D model v programu ANSYS; deska z prostého betonu na podloží 
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Aby byly účinky zatížení působícího na základovou desku přeneseny do podloží, je nutné 
vytvořit jejich vzájemný kontakt a definovat kontaktní plochu. Kontaktní plocha reprezentuje styk 
desky s podložím a je charakteristická tím, že přenáší pouze tlakovou sílu. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o jednostrannou vazbu, vstupuje do výpočtu konstrukční nelinearita, která vyžaduje iterační 
postup řešení a analýza je automaticky nelineární. Kontakt je zprostředkován pomocí kontaktního 
páru TARGE 170 – CONTA 173. Ke kontaktu dochází v momentu, kdy prvky jednoho povrchu 
pronikají do povrchu druhého. Numerická řešení kontaktních úloh jsou popsána také v [10, 11, 12, 
13, 15]. Na kontaktní ploše je zanedbán vliv tření mezi deskou a podložím. Součinitel tření je tedy 
nulový. Při řešení úlohy byla zanedbána vlastní tíha zemního masivu i betonové desky. Vlastní tíha 
zeminy by měla vliv na výslednou hodnotu absolutních veličin (sednutí). Na hodnotu relativních 
veličin má vliv jen v případě nelineární analýzy. 

 3.1 Parametrická studie 
Velikost modelované oblasti představující podloží a okrajové podmínky jsou parametry 

modelu, které mají při řešení trojrozměrné prostorové úlohy výrazný vliv na výsledné deformace. 

Byly vytvořeny čtyři varianty s odlišnými okrajovými podmínkami (Obr. 3). Všechny varianty 
byly následně porovnány a byl sledován vliv okrajových podmínek na výsledné veličiny, kterými 
jsou deformace vzniklé při interakci desky s podložím, vnitřní síly a kontaktní napětí [1, 2, 18]. 

 
Obr. 3: Varianty okrajových podmínek 

Vzájemné porovnávání různých variant modelů bylo provedeno ze čtyř hledisek. Prvním 
z nich byl vliv zvolených okrajových podmínek na deformace (varianty A, B, C, D). 

Na Obr. 4 (vlevo) je patrný vliv a význam okrajových podmínek na výsledné svislé 
deformace. Největší rozdíly ve vypočtených hodnotách svislé deformace v závislosti na rostoucí 
hloubce bylo dosaženo pro variantu okrajových podmínek A. Pro variantu C jsou okrajové podmínky 
v uzlech obvodových stěn modelu podloží natolik významné, že deformace téměř nezávisí na hloubce 
modelu podloží [1, 2, 18]. 

  
Obr. 4: Graf závislosti svislých deformací na zvolených okrajových podmínkách (vlevo)  

a na hloubce modelu podloží (vpravo) 
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Druhým sledovaným parametrem je závislost deformací na proměnné hloubce 
namodelovaného podloží při zachování stejného půdorysného rozměru podloží. 

Zvětšuje-li se hloubka modelu podloží, zvětšují se i výsledné svislé deformace. Na Obr. 4 
(vpravo) je zřejmé, že čím je větší hloubka modelovaného podloží, tím je větší rozdíl mezi 
deformacemi vypočtenými pro jednotlivé varianty okrajových podmínek. S rostoucí hloubkou 
modelu podloží se tedy volba okrajových podmínek stává rozhodujícím kritériem ovlivňujícím 
výsledné svislé deformace[1, 2, 18]. 

Třetím sledovaným hlediskem je závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy 
podloží, když je zachovaná stejná hloubka. Z Obr. 5 (vlevo) vyplývá, že pro všechny varianty 
okrajových podmínek jejich vliv slábne se zvětšující se půdorysnou plochou podloží. Z Obr. 5 (vlevo) 
lze vyvodit závěr, že při dostatečné velikosti půdorysných rozměrů modelu podloží nezáleží na volbě 
okrajových podmínek. 

Při posledním porovnání byl sledován vliv celkové velikosti prostorového modelu podloží na 
deformace. Z Obr. 5 (vpravo) vyplývá, že čím je větší řešená oblast, tím jsou větší také deformace. 
To platí bez ohledu na to, zda tento nárůst deformací ovlivňuje převážně hloubka nebo půdorysné 
rozměry modelu podloží [1, 2, 18]. 

 
Obr. 5: Graf závislosti svislých deformací na půdorysných rozměrech modelu (vlevo)  

a na celkové velikosti modelu podloží (vpravo) 

 3.2 Závislost svislých deformací na půdorysných rozměrech a hloubce modelu 
podloží 
Pro naznačení závislosti svislých deformací na půdorysných rozměrech a hloubce modelu 

podloží byla použita varianta okrajových podmínek A.  

 
Obr. 6: Vliv půdorysných rozměrů modelovaného podloží a jeho hloubky  

na svislé deformace 
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Nejrychlejší nárůst svislých deformací s hloubkou je pro takové půdorysné rozměry podloží, 
které jsou totožné s velikostí desky. V takovém případě je totiž vliv okolní zeminy zanedbán a svislé 
deformace se mění ve stejném poměru jako hloubka oblasti. Se zvětšující se půdorysnou plochou,  
a tedy rostoucím vlivem okolní zeminy, je nárůst svislých deformací s hloubkou pomalejší a není 
zachován poměr nárůstu hloubky a deformací (Obr. 6, Tab. 1). Při tvorbě modelu v programu 
ANSYS byla použita síť o velikosti prvku 0,1 x 0,1 x 0,1 m [18]. 

