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Anotace
Tato disertační práce se zabývá stanovením únosnosti tyčových mikropilot pomocí metody 

konečných prvků. 

V  této  disertační  práci  je  popsáno  sestavení  numerických  modelů  zatěžovacích  zkoušek 

mikropilot  a  jejich  kalibrace  s  použitím  Mohr-Coulombového  a  hypoplastického 

materiálového modelu. Po zkalibrování modelu je proveden odhad únosnosti ve srovnatelném 

geologickém prostředí pro mírně odlišné geometrické parametry.

Pro  kalibraci  numerického  modelu  byly  použity  zatěžovací  zkoušky  v  Saint  Rémy-lés-

Chevreuse  francouzského  výzkumného  projektu  FOREVER  zabývající  se  působením 

mikropilot, které byly provedeny v prostředí jemnozrnného písku, v této oblasti označovaného 

jako písek Fontainebleau.

Parametry Mohr-Coulombového materiálového modelu byly převzaty z literatury. V literatuře 

však nebyly k dispozic hypoplastické parametry písku. Tyto parametry proto byly autorem 

odvozeny dle výsledků triaxiálních a edometrických zkoušek uvedených v literatuře.  

V Příloze C jsou uvedeny odhady závislosti deformace hlavy mikropiloty na zatížení tlakem. 

Modelovány jsou průměry  mikropilot  100,  150 a  200 mm pro  délky  4.0,  4.5  a  5.0  m v 

geologických  podmínkách  charakteristickými  relativní  ulehlostí  ID =  0.2,  0.6  a  1.0. Vliv 

geostatické napjatosti a ovlivnění způsobem instalace mikropiloty je modelován koeficientem 

bočního tlaku k0 = 0.5, 1.0 a 1.25.

V Příloze D jsou uvedeny odhady závislosti deformace hlavy mikropiloty na zatížení tahem. 

Modelovány jsou průměry 100, 150, 200 mm pro délky 4.0, 5.0, 6.0 a 7.0 m pro kombinace 

relativní ulehlosti ID a součinitele bočního tlaku k0 stejné jako u tlačených mikropilot. 

Výsledky numerického modelu ukazují, že hypoplastický model popisuje chování mikropiloty 

v dobré shodě s naměřenými výsledky. S jeho použitím lze modelovat nesoudržnou zeminu s 

různou  relativní  ulehlosti.  Při  použití  Mohr-Coulombového  modelu  lze  ulehlost  zeminy 

zohlednit  pouze  velikostí  objemové  hmotnosti  zeminy,  což  plně  nevystihuje  skutečné 

přetváření. Porovnání výsledků dle obou výše zmíněných materiálových modelů je zřejmé z 

Přílohy C a Přílohy D.

Výsledek únosnosti  mikropilot  je ovlivněn správným předpokladem geostatické napjatosti, 

odhadem vlivu instalace mikropiloty a správným určením ulehlosti zeminy. V oblasti vlivu 

instalace mikropiloty na původní stav zeminy zůstává zatím nejvíce nevyřešených otázek a je 

zde proto nutný další výzkum. 
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Abstract
The thesis deals with the determination of the bearing capacity of reinforced micropiles by the 

finite element method.

The creation of the numerical models of load tests and their validation have been described 

with the use of Mohr-Coulomb and hypoplastic material model. After the validation of the 

models, the estimation of the bearing capacity of slightly different micropile parameters in 

comparable geological environment has been done.

The  finite  element  model  was  validated  using  the  full  scale  load  tests  on  micropiles  by 

FOREVER research program on micropiles in Saint Rémy-lés-Chevreuse conducted in a fine 

grained Fontainebleau sand.

The  Mohr-Coulomb  material  model  parameters  have  been  taken  from  literature.  The 

hypoplastic  parameters  for  the sand were not  available  and have been determined by the 

author  of  the  thesis  from the  results  of  the  triaxial  and oedometric  tests  in  published  in 

literature.

In the appendix C the estimation of the load-displacement relation of the micropiles subjected 

to  compression  have been stated.  Micropiles  of  the diameter  100, 150 and 200 mm with 

lengths 4.0, 4.5 and 5.0 m have been modeled in geology with density of Id = 0.2, 0.6 and 1.0. 

The effect of the goestatic initial stress and the influence of the micropile installation have 

been modeled by the Earth pressure at rest value k0 = 0.5, 1.0 and 1.25.

In the appendix D the estimation of the load-displacement relation of the tension micropiles 

are to be find. Micropiles of the diameter 100, 150 and 200 mm with lengths 4.0, 5.0, 6.0 and 

7.0 m have been modeled for the parameter combinations of the same density Id and the Earth 

pressure at rest value k0 as in the case of the micropiles subjected to compression.

The numerical results show that the hypoplastic model models the behaviour of the micropiles 

in the good agreement with the experimental results of the load test. The model enables to 

model the non-cohesive soil with a different density Id. The Mohr-Coulomb model, however, 

uses the  volume weight of soil which does not realistically interpret the deformations. The 

compared results of the both material models are shown in appendix C and D.

