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

konečných prvků. Mikropiloty jsou maloprofilové piloty průměru 100 - 300 mm, obvykle 

vyztužené ocelovou výztužnou tyčí nebo armokošem. Mikropiloty mohou přenášet tahové i 

tlakové sily (založení  stavebních objektů, kotvení dna stavební jámy proti  vztlaku).  Jejich 

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

soupravy (např. podchytávání budov). 

Způsob zhotovení a injekční tlak působí na okolní zeminu a ovlivňuje únosnost mikropiloty. 

Dle způsobu zhotovení a velikosti injekčního tlaku jsou mikropiloty rozděleny do několika 

druhů. 

Výzkum  geotechnických  problémů  spojených  s  použitím  mikropilot  je  v  současné  době 

spojený se skupinovým působením mikropilot,  s únosností mikropilot vůči seismickému a 

dynamickému  zatížení a  v neposlední  řadě  s  aplikací  pokročilých  materiálových  modelů, 

které jsou schopny popsat chování zeminy v závislosti na pórovitosti a napěťovém stavu. Pro 

návrh  mikropilot  na  základě  únosnosti  zjištěné  zatěžovací  zkouškou  je  vhodné  použití 

numerického  modelu  metodou  konečných  prvků.  Po  kalibraci  numerického  modelu 

zatěžovací zkoušky lze snadno namodelovat mikropilotu odlišných geometrických parametrů 

ve srovnatelných geologických podmínkách. 

Únosnost  mikropilot  v  nesoudržných  zeminách  je  ovlivněna  dilatantním  chováním,  tedy 

zvětšením objemu zeminy při smykovém namáhání, které však existuje pouze při napětí před 

dosažením tzv. kritického stavu. Po dosažení maximální pórovitosti dilatantní chování zaniká. 

Pro reálný popis přetváření nesoudržných zemin je proto vhodné použít materiálové modely, 

u  kterých  lze  zohlednit  omezení  dilatance.  Tyto  požadavky  splňuje  z  běžně  dostupných 

materiálových  modelů  model  hypoplastický,  který  lze  implementovat  do  výpočetního 

programu Plaxis 8.2, který bude použitý pro modelování v této disertační práci. Dále bude 

použit  model  Mohr-Coulombův.  Výsledky  obou  těchto  modelů  budou  prezentovány  a 

porovnány.
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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  této  disertační  práci  je  popsáno  sestavení  numerických  modelů  zatěžovacích  zkoušek 

mikropilot  a  jejich  kalibrace  s  použitím  výše  zmíněných  materiálových  modelů.  Po 

zkalibrování modelu je proveden odhad únosnosti ve srovnatelném geologickém prostředí pro 

mírně odlišné geometrické parametry.

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. 

4



Abstract

This thesis deals with the determination of the bearing capacity of reinforced micropiles by 

the finite element method. Micropiles are defined as small diameter piles with a diameter 100 

- 300 mm reinforced by a shaft.  Micropiles are used to transfer tension and compression 

forces (e.g. establishment of building foundations, anchoring of the base slab against uplift 

pressure). There are advantages due to the small boring diameter which allows construction 

with smaller equipment (e.g. underpinning of buildings). The pile installation process as well 

as  the  grouting  pressure  influence  the  bearing  capacity  of  the  micropiles.  The  micropile 

classification is based on a method of the construction and the way of grouting.

At present the research of geotechnical problems concentrates on the micropile group effect, 

the bearing capacity of micropiles under a seismic and dynamic load, and without doubt to a 

great extent on the application of the advanced material models which enable to model the 

behaviour of soil in dependence on the void ratio and the confining stress. For a design of 

micropiles with bearing capacity determined by load test results, it is advantageous to use the 

numerical model of the finite element method. After the validation of the numerical model of 

the  load  test  it  is  possible  to  model  already easily  the  micropiles  of  different  geometric 

parameters in similar geological environment.

The bearing capacity of micropiles in non-cohesive soils is significantly influenced by the 

dilative behaviour that is defined as an enlargement of the soil volume by the shear stress 

which, however, exists only before the so called critical state has been reached. As soon as the 

maximal void ratio had been reached the dilative behaviour ceases. It is therefore necessary to 

use a suitable material model which takes this limitation of the dilatancy into account. These 

requirements are fulfilled, for instance, by the widely used hypoplastic model which can be 

implemented in the program PLAXIS 8.2 used for modeling in the thesis. The Mohr-Coulomb 

material model will be used as the second material model. The results of both material models 

will be presented and analysed.

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

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

Fontainebleau sand.
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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.

The creation of the material models of the load tests and their validation has been described 

with the use of the above mentioned material models. After the calibration of the models, the 

load  bearing  capacity  has  been  estimated  for  a  slightly  changed  pile  parameters  in  a 

comparable geological environment.

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 different geology with characteristic 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, a correct estimation of the influence of the 

micropile installation on this geostatic initial stress and a correct 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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Použité symboly a označení
Aa plocha tlačené oceli
Ac plocha tlačeného cementového kamene 
α hodnota součinitele typu zeminy  
α hypoplastický parametr
αp součinitel typu zeminy  
B1 teoretický průměr mikropiloty  
B2 průměr mikropiloty provedený  
β hypoplastický parametr
c soudržnost
Cc koeficient stlačitelnosti  
Cu číslo nestejnozrnitosti  
d průměr mikropiloty
D rychlost přetvoření  
d50, D50 velikost zrn při 50% propadu  
dij přírůstek deformace  
dl faktor proporcionality    
dε pl  plastické přírůstky přetvoření  
dλ faktor proporcionality    
E modul pružnosti  
e číslo pórovitosti  
e0 počátečním číslem pórovitosti  
Ea.Ia  ohybová tuhost výztužné trubky mikropiloty  

ed, ec a ei 

čísla pórovitosti při nejhutnějším uložení, 

číslu pórovitosti při nejkypřejším uložení a číslu pórovitosti při porušení
ed0, ec0 a ei0 index 0 v číslech pórovitosti označuje stav při nulovém napětí, limitní číslo poórovitosti  
El Tabulka pro určení kritické síly  
Em presiometrický modul zeminy
ep číslo pórovitosti  
Er reakce zeminy ve vodorovném směru  
Erd návrhová hodnota reakce zeminy ve vodorovném směru  
ε poměrné přetvoření  
ε = εel + εpl rozdělení totálního přetvoření na část pružnou a část plastickou  
ε1 osové logaritmické přetvoření, osové poměrné přetvoření  
εv objemové přetvoření  
ζ1, ζ2 korelační součinitelé pro stanovení charakteristického odporu základové půdy
θ Lode úhel, úhel popisující pozici tenzoru T v prostoru určeném složkami napětí  
F funkce napětí  
F výsledný napěťový stav - rovnice plasticity  

f1a, f1b, f2a, f2b, f3a, f3b funkce plochy plasticity
Fc,d návrhové osové zatížení
fck mezní napětí v cementovém kameni 
fd, fc a fb faktory zohledňující vliv tlaku a ulehlosti na chování materiálu  
Fm1 únosnost 1 m injektovaného kořene
fs, fd skalární faktor  
Fw koeficient zmenšující hodnotu - koeficient bezpečnosti Er (Fw=1,25)  
Fw vnitřní únosnost tyčí Ischebeck na 1m
fy mezní napětí v oceli 
G břemeno tíhy při dopadu  
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GEK posouzení vnější únosnosti - vytrhnutí kužele zeminy

g1a, g1b, g2a, g2b, g3a, g3b funkce plastického potenciálu  
a dílčí součinitel oceli 
c dílčí součinitel pro cementový kámen 
γd hustota písku  
γs hustota zrn písku
h výška  
hs hypoplastický parametr - parametr tuhosti  
Id ulehlost
k0 koeficient bočního tlaku  
k0 = 1-sin p Jákyho vztah
k0=σ1/σ3 geostatická napjatost, poměr vodorovného a svislého napětí  
L délka piloty
L modul tuhosti  
lP délka mikropiloty  
Lti délka kořenové části mikropiloty v příslušné únosné i-té vrstvě 
m bezrozměrná veličina  
m směr toku  
MP charakteristický odpor  
mz koeficient, jenž závisí na druhu zatížení 
n hypoplastický parametr - exponent tuhosti
N modul tuhosti  
Ncr kritická normálová síla  
ηp=qp/pp poměr deviátorového a hlavního napětí při dosažení vrcholu křivky q(ε1)  
Npl, Rd vnitřní únosnost mikropilot 
P charakteristický odpor proti vytažení mikropiloty
p hlavní napětí  
pl presiometrický mezní tlak  
Plim limitní presiometrický tlak
pp hlavní napětí  
ps střední napětí  
Ptk mez pevnosti táhla
Q maximální povolené zatížení
q deviátorové napětí  
qc odpor hrotu při statické penetraci dle normy DIN
qd odpor hrotu  při dynamické penetrační zkoušce
qs plášťové tření
R charakteristický odpor proti přetržení
Rc,d návrhový odpor základové půdy  
Rc,k charakteristický odpor v tlaku  
(Rc,m)mean průměrná velikost měřeného odporu  
(Rc,m)min minimální velikost měřeného odporu 
ρd hustota písku   
ρs hustota zrn písku  
σ1, σ2, σ3 normálové napětí - největší, střední, nejmenší  
σij napětí mezi zrny  
σt tahové napětí  

rychlost napětí, objektivní Jaumannův tenzor napětí  
τ smykové napětí  
i velikost přípustného plášťového tření 
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U mezní únosnost
Ump únosnost na patě tlačené mikropiloty v případě jejího vetknut 
Ums únosnost na plášti kořene mikropiloty 
Umv vnější únosnost osamělé mikropiloty 
ν součinitel příčné roztažnosti  
w vlhkost  
Y stupeň nelinearity  
yt celkový tlak  
φ úhel vnitřního tření
φc úhel vnitřního tření  - hypoplastický parametr
φp vrcholový úhel vnitřního tření  
ψ úhlel dilatance
ω poměr volné délky mikropiloty (od začátku kořene) a její délky v zemině  
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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  stavební  jámy  proti 

vztlaku). Jejich použití  je vhodné v případech, kde výhodou je malý průměr mikropilot  a 

menší rozměry vrtné soupravy (např. podchytávání budov). Vzhledem k tomu, že mikropiloty 

jsou relativně pružné, odolávají tahovému i tlakovému namáhání, jsou vhodné i pro seismicky 

aktivní oblasti. 

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. 

1.1 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE

Cílem této disertační práce je analýza únosnosti  tyčových mikropilot pomocí numerického 

modelování. 

Pro  sestavení  numerického  modelu  mikropilot  byla  zvolena  metoda  konečných  prvků  a 

programový systém Plaxis 8.2,  který je založen na této numerické metodě.  Stručný popis 

metody konečných prvků a programu Plaxis je uveden v kapitole 7.  

Pro účely co nejvýstižnějšího popisu přetváření namáhané mikropiloty a pro možnost analýzy 

vlivu ulehlosti písku na únosnost mikropiloty bude použit hypoplastický materiálové model, 

jehož vlastnosti jsou popsány v kapitole 4.3 a matematický zápis je uveden v Příloze A . Dále 

bude použit Mohr-Coulombův model, který je často používán v geotechnické praxi. Hodnoty 

parametrů materiálových modelů budou převzaty z literatury, případně jejich budou odvozeny 

dle výsledků laboratorních zkoušek uvedených v literatuře. 
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Pro  numerické  stanovení  únosnosti  mikropilot  je  důležité  model  ověřit  dle  skutečného 

deformačního  chování  mikropilot,  které  je  nejlépe  charakterizováno  výsledky  zatěžovací 

zkoušky.  Pro  sestavení  numerického  modelu  mikropilot  budou  využity  výsledky 

francouzského  výzkumného  projektu  FOREVER,  zabývajícího  se  působením  mikropilot. 

Součástí  tohoto  projektu  bylo  provedení  zatěžovacích  zkoušek  mikropilot  v  prostředí 

jemnozrnného  písku  charakterizovaného  v  kapitole  5.2.  Výsledky  těchto  zatěžovacích 

zkoušek budou použity pro kalibraci numerických modelů zatěžovacích zkoušek. Pro účely 

této práce budou použity výsledky zatěžovacích zkoušek mikropilot vytvořených ocelovou 

výztužnou trubkou uloženou do vrtu vyplněného zálivkou z cementového mléka - Typ II a 

dále výsledky zatěžovacích zkoušek mikropilot typu Ischebeck. 

Kalibrace  numerického  modelu  je  provedena  pomocí  variace  parametrů  ovlivňujících 

únosnost. S použitím této parametrické studie jsou parametry upřesněny tak, aby výsledky 

numerického modelu odpovídaly výsledkům zatěžovací  zkoušky.  Postup tvorby modelu je 

uveden v kapitole 7.2, kalibrace modelu je pak popsána v navazující kapitole 7.3.

Po zkalibrování modelů zatěžovacích zkoušek budou provedeny odhady únosnosti mikropilot 

pro mírně odlišné geometrické parametry ve srovnatelném geologickém prostředí. Přičemž 

geometrické  parametry  budou  délka  a  průměr  mikropilot.  Geotechnické  parametry  budou 

relativní ulehlost a součinitel bočního tlaku k0, který je určen dle geostatické napjatosti a jeho 

velikost je ovlivněna také účinky při  zhotovení  mikropiloty (například velikost injekčního 

tlaku či způsob vrtání). Pevnostní parametry materiálového modelu geologického prostředí 

(písku)  zůstanou  stejné  odpovídající  modelu  zatěžovací  zkoušky.  Diagramy  závislosti 

deformace  hlavy  mikropiloty  na  zatížení  pro  výše  uvedené  kombinace  parametrů  budou 

uvedeny v Příloze C a Příloze D. Tyto diagramy mohou sloužit  pro analýzu vlivu změny 

geometrických a geotechnických parametrů na únosnost. Současně mohou být použity pro 

odhad únosnosti mikropilot provedených ve srovnatelných geologických podmínkách.

Výsledky numerického stanovení únosnosti mikropilot a vlivy, které tuto únosnost ovlivňují 

budou porovnány a výsledky popsány v kapitole 9. Součástí zhodnocení bude popis výsledků 

a vhodnost použití výše uvedených materiálových modelů. V této kapitole budou uvedeny 

oblasti a doporučení pro další výzkum. 
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Pro shrnutí lze cíle disertační práce stanovit v následujících bodech:

- metodika postupu tvorby a kalibrace numerického modelu mikropilot,

- analýza chování mikropilot zatížených tlakem a tahem,

- analýza vlivu změny geometrických a geotechnických parametrů na únosnost,

- odvození hypoplastických parametrů písku dle výsledků laboratorních zkoušek,

- vytvoření diagramů závislosti deformačního chování hlavy mikropiloty na zatížení pro 

účely návrhu mikropilot,

- porovnání výsledků hypoplastického a Mohr-Coulombového materiálového modelu. 
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2 MIKROPILOTY

2.1 ROZDĚLENÍ MIKROPILOT

Mikropiloty mohou být rozděleny dle několika hledisek, podstatné hlediska dělení mikropilot 

jsou:

 Dle statického působení  . 

Jednotlivé  mikropiloty,  které  jsou  jednotlivě  zatěžovány,  případně  tvoří  malé  skupiny 

mikropilot, jsou uvažovány jako piloty plovoucí, či přenášející zatížení z neúnosné vrstvy do 

geologické vrstvy více únosné (Obr. 2-1). 

Skupina či síť mikropilot, které vymezují blok horninového materiálu a svou přítomností ho 

vyztužují. Nejsou plně zatěžovány, pouze vytvářejí celistvost horninového bloku, který pak 

jako celek vzdoruje požadovaným účinkům zatížení (Obr. 2-2).