Tab. 1: Vliv půdorysných rozměrů modelovaného podloží a jeho hloubky na svislé deformace 

H
lo

ub
ka

 [
m

] 

Půdorysné rozměry modelovaného podloží [m] 

      1,5 x 1,5    1,0 x 1,0     0,5 x 0,5 

2,5 

   

5,0 

 
  

7,5 
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 3.3 Výsledná napjatost a deformace desky 
Na základě parametrické studie a vlivu jednotlivých parametrů 3D modelu na celkové 

deformace byl vytvořen model podloží o rozměrech 2,5 x 2,5 x 2,5 m, s velikostí sítě  
0,05 x 0,05 x 0,05 m a okrajovými podmínkami varianty D. Výsledná napjatost a deformace jsou 
uvedeny na následujících obrázcích. Na Obr. 7 jsou vykresleny celkové deformace, ze kterých je 
patrný vliv okrajových podmínek, které zabraňují horizontálním posunům obvodových stěn modelu  
a vertikálním posunům podstavy modelu podloží. Na obrázku je také vykreslen vertikální řez vedený 
středem modelu podloží [18]. 

 
Obr. 7: Model ANSYS: Celkové deformace desky, vertikální řez podložím [m];  

Rozdělení kontaktního napětí je zaznamenáno na Obr. 8 až Obr. 10. Podle předpokladu 
dochází ke koncentraci kontaktního napětí po obvodu betonové desky a v jejich rozích, kde napětí 
prudce narůstá [18]. To je možné sledovat také v příčném a šikmém řezu betonovou deskou. Špičky 
představující rostoucí kontaktní napětí lze v programu ANSYS omezit.  

 
Obr. 8: Model ANSYS:  Kontaktní napětí a vyznačení řezů [Pa] 
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Obr. 9: Model ANSYS: Kontaktní napětí – příčný řez A – A‘ [Pa] 

 
Obr. 10: Model ANSYS: Kontaktní napětí – šikmý řez B – B‘ [Pa] 

Svislá složka napětí v podloží σz je vykreslena na Obr. 11. Červeně zbarvené oblasti 
znázorňují tahová napětí zeminy v místě poklesové kotliny. 

Při modelování konstrukce je důležitá zejména volba materiálového modelu a následné zadání 
parametrů zeminy. Na Obr. 11 je provedeno srovnání lineárního a nelineárního materiálového 
modelu. Při lineárním výpočtu není zohledněna oblast a způsob možného porušení. Nelineární 
materiálový model je proveden s využitím modelu Drucker – Prager, díky kterému je možné lépe 
vystihnout chování zeminy a popsat rozdíl mezi tahovou a tlakovou pevností.  

 
Obr. 11: Model ANSYS: Srovnání napětí σz lineárního a nelineárního  

materiálového modelu 
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Při nelineární analýze dochází při překročení podmínky plasticity k trvalým deformacím. 
Pro model podloží velikosti 2,5 x 2,5 x 2,5 m, jehož síť měla velikost 0,1 x 0,1 x 0,1 m nebyly mezi 
lineárním a nelineárním materiálovým modelem zjištěny žádné odchylky. Když byla ve stejném 
modelu konečnoprvková síť zhuštěna na 0,05 x 0,05 x 0,05 m, extrémní hodnoty napětí v tlaku i tahu 
narostly téměř na dvojnásobek. V tomto případě došlo ke zplastizování (Obr. 12) a výsledky 
použitého lineárního a nelineárního materiálového modelu se lišily (Obr. 11). Po zplastizování se 
snížila tahová i tlaková napětí v zemině. V reálných podmínkách je zemina schopná přenášet v menší 
míře i tahová napětí. S tímto předpokladem také koresponduje použitá podmínka plasticity, ve které 
je vznik tahového napětí možný, jak je patrné na Obr. 11.  

 
Obr. 12: Model ANSYS: Plastické deformace 

 4 ZÁVĚR 
Hodnoty deformací získané z 3D modelu s prostorovými prvky vytvořeném v programu 

ANSYS mají velký rozptyl způsobený jednotlivými parametry. (Obr. 13) 

 
Obr. 13: Srovnání naměřených svislých deformací s výsledky získanými z několika  

3D modelů v programu ANSYS 
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Ve srovnání s deformacemi naměřenými během experimentu jsou deformace získané 
z modelů v programu ANSYS větší. Důvodem je mimo jiné fakt, že v modelech z programu ANSYS, 
není zohledněna strukturní pevnost zeminy. Vlastnosti 3D modelu podloží odpovídají vlastnostem 
lineárně pružné hmoty. Je-li odhad velikosti řešené oblasti proveden na základě předem známé 
hloubky deformační zóny získané prostřednictvím opravného součinitele přitížení m, je v takto 
vytvořeném 3D modelu nepřímo zohledněn odpor přitěžované zeminy proti přetvoření. Opravný 
součinitel m ovlivňuje strukturní pevnost zeminy. Zároveň platí, že čím je opravný součinitel přitížení 
m menší, tím více se deformační chování zeminy blíží chování lineárně pružné hmoty. Pokud se 
hodnota m blíží nule, výsledky konvergují k výsledkům získaným z 3D modelů MKP. Při výpočtu 
sedání pružného poloprostoru modifikovaného pomocí strukturní pevnosti, který je popsán  
v ČSN 73 1001, byla získaná maximální hodnota sedání podloží pod středem desky 7,612 mm. 
Ve zmíněném výpočtu je sednutí podloží počítáno do hloubky deformační zóny zz. 

Významným parametrem 3D modelu je také stupeň diskretizace. Dělení modelu na konečné 
prvky má vliv na samotné výsledky a výsledný počet stupňů volnosti, čímž ovlivňuje výpočtový čas a 
objem výsledných dat. 
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