The estimated result accuracy of the bearing capacity of the micropiles is influenced by a 

correct  assumption  of  the  geostatic  initial  stress,  an  estimation  of  the  influence  of  the 

micropile installation and a determination of the density of the soil. In the field of micropile 

installation on the original soil  arise many unsolved questions and further investigation is 

therefore required.
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1 ÚVOD 

Mikropiloty jsou maloprůměrové piloty s průměrem 100-300 mm. Používají se k přenášení 

tlakových i tahových sil (založení stavebních objektů, kotvení dna  jámy proti vztlaku). Jejich 

použití je vhodné v případech, kde výhodou je malý průměr mikropilot a menší rozměry vrtné 

soupravy (např. podchytávání budov). 

V projektovém návrhu mikropilot bývají mikropiloty navrženy s velkou mírou bezpečnosti. 

Při  velkém  počtu  mikropilot  bývá  únosnost  mikropilot  ověřována  pomocí  zatěžovacích 

zkoušek z důvodu ověření správnosti návrhu a za účelem provedení úspor. 

U provedených zatěžovacích zkoušek bývá ve velké míře zjištěna větší únosnost mikropiloty 

než je požadováno v projektu. V takovém případě je možné mikropiloty zkrátit. Pro určení 

optimální délky mikropiloty pak může sloužit numerický model jako vhodná metoda výpočtu. 

2 MIKROPILOTY - ROZDĚLENÍ MIKROPILOT

Mikropiloty  mohou  být  rozděleny  dle  několika  hledisek.  Pro  účely  analýzy  únosnosti  je 

jedním z nejdůležitějších hledisek rozdělení mikropilot  dle způsobu injektáže, jejíž účinky 

mají  vliv  na  celkovou  únosnost  a  deformační  chování  mikropilot.  Pro  nejpoužívanější 

systémy mikropilot existují 4 typy injektáže (SHU, S. 2005): 

Typ I, kdy je výztužná tyč uložena pouze do zálivky z cementového mléka či malty.

Typ II, kde je oproti Typu I pod nízkým tlakem doplňována zálivka za současného vytahování 

pažnic (při ústí vrtu - IIa nebo u paty vrtu - IIb).

Typ III, kdy je po cca 15ti až 25 minutách po osazení výztuže pod tlakem 0.5 až 1.0 MPa 

injektována injekční směs přes manžetovou trubku bez  použití obturátoru. 

Typ  IV,  kdy je  do  zálivky  z  cementového  mléka  umístěna  výztužná  trubka,  která  je  po 

zatvrdnutí zálivky injektována injekční směsí přes manžetovou trubku pomocí obturátoru.

Obr. 2-1: Typy mikropilot dle způsobu injektáže (FRANK, R. 2006)
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3 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MIKROPILOT

3.1 Zatěžovací  zkoušky  v  Saint  Rémy-les-Chevreuse  (zkoušky  na  tahovou  a 

tlakovou únosnost osamělých mikropilot - výzkumný projekt FOREVER)

Výzkumný projekt FOREVER probíhal od roku 1993 až do roku 2001 ve Francii. Jeho cílem 

byla studie použití mikropilot a analýza jejich chování při zatížení.  Projekt je rozdělen do 

částí  zabývající  se  technikou  provádění  mikropilot,  analýzou  působení  jednotlivých 

mikropilot,  analýzou  působení  skupiny  mikropilot,  analýzou  působení  mikropilot 

uspořádaných do sítě a odezva mikropilot na seismické zatížení.

Pro stanovení únosnosti jednotlivých mikropilot byla provedena série zatěžovacích zkoušek v 

Saint Rémy-les-Chevreuse, kde byl proveden násyp zhutněného písku celkové mocnosti 6 m. 

Situace a charakteristický příčný řez oblasti zatěžovací zkoušky je zobrazen na  Obr. 3-2 a 

Obr.  3-3.  Takto  provedený  písčitý  násyp  zajišťoval,  že  pro  studium působení  zatížených 

mikropilot  byly  známé  vlastnosti  geologického  prostředí  zjištěné  in-situ  i  v  laboratoři. 

Umělým  vytvořením  násypu  byla  zajištěna  jeho  homogenita.  Bylo  možné  nainstalovat 

odpovídající  monitoring násypu a po provedení zatěžovacích zkoušek bylo možné provést 

výkop a mikropiloty popsat. Vytvořený násyp se nacházel nad hladinou podzemní vody.

Při zhotovení  násypu písku Fontainebleau bylo postupováno po vrstvách tl.  30 - 40 cm a 

materiál byl ukládán při současné kontrole ulehlosti a vlhkosti. Po zhotovení písčitého násypu 

byla provedena zkouška ulehlosti materiálu pomocí statické a dynamické penetrace a pomocí 

presiometru (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008). Písčitý násyp je charakteristický:

 Objemovou hmotností písku: 14,4 kN/m3  ≤ γd  ≤ 14,82  kN/m3

 Vlhkostí: 7,9 % ≤ w ≤ 10,8 %

 Ulehlostí: 0,53 ≤  ID  ≤  0,62

 Odporem hrotu: 0,9 MPa ≤ qd  ≤ 3,0 MPa

 Presiometrickým modulem: 2,2 MPa≤EM≤6,3MPa

 Presiometrickým mezním tlakem: 0,25 MPa ≤ pl  ≤ 0,56 MPa
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Obr. 3-2: Situace zatěžovací zkoušky (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008)

Obr. 3-3: Schématický řez násypem s provedenou zatěžovací zkouškou (SCHLOSSER, F. - 
 FRANK, R. 2008)
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Ve zhotoveném  násypu  byly  provedeny  tlakové  a  tahové  zatěžovací  zkoušky  osamělých 

mikropilot následujícího typu:

 Typ II: mikropiloty osazované do povedeného vrtu neinjektované

 Typ IV (R-SOL): beraněné mikropiloty, které nebudou analyzovány

 Typ Ischebeck: samozávrtné mikropiloty se ztracenou korunkou

Tab. 3-1: Rozměry mikropilot 

Typu II a Ischebeck

Výsledky  uvažovaných  zatěžovacích  zkoušek  tlačených  mikropilot  jsou  přehledně 

uspořádány v tabulce Tab. 3-2 a grafu na Obr. 3-4. 