Obr. 2-1: Jednotlivé mikropiloty a skupiny přímo zatěžovaných mikropilot (SHU, S. 2005)

              
Obr.  2-2: Systém skupiny či sítě mikropilot se zatěžovaným horninovým blokem (SHU, S.  

  2005)

 Dle způsobu injektáže mikropilot  , 

jejíž  účinky  mají  vliv  na  celkovou  únosnost  a  deformační  chování  mikropilot.  Pro 

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

Typ I, kdy je výztužná tyč uložena pouze do zálivky z cementového mléka či malty.
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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. 2-3: Typy mikropilot dle způsobu injektáže (FRANK, R. 2006)

 Dle výztužného prvku   

Kořenové  mikropiloty,  které  jsou  zhotoveny  do  předem  zhotoveného  vrtu  osazeným 

ocelovým armokošem a zalitím cementovou zálivkou (Obr. 2-4).

Tyčové  mikropiloty  jsou  zhotoveny  tak,  že  do  předem  zhotoveného  vrtu  vyplněného 

cementovou zálivkou je osazena výztužná ocelová tyč (Obr. 2-5) nebo trubka (Obr. 2-8), která 

je  případně  injektovaná  po zatuhnutí  či  zatvrdnutí  zálivky pomocí  obturátoru  (Obr.  2-7). 

Zvláštním případem tyčových mikropilot jsou samozávrtné mikropiloty, kdy vrtné nářadí po 

dosáhnutí požadované hloubky je odpojeno od vrtného stroje a zůstává ve vrtu jako výztužná 

tyč. Při tomto způsobu provádění mikropilot se zpravidla vrtá na cementový výplach, který 

zároveň tvoří zálivku mikropiloty (Obr. 2-6).

Obr. 2-4: Kořenové mikropiloty (ŠIMEK, J. 2001)
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Obr. 2-5: Mikropilota GEWI s dvojitou ochranou proti korozi (vlevo) (http://dywidag- 

systems.com/
Obr. 2-6: Mikropilota Ischebeck TITAN (www.ischebeck.de)

Obr. 2-7: Vystrojení vrtu manžetovými trubkami (uprostřed) (VERFEL, J. 1992)
                1-zálivka, 2-manžetová trubka, 3-gumová manžeta, 4-dvojitý obturátor, 5-ventil 

Obr. 2-8: Trubková mikropilota s gumovými manžetami (vpravo) (FRANK, R. 2006)

2.2 ÚNOSNOST MIKROPILOT

Máme-li definovat pojem únosnosti mikropilot, můžeme říci, že únosnost je zatížení, při němž 

mikropilota vyhovuje všem podmínkám na ní kladeným, tj. jak obecným pevnostním (řešení 

podle 1. skupiny mezních stavů), tak i obecným podmínkám deformačním (řešení podle 2. 

skupiny mezních stavů), a to jak z hlediska okamžitého, tak i dlouhodobého (MASOPUST, J. 

1994). Piloty přenáší vnější svislé zatížení patou a pláštěm. U mikropilot je přenášení zatížení 

patou většinou zanedbatelné. Výjimkou může být případ, kdy je mikropilota vetknutá ve své 

dolní části do skalního podloží.

Při přenosu zatížení mohou působit mikropiloty jako samostatné, jako skupinové či mohou 

vyztužovat blok horniny, který pak jako celek lze považovat za kompozit. V takovém případě 

se  jedná  o  síť  mikropilot.  Samostatné  mikropiloty  se  navzájem  staticky  neovlivňují, 

skupinové  ano.  Minimální  osová  vzdálenost,  kdy  lze  ještě  považovat  mikropilotu  za 

samostatně působící činí 2, 5 násobek příčného rozměr.
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Obr. 2-9: Samostatné a skupinové působení hloubkových základů (TURČEK, P. - HULLA, J. 
a kol. 2005)

Rozlišujeme piloty tlačené, tažené a namáhané ohybem. Podle přenosu zatížení do podloží se 

mikropiloty dělí na plovoucí a opřené (MRÁZ, J. 2003). Plovoucí mikropiloty přenáší veškeré 

zatížení plášťovým třením, kdežto opřené i patou. Vrty pro mikropiloty mohou být hloubeny 

svisle či s úklonem.

2.2.1 Vnější únosnost osamělé mikropiloty (TURČEK, P. - HULLA, J. a kol. 

2005)

mpmsmv UUU   (1)

kde msU - únosnost na plášti kořene mikropiloty,

mpU - únosnost na patě tlačené mikropiloty v případě jejího vetknutí (popř. 

i opření) do hornin R1 až R3 (v ostatních případech tlakových mikropilot se 

mpU zanedbává).

dmp RdU  4/2 (2)

  zitims mLdU  (3)

kde d - průměr mikropiloty (průměr vrtu opatřeného výztuží a zálivkou)

dR - únosnost na patě pro skalní horniny R1 až R3 stanovená dle čl. 97 ČSN 

73 1001,

tiL -délka  kořenové  části  mikropiloty  v  příslušné  únosné  i-té  vrstvě  

(zpravidla se ovšem jedná o jeden typ horniny, tudíž i=1),

i  -velikost přípustného plášťového tření v příslušné hornině dle Tab. 2-1

zm  -koeficient, jenž závisí na druhu zatížení (pro tlak zm  = 1,0, pro tah zm  

= 0,8).
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Druh základové půdy Typické vlastnosti Počet 

injektáží

Konečný 

inj.  tlak 

(MPa)

Plášťové 

tření  i  

(MPa)
Skalní horniny R1-R4

f > 50 MPa 0 - 0,6 - 1,0

Poloskalní horniny R5, R6
f < 50 MPa 0 - 1 0,5 - 3,0 0,2 - 0,6

Štěrky písčité 35°<ϕ<45°,c= 0 1 - 2 1,0 - 2,0 0,15 - 0,20
Štěrky jílovité 25°<ϕ<35°,c= 10 1-2 2,0-4,0 0,15
Písky 25°<ϕ<35°,c= 0 2-3 1,5-4,0 0,1-0,15
Soudržné zeminy tvrdé 10°< u <30°, uc > 0,1 MPa 1-3 1,5-3,0 0,08-0,14

Soudržné zeminy pevné  10u MPcu 15,005,0  2-3 1,0-2,5 0,06-0,08

Soudržné zeminy tuhé  0u MPacu 05,0025,0  3-(4) 0,5-2,0 0,04-0,06

Tab. 2-1: Přípustné velikosti plášťového tření mikropilot (TURČEK, P. - HULLA, J. a kol. 

 2005)

2.2.2 Vnitřní osová únosnost mikropilot (TURČEK, P. - HULLA, J. a kol. 

2005)

Uvažujeme-li  spřažený  průřez  mikropiloty,  je  jeho únosnost  v  tlaku  za  předpokladu plné 

plastifikace:

cckcayaRdpl fAfAN  /85,0/,  (4)

kde aA  - plocha tlačené oceli,

cA  - plocha tlačeného cementového kamene,

yf  - mezní napětí v oceli,

ckf  - mezní napětí v cementovém kameni,

a  - dílčí součinitel pro ocel,

c  - dílčí součinitel pro cementový kámen. 

2.2.3 Vzpěrná únosnost dle Souche Véase

Výpočet kritické síly Ncr vychází z grafů publikovaných v článku Véase a Soucheho (VÉASE, 

SOUCHE  1984).  Grafy  pro  určení  kritické  normálové  síly  Ncr jsou  sestrojené  pro 

bezrozměrné veličiny ω, m (FINE - GEO5):
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kde:

lP - délka mikropiloty

EaIa  - ohybová tuhost výztužné trubky mikropiloty

ω - poměr volné délky mikropiloty l (od začátku kořene) a její délky v zemině

Erd - návrhová hodnota reakce zeminy ve vodorovném směru

kde: 

w

r
rd F

EE  (6)

Er - reakce zeminy ve vodorovném směru 

Fw     - koeficient zmenšující hodnotu - koeficient bezpečnosti Er (Fw=1,25)

 


)65,2(
3
4

6.mr EE
α (7)

Em     -  presiometrický modul zeminy 

αp     - lze zjistit dle tab.2-2

Typ zeminy rašelina jíl, hlína usazeniny písky
písky a 
štěrky

 αp αp   Em/Plim αp   Em/Plim αp   Em/Plim αp   Em/Plim

Překonsolidované - 1 >16 2/3 >14 1/2 >12 1/3 >10
Normálně konsolidované 1 2/3 9-16 1/2 8-14 1/3 7-12 1/4 6-10
Alterované nebo 
přeměněné - 1/2 7-9 1/2 5-8 1-3 5-7 1/4 -
Tab. 2-2: Hodnoty součinitele typu zeminy αp 
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Obr. 2-10: Tabulka pro určení kritické síly pro zvolené okrajové podmínky (VÉASE,   

 SOUCHE 1984)
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2.3 Postup výpočtu únosnosti mikropilot typu GEWI:

Obr. 2-11: Mikropilota typu GEWI 
(www.dywidag-systems.com)

PŘÍKLAD VÝPOČTU:

a) únosnost táhla Ø 40 mm, ocel BSt 500 S

mez pevnosti táhla Ptk = 691 kN

charakteristický  odpor  proti  přetržení: 

R=(Ptk/1,15) x 0,65=390,5 kN (8)

1,15….dílčí součinitel oceli

0.65….součinitel podmínek působení

b) odpor proti vytažení

mezní únosnost U = L x q

L = délka kořene

q = únosnost 1m kořene [kN] 

U = L x q  = 5.0 × 110 = 550 kN (9)

q.....únosnost  1m  kořene  v  jemnozrnném 

písku (viz. Tab. 2-3)

Stupeň bezpečnosti trvalého prvku: 1,6

(pro dočasný prvek 1.5).

Charakteristický odpor proti vytažení =

kNUP 343
6.1

550
6.1

 (10)

343 kN < 390.5 kN (P<R)

Charakteristický odpor MP = 343 kN
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ZEMINA, HORNINA

Fm1 [kN/m]

min. max.
skalní horniny 350 500
poloskalní horniny 200 400
štěrkovité injektovatelné zeminy 200 400
štěrkovité neinjektovatelné zeminy 200 250
střed. a jemnozrnné písky 110 200
soudržné tvrdé a pevné zeminy s případnou příměsí siltů 80 170
soudržné pevné až tuhoplastické zeminy 70 150
soudržné měkkoplastické zeminy 40 100
Tab. 2-3: Únosnost 1 m injektovaného kořene v různých zeminách (KLEIN, K. - MIŠOVE, 

P. 1986)
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2.4  Postup výpočtu únosnosti mikropilot systému ISCHEBECK TITAN:

Obr. 2-12: Mikropilota systému Ischebeck TITAN (www.ischebeck.de)
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Příklad výpočtu únosnosti mikropiloty typu Ischebeck 

Tyto mikropiloty byly použity při zatěžovacích zkouškách projektu FOREVER viz. kapitola 

6.1.

Vstupní data výpočtu:

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









(11)

Přičemž:

D….průměr injektované zóny [m]

sq = plášťové tření  [kPa]

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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3 STAV SOUČASNÉHO VÝZKUMU

Existuje mnoho vědeckých prací, které se zabývají únosností mikropilot. Zvláště v poslední 

době je zřejmý velký rozvoj numerického modelování  mikropilot  v souvislosti  s použitím 

pokročilých materiálových modelů, které věrohodněji popisují chování zeminy.

Průkopnická práce Dr. Lizziho, který je považován za tvůrce mikropilot, uvádí významný vliv 

zvýšení  únosnosti  pokud jsou mikropiloty uspořádány do sítě,  tedy vytvářející  prostorový 

blok zeminy vyztužený mikropilotami. 

Pro  objasnění  únosnosti  mikropilot  byl  uskutečněn  výzkumný  projekt  FOREVER,  který 

probíhal  ve  Francii  v  období  let  1993  až  2001,  jako  projekt  francouzského  ministerstva 

rozvoje s rozpočtem 5 mil. EUR. Zkratka FOREVER znamená FOundations REinforcement 

VERtically.  Do projektu bylo po dobu 10ti let  zapojeno velké množství  stavebních firem, 

techniků a vědeckých pracovníků. Přítomnost mezinárodních partnerů, především amerického 

ministerstva dopravy (FHWA) pak ukazuje,  jaký technický význam má výzkum a použití 

mikropilot (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008). 

                      
Obr. 3-13: Projekt FOREVER – síť mikropilot po provedené zatěžovací zkoušce (vlevo) 

  (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008)

Obr. 3-14: Odkopané mikropiloty po provedení zatěžovací zkoušky (vpravo) (SCHLOSSER, 
   F. - FRANK, R. 2008)
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Projekt FOREVER se zabýval:

 Působením jednotlivých mikropilot

 Skupinami mikropilot 

 Sítěmi mikropilot

 Seismickým zatížením mikropilot

Tento projekt vychází z práce Dr. Lizziho, který uvádí významný pozitivní vliv (cca 220%) 

únosnosti při uspořádání mikropilot do sítě, tedy když jsou mikropiloty ukloněny od svislé ve 

více směrech. Předmětem projektu je mimo jiné i namáhání mikropilot vodorovnou silou a 

popis  vlivu  geometrického  uspořádání  na  výslednou  únosnost.  Pro  ověření  deformačního 

chování  mikropilot  byly  provedeny  zatěžovací  zkoušky  mikropilot  zmenšených  modelů. 

Lizziho  udávané  hodnoty  zvýšení  únosnosti  na  hodnotu  cca  2,2  násobku  únosnosti  pro 

mikropiloty  uspořádané  do  sítě,  oproti  únosnosti  jednotlivých  mikropilot,  však  nebyly 

potvrzeny. 

Modelování tahových mikropilot se zabývá disertační práce F. RACKWITZe (2003). Práce je 

zaměřena  na  kotvení  dna  stavební  jámy proti  vztlaku  tahovými  mikropilotami  v  Berlíně. 

Geologické prostředí je zde tvořeno ulehlými jemnozrnnými písky. Pro modelování je použit 

hypoplastický materiálový model implementovaný do programu Ansys. Bylo dosaženo blízké 

shody namodelovaných výsledků se skutečným chováním konstrukce. Tato práce podrobně 

popisuje  chování  mikropilot  s  použitím  hypoplastického  materiálového  modelu,  jehož 

parametry  byly  ověřeny  na  numerickém modelu  provedených  laboratorních  zkoušek.  Pro 

zjištění  únosnosti  mikropilot  je  důležitý  co  nejpřesnější  odhad  primární  napjatosti.  S  tím 

souvisí i vliv instalace mikropiloty na primární napjatost. Autor uvádí pro vrtané mikropiloty 

typu GEWI v prostředí písků koeficient bočního tlaku až k0 = 2,5, pro vibrované mikropiloty 

HEB ve stejném prostředí pouze k0 = 0,5 až 1,0.

Vliv dilatance, tedy vznik objemových přetvoření vlivem zatížení, uvádí WERNICK (1978). 

Vznik  objemových  změn  a  jejich  vliv  na  únosnost  mikropilot  je  zřejmý z  Obr.  3-15.  Po 

zatížení vznikne přeskupení zrn nesoudržné zeminy a jeho objem mírně vzroste, tím vznikne 

klínový efekt, který zvýší únosnost mikropiloty.
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Obr. 3-15: Vznik dilatance při zatížení piloty (WERNICK, E. 1978)

QUARG-VONSCHEIDT  (2000) shrnuje  poznatky ostatních  autorů a  uvádí  vlastní  postup 

výpočtu  tahové  únosnosti.  Předpokládá,  že  mikropilotu  obklopují  prstence  zeminy  a  s 

vzrůstajícím zatížením se formuje paraboloid. 

Obr. 3-16: Hypotéza působení tahových mikropilot (QUARG-VONSCHEIDT, J. 2000)

Podle  autorů  lze  tento  předpoklad  zjednodušit  pro  použití  v  praxi  válcem  v  horní  části 

mikropiloty  a  kuželem  v  dolní  části  mikropiloty.  Součástí  modelu  je  použití  empiricky 

zjištěného  koeficientu  zvětšení  objemu,  který  zohledňuje  změnu  únosnosti  vlivem změny 

objemu  zeminy  při  zatížení  -  dilatanci.  Tento  koeficient  lze  odhadnout  z  ulehlosti  nebo 

vrtného postupu při zhotovení mikropiloty a je v rozsahu cca 2 až 3. 
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Obr. 3-17: Tabulka po výpočet únosnosti mikropilot (QUARG-VONSCHEIDT, J. 2000)

Obr. 3-18: Hypotéza porušení zeminy (QUARG-VONSCHEIDT, J. 2000)

Autor uvádí postup stanovení únosnosti pilot na základě hypotézy, že při tahovém namáhání 

se vytvoří ve spodní části piloty kužel a v horní části piloty válec zeminy. Poloměr kužele je 

závislý  na  druhu  písku  a  je  možno  ho  určit  dle  tabulky  na  Obr.  3-17.  Vlastní  výpočet 

únosnosti je pak určen tíhou tělesa vytvořeného tímto kuželem a válcem a dále tíhou piloty 

dle následující rovnice:

   222
, 71,0 rLrrALZ pzkg   (13)

SHU  (2005):  popisuje významný vliv způsobu instalace piloty na výslednou únosnost pro 

nesoudržné zeminy. Pro zeminy s nízkou relativní ulehlostí je uváděn pozitivní vliv instalace 
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piloty  na  únosnost,  zhutnění  okolní  zeminy.  Pro  velmi  ulehlé  zeminy  naopak  může  vliv 

instalace piloty částečně vyčerpat její únosnost, zemina pak rychleji dosáhne kritického stavu.

REBSTOCK (2004,  2005)  v  parametrické  studii  modeluje  vliv  tlaku  injektáže  na  okolní 

zeminu.  Při  modelování  účinku  změnou  pórovitosti  v  blízkém  okolí  piloty  získává 

odpovídající  zvýšení  únosnosti  vlivem  injektáže.  Naproti  tomu  při  modelování  účinku 

injektáže radiálním rozšířením piloty až o 15 mm nepřináší odpovídající únosnost, předepsaná 

deformace  rychle  vymizí  a  ve  vzdálenosti  cca  80  mm  je  již  původní  stav  napjatosti.  K 

modelování použil hypoplastický materiálový model.

Téměř  všechny  práce,  které  modelují  chování  mikropilot  numerickými  metodami  uvádějí 

velký vliv diskretizace sítě v okolí piloty na výslednou únosnost. Elementy sítě by měly být 

velikosti  min.  0,1×d mikropiloty.  Pro  modelování  velkoprofilových  pilot  např.  RUDOLF 

(2005) uvádí min. 0,3× d. 

Při  modelování  geotechnických  konstrukcí  se  v  některých  případech  používají  kontaktní 

prvky, které bývají umístěny na hranici mezi materiály výrazně odlišných vlastností, zvláště v 

místech,  kde je velká koncentrace zatížení.  Tyto přechodové prvky bývají  použity spíše u 

velkoprofilových  pilot  než  u  mikropilot.  Většina  autorů  provádějících  numerické  modely 

mikropilot  kontaktní  prvky  nepoužívá  a  rozhraní  mikropilota  ×  zemina  je  modelována 

výrazným zjemněním sítě.

CUDMANI  (1996)  se  zabývá  statickou  a  dynamickou  penetrací,  potvrzuje  poznatky 

DIERSSENa  (1994),  že  vlivem instalace  vibrované  mikropiloty  v  jejím okolí  1,0  až  2,0 

násobku k0 a uvádí, že v případě velké ulehlosti je koeficient k0 ještě větší.

WEHNERT  (2006) popisuje numerické modelování zatěžovacích zkoušek pilot v prostředí 

tuhého jílu, pro analýzu použil  Mohr-Coulombův,  Soft-Soil a Hardening-Soil model.  Dále 

provedl numerický model zatěžovací zkoušky v prostředí písků v Berlíně, materiálový model 

pro  písek  byl  zvolen  Hardening-Soil  model.  Autor  uvádí  vliv  dilatance  na  výslednou 

únosnost. Dokazuje, že pokud ve výpočtu není uvažována dilatance, je-li  = 0, pak únosnost 

pláště pilot je výrazně nižší než bylo zjištěno měřením. Únosnost paty piloty je pak nižší jen 

nevýrazně. 
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FEDA  (1977)  již  v  roce  1977  popisuje,  že  metoda  konečných  prvků  je  nejvyspělejší  a 

nejobecnější metodou analýzy interakce piloty a základové půdy. Dále uvádí, že vliv jemnosti 

dělení  sítě  konečných prvků v blízkosti  piloty může mít  výrazný vliv  na velikost  sedání. 

Popisuje použití  kontaktních prvků nulové tloušťky,  které se používá na rozhraní pilota × 

zemina. Dále popisuje umístění kontaktních prvků v místě paty piloty,  kde se předpokládá 

vznik tahových trhlin. Kontaktní prvky je pak vhodné prodloužit svisle pod patu piloty a také 

vodorovně  do  okolí  piloty.  Uvádí  také  zavedení  dilatance  metodou  počátečního  napětí. 

Popisuje  velký  vliv  koeficientu  bočního tlaku  na výsledné sedání,  doporučuje  v blízkosti 

piloty  uvažovat,  že  velikost  k0 je  proměnná  ve  vodorovném  i  svislém  směru.  V  jisté 

vzdálenosti  od  piloty  je  možné  uvažovat  k0 = konst.  Upozorňuje,  že  technologické  vlivy 

zhotovení mikropiloty podstatně ovlivňuje únosnost piloty a tyto technologické vlivy lze do 

výpočtu zavést sníženými, či zvýšenými hodnotami modulu pružnosti. 

ŠEJNOHA  &  KUKLÍK  (2006) uvádí  numerické  modelování  piloty  s  použitím  Mohr-

Coulombového  materiálového  modelu  zeminy.  Pro  kontakt  mezi  zeminou  a  pilotou  byly 

použity kontaktní prvky. Autoři uvádějí velký vliv odhadu primární napjatosti horninového 

prostředí.

HURYCH  (2000,  2001,  2010)  se  zabývá  modelováním  pilot  metodou  konečných  prvků 

pomocí vlastních programů, které jsou vytvořeny jako šablona v programu Microsoft Word. 

Používá model rotačně - symetrický i prostorový. Používá materiálový model piloty i zeminy 

je lineárně pružný. Pro malé deformace pracovního zatížení (cca 2× až 3× menší než mezní) 

může být tento předpoklad vyhovující. Řešené problémy publikované v časopisu Zakládání 

staveb popisují  numerické  modely jako vhodný prostředek k poznání  statického  působení 

navrhovaných konstrukcí. Autor uvádí model zatěžovací zkoušky piloty, kdy blízká poloha 

kotevních prvků může ovlivnit výsledky zatěžovací zkoušky. S pomocí 3D modelu je možné 

optimálně  navrhnout  rozdělení  skupiny  pilot  například  pod  kruhovým  či  obdélníkovým 

základem. Uvádí příklady numerických modelů, kdy jejich analýza může přinést vysvětlení i 

zdánlivě nevysvětlitelných jevů. 

MANDOLINI a kol. (2006) modelují základový rošt založený na pilotách. Při modelování 

pilot odkazují na poznatek autorů Desai, Van Langen a Vermeer, kteří uvádějí, že jeden z 

nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výpočet je volba parametrů pro modelování rozhraní 

pilota × zemina. V případě pilot zatížených svislým zatížením odkazují na poznatek autorů 
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Potts  a  Zdravkovic,  kteří  doporučují  nepoužívat  kontaktní  prvky.  Autoři  uvádějí,  že  pro 

vystižení  správného působení je plně dostačující  vhodně zvolená hustota sítě a doporučují 

zvolit tloušťku první řady elementů 0,1 průměru piloty. 

BREYER a kol. (2006) popisuje numerický model zatěžovacích zkoušek velkoprofilových 

pilot  v  Dánsku.  Numerický  model  je  proveden  rotačně  -  symetrický,  materiálový  model 

zeminy  je  zvolen  Mohr-Coulombův.  Volba  materiálového  modelu  zde  byla  ovlivněna 

rozsahem geologického průzkumu. Je dobré poznamenat, že v takovém případě je vhodné mít 

představu,  jak  změna  některých  parametrů  (někdy  empiricky  odhadnutých)  ovlivňuje 

výsledek výpočtu.

4 MATERIÁLOVÉ MODELY

Popis  deformačního  chování  materiálu  je  pro  numerické  modelování  zásadní.  Existuje 

množství materiálových modelů, které daný geotechnický problém lépe, či hůře vystihují. Pro 

použití  jednotlivých  materiálových  modelů  v  této  disertační  práci  je  nutné  uvést  některé 

základní předpoklady popisu chování zemin. V popisu chování materiálu nebudou zahrnuty 

některé jevy, které jsou nad rámec této práce (dynamické, cyklické a viskózní zatížení). Při 

modelování mikropilot bude vycházeno z popisu vlastností odvodněného materiálu, který je 

vhodný pro danou úlohu a modelovaný materiál. 

Důležitým hlediskem pro  výběr  vhodného materiálového  modelu  je  především výstižnost 

skutečného  chování  zemin.  Dále  by  parametry  mělo  být  možné  zjistit  běžně  dostupnými 

laboratorními  zkouškami  a  počet  materiálových  parametrů  by  neměl  být  příliš  vysoký. 

Součástí  numerické  analýzy  geotechnických  úloh  bývá  zároveň  modelování  vlivu 

jednotlivých parametrů na výsledky a při velkém počtu parametrů by toto porovnání nebylo 

tak výstižné jako u jednodušších materiálových modelů. Náročnost numerického výpočtu při 

použití komplexních materiálových modelů by měla být v přijatelných mezích (KIRSCH, F. 

2004). 

Vztah  přetvoření  a  napětí  je  předepsán  pomocí  konstitutivních  rovnic  použitých 

materiálových  modelů.  Nejjednodušší  materiálový  model  představuje  lineárně  pružné 

chování, které je pro jednorozměrný případ popsáno takto:
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  E (14)

Při  výpočtech  je  lineárně  pružné  chování  použito  pro  materiál  mikropilot.  Pro  popsání 

chování zemin není lineárně pružný vztah dostatečně výstižný. U zemin je platnost lineárně 

pružného zákona platná pro poměrné přetvoření do ε = 10-4 % (RACKWITZ, F 2003). Proto 

by měly být použity modely, které zohledňují nelineární chování zemin. 

4.1 Pružně - plastický materiálový model

Základem pružně - plastického materiálového modelu je rozdělení celkového přetvoření na 

část pružnou a část plastickou ε = εel + εpl . 

Pomocí rovnice plasticity, která v prostorovém zobrazení tvoří plochu plasticity, je ohraničena 

pružná oblast.  Napětí  v  pružné oblasti  vyvolává  pouze  pružné přetvoření.  Pokud velikost 

napětí dosáhne plochy plasticity, vzniknou plastické přetvoření. Přičemž napětí nemůže ležet 

nad plochou plasticity.

Je-li  plocha  plasticity  zároveň  plochou  porušení,  jedná  se  o  ideálně  pružně  -  plastický 

materiálový model (např. Mohr-Coulomb a Drucker-Prager).

Pokud je modelováno zpevnění, dochází během změny zatížení ke změně plochy plasticity. 

Podmínka  plasticity  je  vztah  mezi  změnou  plastického  přetvoření  a  napětí.  Pokud  jsou 

plastické přírůstky v daném bodě napětí kolmé k ploše plasticity, pak se jedná o sdruženou 

podmínku  plasticity  (klasická  pružně  -  plastická  teorie)  (RACKWITZ,  F.  2003).  Tato 

sdružená podmínka plasticity je výstižná např. pro ocel. V případě zemin však předpovídá 

větší přírůstky než ve skutečnosti vznikají.

Proto  byla  pro  účely  mechaniky  zemin  zavedena  nesdružená  podmínka  plasticity,  která 

zobecňuje klasickou teorii plasticity. Pro tyto účely byl k ploše plasticity definován plastický 

potenciál (RACKWITZ, F. 2003).

Pro  popis  pružně  -  plastického  modelu  budou  uvedeny  některé  základní  vztahy  tohoto 

modelu,  vyčerpávající  popis  je  možno najít  například  v Brinkgreve (BRINKGREVE, J.  - 

VERMEER, A. 2001).

V pružné oblasti platí Hookeův zákon s modulem pružnosti  E a součinitelem roztažnosti  n. 

Rovnice plasticity je funkcí napětí a udává hranici plastické oblasti.

F=f(σ)=0 (15)
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Při výpočtu iterací bude celkové přetvoření rozděleno na část pružnou a plastickou. V rámci 

výše  uvedených iterací  bude nejprve  spočítáno  fiktivní  totální  přetvoření,  z  kterého  bude 

určeno napětí. V případě, že výsledný napěťový stav bude ležet mimo plochu plasticity, tedy 

f(σ)>0, budou plastické přírůstky přetvoření pld :




d
dQdd pl 




d
dQdd pl ,

(16)

S plastickým potenciálem

Q=Q(σ), (17)

Vektorem napětí σ a faktorem proporcionality d  (KIRSCH, F. 2004). 

Podle  SCHWEIGERA (1995) vede použití asociované podmínky plasticity k nadhodnocení 

dilatantního materiálového přetváření. Při výpočtu se zadanou hodnotou dilatance by se tedy 

mělo použít neasociované podmínky plasticity. Úhel dilatance ψ je možno získat ze zkoušek 

nebo jej lze odhadnout dle údajů udávaných v literatuře. Pokud je  Ψ = 0 nevzniká žádné 

plastické objemové přetvoření (KIRSCH, F. 2004).

4.2 Mohr-Coulombova podmínka porušení 

Pro definici porušení bývá často uváděna rovnice:
,tan c  (18)

kde τ a σ je smykové a normálové napět, c je soudržnost a   úhel vnitřního tření materiálu. 
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Obr. 4-19: Mohr-Coulombova podmínka porušení (BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 

2001)

Plná funkce plochy plasticity sestává z těchto rovnic :

0cos2sin)()( 32321   cf a

0cos2sin)()( 23231   cf b

0cos2sin)()( 13132   cf a

0cos2sin)()( 31312   cf b

0cos2sin)()( 21213   cf a

0cos2sin)()( 12123   cf b (19)

Obr. 4-20: Mohr-Coulombova plocha plasticity v prostoru složek napětí při soudržnosti c = 0 
 (BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 2001)
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Funkce plastického potenciálu:

0sin)()( 32321  ag
0sin)()( 23231  bg
0sin)()( 13132  ag
0sin)()( 31312  bg
0sin)()( 21213  ag
0sin)()( 12123  bg (20)

Funkce plochy plasticity zohledňující funkci "tension cut-off" (program neuvažuje tahovou 

únosnost zeminy):

014  tf 
025  tf 
036  tf  (21)

V případě použití volby "tension cut-off", přípustné tahové napětí 0t .