Označení Druh zatížení Druh mikropiloty Mezní únosnost (kN) Posun hlavy 
M1

Tlak

II 98 3.8
M2 II 72 1.6
M3 II 98 5.9
M8 II 84 4.5
M9 II 80 4
M10 II 93 5.5

I1 Ischebeck 137 7
I2 Ischebeck 140 8.1
I3 Tah Ischebeck 123 8.1
I4 Ischebeck 139 10

Tab. 3-2: Výsledky zatěžovacích zkoušek tlačených mikropilot (SCHLOSSER, F. - FRANK, 
R. 2008)

Obr. 3-4: 
Výsledky 
zatěžovacích 
zkoušek 
tlačených 
mikropilot 
(BONNET, G. a 
kol. 1998)

Výsledky 

uvažovaných 

tahových 

zatěžovacích zkoušek mikropilot jsou v grafu na obr: 3-4.
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Rozměry mikropilot:  Typu II  Ischebeck
Kotevní délka L 5.0 m 5.0 m
Teoretický průměr B1 100 mm 100 mm
Průměr provedený B2 107 mm 115 mm
Výztužná trubka Ø 50.3/40.3 mm 40/16 mm
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Obr. 3-5: Výsledky zatěžovacích zkoušek tažených mikropilot (BONNET, G. a kol. 1998)

3.2 Písek Fontainebleau

Zatěžovací  zkoušky  mikropilot  projektu  FOREVER  byly  provedeny  v  prostředí  písku 

Fontainebleau,  jedná se  o jemný  křemičitý  písek  s  velikostí  zrn od  0.1 mm do 0.4  mm, 

oxid křemičitý SiO2 je obsažen v množství cca (99,7%). Křivka zrnitosti a fyzikální vlastnosti 

jsou uvedeny na obr. 3-5 a v Tab. 3-3.

Obr. 3-6: Křivka zrnitosti písku Fontainebleau (HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, C. 
 2008)

γs (kN/m3) emax emin D50 Cu

Písek 26,7 0,94 0,54 0,23 1,78
Tab. 3-3: Fyzikální vlastnosti písku Fontainebleau (HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, 

    C. 2008), (DE GENNARO, V. - FRANK, R. 2002)
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Pro  odvození  parametrů  hypoplastického  modelu  byly  použity  výsledky  laboratorních 

zkoušek ve standardním triaxiálním přístroji na odvodněném vzorku písku Fontainebleau dle 

autorů HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, C. (2008). 

Parametry hypoplastického modelu (podle   HERLE, I.   1997):  

Zemina je charakterizována pomocí 8 parametrů:  , hs, n, ei0, ec0, ed0,   a , které jsou úzce 

vztaženy ke granulometrickému složení. (HERLE, I. 1997).

1) kritický úhel vnitřního tření c ,

Je možné určit z neodvodněné triaxiální zkoušky nebo z volného sypání kužele, přičemž c je 

úhel uklonění kužele.

2) číslo pórovitosti v kritickém stavu  ec0 (max.) při nulovém napětí mezi zrny,

3) číslo pórovitosti při nejkypřejším uložení  ei0  při nulovém napětí mezi zrny,

4) číslo pórovitosti při nejhutnějším uložení  ed0 (min.) při nulovém napětí mezi zrny:

Jejich  velikost  se  snižuje  se  zvyšujícím  se  středním napětím  mezi  zrny (obr.  3-6).  Číslo 

pórovitosti při asymptotickém stavu p=0 lze odhadnout dle vztahu  ei0~1,15 až 1,2 emax, kdy 

emax=ec0  a  emin=ed0.

Obr. 3-7: Vztah mezi čísly pórovitosti (HERLE, GUDEHUS 1999)

5) parametr tuhosti hs,  6) exponent n:

Parametr tuhosti hs a exponent n popisuje zmenšení velikosti čísel pórovitosti ei, ec, ed a e se 

zvětšujícím se hlavním napětím  p. Konstanty lze získat dle výsledků edometrické zkoušky. 

Počáteční číslo pórovitosti zkoušky by mělo být v rozsahu  ec0   e0  ei0. 

5) exponent 

Konstanta  ovlivňuje vliv relativní ulehlosti na vrcholový úhel vnitřního tření p. Pro určení 

tohoto parametru je nutno provést triaxiální zkoušku na vzorku s velkou relativní ulehlostí.
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5) exponent 

Konstanta  popisuje narůst napětí se zvýšením relativní ulehlosti. Tuto konstantu lze získat z 

edometrických zkoušek na vzorcích s rozdílným počátečním číslem pórovitosti e. Pro určení 

parametru bývá využito výsledků edometrické zkoušky s nejkypřejším uložením pro získání 

parametrů hs a n. Následně bývá provedena další edometrická zkouška stlačitelnosti ulehlého 

písku.