Pro stavy napětí mezi plochami plasticity je chování lineárně pružné a řídí se Hookeovým 

zákonem pro isotropní lineární pružnost. Tedy vedle vstupních parametrů plasticity c, φ a Ψ 

je  nutné  stanovit  hodnoty  Youngovo  modulu  pružnosti  E a  součinitele  roztažnosti  υ 

(BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 2001).

4.3 Hypoplastický materiálový model

Hypoplastické parametry popisovaného materiálu jsou závislé na granulometrickém složení 

zrn. Granulometrické vlastnosti ovlivňuje křivka zrnitosti, zaoblení zrn a rozdělení zrn zeminy 

(d50 a číslo nestejnozrnitosti Cu). Úhel vnitřního tření a parametry tuhosti a pevnosti zeminy. 

Přesto však nelze očekávat, že parametry modelu lze odvodit pouze na základě popisu zrn.

Hypoplastický  materiálový  model  se  vyznačuje  přehlednou  matematickou  strukturou  a 

materiálovými  parametry  podloženými  fyzikálními  zákony.  Oproti  pružně-plastickým 

materiálovým  modelům  není  formulována  plocha  či  podmínka  plasticity,  hypoplastický 

model  nerozlišuje  mezi  elasticitou  a  plasticitou.  Materiálový  model  počítá  s  rychlostí 

deformace dij, s napětím mezi zrny σij  a číslem pórovitosti e pomocí  rychlostí napětí. Přitom 

je zohledněn stav napětí a ulehlost zeminy. Tuhost, dilatance, kontraktance a vrcholový úhel 

vnitřního tření v tomto materiálovém modelu nejsou zadávány jako materiálové konstanty, 

nýbrž vyplývají z aktuální napjatosti zeminy a ze směru deformace (GUDEHUS, G. 1994).
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Hypoplastický  materiálový  model  popisuje  mechanické  chování  tzv.  jednoduché struktury 

zrn,  která  je  charakterizována  střední  hodnotou  kontaktních  sil  mezi  zrny.  Následující 

vlastnosti popisují hypoplastický materiálový model:

 stav  zeminy  je  charakterizován  jen  efektivními  hodnotami  napětí  přenášených 

kontakty mezi zrny a číslem pórovitosti e,

 částice zeminy jsou stálé, nejsou ovlivněny abrazí a drcení zrn je zanedbatelné,

 existují horní a dolní meze čísla pórovitosti  ei (min.),  ed (max.) a  ec (krit.) , které se 

snižují se zvyšujícím se středním napětím mezi zrny,

 chování struktury zrn není závislé na rychlosti deformace,

 platí princip efektivního napětí,

 fyzikálně-chemické efekty a cementace zrn je možno zanedbat.

Ve většině případů lze písek uvažovat jako jednoduchou strukturu zrn s výše zmíněnými 

vlastnostmi. 

Formulace dle VON WOLFFERSDORFA (1996):

 klklijijdklklijij
klkl

sIJ ddaFfdadFf )()(1 *22 


  , (22)

kde 

kk

ij
ij 


       a   ijijij 

3
1*  .                    (23) (24)

Pro jednotkový tenzor ij platí ij = 1 pokud i = j a ij = 0 pokud i  j. 

Pro parametr a  platí:

c

ca



sin
)sin3(

8
3 

 , (25)

Funkce napětí je definována jako:




 tan
22

1
3costan22

)tan2(tan
8
1 2

2 



F , (26)

kde 

**3tan ijij  a   2/3**

***

63cos
lmlm

kijkij




  . (27)

Skalární faktory
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 = (1-Dp) (29)

jsou funkcí e a ps  případně ulehlosti ID = (ec - e)/(ec - ed) závislé na stavu napětí.

ei,  ed a  ec jsou čísla  pórovitosti  závislá  na stavu napětí,  která se zmenšují  se vzrůstajícím 

středním napětím
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ij a dij mají záporné znaménko při namáhání tlakem (MAYER, P. M. - KUDELLA, P. 1999).

5 LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN

5.1 Úvod

5.2 Písek Fontainebleau

Zatěžovací  zkoušky  mikropilot  projektu  FOREVER  v  Saint  Rémy-les-Chevreuse  byly 

provedeny v prostředí písku Fontainebleau. Parametry hypoplastického materiálového modelu 

tohoto písku nebyly doposud v literatuře uvedeny. Pro odvození hypoplastických parametrů 

byly proto použity publikované výsledky laboratorních triaxiálních a edometrických zkoušek 

(DE GENNARO, V. - FRANK, R. 2002), (HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, C. 2008), 

(TOUATI, M. A. 1982), (TIRANT, P. 1994).
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Obr. 5-21: Písek Fontainebleau (MAAZA, M. M. 2010)

Písek  Fontainebleau  je  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. 5-2 a v Tab. 5-4.

Obr. 5-22: Křivka zrnitosti písku Fontainebleau (HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, C. 
 2008)

γs (kN/m3) emax emin D50 Cu

Písek 

Fontainebleau
26,7 0,94 0,54 0,23 1,78

Tab. 5-4: Fyzikální vlastnosti písku Fontainebleau (HICHER, P. Y. - DANO, C. - CHANG, 
    C. 2008), (DE GENNARO, V. - FRANK, R. 2002)

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).  Počáteční  hlavní  napětí  bylo 
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velikosti 100, 200 a 400 kPa a relativní ulehlostí písku Id=85%. Průběhy napětí v závislosti na 

osovém přetvoření a průběhy objemového přetvoření v závislosti na osovém přetvoření jsou 

znázorněny na Obr. 5-23 a Obr. 5-24.

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Poměrné přetvoření e1 [-]

D
ev

iá
to

r n
ap

ět
í q

 [k
Pa

].

400 kPa
200 kPa
100 kPa

Obr. 5-23: Průběh deviátorového napětí v závislosti na osovém přetvoření (HICHER, P. Y. - 
 DANO, C. - CHANG, C. 2008)

Obr. 5-24: Průběh objemového přetvoření v závislosti na osovém přetvoření (HICHER, P. Y. 
-  DANO, C. - CHANG, C. 2008)

Dále  byly  použity  výsledky  edometrické  zkoušky  provedené  na  písku  Fontainebleau. 

Výsledky zkoušky na kyprém vzorku písku s počátečním číslem pórovitosti  e0=0,931  byly 

převzaty z literatury dle autora TIRANT, P. (1994). Průběhy čísla pórovitosti v závislosti na 

hlavním napětí jsou zřejmé Obr. 5-25. 
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Obr. 5-25: Průběhy čísla pórovitosti v závislosti na hlavním napětí

5.3 Určení parametrů 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).

a) Úhel vnitřního tření c

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

úhel  uklonění  kužele.  Úhel  vnitřního tření písku Fontainebleau  byl  pro tuto  práci  převzat 

z literatury (TOUATI, M. A. 1982) a činí φc=32° viz Obr. 5-26:

Obr. 5-26: Závislost velikosti úhlu vnitřního tření na velikosti hlavního napětí (BARDET, J. 
P. 1990).
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b) Parametr tuhosti hs a 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. 

Pro písky s velikostí zrn v rozsahu 0,16 mm ≤ d50 ≤ 2,0 mm a 1,4 ≤ Cu ≤ 7,2 a rozsahu hlavního 

napětí  20 kPa < 3p < 2,0 MPa odvodil  HERLE (1997) a  HERLE & GUDEHUS (1999) 

empirické vztahy pro určení parametrů  hs a  n pomocí  d50 a  Cu, které lze využít jako prvotní 

odhad parametrů, které jsou následně upřesněny tak, aby proložená křivka kopírovala křivku 

průběhu získanou z experimentu:

uCdd
s MPah /)/(525.2 050105.542][  (32)

33.0
050 )//(0341.0366.0 ddCn u (33)

Pro přesné určení parametrů hs a n výpočtem je nejprve nutné určit koeficient stlačitelnosti Cc 

v okrajových hodnotách rozsahu aplikovaného napětí dle Obr. 5-27:

Obr. 5-27: Zjištění parametrů n a hs pomocí součinitele Cc (HERLE, I. - MAYER, P. M. 

2009)
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Číslo pórovitosti při asymptotickém stavu p=0 lze odhadnout dle vztahu ei0~1,15 až 1,2 emax, 

kdy  emax=ec0  a  emin=ed0.

Parametry tuhosti hs a n budou vypočteny dle vztahů (34), (35), (36) se zápisem do tabulky. 

normálové 
napětí σ1 

[kPa]

hlavní 
napětí p 

[kPa]

číslo 
pórovitosti e 

[-]

Cc [-] n [-] hs [kPa]

20 13.33 0.916
30 20.00 0.913 0.007399 0.33 4 502 499
900 600.00 0.876
1000 666.66 0.874 0.022542 0.33 4 502 499

Tab. 5-5: Vypočtené parametry hs a n pomocí součinitele Cc.

Pro výpočet součinitelů Cc(30) a Cc(1000) bylo vždy použito číslo pórovitosti a odpovídající 

napětí z předchozího měření (viz. Tab A-2). Pro výpočet hlavního napětí ve vzorku zeminy 

dle vzorce p = -(σ1+2σ2)/3, kde nemůže nastat vodorovná deformace byl uvažován koeficient 

bočního tlaku K0=σ2/σ1=0.5. Vypočítané parametry byly dosazeny do rovnice (60), výsledek 

je zřejmý na Obr. 5-28.
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Obr. 5-28: Průběh čísla pórovitosti e v závislosti na hlavním napětí p dle parametrů hs a n 
   získaných pomocí rovnic (34), (35), (36).

Získaná křivka vystihuje výsledek oedometrické zkoušky pouze zčásti. Pro větší zatížení se 

křivka znatelně odchyluje. Příčinou tohoto jevu může být velký vliv čísla pórovitosti. Již malá 

změna v řádu tisícin znatelně ovlivňuje velikost získaných parametrů. Proto byly parametry 
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upraveny  variací  tak,  aby  křivka  odpovídala  výsledku  oedometrické  zkoušky.  Tomu 

odpovídají parametry:

n= 0,34 kPa

hs=6500 000 kPa

Proložená křivka dle rovnic (34), (35), (36) je znázorněn na Obr. 5-29.
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Obr. 5-29: Proložená křivka pro parametry n= 0,34 kPa a hs=6500 000 kPa

c) Konstanta 

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. Z 

poměru napětí 
3

1

T
TK p   na vrcholu křivek )( 1q a s odpovídajícími čísly pórovitosti ei, ec, ed  

lze konstantu  vypočítat dle vztahu:
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přičemž a se určí dle vzorce z rovnice (53) a dále
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Alternativní postup lze odvodit z rovnice (61).

Pro splnění 0


T  musí být splněno fdY=1, z toho vyplývá:

.
ln
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 (39)

Pro triaxiální působení  F=1 je rovnice (62) zjednodušena na tvar: 
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Pak lze  konstantu  α získat  z  rovnice  (39)  (40)  pomocí  trojice  pp hlavní  napětí,  ep -číslo 

pórovitosti a  ηp=qp/pp -poměru deviátorového a hlavního napětí při dosažení vrcholu křivky 

q(ε1). Rovnice (39) je rovnocenná rovnici (37), postup se však zdá být jednodušší dle rovnice 

(22)  (RONDÓN,  H.  A. a  kol.  2007).  Tlak  p vstupuje  do  rovnice  (37),  (39)  zadáním 

pórovitostí ec, ed, vypočtených dle ec0, ed0 pomocí rovnice (60).

Pro účely této práce je parametr  α určen dle výsledků triaxiálních zkoušek a pomocí rovnic 

(53), (39), (40). Křivky deviátorového napětí  q a objemového přetvoření  εv v závislosti na 

osovém přetvoření ε1 jsou zobrazeny na obr 5-3 a obr. 5-4.

Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu jsou přehledně uspořádány do tabulky Tab. 5-6.

Test č. T3

[kPa]
e0 q

peak
p

peak
η

peak
Y

peak
e

peak
ε1 εv T1

[kPa]
ed ec re φ

peak
α

1 100 0.600 375 225 1.667 1.127 0.603 0.030 -0.015 475 0.515 0.897 0.229 43.903 0.081

2 200 0.600 700 433 1.615 1.109 0.602 0.040 -0.018 900 0.509 0.886 0.247 43.925 0.074

3 400 0.600 1300 833 1.560 1.090 0.592 0.040 -0.016 1700 0.502 0.873 0.243 44.259 0.061

střed 0.599 0.072

Tab. 5-6: Tabulka hodnot α zjištěných pro tři triaxiální křivky 

Jako výsledná hodnota α byla zvolena hodnota α = 0.07.

d) Konstanta 

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

ulehlém písku. Přičemž každému stavu hlavního napětí p odpovídá příslušné číslo pórovitosti 

e,  po přepočtení  dle  jednoduchého vztahu  ε1=e/(1+e) také  ε1  a tedy i  odpovídající  modul 

Es=∆T1/∆ε1, kde T1 je osové napětí ve směru deformace pro dané hlavní napětí a ε1 je osové 

logaritmické  přetvoření.  Indexy I  a  II odlišují  dva  stavy ulehlosti  a  konstantu  β lze  pak 

vypočítat ze vztahu:
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Pokud není měřen koeficient bočního tlaku, lze vztah  
1

3
0 T

T
K  , odhadnout pomocí Jákyho 

vztahu K0 = 1-sin p   (RONDÓN, H. A. a kol. 2007).

Pro určení parametru  β je možné využít poznatku Herleho (HERLE, I.  1997), který pomocí 

parametrických studií zjistil, že velikost parametru  β  má jen zanedbatelný vliv na výsledky 

výpočtu.  Proto  je  možné  uvažovat  β =1. Tento  poznatek  potvrzuje  i  ANARAKI (2008). 

Přesné určení parametru  β je možno provést pomocí rovnic (41), (42), (43) dle výsledků dvou 

edometrických zkoušek s počáteční pórovitosti maximální a minimální. 

Výše  uvedený  postup  popisuje  výpočet  hypoplastických  parametrů  písku  Fontainebleau, 

získané parametry jsou shrnuty v tabulce Tab. 5-7.

φc

[°]

hs

[MPa]

n

[-]

ed0

[-]

ec0

[-]

ei0

[-]

α

[-]

β

[-]
32 6500 0.34 0.54 0.94 1.13 0.07 1.0

Tab. 5-7: Parametry hypoplastického modelu písku Fontainebleau

5.4 Numerické modelování laboratorních zkoušek

Programový  systém Plaxis  8.2  umožňuje  řešit  dvourozměrné  geotechnické  úlohy  pomocí 

metody konečných prvků. K dispozici je řešení rovinných úloh a úloh osově symetrických. 
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Edometrickou a triaxiální zkoušku lze řešit jako úlohu rotačně symetrickou (schéma osově 

symetrické úlohy viz. Obr. 5-30). Jako výchozí elementy nabízí program k diskretizaci dané 

úlohy 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky, které byly použity pro následující úlohy.

Pro  ověření  správnosti  zvolených  parametrů  materiálového  modelu  písku,  v  kterém  byla 

provedena  série  zatěžovacích  zkoušek  mikropilot,  byly  provedeny  numerické  modely 

laboratorních zkoušek. Jedná se o model jedné edometrické a tří triaxiálních zkoušek pro tři 

komorové tlaky. Použit byl hypoplastický materiálový model (NUEBEL, K. - NIEMUNIS, A. 

2009) implementovaný do programu Plaxis 8.2 dle MAŠÍNA, D. a kol. (2009).

               
Obr. 5-30: Osově symetrická úloha (vlevo) (BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 2001)

Obr. 5-31: Schéma edometrické zkoušky (uprostřed) (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 5-32: Schéma triaxiální zkoušky (vpravo) (ANARAKI, K. E. 2008)

5.4.1 Numerický model edometrické zkoušky

Numerický model edometrické zkoušky byl  sestaven jako rotačně – symetrický model dle 

Obr.  5-33. Levá strana modelu je osa rotační  symetrie.  Na levé a pravé straně modelu je 

předepsaná nulová vodorovná deformace. Na spodní hraně modelu je pak předepsaná nulová 

svislá  deformace.  Průběh zkoušky byl  modelován po sobě jdoucími  zatěžovacími  stavy o 

intenzitě zatížení: σ1 = 4,5; 100; 200; 300; 500; 700 a 1000 kPa. Velikost modelu byla dána 

reálnými rozměry standardního edometru o průměru podstavy 70 mm a výšce 19 mm.
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Obr. 5-33: Rotačně–symetrický numerický model edometrické zkoušky

Na  Obr.  5-34 je znázorněn průběh výsledku numerického modelu  zkoušky v porovnání  s 

průběhem laboratorní zkoušky. Z uvedeného grafu je patrná velmi dobrá shoda výsledků.
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Obr. 5-34: Výsledek numerického modelu edometrické zkoušky v porovnání s laboratorní 
  zkouškou

5.4.2 Numerický model triaxiální zkoušky

Numerický model triaxiální zkoušky byl sestaven jako rotačně – symetrický model dle Obr.

5-35.  Levá  strana  modelu  je  osa  rotační  symetrie,  je  zde  předepsaná  nulová  vodorovná 

deformace. Nulová svislá deformace je pak předepsaná na spodní hraně modelu. Na pravé 

straně působí komorový tlak. 

Byly  analyzovány  výsledky  deformačního  chování  vzorku  písku  pro  tři  komorové  tlaky 

100, 200 a 300 kPa. Průběh zkoušky byl modelován nejprve zatěžovacím stavem, kdy působil 

pouze  komorový  tlak.  V  následujících  zatěžovacích  stavech  byly  předepsány  příslušné 
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deformace  horní  hrany  vzorku  písku.  Přičemž  se  zaznamenávala  silová  reakce,  kterou 

posunutí  vyvolalo.  Jednotlivé zatěžovací stavy byly zadány předepsaným posunutím:  0.75; 

1.0, 2.0, 3.0, až 8.0 mm. 

Velikost modelu byla dána reálnými rozměry standardního triaxiálního přístroje o průměru 

podstavy 38 mm a výšce 76 mm (dvojnásobek průměru).

Obr. 5-35: Rotačně – symetrický numerický model triaxiální zkoušky
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Na  je  znázorněn průběh výsledku numerického modelu  zkoušky v porovnání  s průběhem 

laboratorní zkoušky. Z uvedeného je patrná velmi dobrá shoda.
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Obr. 5-36: Výsledky numerického modelu triaxiální zkoušky pro tři komorové tlaky  
  v porovnání s laboratorními zkouškami

5.4.3 Závěr

Z  uvedeného  je  patrné,  že  hypoplastický  materiálový  model  vhodně  popisuje  chování 

analyzovaného písku, a že parametry modelu byly vhodně zvoleny. Pro ilustrování možností 

hypoplastického  modelu  jsou  uvedeny  grafické  výstupy  numerického  modelu  triaxiální 

zkoušky,  z kterých je vidět  vznik vodorovných deformací,  vytváření  plastických oblastí  a 

průběh čísla pórovitosti v Příloze B.
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6 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MIKROPILOT

6.1 Zatěžovací  zkoušky  mikropilot  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. Jeho cílem byla studie 

použití  mikropilot  a  analýza  jejich  chování  při  zatížení.  Jednalo  se  především o  analýzu 

skupin a sítí mikropilot, jejichž společné působení měl projekt podrobně prozkoumat. Projekt 

je členěn do následujících částí:

 Technika provádění mikropilot

 Analýza působení jednotlivých mikropilot

 Analýza působení skupiny mikropilot 

 Analýza působení mikropilot uspořádaných do sítě

 Odezva mikropilot na seismické zatížení

Tato disertační práce využívá poznatků uvedených v části „Analýza působení jednotlivých 

mikropilot“.

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. 6-37 a 

Obr.  6-38. Takto provedený písčitý  násyp zajišťoval,  že  pro studium působení  zatížených 

mikropilot byly:

 známé vlastnosti geologického prostředí, které byly zjištěny in-situ i v laboratoři, 

 umělým vytvořením násypu byla zajištěna jeho homogenita,

 bylo možné nainstalovat odpovídající monitoring násypu,

 po provedení zatěžovacích zkoušek bylo možné provést výkop a mikropiloty popsat.

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). 
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Charakteristika písčitého násypu (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008):

 Objemová hmotnost písku: 14,4 kN/m3  ≤ γd  ≤ 14,82  kN/m3

 Vlhkost: 7,9 % ≤ w ≤ 10,8 %

 Ulehlost: 0,53 ≤  ID  ≤  0,62

 Odpor hrotu: 0,9 MPa ≤ qd  ≤ 3,0 MPa

 Presiometrický modul: 2,2 MPa ≤ EM  ≤ 6,3 MPa

 Presiometrický mezní tlak: 0,25 MPa ≤ pl  ≤ 0,56 MPa

Obr. 6-37: Situace zatěžovací zkoušky (SCHLOSSER, F. - FRANK, R. 2008)
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Obr. 6-38: Schématický řez násypem s provedenou zatěžovací zkouškou (SCHLOSSER, F. - 
 FRANK, R. 2008)

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

 Typ Ischebeck: samozávrtné mikropiloty se ztracenou korunkou

Pro účely této práce budou analyzovány zatěžovací  zkoušky pouze typů mikropilot  běžně 

prováděných na území ČR, proto dále nebudou analyzovány beraněné mikropiloty Typu IV-

R-SOL.

Mikropiloty Typu II mají rozměry:

 Kotevní délka: L = 5.0 m

 Teoretický průměr: B1 = 100 mm

 Průměr provedený: B2 = 107 mm

 Výztužná trubka: Ø = 50.3/40.3 mm

Mikropiloty Typu Ischebeck mají rozměry:

 Kotevní délka: L = 5.0 m

 Teoretický průměr: B1 = 100 mm

 Průměr provedený: B2 = 115 mm
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 Výztužná trubka: Ø = 40/16 mm

Výsledky  uvažovaných  zatěžovacích  zkoušek  tlačených  mikropilot  jsou  přehledně 

uspořádány  v  tabulce  Tab.  6-8 a  grafu  na  Obr.  6-39.  Výsledky  uvažovaných  tahových 

zatěžovacích zkoušek mikropilot pak v grafu na Obr: 6-4.

Označení Druh zatížení Druh mikropiloty
 

Mezní únosnost (kN) Posun hlavy 
mikropiloty při 

mezní 
únosnosti

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. 6-8: Přehled výsledků zatěžovacích zkoušek osamělých mikropilot (SCHLOSSER, F. - 
 FRANK, R. 2008)
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Obr. 6-39: Výsledky provedených zatěžovacích zkoušek tlačených mikropilot (BONNET, G. 
a      kol. 1998)
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Obr. 6-40: Výsledky provedených zatěžovacích zkoušek tažených mikropilot (BONNET, G. a 
     kol. 1998)
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Obr. 6-41: Výsledek provedené zatěžovací zkoušky tlačené mikropiloty I1 a I2 (BONNET, G. 
a kol. 1998)

V případě zatěžovacích zkoušek v Saint Rémy projektu FOREVER byla ulehlost zjištěna po 

provedení násypu a její rozsah je v rozmezí 0,53 ≤  ID  ≤  0,62.

Po provedení zatěžovacích zkoušek byly mikropiloty odkopány a změřeny skutečné průměry 

mikropilot. Byly zjištěny následující velikosti průměrů:

 Typ II: 107 mm

 Ischebeck: 115 mm

6.2 Zatěžovací zkouška vzpěrné únosnosti
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Projekt  FOREVER  zahrnuje  ověření  vzpěrné  únosnosti  vrtaných  mikropilot  typu  II  ve 

zkušební nádobě průměru 6,4 m a výšce 10 m provedené RANIHARISONEM v roce 1987. 

Mikropiloty byly umístěny v písku Fontainebleau stejných vlastností jako při výše zmíněné 

zatěžovací zkoušce. Zkoušeny byly mikropiloty průměru 130 mm s ocelovou výztuží:

 Dywidag Ø 36 mm, délka mikropiloty 8 m.

 Trubní profil 90/71 mm, délka mikropiloty 8 m.

Zatěžovací zkouška mikropiloty z tyče Dywidag prokázala porušení vlivem vzpěrné pevnosti 

při dosažení zatížení 200 kN.

Zatěžovací  zkouška  mikropiloty  vyztužené  trubním  profilem  prokázala  porušení  vlivem 

vzpěrné pevnosti při dosažení zatížení 1000 kN.

Autor  uvádí,  že  při  ručním výpočtu dle Mandela bez uvažování  spolupůsobení  zálivky je 

výsledná únosnost pro tyč  Dywidag  340 kN  a 1690 kN pro trubní profil  90/71. Únosnost 

prokázaná zatěžovací zkouškou je tedy nižší než únosnost dle výpočtu. Dle autora je nesoulad 

zřejmě v odhadu reakce zeminy,  přestože byly provedeny presiometrické zkoušky v uměle 

zhotoveném násypu. 

6.3 Posouzení vzpěrné únosnosti mikropilot dle výpočtu

Následující  výpočet  popisuje  stanovení  vzpěrné  únosnosti  výsledků  zatěžovacích  zkoušek 

tlačených mikropilot.

Označení Druh mikropiloty
 

Mezní únosnost 
[kN]

Posun hlavy 
mikropiloty při 
mezní únosnosti

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

Tab. 6-9: Výsledky zatěžovacích zkoušek mikropilot zatížených tlakovou silou

Výpočet kritické síly Ncr vychází z grafů publikovaných v článku Véase a Soucheho (VÉASE, 

SOUCHE  1984).  Grafy  pro  určení  kritické  normálové  síly  Ncr jsou  sestrojené  pro 

bezrozměrné veličiny ω, m (FINE - GEO5): 
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kde:

lP - délka mikropiloty

EaIa  - ohybová tuhost výztužné trubky mikropiloty

ω - poměr volné délky mikropiloty l (od začátku kořene) a její délky v zemině
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Em     -  presiometrický modul zeminy 

αp     - lze zjistit dle tab. 6-3

Typ zeminy rašelina jíl, hlína usazeniny písky
písky a 
štěrky

 αp αp   Em/Plim αp   Em/Plim αp   Em/Plim αp   Em/Plim

Překonsolidované - 1 >16 2/3 >14 1/2 >12 1/3 >10
Normálně konsolidované 1 2/3 9-16 1/2 8-14 1/3 7-12 1/4 6-10
Alterované nebo 
přeměněné - 1/2 7-9 1/2 5-8 1-3 5-7 1|4 -
Tab. 6-10: Hodnoty součinitele typu zeminy αp (VÉASE, SOUCHE 1984)
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Obr. 6-42: Tabulka pro určení kritické síly pro zvolené okrajové podmínky (VÉASE,    

 SOUCHE 1984)

Výpočet vnitřní únosnosti mikropiloty typu II:

Ø 50/40 (vnější průměr 50 mm, vnitřní průměr 40 mm)

lP       - 5,0 m

EaIa  - 40 kNm2

ω     - 0

Em   -  4000 kPa (dle BONNET, G. a kol. 1998)
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Ncr . 0.0633 = 1.8

Ncr = 28.44 kN

Výpočet vnitřní únosnosti mikropiloty typu Ischebeck:

Ø 40/16 (vnější průměr 40 mm, vnitřní průměr 16 mm)

lP       - 5,0 m

EaIa  - 17 kNm2

ω     - 0

Em   -  4000 kPa (dle BONNET, G. a kol. 1998)
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Ncr . 0.149 = 2.5

Ncr = 16.8 kN
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Z výše uvedených výsledků vzpěrné únosnosti je zřejmé, že postup výpočtu podle metody 

Véase a Soucheho je velice konzervativní a bezpečný. Vypočítané malé únosnosti odpovídají 

okrajovým podmínkám při zatěžovací zkoušce, kde je volný konec mikropiloty.  Při návrhu 

mikropilot se počítá s tím, že mikropilota je spojena se základovou konstrukcí. Místo volného 

konce je zde pak kloub nebo vetknutí. Zatěžovací zkouška prokázala větší únosnost na vzpěr 

než ruční výpočet a tedy i vhodnost použité metody výpočtu dle Véase a Soucheho.

6.4 Stanovení návrhové únosnosti z provedených zatěžovacích zkoušek dle EC7

Stanovení návrhové únosnosti je proveden dle normy EN 1997-1: Navrhování geotechnických 

konstrukcí,  Část  1:  Obecná  pravidla  -  Eurokód  7  podle  postupu  uvedeného  v  literatuře 

MASOPUST, J. (2006).

6.4.1 Zatěžovací zkoušky mikropilot typu II

Následující  výpočet  popisuje  stanovení  návrhové  únosnosti  podle  výsledků  zatěžovacích 

zkoušek mikropilot typu II.

Označení zkoušené 

mikropiloty

Únosnost Qc

[kN]

Posun hlavy při 

mezní únosnosti 

[mm]

Plášťové tření qs

[kPa]

M3 106 5.90 52
M8 95 4.50 49
M9 88 4.00 45
M10 102 5.50 55

Průměr 97.75 4.98 50
Tab. 6-11: Výsledky čtyř zatěžovacích zkoušek mikropilot typu II zatížené tlakovou silou

 průměrná velikost (Rc,m)mean = (106 + 95 + 88 + 102) / 4 = 97.75 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)mean) / ζ1 = 97.75 / 1.1 = 88.86 kN

            ζ1 = 1.1 pro počet zkoušek n = 4 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 minimální velikost (Rc,m)min = 88 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)min) / ζ2 = 88 / 1.0 = 88 kN

             ζ2 = 1.0 pro počet zkoušek n = 4 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 rozhoduje menší z obou, tedy Rc,k = 88 kN

kombinace 1: A1 + M1 + R1:

            návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 88 / 1.15 = 76.52 kN
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            yt = 1.15 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty a celkový tlak a R1)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.35 × Q      

           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A1)

           Fc,d ≤ Rc,d

               1.35 Q ≤ 76.52 kN

           Q ≤ 56.68 kN 

kombinace 2: A2 + M1 + R4:

           návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 88 / 1.5 = 58.67 kN

           yt = 1.5 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty, celkový tlak a R4)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.0 × Q

           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A2)

           Fc,d ≤ Rc,d

           Q ≤   58.67 kN  

Výsledná únosnost  Rc,d je pro obě kombinace odlišná, ale maximální povolené zatížení  Q je 

téměř  stejné.  Předchozí  výpočet  stanovuje  maximální  přípustnou  velikost  stálého  zatížení 

Q = 56.68 kN.