Vypočítané hypoplastické parametry písku Fontainebleau jsou shrnuty v tabulce Tab. 3-4.

φc hs n ed0 ec0 ei0 α β
32 6500 0.34 0.54 0.94 1.13 0.07 1.0

Tab. 3-4: Parametry hypoplastického modelu písku Fontainebleau

3.3 Postup výpočtu únosnosti mikropilot systému ISCHEBECK TITAN:

Příklad výpočtu únosnosti mikropiloty typu Ischebeck použité v projektu FOREVER

Geologické prostředí: písek Fontainebleau Id = 0.58

Použitá výztuž: tyče 40/16

Délka tyče: 5.0 m

Průměr mikropiloty: 115 mm (zjištěno po odkopání)

Výpočet:

mkN
qD

F s
w /12.36

2
200115.0

2










D….průměr injektované zóny [m]

sq = plášťové tření -  [kPa]

Typ zeminy sq   [kPa]
písek a štěrkopísek 200

soudržný jíl (jíl, slín) 150
zvětralý slínovec 100

Tab. 3-5. Plášťová tření dle DIN 1054-100

2…..stupeň bezpečnosti

Vnitřní únosnost tyčí 40/16 Fi = 300 kN

Únosnost mikropiloty pro zatížení dl. 5 m: kNLFQ W 6.1800.512.36   (12)

Q<Fi     180.6 kN < 300 kN ..... vyhovuje
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Obr. 3-8: Mikropilota systému Ischebeck TITAN (www.ischebeck.de)

4 NUMERICKÝ MODEL STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH 

ZKOUŠEK MIKROPILOT 

4.1 Vytvoření numerického modelu

4.1.1 Použité materiálové modely 

Pro numerický model statické zatěžovací zkoušky byl použit Mohr–Coulombův materiálový 

model  s  parametrem  objemové  tíhy  určeným dle  provedeného  geotechnického  průzkumu 

horninového masívu. Modul pružnosti  byl odvozen dle výsledků presiometrického modulu 

pomocí přibližného vztahu E=3×EM. Ostatní parametry byly určeny dle parametrů v literatuře 

(FRANK, R. - DE GENNARO, V. 2002). Použité hodnoty jsou uvedeny v tab. 4-1. 

objemová 

tíha

[kN/m3]

modul 

pružnosti

[MPa]

poissonovo

číslo

soudržnost

[MPa]

úhel 

vnitřního 

tření [°]

úhel 

dilatance [°]
15.78 15 0.33 0 32 12

Tab.  4-6: Parametry Mohr–Coulombového modelu písku Fontainebleau (ESTEPHAN, R.  
  2003)

Dále byl použit hypoplastický materiálový model ve formulaci dle VON WOLFERSDORF, 

P. A. (1996) upravený pro implementaci do programu Plaxis 8.2 (NUEBEL, K. - NIEMUNIS, 

A.  2009).  Materiálové  parametry  byly  odvozeny  dle  postupu  uvedeném  v  literatuře 

RONDÓN, H. A. a kol. (2007) a HERLE, I. - MAYER, P. M. (2009). Použité hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 4-2.

φc [°] hs [MPa] n ed0 ec0 ei0 α β
32 6500 0.34 0.54 0.94 1.13 0.07 1.0

Tab. 4-7: Parametry hypoplastického modelu písku Fontainebleau
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Materiálový model mikropiloty byl zvolen lineárně pružný s vstupními hodnotami hustoty, 

modulem pružnosti a součinitelem příčné roztažnosti. Modul pružnosti průřezu mikropiloty 

byl  stanoven  jako  ekvivalentní  modul  pružnosti  pro  spřažený  průřez  (kompozit  ocel  a 

cementová zálivka).

4.1.2 Rozměry modelu a použité prvky

Pro výpočet byl použit 2D model s využití rotační symetrie. Jako výchozí elementy nabízí 

program k diskretizaci dané úlohy 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky, které byly použity pro 

následující úlohy (BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 2002). 

Pro sestavení modelu byly v této práci přijaty geometrické parametry doporučené v literatuře 

(např.  RACKWITZ,  F.  2003).  Výsledky numerického modelu  ovlivňuje  i  vhodné zvolení 

okrajových podmínek. Je důležité okrajové podmínky stanovit v takové poloze a vzdálenosti, 

aby svým působením neovlivňovaly výsledek chováním, které neodpovídá skutečnosti. 

V případě  2D výpočtu s  využitím rotační  symetrie  je doporučeno (např.  RACKWITZ, F. 

2003) splnit následující požadavky:

šířka přechodových elementů rozhraní pilota × zemina: 0,1 × poloměr mikropiloty

šířka modelu: 0,75 × délka piloty 

hloubka modelu pod patou piloty: 0,5 × délka piloty 

volit rozměr elementů v poměru š : v = 1:1(max.1:2)

Použité rozměry modelu jsou patrné z obr. 4-1. 