6.4.2 Zatěžovací zkouška mikropilot typu Ischebeck

Následující  výpočet  popisuje  stanovení  návrhové  únosnosti  podle  výsledků  tlakových 

zatěžovacích zkoušek mikropilot typu Ischebeck.
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Označení 

zkoušené 

mikropiloty

Výztuž 

mikropiloty

Vnitřní 

únosnost 

výztuže dle 

výrobce [kN]

Únosnost 

Qc

[kN]

Posun hlavy 

při mezní 

únosnosti 

[mm]

Plášťové 

tření qs

[kPa]

I1 40/16 465 137 7.0 73
I2 40/16 465 140 8.1 74

Průměr 138 7.55 73.5
Tab. 6-12: Výsledky dvou zatěžovacích zkoušek mikropilot typu Ischebeck zatížené tlakem

 průměrná velikost (Rc,m)mean = (137 + 140) / 2 = 138 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)mean) / ζ1 = 138 / 1.3 = 106.15 kN

            ζ1 = 1.3 pro počet zkoušek n = 2 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 minimální velikost (Rc,m)min = 137 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)min) / ζ2 = 137 / 1.2 = 114.2 kN

             ζ2 = 1.2 pro počet zkoušek n = 2 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 rozhoduje menší z obou, tedy Rc,k = 106.15 kN

kombinace 1: A1 + M1 + R1:

            návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 106.15 / 1.15 = 92.3 kN

            yt = 1.15 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty a celkový tlak a R1)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.35 × Q      

           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A1)

           Fc,d ≤ Rc,d

               1.35 Q ≤ 92.3 kN

           Q ≤ 68.37 kN     

kombinace 2: A2 + M1 + R4:

           návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 106.15 / 1.5 = 70.77 kN

           yt = 1.5 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty, celkový tlak a R4)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.0 × Q
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           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A2)

           Fc,d ≤ Rc,d

           Q     ≤     70.77 kN  

Výsledná únosnost  Rc,d je pro obě kombinace odlišná ale maximální povolené zatížení  Q je 

téměř  stejné.  Předchozí  výpočet  stanovuje  maximální  přípustnou  velikost  stálého  zatížení 

Q = 68.37 kN.

Následující  výpočet  popisuje  stanovení  návrhové  únosnosti  podle  výsledků  tahových 

zatěžovacích zkoušek mikropilot typu Ischebeck.

Označení 

zkoušené 

mikropiloty

Výztuž 

mikropiloty

Vnitřní 

únosnost 

výztuže dle 

výrobce [kN]

Únosnost 

Qc

[kN]

Posun hlavy při 

mezní únosnosti 

[mm]

Plášťové 

tření qs

[kPa]

I3 40/16 465 123 8.1 75
I4 40/16 465 139 10 72

Průměr 131 9.05 73.5
Tab. 6-13: Výsledky dvou zatěžovacích zkoušek mikropilot typu Ischebeck zatížené tahem

 průměrná velikost (Rc,m)mean = (123 + 139) / 2 = 131 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)mean) / ζ1 = 131 / 1.3 = 100.77 kN

            ζ1 = 1.3 pro počet zkoušek n = 2 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 minimální velikost (Rc,m)min = 123 kN

 charakteristická velikost Rc,k = ((Rc,m)min) / ζ2 = 123 / 1.2 = 102.5 kN

             ζ2 = 1.2 pro počet zkoušek n = 2 (dle Tab. A.9 EN 1997-1)

 rozhoduje menší z obou, tedy Rc,k = 100.77 kN

kombinace 1: A1 + M1 + R1:

            návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 100.77 / 1.25 = 80.62 kN

            yt = 1.25 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty, plášť v tahu a R1)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.35 × Q      
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           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A1)

           Fc,d ≤ Rc,d

               1.35 Q ≤ 80.62 kN

           Q ≤ 59.71 kN 

kombinace 2: A2 + M1 + R4:

           návrhový odpor Rc,d = Rc,k / yt = 100.77 / 1.6 = 63.00 kN

           yt = 1.6 (dle Tab. A.7 EN 1997-1 pro vrtané piloty, plášť v tahu a R4)

Zatížení: předpoklad že veškeré zatížení tvoří zatížení stálé.

           Q = QG 

           Fc,d = 1.0 × Q

           (dle Tab. A3 EN 1997-1 pro zatížení stálé s nepříznivým účinkem pro A2)

           Fc,d ≤ Rc,d

           Q ≤   63.00 kN  

Posouzení vnější únosnosti - vytrhnutí kužele zeminy:

Obr. 6-43: Klín vytržené zeminy samostatně působící tahové mikropiloty

Pro posouzení vnější únosnosti mikropiloty je posuzován stav, kdy při tahovém zatížení je 

vytrhnut klín zeminy o vrcholovém úhlu rovným úhlu vnitřního tření.







 6.158.0
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Výsledná únosnost Rc,d je pro obě kombinace odlišná, maximální povolené zatížení Q je mírně 

odlišné. Předchozí výpočet stanovuje maximální přípustnou velikost stálého zatížení      Q = 

59.71 kN. 
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7 NUMERICKÝ MODEL STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH 

ZKOUŠEK MIKROPILOT 

7.1 Úvod

Pro  numerický  model  zatěžovacích  zkoušek  byl  použit  program  Plaxis  8.2  založený  na 

metodě konečných prvků. Výpočetní metodika programového systému PLAXIS 8.2 vychází z 

metody  konečných  prvků.  Metoda  konečných  prvků  je  metoda  variační,  která  uvažuje 

nahrazení  souvislého  pevného  tělesa  konečným  počtem  prvků,  které  jsou  mezi  sebou 

navzájem spojeny uzlovými body. Na každém z těchto konečných prvků nahrazujeme přesné 

řešení posunu, jemuž příslušející napětí splňuje diferenciální podmínky rovnováhy, vhodnou 

náhradní  funkcí.  Vlastní  tvar  náhradní  funkce  závisí  na  druhu  konečného  prvku  a  počtu 

uzlových  bodů,  jež  příslušnému  prvku  náleží.  Náhradní  funkce  určuje  jednoznačně  stav 

deformace  uvnitř  každého  konečného  elementu  pomocí  deformace  uzlů  tohoto  elementu. 

Deformace uzlů jsou pak základními neznámými úlohy a spolu s původními deformacemi a 

vlastnostmi materiálu na základě vybraného materiálového stavu charakterizují stav napětí jak 

uvnitř elementu,  tak i na jeho okrajích. Výsledkem vztahu mezi  složkami posunutí  uzlů a 

mezi  silami,  které  vyvolávají  ve všech uzlech elementu je pak matice tuhosti,  jejíž každý 

řádek je vytvořen koeficienty rovnic, které určují rovnováhu sil  od napětí  v prvku, a to v 

jednotlivých konečných bodech ve směru souřadnic. Celá úloha je tak redukována na řešení 

soustavy  lineárních  rovnic,  kde  tato  soustava  se  stává  regulární  zadáním  příslušných 

okrajových podmínek (silových, nebo geometrických).

Pro úspěšně řešení geotechnické úlohy numerickou metodou je základem vhodná idealizace 

řešení. Pro geometrickou idealizaci řešené úlohy – modelu zatěžovací zkoušky samostatně 

působící mikropiloty, bude s výhodou využita osová symetrie. Osa symetrie v tomto případě 

leží v ose zatěžované mikropiloty. 

Obr. 7-44: Osově symetrické geotechnické úlohy (BRINKGREVE, J. - VERMEER, A. 2001)
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Pro idealizaci materiálového prostředí, charakteristického nelineárním přetvářením je nutné 

věnovat  zvláštní  pozornost  použitému  materiálovému  modelu.  Je  nutno  dbát  na  to,  aby 

použitý  materiál  popisoval  skutečné  chování  materiálu.  Pokud  je  použit  jednodušší 

materiálový model, což je v geotechnické praxi často nezbytné, pak je nutné brát v potaz, jaká 

omezení z toho pro danou geotechnickou úlohu vyplývá. 

U modelu zatížené mikropiloty je důležité správně vystihnout chování na rozhraní pilota × 

zemina. Pro modelování tohoto rozhraní se někdy používá přechodových prvků, které mají 

nulovou tloušťku, ale mají definovány deformační vlastnosti pro působení v rovině prvku a ve 

směru kolmém. V této práci nebyl výše zmíněný přístup aplikován. Pro modelování rozhraní 

bylo použito prvků malých rozměrů, které mají materiálové vlastnosti horninového prostředí 

obklopujícího pilotu. Bylo nutné provést výrazné zjemnění sítě v této oblasti, protože velikost 

elementů na kontaktu podstatně ovlivňuje výsledky výpočtu. 

7.2 Vytvoření numerického modelu

7.2.1 Geostatická napjatost a ulehlost zeminy

Geostatická napjatost je určena velikostí svislého napětí a poměrem vodorovného a svislého 

napětí  k0=σ1/σ3. U materiálů větších pevností, jako například beton nebo ocel, je součinitel 

bočního tlaku  k0 ve výpočetních  systémech  určen pomocí  součinitele  příčné  roztažnosti  ν 

podle vzorce:






10k (47)

Přičemž ν ≤ 0,5. Z toho vyplývá, že k0 ≤ 1. Tento postup je použit v programovém systému 

Ansys, který autor použil pro zpracování teze disertační práce. Toto stanovení bočního tlaku 

není příliš vhodné pro geotechnické materiály,  kde součinitel  bočního tlaku je v některých 

případech větší než jedna k0 > 1. RACKWITZ, F. 2003 uvádí postup, pomocí kterého pro 2D 

rotačně - symetrický model v programu Ansys lze modelovat velikost horizontálního napětí 

3, které je větší než napětí svislé  1.  Tato metoda spočívá v tom, že při výpočtu primární 

napjatosti je zadán modul pružnosti E a součinitel příčné roztažnosti  = 0. Na svislém okraji 

modelu je pak předepsána taková vodorovná deformace, aby byl vyvozen příslušný poměr 

vodorovného  3 a svislého napětí  1  k0=3/1, který může být libovolně velký. Při použití 

hypoplastického materiálového modelu pak v dalším výpočetním kroku parametry  E a   již 

nevyužívá, řídí se hypoplastickým materiálovým modelem.  RACKWITZ, F. 2003 dále uvádí, 
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že tento postup nelze použít pro jím vytvořený 3D model, který s využitím symetrie popisuje 

pouze 1/2 kvadrantu.   

Pro nesoudržné materiály je výstižnější použití Jákyho vztahu  k0  = 1-sinφ. Tento přístup je 

aplikován v programu Plaxis  8.2,  kde lze součinitel  bočního tlaku přímo zadat.  Proto pro 

účely této disertační práce byl použit program Plaxis 8.2.

7.2.2 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 uvedenými 

v literatuře (FRANK, R. - DE GENNARO, V. 2002). Použité hodnoty jsou uvedeny v tab. 7-

1. 

materiál objemová 

tíha

[kN/m3]

modul 

pružnosti

[MPa]

poissonovo 

číslo

soudržnost

[kPa]

úhel vnitřního 

tření

[°]

úhel 

dilatance

[°]
písek 15.78 15 0.33 0 32 12

Tab.  7-14: Parametry Mohr–Coulombového modelu písku Fontainebleau (ESTEPHAN, R.  
  2003)

Dále byl použit hypoplastický materiálový model ve formulaci dle VON WOLFERSDORFA 

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).  Tyto  parametry  byly  v  kapitole  5.4. 

ověřené simulací edometrické a triaxiální zkoušky numerickým modelem. Použité hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 7-2.

φc

[°]

hs

[MPa]

n

[-]

ed0

[-]

ec0

[-]

ei0

[-]

α

[-]

β

[-]
32 6500 0.34 0.54 0.94 1.13 0.07 1.0

Tab. 7-15: Parametry hypoplastického modelu písku Fontainebleau

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). Použité hodnoty jsou pro jednotlivé typy mikropilot uvedeny v tab. 7-3 a 

tab. 7-4.
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γ

[kN/m3]

E 

[MPa]

ν

[-]
30 16300 0.2

Tab. 7-16: Parametry lineárně-pružného modelu mikropiloty Typu II

γ

[kN/m3]

E 

[MPa]

ν

[-]
30 15800 0.2

Tab. 7-17: Parametry lineárně-pružného modelu mikropiloty Ischebeck

7.2.3 Rozměry modelu a použité prvky

Pro výpočet  byl  použit  pouze 2D model  s  využití  rotační  symetrie.  Při  použití  programu 

Plaxis 3D Tunnel, který umožňuje vytvořit 3D model řešené úlohy, po splnění požadované 

hustoty sítě nebylo možné provést výpočet z důvodu omezení operační paměti použitého 32 

bitového operačního systému.  

Jako výchozí elementy nabízí program k diskretizaci dané úlohy 15-ti uzlové trojúhelníkové 

prvky, které byly použity pro následující úlohy. 

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 neovlivňovali 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. 7-2. 

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 
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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.  Detail 

diskretizace modelu v oblasti hlavy mikropiloty je zobrazen na obr. 7-4. 

7.3 Kalibrace numerického modelu dle výsledků zatěžovací zkoušky

7.3.1 Úvod

V této části  bude proveden postup kalibrace numerického modelu statických zatěžovacích 

zkoušek mikropilot v Saint Rémy projektu FOREVER, které byly popsány v kapitole 6. Pro 

účely  této  práce  byly  vybrány  výsledky  zkoušek  mikropilot  Typu  II  -  neinjektované 

mikropiloty zatížené tlakem a mikropilot typu Ischebeck, které byly podrobeny jak tlakové 

tak tahové zkoušce. Přehled zatěžovacích zkoušek a jejich výsledků je zřejmý z tab. 7-5. 

Teoretický průměr mikropilot dle zadání projektu byl 100 mm, skutečný průměr mikropilot 

byl určen dle měření při odkopání mikropilot po skončení zatěžovacích zkoušek a činil:

 mikropiloty Typu II:         107 mm

 mikropiloty Ischebeck:      115 mm

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. 

Označení Druh zatížení Druh mikropiloty
 

Mezní únosnost (kN) Posun hlavy 
mikropiloty při 
mezní únosnosti

M1 Tlak II 98 3.8
M2 II 72 1.6
M3 II 98 5.9
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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. 7-18: Přehled výsledků zatěžovacích zkoušek osamělých mikropilot (SCHLOSSER, F. - 

 FRANK, R. 2008)

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. Postup je zřejmý z obr. 

7-5, kde je znázorněno rozdělení výpočtu do tří kroků. Přičemž třetí krok - zatížení může být 

rozdělen na libovolně velké přírůstky zatížení. 

         
Obr. 7-45: Rozměry numerického modelu zatěžovací zkoušky tlačené mikropiloty (vlevo)

Obr. 7-46: Vytvořená síť konečných prvků modelu mikropiloty (vpravo)
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Obr. 7-47: Detail sítě MKP v místě hlavy mikropiloty

    
Obr. 7-48: Postup výpočtu numerického modelu mikropiloty v jednotlivých krocích
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7.3.2 Kalibrace zatěžovacích zkoušek mikropilot Typu II

Pro  kalibraci mikropilot Typu II namáhaných tlakem byly provedeny výpočty s použitím 

hypoplastického a Mohr-Coulombového materiálového modelu. 

Pro výpočet byly použity materiálové parametry uvedené v Tab. 7-1 až 7-4. 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

- k0  = 1.0

- k0  = 1.25

Hypoplastický materiálový model:

Deformace hlavy mikropiloty při numerickém výpočtu s uvažováním k0=0.5  pro zatížení 

tlakovou silou N=86 kN je posun 3,7 mm oproti naměřenému 4,7 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím hypoplastického modelu jsou zřejmé z obr. 7-6.

Při uvažování hodnoty k0=1.0  již numerický model výrazně nadhodnocuje únosnost 

mikropiloty, proto již nebyl dále proveden výpočet pro k0=1.25. 

Pro mikropiloty Typu II namáhané tlakovou silou je při použití hypoplastického modelu 

optimální hodnota velikosti k0 = 0.5.
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Obr. 7-49: Kalibrace modelu mikropilot Typu II - hypoplastický model 
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Materiálový model Mohr-Coulomb:

Deformace hlavy mikropiloty při numerickém výpočtu s uvažováním k0=0.5  pro zatížení 

tlakovou silou N=86 kN je posun 5.91 mm oproti naměřenému 4,7 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím Mohr-Coulombového modelu jsou zřejmé z Obr. 7-7.