Program Plaxis  8.2  je  charakteristický  tvorbou  sítě  metody  konečných  prvků,  kde  nelze 

předem nastavit  velikost  prvků a je možné pouze zhušťování  vytvořené sítě.  Vzhledem k 

tomu,  že  nebyly  použity  kontaktní  prvky  na  rozhraní  mikropilota  ×  zemina,  bylo  nutné 

vytvořit síť konečných prvků předepsané velikosti, aby nebyly výsledky ovlivněny velikostí 

konečných prvků. Toto bylo zajištěno vytvořením velkého množství diskretizovaných oblastí 

(clusterů) požadované velikosti, které předurčovaly velikost konečných prvků. 

4.2 Kalibrace numerického modelu dle výsledků zatěžovací zkoušky

V této části  bude proveden postup kalibrace numerického modelu statických zatěžovacích 

zkoušek  mikropilot  v  Saint  Rémy  projektu  FOREVER.  Pro  kalibraci  mikropilot  byly 

provedeny  výpočty  s  použitím  hypoplastického  a  Mohr-Coulombového  materiálového 

modelu. 

14



Při použití hypoplastického materiálového modelu je nutné zadat počáteční číslo pórovitosti, 

které  lze  odvodit  z  relativní  ulehlosti  materiálu.  Relativní  ulehlost  byla  určena  pomocí 

penetračních zkoušek a jeho průměrná hodnota činí ID=0.575, z toho vyplývá číslo pórovitosti 

e0=0,71. Dle čísla pórovitosti  je určena objemová tíha zeminy,  která vstupuje do výpočtu. 

Vzhledem k tomu, že hustota zrn křemičitého písku je ρs = 2750 kg/m3, při  e0=0,71 je hustota 

písku ρd = 1560 kg/m3.

Pro určení k0 lze očekávat, že nejmenší hodnota bude hodnota tlaku v klidu dle Jákyho vztahu

k0=1-sin φ. Pro případ písku Fontainebleau je hodnota φ = 32°, k0 = (1-sin 32°) = 0,47. 

Při modelování postupu zhotovení mikropiloty program umožňuje během fází výpočtu měnit 

jednotlivé  předem  definované  druhy  materiálu,  případně  s  nimi  pro  určitou  fázi  vůbec 

nepočítat. Lze tak modelovat jednotlivé kroky zhotovení mikropiloty. 

         
Obr. 4-9: Rozměry numerického modelu zatěžovací zkoušky tlačené mikropiloty (vlevo)

Obr. 4-10: Vytvořená síť konečných prvků modelu mikropiloty (vpravo)

4.2.1 Kalibrace zatěžovacích zkoušek mikropilot Typu II

Pro  výpočet  byly  použity  materiálové  parametry  uvedené  v  tab.  4-1  a  tab.  4-2.  Byly 

provedeny výpočty s různými koeficienty bočního tlaku k0.  Přičemž výchozí hodnota k0 byla 

určena dle Jákyho vztahu k0 = (1-sin 32°) = 0.47. Pro účely kalibrace byly zvoleny následující 

koeficienty bočního tlaku: k0  = 0.5, 1.0, 1.25.
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Obr. 4-11: Kalibrace modelu mikropilot Typu II - hypoplastický model 
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Obr. 4-12: Kalibrace modelu mikropilot Typu II - Mohr-Coulombův model

4.2.2 Kalibrace zatěžovacích zkoušek mikropilot Ischebeck

Pro výpočet byly použity opět výše uvedené materiálové parametry. Byly provedeny výpočty 

s různými koeficienty bočního tlaku  k0.  Přičemž výchozí hodnota  k0 byla určena dle Jákyho 

vztahu  k0  =  (1-sin  32°)=0.47.  Pro  účely  kalibrace  byly  zvoleny  následující  koeficienty 

bočního tlaku: k0  = 0.5, 1.0, 1.25.
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Obr. 4-13: Kalibrace modelu tažených mikropilot typu Ischebeck - hypoplastický model
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Obr. 4-14: Kalibrace modelu tlačených mikropilot typu Ischebeck - hypoplastický model
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Obr. 4-15: Kalibrace modelu tažených mikropilot typu Ischebeck - Mohr-Coulombův model
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Obr. 4-16: Kalibrace modelu tlačených mikropilot typu Ischebeck - Mohr-Coulombův model

Shrnutí postupu kalibrace

Instalace mikropilot typu II  výrazně neovlivňuje geostatickou napjatost písku. Pro vytvoření 

modelu zatěžovací zkoušky lze uvažovat součinitel bočního tlaku rovný velikosti k0=0.5, tj. 

cca velikost zemního tlaku v klidu dle Jákyho vztahu  k0=(1-sin). Instalace mikropilot typu 

Ischebeck významně ovlivňuje geostatickou napjatost písku. Pro vytvoření modelu zatěžovací 

zkoušky lze jak pro tlakové tak tahové namáhání uvažovat součinitel  bočního tlaku rovný 

velikosti k0=1.0, tj. cca dvojnásobku velikosti zemního tlaku v klidu . 
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Tyto  poznatky  odpovídají  předpokladům.  Při  instalaci  mikropilot  typu  II  je  zálivka 

doplňována  pouze  pod  gravitačním  tlakem  a  mikropilota  není  dále  injektována.  Proto 

instalace mikropiloty neovlivní stav napjatosti okolního prostředí.

S použitím výše uvedených hodnot  k0 odpovídají výsledné křivky závislosti  deformace na 

zatížení hodnotám naměřeným při zatěžovací zkoušce.

Při instalaci mikropilot typu Ischebeck je již při hloubení vrtu pro mikropilotu okolní zemina 

injektována  cementovou  směsí.  Dle  provozních  záznamů  dosahoval  tlak  injekční  směsi 

velikosti 5 až 10 barů (0.5 až 1 MPa). 

5 PARAMETRICKÉ STUDIE

V geotechnické praxi je často nutno vyřešit  danou úlohu s malou znalostí  o geologickém 

materiálu. Někdy bývá k dispozici jen popis horniny či určení třídy v klasifikačním systému. 

Právě v takových případech je vhodné použití  modelu metodou konečných prvků, kdy po 

sestavení  geometrie  úlohy a  zkalibrování  výpočtu  dle  známých  okrajových  podmínek  lze 

měnit vstupní parametry materiálového modelu. Tímto lze získat přehled o mezních situacích, 

které mohou nastat v případě nepříznivého stavu vlastností materiálu. 

Po  kalibraci  modelu,  lze  snadno  měnit  jednotlivé  parametry  a  ukázat  tak  jejich  vliv  na 

výsledky. Tyto parametry jsou jednak geometrické: 

 průměr mikropiloty d: 0.10 ; 0.15 ; 0.20 m,

 délka mikropilot L:  4.0 ; 4.5 ; 5.0 ; 6.0 ; 7.0 m,

dále geotechnické:

 součinitel bočního tlaku k0: 0.5 ; 1.0 ; 1.25,  

 ulehlost ID:  0.2 (γ=14.35 kg/m3), 0.6 (γ=15.60 kg/m3),1.0 (γ=17.34 kg/m3),

nebo pevnostní: 

 parametry materiálového modelu:  φc, hs, n, ed0,   ec0,   ei0,   α, β a vliv jejich změny na 

výsledky laboratorních zkoušek nebo na celkovou únosnost mikropilot,

 parametry tuhosti mikropiloty. 

Pro  stanovení  únosnosti  ve  srovnatelných  geologických  podmínkách  jako  při  zatěžovací 

zkoušce v Saint Rémy-lés-Chevreuse, lze pro různé délky a průměry mikropilot (zde uveden 

pouze  průměr  100  mm)  určit  výsledky  z grafů  v Příloze  C  a  D.  Přičemž  pro  výběr 

odpovídající křivky je nutné provést penetrační zkoušku a určit příslušnou relativní ulehlost a 

součinitel bočního tlaku k0.

Ulehlost zemin lze in-situ odhadnout pomocí statické nebo dynamické penetrace. 
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Pro určení pevnostních parametrů zemin dle výsledků penetračních zkoušek jsou uvedeny 

některé vztahy v literatuře TURČEK, P. - HULLA, J. a kol. (2005), CUDMANI, R. (1996).

Pro správné určení součinitele bočního tlaku k0 je nutno zohlednit stav geostatické napjatosti, 

který  je  ovlivněn  geologickou  historií  masívu,  zda  byl  v minulosti  zatížen  například 

ledovcem, případně větším nadložím, než je tomu nyní. Dále pro určení součinitele bočního 

tlaku k0 je nutno zohlednit vliv technologie zhotovení mikropiloty a velikost injekčního tlaku. 

Pro geostatickou napjatost odpovídající zemnímu tlaku v klidu a se zohledněním výsledků 

výše uvedených kalibračních výpočtů odpovídá pro mikropiloty Typu II a typu Ischebeck :

Vrtané mikropiloty Typu II:    k0=0.5

Vrtané mikropiloty Typu Ischebeck: k0 = 1.0

6 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

6.1 Zhodnocení výsledků disertační práce

Dle předepsané evropské normy EN 1997-1 jsou zatěžovací zkoušky považovány za základní 

a  výpočetní  metody pro stanovení  únosnosti  mikropilot  musí  být  v souladu se statickými 

zatěžovacími zkouškami ve srovnatelných situacích.

Předložená  disertační   práce   uvádí  metodiku  analýzy  zatěžovacích  zkoušek  pomocí 

numerické metody konečných prvků. Výsledky statických zatěžovací zkoušek byly převzaty z 

výzkumného projektu mikropilot FOREVER ve Francii,  ze zatěžovacích zkoušek v uměle 

vytvořeném  násypu v Saint Rémy-lés-Chevreuse.  Zde byly provedeny statické zatěžovací 

zkoušky tří druhů mikropilot, přičemž pro účely této práce byly vybrány výsledky zkoušek 

mikropilot  typu  II  -  neinjektované  mikropiloty  zatížené  tlakem  a  dále  mikropilot  typu 

Ischebeck, které byly podrobeny tlakové i tahové zkoušce. Vzhledem k tomu, že mikropiloty 

byly zhotoveny v uměle vytvořeném násypu a po skončení zkoušek byly odkopány a popsány, 

jsou výsledky tohoto projektu ideálním podkladem pro numerickou analýzu.

V této práci jsou pro kalibraci numerického modelu statické zatěžovací zkoušky mikropilot 

použity  dva  materiálové  modely.  Materiálový  model  Mohr-Coulomb  a  hypoplastický 

materiálový model. Program Plaxis 8.2, který byl zvolen pro vytvoření numerického modelu 

obsahuje možnost implementace libovolného materiálového modelu. Pro výpočet byl použit 

2D model s využitím rotační symetrie. Při použití programu Plaxis 3D Tunnel pro vytvoření  

3D modelu  po  splnění  požadované  hustoty  sítě  nebylo  možné  provést  výpočet  z  důvodu 

omezení paměti počítače. 