Při uvažování hodnoty k0=1.0  již numerický model nadhodnocuje únosnost mikropiloty, 

proto již nebyl dále proveden výpočet pro k0=1.25.  

Pro mikropiloty Typu II namáhané tlakovou silou je při použití Mohr-Coulombového modelu 

optimální hodnota velikosti k0 = 0.5.
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Obr. 7-50: Kalibrace modelu mikropilot Typu II - Mohr-Coulombův model
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7.3.3 Kalibrace zatěžovacích zkoušek mikropilot Ischebeck

Pro  kalibraci mikropilot typu Ischebeck namáhaných tlakem a tahem byly provedeny výpočty 

s použitím hypoplastického a Mohr-Coulombového materiálového modelu. 

Pro výpočet byly použity materiálové parametry uvedené v Tab. 7-1 až 7-4. 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

- k0  = 1.0

- k0  = 1.25

Hypoplastický materiálový model-tažené mikropiloty:

Při výpočtu s uvažováním k0=0.5 pro tahovou sílu N=131 kN neproběhl výpočet do konce, 

únosnost je tedy nižší než síla N=131 kN .

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.0 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=131 kN  posun 10.2 mm oproti naměřenému 9.0 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.25 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=131 kN  posun 7 mm oproti naměřenému 9.0 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím hypoplastického modelu jsou zřejmé z Obr. 7-8.

Pro mikropiloty Typu Ischebeck namáhané tahovou silou je při použití hypoplastického 

modelu optimální hodnota velikosti k0 = 1.0.
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Obr. 7-51: Kalibrace modelu tažených mikropilot typu Ischebeck - hypoplastický model
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Hypoplastický materiálový model-tlačené mikropiloty:

Při výpočtu s uvažováním k0=0.5 pro tlakovou sílu N=138 kN neproběhl výpočet do konce, 

únosnost je tedy nižší než síla N=138 kN .

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.0 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tlakovou silou N=138 kN  posun 7.2 mm oproti naměřenému 7.5 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.25 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=138 kN  posun 3.8 mm oproti naměřenému 7.5 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím hypoplastického modelu jsou zřejmé z obr. 7-9.

Pro mikropiloty Typu Ischebeck namáhané tlakovou silou je při použití hypoplastického 

modelu optimální hodnota velikosti k0 = 1.0.
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Obr. 7-52: Kalibrace modelu tlačených mikropilot typu Ischebeck - hypoplastický model
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Materiálový model Mohr-Coulomb-tažené mikropiloty:

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=0.5 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=131 kN  posun 14.2 mm oproti naměřenému 9.0 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.0 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=131 kN  posun 7.93 mm oproti naměřenému 9.0 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.25 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tahovou silou N=131 kN  posun 6.50 mm oproti naměřenému 9.0 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím Mohr-Coulombového modelu jsou zřejmé z obr. 7-10.

Pro mikropiloty Typu Ischebeck namáhané tahovou silou je při použití Mohr-Coulombového 

modelu optimální hodnota velikosti k0 = 1.0.

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tah [kN]

Zv
ed

án
í [

m
m

]. I3
I4
MKP-k0=0.5
MKP-k0=1.0
MKP-k0=1.25

Obr. 7-53: Kalibrace modelu tažených mikropilot typu Ischebeck - Mohr-Coulombův model
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Materiálový model Mohr-Coulomb-tlačené mikropiloty:

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=0.5 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tlakovou silou N=138 kN  posun 13.0 mm oproti naměřenému 7.50 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.0 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tlakovou silou N=138 kN  posun 8.05 mm oproti naměřenému 7.50 mm.  

Při numerickém výpočtu s uvažováním k0=1.25 je deformace hlavy mikropiloty při zatížení 

tlakovou silou N=138 kN  posun 6.20 mm oproti naměřenému 7.50 mm.  

Výsledky únosnosti zjištěné s použitím Mohr-Coulombového modelu jsou zřejmé z Obr. 7-11

Pro mikropiloty Typu Ischebeck namáhané tlakovou silou je při použití Mohr-Coulombového 

modelu optimální hodnota velikosti k0 = 1.0.
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Obr. 7-54: Kalibrace modelu tlačených mikropilot typu Ischebeck - Mohr-Coulombův model
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7.3.4 Shrnutí postupu kalibrace

Výše uvedené výsledky kalibrace numerických modelů zatěžovacích zkoušek mikropilot 

Typu II a Ischebeck lze shrnout v následující závěry:

- Instalace mikropilot typu II nikterak 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 dle Jákyho vztahu k0=(1-sin). 

Tyto poznatky odpovídají hrubým 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.

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). 

Dle poznatků z literatury, např. (RACKWITZ, F. 2003)  uvádí, že při instalaci tahových 

GEWI pilot s injekčním tlakem 8.5 až 15 barů bylo pro kalibraci numerického modelu nutno 

uvažovat k0=2,5. Zatímco pro vibrované tahové piloty z ocelových HEB profilů instalované s 

injekčním tlakem o velikosti cca 1.5 baru bylo nutné uvažovat  k0=1,0.

          
Obr. 7-55: Deformace tahové mikropiloty – hypoplastický model (vlevo, uprostřed)

Obr. 7-56: Průběh čísla pórovitosti tažené mikropiloty (vpravo)
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Obr. 7-57: Deformace tlačené mikropiloty – hypoplastický model (vlevo, uprostřed)

Obr. 7-58: Průběh čísla pórovitosti tlačené mikropiloty (vpravo)
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8 PARAMETRICKÉ STUDIE

V geotechnické praxi se často setkáváme se situací, kdy je nutno vyřešit danou úlohu s malou 

znalostí o geologickém materiálu.  Často je 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  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 penetračního zařízení, které má na konci tyče 

kovový kužel, který se do zemin zahloubí staticky nebo dynamicky. 

U dynamické penetrační zkoušky se na konec tyče nechá dopadat břemeno tíhy G z výšky h a 

je zaznamenán počet úderů potřebných k dosažení dané délky vniku kuželového hrotu.  
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U statické penetrační zkoušky se ocelový hrot zatlačí do zeminy stálou rychlostí a měří se 

síla, kterou je k tomu nutné vyvinout. Pro stanovení ulehlosti zemin je výhodnější statická 

penetrační zkouška, která lépe popisuje stav zeminy. Pro určení pevnostních parametrů zemin 

dle výsledků penetračních zkoušek jsou uvedeny některé vztahy v literatuře TURČEK, P. - 

HULLA,  J.  a  kol.  (2005)  nebo  CUDMANI,  R.  (1996),  který  udává  vztah  pro  odvození 

relativní ulehlosti ID z výsledků statické penetrace qc dle normy DIN 4094:

73,0
33,0

10



DI

cq   (48)

Pro qc v rozsahu 3 MPa ≤ qc ≤ 30 MPa.

Tato rovnice platí pro písky s číslem nestejnozrnitosti Cu ≤ 3 nad hladinou podzemní vody bez 

ohledu na stav primární napjatosti (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
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8.1 Parametrické studie parametrů hypoplastického modelu edometrické a 

triaxiální zkoušky (ANARAKI, K. E. 2008)

Vliv  změny  pevnostních  parametrů  hypoplastického  modelu  na  výsledky  edometrické  a 

triaxiální zkoušky uvádí  řada autorů a jejich průběh je podobný. V obr. 8-1 až 8-16 je uveden 

příklad parametrické studie laboratorních zkoušek pro baskarpský písek s variací parametrů 

dle tab. 8-1 převzatý z literatury (ANARAKI, K. E. 2008).

φc

[°]

hs

[MPa]

n

[-]

ed0

[-]

ec0

[-]

ei0

[-]

α

[-]

β

[-]
Základ 31 4000 0.42 0.55 0.93 1.08 0.12 0.96
+ 20 % 37 4800 0.50 0.66 1.12 1.30 0.14 1.15
+ 10 % 34 4400 0.46 0.61 1.02 1.19 0.13 1.06
- 10 % 28 3600 0.38 0.50 0.84 0.97 0.11 0.86
- 20 % 25 3200 0.34 0.44 0.74 0.86 0.10 0.77

Tab. 8-19 Parametry baskarpského písku - REF. a jeho změněné parametry o 10 a 20 %.     

Edometrická zkouška (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-59: Vliv změny φc na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)
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Obr. 8-60: Vliv změny hs na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-61: Vliv změny n na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-62: Vliv změny ed0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-63: Vliv změny ec0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
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vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-64: Vliv změny ei0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-65: Vliv změny α na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky
vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)

  
Obr. 8-66: Vliv změny β na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky

vlevo: nakypřený vzorek, vpravo:ulehlý vzorek (ANARAKI, K. E. 2008)
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8.1.1 Triaxiální zkouška (ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-67: Vliv změny φc na výsledek numerického modelu triaxiální zkoušky (ANARAKI, 
K. E. 2008)

Obr. 8-68: Vliv změny hs na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky 
(ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-69: Vliv změny n na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky (ANARAKI, 
K. E. 2008)

Obr. 8-70: Vliv změny ed0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky 
(ANARAKI, K. E. 2008)
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Obr. 8-71: Vliv změny ec0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky 
(ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-72: Vliv změny ei0 na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky 
(ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-73: Vliv změny α na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky 
(ANARAKI, K. E. 2008)

Obr. 8-74: Vliv změny β na výsledek numerického modelu edometrické zkoušky (ANARAKI, 
K. E. 2008)
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8.2 Vliv změny parametrů hypoplastického modelu na únosnost tlačené mikropiloty

V této kapitole bude provedena parametrická studie parametrů hypoplastického materiálového 

modelu  na  příkladu  numerického  modelu  zatěžovacích  zkoušek projektu  FOREVER.  Pro 

účely této studie byl  vybrán  numerický model  zatěžovacích  zkoušek tlačených mikropilot 

typu  Ischebeck.  Zatěžovací  zkoušky mikropilot  I1 a  I2 typu  Ischebeck jsou znázorněny v 

přílohách obr. 8-60 až obr. 8-61, jejich únosnost zjištěná zatěžovacími zkouškami byla 137 

kN (I1) respektive 140 kN (I2). Průměr mikropilot změřený při odkopání byl v průměru 115 

mm.  Použité  parametry  hypoplastického  modelu  písku  zatěžovací  zkoušky  včetně  jejich 

změněných hodnot  20 % jsou zřejmé z tab. 8-2.

φc

[°]

hs

[MPa]

n

[-]

ed0

[-]

ec0

[-]

ei0

[-]

α

[-]

β

[-]
Základ 32 6500 0.34 0.54 0.94 1.13 0.07 1.0
+ 20 % 38.4 7800 0.408 0.648 1.128 1.356 0.084 1.2
- 20 % 26.7 5416.7 0.283 0.450 0.783 0.942 0.0583 0.833

Tab. 8-20: Parametry hypoplastického modelu písku Fontainebleau změněné o  20 %

V následujících grafech na obr. 8-17 až 8-23 je zobrazen vlivy změn jednotlivých parametrů 

na deformační chování mikropiloty. Z průběhů je zřejmé, že při snížení hodnoty parametru o 

20% se snižuje únosnost, při zvýšení o 20% se únosnost zvyšuje. U některých parametrů je 

změna  výrazná  a  u  jiných  zanedbatelná.  Největší  vliv  na  změnu  únosnosti  se  u  tohoto 

modelového  příkladu  projeví  změnou  parametru  úhlu  vnitřního  tření   a  parametru  n. 

Výrazný  je  i  vliv  změny  maximálního  a  minimálního  čísla  pórovitosti  ec0,  kde  změna 

významně ovlivní deformační chování a únosnost. Tento poznatek je v souladu s tvrzením, že 

stav ulehlosti ovlivňuje výpočet a stanovení únosnosti by mělo zohledňovat ulehlost zeminy. 

Naproti  tomu  vliv  změny  velikosti  parametrů   a  hs je  téměř  zanedbatelný.  Jelikož  jsou 

parametry ec0 a ei0 na sobě závislé, byly posuzovány společně. 
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Obr. 8-75: Vliv změny parametru α na deformační chování mikropiloty
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Obr. 8-76: Vliv změny parametru  na výslednou únosnost mikropiloty
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Obr. 8-77: Vliv změny parametru ec0 a ei0 na výslednou únosnost mikropiloty
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Obr. 8-78: Vliv změny parametru ed0 na výslednou únosnost mikropiloty
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Obr. 8-79: Vliv změny parametru  na výslednou únosnost mikropiloty
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Obr. 8-80: Vliv změny parametru hs na výslednou únosnost mikropiloty
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Obr. 8-81: Vliv změny parametru n na výslednou únosnost mikropiloty

8.3 Vliv změny tuhosti mikropiloty na únosnost tlačené mikropiloty

Deformační chování mikropiloty ovlivňuje také tuhost mikropiloty. V této disertační práci je 

materiál mikropiloty modelován jako lineárně - pružný. Přičemž mikropilota je modelována 

jako spřažený průřez vytvořený ocelovou výztuží a cementovou zálivkou. Tuhost mikropiloty 

je  pak  v  programu  Plaxis  určena  ekvivalentním  modulem  pružnosti  pro  spřažený  průřez 

(kompozit  ocel  a  cementová  zálivka).  Pro  analýzu  vlivu  změny  tuhosti  na  výsledné 

deformační  chování  mikropiloty  bude  použit  modul  pružnosti  o  20% vyšší  a  20% nižší. 

Použité hodnoty jsou uvedeny v tab. 8-3:

E

[MPa]
Základ 15800
+ 20 % 18962
- 20 % 13168

Tab. 8-21: Parametry modulu pružnosti mikropiloty E změněné o  20 %

98



-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tlak [kN]

Se
dá

ní
  [

m
m

]. I1
I2
E=15800 MPa
E=18962 MPa
E=13168 MPa

Obr. 8-82: Vliv změny modulu pružnosti mikropiloty E na výsledné deformační chování 

mikropiloty

Deformační chování mikropiloty je znázorněné na obr. 8-24. Z uvedeného grafu je patrné, že 

při  vyšší  tuhosti  mikropiloty  lze  očekávat  menší  deformace  hlavy  mikropiloty  než  u 

mikropiloty s menší tuhostí.

8.4 Vliv  změny  parametrů  Mohr-Coulombova  modelu  na  únosnost  tlačené 

mikropiloty

φ

[°]

E

[MPa]



[-]
Základ 32 15 12
+ 20 % 38.4 18 14.4
- 20 % 26.7 12.5 10

Tab. 8-22: Parametry Mohr-Coulombového modelu písku Fontainebleau změněné o  20 %
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Obr. 8-83: Vliv změny úhlu vnitřního tření  na výsledné deformační chování mikropiloty
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Obr. 8-84: Vliv změny modulu pružnosti zeminy E na výsledné deformační chování 

mikropiloty
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Obr. 8-85: Vliv změny úhlu dilatance ψ na výsledné deformační chování mikropiloty

Z  průběhů  deformačního  chování  mikropiloty  je  zřejmé,  že  snížení  velikostí  třech 

vyšetřovaných parametrů  E,   a ψ má za následek snížení únosnosti mikropiloty.  Naopak 

zvětšením těchto parametrů se únosnost zvyšuje.
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9 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

9.1 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, ze zatěžovacích zkoušek v uměle vytvořeném 

zhutněném  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  jak  tlakové  tak  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  pomocí  vložení 

dynamické  knihovny.  Program  Plaxis  je  přizpůsoben  modelování  geotechnických  úloh  a 

obsahuje možnost zadání libovolné velikosti  součinitele bočního tlaku k0, což je nutné při 

provádění geotechnických výpočtů. Tento program 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), které předurčovaly velikost konečných prvků. 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. 
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Při použití hypoplastického materiálového modelu lze určit všechny materiálové parametry 

dle výsledků laboratorních zkoušek. Při dostatečné znalosti vlastností geologického prostředí 

pak největší  nejistota při  kalibraci  modelu zatěžovací  zkoušky zůstává v oblasti  stanovení 

vlivu instalace  mikropiloty na výslednou únosnost.  Toto je oblast,  která  není zatím úplně 

vyřešena a je zde mnoho nezodpovězených otázek. Vliv instalace mikropiloty je pak 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  určení  materiálových parametrů  Mohr-Coulombového modelu vzniká více neznámých, 

které  ovlivňují  výslednou únosnost.  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 k zjištěným 

hodnotám jiných autorů, které uvádí literatura např. (FRANK, R. - DE GENNARO, V. 2002) 

a  přibližnému  postupu  stanovení  dle  BRINKGREVE,  J.  -  VERMEER,  A.  (2001). Pro 

kalibraci  Mohr-Coulombového modelu tak zůstává největší  nejistota  při stanovení  modulu 

pružnosti dle presiometrické zkoušky.