Při  sestavení  modelu  mikropilot,  s  využitím ověření  materiálových parametrů  numerickou 

simulací  laboratorních zkoušek, největší  nejistota  při  kalibraci  modelu  zatěžovací  zkoušky 
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zůstává v oblasti stanovení vlivu instalace mikropiloty na výslednou únosnost. Vliv instalace 

mikropiloty je zahrnutý ve stanovení velikosti koeficientu bočního tlaku k0, kde je boční tlak 

horniny ovlivněn a zvětšen instalací mikropiloty.  Pro modelované zatěžovací zkoušky bylo 

zjištěno, že při sestavení modelu zatěžovací zkoušky mikropiloty Typu II lze uvažovat k0  = 

0.5,  což  odpovídá  zemnímu  tlaku  v  klidu.  Pro  numerický  model  zatěžovací  zkoušky 

mikropilot  typu  Ischebeck  je  nutno  uvažovat  hodnotu   k0=1.0.  Důvodem  je  velikost 

injekčního tlaku při zhotovení mikropilot (0.5 až 1.0 MPa).

Při kalibraci numerického modelu statické zatěžovací zkoušky pomocí Mohr-Coulombového 

materiálového modelu bylo využito zjištěné velikosti koeficientu bočního tlaku k0 ovlivněného 

instalací  mikropiloty.  Převzaty  byly  také  ostatní  parametry,  které  jsou  shodné  pro  oba 

materiálové modely (objemová tíha, úhel vnitřního tření). Pro určení modulu pružnosti byly 

využity výsledky presiometrické zkoušky, přičemž bylo využito poznatku, že modul pružnosti 

E je roven cca trojnásobku modulu presiometrického (ESTEPHAN, R. 2003). Úhel dilatance 

byl zvolen vzhledem ke zjištěným hodnotám jiných autorů. 

Jakmile je model zkalibrován, lze snadno měnit jednotlivé parametry a ukázat tak jejich vliv 

na  výsledky.  Tyto  parametry  mohou  být  geometrické  -  průměr,  délka  mikropilot, 

geotechnické - součinitel bočního tlaku, ulehlost, nebo pevnostní - parametry materiálového 

modelu. 

Pro  stanovení  únosnosti  ve  srovnatelných  podmínkách  lze  pro  různé  délky  a  průměry 

mikropilot určit výsledky z grafů v Příloze C a Příloze D. V jednotlivých grafech lze odečíst 

pro určitou velikost deformace hlavy mikropiloty příslušnou únosnost mikropiloty v závislosti 

na  ulehlosti  zeminy  zjištěné  pomocí  penetrační  zkoušky.  Pro  porovnání  jsou  uvedeny 

výsledky dle obou výše zmíněných materiálových modelů. Výsledky v Příloze C a Příloze D 

ukazují, že hypoplastický model popisuje chování mikropiloty v dobré shodě s naměřenými 

výsledky. S jeho použitím lze modelovat nesoudržnou zeminu s různou relativní ulehlosti. V 

přílohách jsou uvedeny grafy pro 3 velikosti relativní ulehlosti  (Id=0.2 ; 0.6 ; 1.0), přičemž 

každé  relativní  ulehlosti  odpovídá  jiná  objemová  tíha  zeminy.  Při  použití  Mohr-

Coulombového modelu lze ulehlost zeminy zohlednit  pouze velikostí  objemové hmotnosti 

zeminy,  což  plně  nevystihuje  skutečné  přetváření.  Porovnání  výsledků  dle  obou  výše 

zmíněných materiálových modelů je zřejmé z Přílohy C a Přílohy D.

Pro zohlednění vlivu instalace mikropiloty a velikosti  geostatického napětí  jsou vytvořeny 

grafy pro 3 velikosti  součinitele bočního tlaku  (k0  = 0.5 ; 1.0 ; 1.25).  Dále jsou uvedeny 

výsledné únosnosti pro různé průměry (d = 100, 150 a 200 mm) a délky (L = 4.0 ; 4.5 ; 5.0 ;  

6.0 ; 7.0) mikropilot.
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Z výsledků uvedených v Přílohách C a D lze pozorovat, že vlivem prodloužení mikropiloty 

vzroste její únosnost a zkrácení mikropiloty má za následek snížení únosnosti mikropiloty. 

Podobné  výsledky  lze  pozorovat  při  zvětšení  velikosti  průměru  mikropiloty.  Zvětšení 

průměru  mikropiloty  má  za  následek  zvýšení  únosnosti.  Pro  účely  autoreferátu  jsou  v 

Přílohách C a D publikovány grafy pouze průměru mikropilot 100 mm.