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 
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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 vytvořeny 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), každý pro jiný součinitel 

bočního tlaku. 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.

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. 

9.2 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.
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9.3 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 

FOREVER research program,  from loading tests  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) and micropiles Ischebeck, 

subjected to compression and tension loads, 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 added to the program 

directory. The program Plaxis is a finite element program for geotechnical applications and 

enables the input of any possible earth pressure k0. This program is characterised by a mesh of 

finite  elements,  whose  dimensions  can  not  be  pre-set,  but  the  program enables  a  mesh-

refinements. As no interface elements have been used at the interface between the micropile x 

soil, it was necessary to create a mesh of finite elements of required dimension, in order to 

limit the influence of the finite elements on the results. This was ensured by a creation of a 

great number of discretized areas (cluster of elements), which influenced the diameter of the 

finite  elements.  The axial  symmetrical  2D model  was used for  the numerical  calculation. 

Attempts with Plaxis 3D Tunnel with a required mesh-refinement were accomplished, they 

failed because of a lack of available computer performance.

The hypoplastic material model enables to describe realistically all the material parameters by 

the numerical simulation of the conducted load tests. If the initial soil conditions are known, 

the greatest considerations by the calibration of the material model of the load test, concern 

the  estimation  of  the  influence  of  the  micropile  installation  on the  results  of  the  bearing 
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capacity.  This  is  a  field  of  many  unsolved  questions.  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  definition  of  the  Mohr-Coulomb  material  model  parameters  arise  a  number  of 

uncertainties, which influence the final results of the bearing capacity. The numerical model 

of  the  load  test  uses  the  acquired  Earth  pressure  at  rest  k0 influenced  by  the  micropile 

installation. 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  equals  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  (FRANK, R.  -  DE GENNARO, V.  (2002) and 

approximate  determination according to  BRINKGREVE, J.  -  VERMEER, A. (2001).  The 

verification  of  the  Mohr-Coulomb  material  model  accurre  the  biggest  concerns  by  the 

determination of the modulus of elasticity according to the pressuremetr test.

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. Design 

charts were created for 3 different densities  Id  = 0.2, 0.6, 1.0, whereas each relative density 

corresponds to one volume weight of soil. The Mohr-Coulomb model 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.
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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. 

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.

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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10 Příloha A: Matematický zápis Hypoplastického materiálového modelu

Parametry  byly  odvozeny  dle  hypoplastického  modelu  dle  VON  WOLFFERSDORFFA 

(1996) s označením dle RONDÓNA a kol. (2007).

Hypoplastický  materiálový  model  popisuje  změny napětí  mezi  zrny jednoduché  struktury 

materiálu se zohledněním uložení zrn tenzorovou rovnicí:

),,( eDThT
o
 (49)

Základní rovnice hypoplastického modelu lze napsat ve tvaru:

DNfDLT d : , (50)

kde  T značí rychlost napětí,  D je rychlost přetvoření,  L a  N jsou moduly tuhosti.  Přičemž 

derivace  podle  času  –  rychlost  je  součástí  Eulerovy  či  Runge-Kutta  numerické  metody 

výpočtu  (FELLIN,  W.  1999),  (MAŠÍN, D.  2010).  Změna  znaménka  rychlosti  poměrného 

přetvoření způsobí vlivem použití absolutní hodnoty v rovnici změnu směru zatížení (přitížení 

a odlehčení). Pro písky mohou být moduly tuhosti L a N vyjádřeny (FELLIN, W. 1999):
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Kde T=T/trT je bezrozměrné napětí a Iijkl=0.5(δikδjl+δilδjk) je jednotkový tenzor čtvrtého řádu. 

Parametry  a a  F v rovnici (51) a (52) popisují Matsuoka-Nakai jako podmínku porušení a 

formulují ji v závislosti na úhlu vnitřního tření φc dle rovnice:
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Úhly ψ a  θ popisují pozici tenzoru T v prostoru určeném složkami napětí. Faktory fd, fc a fb 

zohledňují vliv tlaku (barotropie) a ulehlosti (pyknotropie) na chování materiálu:
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kde α, β, hs (parametr tuhosti) a  n jsou konstanty materiálu nezávislé na stavu napětí. Čísla 

pórovitosti ed, ec a ei odpovídají číslu pórovitosti při nejhutnějším uložení, číslu pórovitosti při 

nejkypřejším uložení a číslu pórovitosti při porušení. Se vzrůstajícím hlavním napětím klesají 

vždy ve stejném vzájemném poměru dle rovnice :
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Kde index 0 v číslech pórovitosti ed0, ec0 a ei0 označuje stav při nulovém napětí.

NIEMUNIS (2002):  doporučuje zápis rovnice (49) dle alternativní formy:

 DYmfDLT d : (61)

Kde je zaveden stupeň nelinearity Y= ׀׀ L-1 : N ׀׀ a směr toku NLNLm :/):( 11  .

Vztah mezi  Y a poměrem napětí  η=q/p,  kde  p=-(T1+T2)/3 a  q=-(T1-T3)  je taktéž udán dle 

Niemunise (MAŠÍN, D. 2010) rovnicí:
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Materiál Velikost zrn d50 cu ρs φc hs n ed0 ec0 eio α β Lit.
  [mm] [-]  [g/cm3]   [MPa] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Sandy fill    2.65 32.1 4000 0.25 0.55 0.95 1.05 0.07 1.00 [8]
Silty Sand I (S)    2.65 32.9 750 0.45 0.83 1.28 1.41 0.05 1.00  
Silty Sand II (S)    2.65 37.2 1200 0.27 0.53 0.86 1.00 0.13 1.05  
Stuttgart (S)    2.65 33.0 2600 0.30 0.60 0.98 1.15 0.10 1.00  
Quartz (S)  0.25 2.35  33.0 2600 0.30 0.60 0.98 1.15 0.10 1.00 [10]
Tierra Blanca     36.0 100 0.10 0.90 1.40 1.60 0.08 1.00  
Ticino (S) kompaktní 0.53 1.60 2.67 31.0 250 0.68 0.59 0.94 1.11 0.11 1.00 [11]
Toyoura (S) polozaoblený 0.21 1.30 2.65 32.0 120 0.69 0.61 0.98 1.13 0.12 1.00  
L. Buzzard (S) kompaktní 0.85 1.30 2.65 31.0 6400 0.45 0.49 0.79 0.94 0.16 1.00  
Hokksund (S) polozaoblený - ostrohranny 0.43 2.20 2.70 31.0 150 0.70 0.53 0.87 1.01 0.09 1.00  
Monterey (S) polozaoblený 0.37 1.60 2.65 32.0 8000 0.35 0.54 0.83 0.90 0.07 1.00  
Quiou (S) polozaoblený - ostrohranny 0.50 3.50 2.66 36.0 75 0.45 0.83 1.28 1.41 0.05 1.00  
Dogs Bay (S) polozaoblený - ostrohranny 0.25 2.66 2.75 40.3 30 0.72 0.98 1.83 2.19 0.05 1.00  
Kleinkoschen (S) polozaoblený - ostrohranny 0.50 3.10 2.64 34.0 7450 0.11 0.45 0.90 1.04 0.14 1.00  
Zwenkau B (S)  0.4-0.75 7-12 2.63 32.0 42 0.22 0.60 1.14 1.31 0.10 3.00  
Zwenkau C (S)  0.2-0.75 50-22 2.43 30.0 10 0.26 0.73 1.28 1.48 0.14 1.50  
Zwenkau D (S)  0.15-0.35 12-4.5 2.65 30.0 80 0.24 0.61 1.10 1.27 0.10 2.40  
Erksak (S) polozaoblený 0.36 2.20 2.65 30.0 80 0.65 0.53 0.85 1.00 0.11 1.00  
Mai-Liao (S) polozaoblený 0.12 2.50 2.69 31.5 32 0.32 0.57 1.04 1.20 0.40 1.00  
Toyoura (S) ostrohranny-polozaoblený 0.16 1.46 2.64 30.0 2600 0.27 0.61 0.98 1.10 0.18 1.00 [16]
Hochstetten (S) polozaoblený 0.20 1.60 2.65 33.0 1500 0.28 0.55 0.95 1.05 0.25 1.50  
Schlabendorf (S) polozaoblený 0.25 3.09 2.65 33.0 1600 0.19 0.44 0.85 1.00 0.25 1.00  
Hostun (S) ostrohranny-polozaoblený 0.35 1.68 2.67 31.0 1000 0.29 0.61 0.91 1.09 0.13 2.00  
Karlsruhe (S) polozaoblený 0.40 1.85 2.65 30.0 5800 0.28 0.53 0.84 1.00 0.13 1.05  
Zbraslav (S) ostrohranny-polozaoblený 0.50 2.62 2.65 31.0 5700 0.25 0.52 0.82 0.95 0.13 1.00  
Ottawa (S) kulaty-polozaoblený 0.53 1.70 2.66 30.0 4900 0.29 0.49 0.76 0.88 0.10 1.00  
Ticino (S) ostrohranny-polozaoblený 0.55 1.40 2.68 31.0 5800 0.31 0.60 0.93 1.05 0.20 1.00  
Silver Leighton Buzzard (S) polozaoblený 0.62 1.11 2.66 30.0 8900 0.33 0.49 0.79 0.90 0.14 1.00  
Hochstetten (G) polozaoblený 2.00 7.20 2.65 36.0 32000 0.18 0.26 0.45 0.50 0.10 1.80  
Kunststoff polozaoblený 3.00 1.00 1.07 32.0 110 0.33 0.53 0.73 0.80 0.08 1.00  
Weizen polozaoblený 3.70 1.00 1.25 39.0 20 0.37 0.57 0.84 0.95 0.02 1.00  
Lausitz (S) polozaoblený 0.25 3.09 2.65 33.0 1600 0.19 0.44 0.85 1.00 0.25 1.00 [18]
Sedlec (L)  0.02 150 2.70 30.0 0.79 0.13 0.73 1.37 1.58 0.15 1.00 [17]
Limestone (RF) polozaoblený  20 2.72 38.0 10 0.36 0.31 0.68 0.78 0.10 3.10  
Hochstetten (S)     33.0 1000 0.25 0.55 0.95 1.05 0.25 1.50 [27]
Colentina (G)     36.0 170 0.23 0.62 0.99 1.13 0.10 1.00  
Mostistea (S)     36.0 320 0.28 0.26 0.45 0.50 0.10 1.80  
Eisenbahnschotter (B)     50.0 150 0.40 0.65 1.00 1.15 0.05 4.00 [39]
Sand 1 (S) polozaoblený 0.55 1.80 2.65 31.2 591 0.50 0.58 0.87 1.01 0.12 1.00 [45]
ZFS (S) polozaoblený 0.21 2.00 2.66 32.8 5580 0.30 0.58 0.91 1.04 0.12 1.60  
Stuttgart (G)  2.80   37.0 190 0.52 0.58 0.88 1.06 0.25 1.50 [42]
Kelsterbach (S)  0.90   33.0 290 0.42 0.52 0.82 1.00 0.25 1.10  
Granular material I (S)  1.60   34.0 332 0.47 0.63 0.86 0.99 0.25 1.50  
Granular mat.  II (G)  4.00   38.0 58 0.70 0.66 0.82 0.95 0.25 1.10  

Tab. 10-23: Tabulka hypoplastických parametrů některých materiálů (RONDÓN, H. A. a kol.
2007)

11 Příloha B: NUMERICKÝ MODEL TRIAXIÁLNÍ ZKOUŠKY  (GRAFICKÉ 

PŘÍLOHY)

Komorový tlak 100 kPa
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deformace                        stav plasticity                              číslo pórovitosti

                                                 

Komorový tlak 100 kPa - deviátor napětí 350 kPa, poměrné přetvoření 0,0246

deformace                         stav plasticity                             číslo pórovitosti

                                                   

Komorový tlak 100 kPa - deviátor napětí 346 kPa, poměrné přetvoření 0,0377

deformace                         stav plasticity                     číslo pórovitosti

                                              
Komorový tlak 100 kPa - deviátor napětí 335 kPa, poměrné přetvoření 0,0509

    deformace                       stav plasticity                        číslo pórovitosti
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Komorový tlak 100 kPa - deviátor napětí 316 kPa, poměrné přetvoření 0,077

   deformace                       stav plasticity              číslo pórovitosti

                                    

Komorový tlak 100 kPa - deviátor napětí 302 kPa, poměrné přetvoření 0,1035

     deformace                         stav plasticity              číslo pórovitosti

                                    
Komorový tlak 200 kPa

       deformace                             stav plasticity                          číslo pórovitosti
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Komorový tlak 200 kPa - deviátor napětí 656 kPa, poměrné přetvoření 0,0244

      deformace                            stav plasticity                            číslo pórovitosti

                                                    

Komorový tlak 200 kPa - deviátor napětí 680 kPa, poměrné přetvoření 0,0376

         deformace                              stav plasticity                     číslo pórovitosti

                                                   

Komorový tlak 200 kPa - deviátor napětí 645 kPa, poměrné přetvoření 0,0639

    deformace                       stav plasticity                        číslo pórovitosti
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Komorový tlak 200 kPa - deviátor napětí 636 kPa, poměrné přetvoření 0,090

   deformace                       stav plasticity              číslo pórovitosti

                                    

Komorový tlak 200 kPa - deviátor napětí 631 kPa, poměrné přetvoření 0,103

     deformace                         stav plasticity              číslo pórovitosti

                                    
Komorový tlak 400 kPa

        deformace                          stav plasticity                          číslo pórovitosti
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Komorový tlak 400 kPa - deviátor napětí 1348 kPa, poměrné přetvoření 0,0367

         deformace                              stav plasticity                       číslo pórovitosti

                                               

Komorový tlak 400 kPa - deviátor napětí 1319 kPa, poměrné přetvoření 0,050

          deformace                             stav plasticity                   číslo pórovitosti

                                               

Komorový tlak 400 kPa - deviátor napětí 1262 kPa, poměrné přetvoření 0,0762

    deformace                       stav plasticity                        číslo pórovitosti
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Komorový tlak 400 kPa - deviátor napětí 1259 kPa, poměrné přetvoření 0,090

   deformace                       stav plasticity              číslo pórovitosti

                                    

Komorový tlak 400 kPa - deviátor napětí 1249 kPa, poměrné přetvoření 0,1025

     deformace                        stav plasticity              číslo pórovitosti
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