6.2 Doporučení pro další výzkum

Pro další výzkum je vhodné zabývat se vlivem instalace mikropiloty. Literatura, zabývající se 

touto  problematikou  uvádí  přímou  souvislost  velikosti  injekčního  tlaku  při  zhotovení 

mikropiloty  a  únosnosti  mikropiloty  (RACKWITZ,  F  2003).  Mikropiloty  se  používají  ve 

velké části aplikací ve skupině, kde se navzájem staticky ovlivňují, proto je důležité zabývat 

se  skupinovým účinkem mikropilot.  Projekt  FOREVER uvádí,  že  mikropiloty  jsou,  díky 

velké pružnosti a schopností odolávat jak tahovému tak tlakovému namáhání, předurčeny pro 

úspěšné  použití  v  seismicky  aktivních  oblastech.  Velkou  výhodou  v  této  souvislosti  je  i 

možnost předepnutí mikropilot.

6.3 SUMMARY

According to the EN 1997 the load tests are considered to be the basis for the pile design and 

the calculation methods for the determination of the bearing capacity must be in line with the 

static load tests in comparable situations.

The presented thesis analysis the load tests with the help of the finite element method. The 

results of the static load tests have been taken from the full scale tests on micropiles by french 

FOREVER research program, conducted in an experimental sand massif at Saint Rémy-lés-

Chevreuse. The static load tests of three types of micropiles were conducted,  whereas the 

results  of  Type  II  -  drilled  micropile  with  gravity  grout  subjected  to  compression  and 

micropiles Ischebeck, subjected to compression and tension, have been used in the thesis. As 

the micropiles have been installed in an experimental massif and excavated to observe the 

micropile conditions, the results of the research are ideal basis for the numerical analysis. 

Two material models have been used in the presented paper to validate the numerical model 

of the static load test. The Mohr-Coulomb material model and the hypoplastic material model. 

The program PLAXIS 8.2, which was chosen for the creation of the numerical model, allows 

the user to implement any material model with the help of the library. The axial symmetrical 

2D model was used for the numerical calculation. Attempts with Plaxis 3D Tunnel with a 
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required  mesh-refinement  were  accomplished,  they  failed  because  of  a  lack  of  available 

computer performance.

The greatest considerations by the calibration of the material model, whose parameters have 

been verified by the load test results, concern the estimation of the influence of the micropile 

installation on the results of the bearing capacity. The influence of the micropile installation is 

covered by the coefficient of the Earth pressure at rest value k0 as the soil stress is greater due 

to the micropile installation. It has been determined that  k0 0.5 can be used for the modeled 

load tests of the Type II which corresponds to the normal Earth pressure at rest. The k0 1.0 

must  be  used  for  the load  tests  of  micropiles  Ischebeck  due  to  the  grouting  pressure  of 

0.5 – 1.0 MPa by the micropile installation.

By the validation of the load tests of the Mohr-Coulomb material model the acquired Earth 

pressure at rest k0 influenced by the micropile installation has been used. Also other common 

parameters have been taken from the hypoplastic model  e.g. (density,  friction angle).  The 

results  of  the  pressuremetr  test  have  been  used  for  the  determination  of  the  modulus  of 

elasticity E, which as recommended equal three times the pressuremetr module (ESTEPHAN, 

R.  2003). The angle of dilation was chosen with regard to the findings of another authors 

presented in literature. 

After the validation of the material model, it is possible to change single parameters and show 

their influence on the results. These parameters can be geometric (pile diameter and length), 

geotechnical (angle of dilation, relative density) or material model parameters. 

In order to determine the bearing capacity of micropiles in comparable conditions,  design 

charts in appendix C and D have been developed to estimate the results for different pile 

diameters and lengths. Particular design charts enable to determine the relation of the relevant 

head displacement and the bearing capacity of the micropile in dependence on the soil density 

provided by the penetration test. The results of both material models were compared. The 

results  in the appendix C and D show that the hypoplastic  model  describes the micropila 

behaviour in good agreement with the with the experimental results of the load test. Its use 

enables to model  non-cohesive soil  of different  density.  Design charts  were created for 3 

densities Id = 0.2, 0.6, 1.0, whereas each relative density corresponds to one volume weight of 

soil used by the Mohr-Coulomb model which does not realistically interpret the deformations. 

The compared results of the both material models are shown in appendix C and D.

In order to take the influence of the micropile installation and the geostatic initial stress into 

consideration, 3 different Earth pressure at rest values k0 = 0.5, 1.0 and 1.25 have been used. 
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Results  for  different  micorpile  diameters  100,  150  and 200  mm  and  different  micropiles 

lengths 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 and 7.0 have been designed.

According to  the results  in  the appendix  C and D it  hes  been observed that  with  longer 

micropiles the bearing capacity is greater and a shortening of the micropiles causes lower 

bearing capacity. Detailed results can be seen by the enlargement of the micropile diameter. 

The enlargement of the micropile diameter results in a greater bearing capacity. For purposes 

of this shortened summary of the thesis only micropile diameters 100 mm are published.

Conclusions and Outlooks

Further investigation of the influence of the micropile installation is necessary. The published 

studies state a direct relationship of the grouting pressure by the micropile construction and its 

bearing capacity (RACKWITZ, F 2003). Micropiles have been applied in a great extent in a 

group or as a network, in which their statically influence one another. The group effect of the 

micropile performance has brought forth the need to study the interaction between micropiles 

in  a  group  and  its  influence  on  the  group  resistance.  The  full-scale  research  project 

FOREVER reveals that the micropiles are thanks to their flexibility and ductility to resist both 

the compression and tension strains advantageous for structures exposed to seismic risk. The 

seismic behaviour of the micropiles has not been yet well explored.
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