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POUŽITÍ ZAVRTÁVACÍCH TYČÍ PRO VYTVÁŘENÍ 

TRVALÝCH PRVKŮ 
 

Abstrakt:  

Self-drilling injection bars (called worldwide like IBO anchors), used in tunneling and mining 

for many Years, are coming to be more utilized also in geotechnical field of application. 

Especially they are used like soil nails, micro-piles or like anchorage members. Most of 

applications are for temporary service only, but thanks the new researches and new point of 

view of new European norms are there many possibilities to use self-drilling injection bars for 

permanent service as well. Paper describes the general rules and limits of that technology.    

 

Úvod 

Injekční zavrtávací tyče (v Evropě i v ČR označovány souhrnným názvem IBO – Injektions-

BOhranker, či Injection BOring Anchor), řadu let běžně používané pro svorníkování 

v podzemním stavitelství, nacházejí stále větší uplatnění i v oblasti geotechniky. Především se 

jedná o provádění svahových hřebíků, sanačních a systémových mikropilot, případně 

kotevních prvků. U většiny aplikací jsou injekční zavrtávací tyče používány pro dočasné 

prvky, nicméně při dodržení technologických a normativních pravidel je možno tyto kotevní 

systémy použít rovněž pro prvky trvalé.  

Právě v případě instalace trvalých prvků se ještě více zdůrazní přednosti systémů injekčních 

zavrtávacích tyčí – jednoduchost konstrukce prvků, technologicky snadný způsob injektáže, 

odpadá pracná kompletace prvků a jejich osazování do předvrtaných vývrtů a další. 
 

Výše uvedené technologie, pro které jsou zavrtávací injekční tyče používány – hřebíkování, 

mikropilotáž a kotvení, se řídí principy EC 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí a 

konkrétněji pak normami EN 14490 (Provádění speciálních geotechnických prací) – 

Zeminové hřebíky, EN 14199 – Mikropiloty, EN 1537 – Injektované horninové kotvy. 

V těchto normách jsou popsány rovněž způsoby antikorozního chránění částí instalovaných 

trvalých prvků, které jsou v obecné rovině stejné: 

1. Dostatečné krytí výztuže prvku cementem o předepsané kvalitě (pevnosti). 



2. Ochranné návleky částí prvků (především u kotev) 

3. Kalkulovaný úbytek průřezu výztuže prvků (hřebíky a mikropiloty) 

4. Použití nerezové oceli nebo oceli s dodatečnou povrchovou úpravou (hřebíky a 

mikropiloty) 

5. Kombinace způsobů 

 

Všechny způsoby antikorozní ochrany musí vést k úplné ochraně výztuže prvků po celou 

dobu navrhované životnosti. Respektive provedení antikorozní ochrany musí zabránit přístupu 

vody nebo jiných agresivních látek k výztuži. Při používání cementu, jako nejběžnější 

primární antikorozní ochrany (ochrana je zajištěna přirozenou alkalitou hydratovaného 

cementu), je výzkumem prokázáno, že  maximální přípustné trhliny ve výsledném 

cementovém kameni obklopující výztuž (během namáhání prvku tlakem nebo tahem) musí 

být menší než 0,1 mm.   

 

Systém injekčních zavrtávacích tyčí TITAN 

Aby bylo možno pro trvalé prvky využívat technologii injekčních zavrtávacích tyčí, musely 

být realizovány dlouhodobé laboratorní a in-situ testy, ověřující jednak technologii provádění 

a jednak i způsob dlouhodobé  antikorozní ochrany.  

V současné době jediným typem, respektive systémem injekčních tyčí, pro které byly 

provedeny všechny potřebné testy v souladu s normativními evropskými předpisy a zároveň 

technologicky vyhovuje normám, je systém německého výrobce Ischebeck, dodávaný 

celosvětově pod názvem TITAN. 

V závislosti na typu a důležitosti konstrukce, které jsou instalované prvky TITAN součástí, je 

možno k antikorozní ochraně přistupovat více způsoby: 

 

1. Dostatečné krytí výztuže cementem (cementovou injekční směsí) 

Krytí výztuže prvků cementem (cementovou injekční směsí – nezaměňovat s cementovou 

maltou) je stanoveno specificky vždy příslušnou normou. Pro kotevní prvky je předepsáno 

minimální krytí 20 mm, u mikropilot tlačených (v neagresivním prostředí) 20 mm, u 

mikropilot tažených (v neagresivním prostředí) 30 mm, u zeminových hřebíků pak činí 

minimální krytí výztuže 25 mm.  

S minimálním krytím výztuže souvisí dále otázka trhlin vznikajících v tomto cementovém 

obalu. Vzhledem ke skutečnosti, že prvky (kotvy, mikropiloty, hřebíky) jsou vlastně 

kompozitem složeným z oceli a cementu o rozdílných mechanických parametrech (E pro oceli 



210.103 MPa, E pro cementový kámen cca 20-35.103 MP), je důležité si uvědomit, že při 

namáhání tahem/tlakem/tahem za ohybu se budou i rozdílně deformovat. Nejprve se při 

namáhání, z titulu nižších hodnot přetvárných charakteristik, začíná deformovat právě 

cementový kámen obklopující výztuž prvku. Tyto deformace, projevující se trhlinami, jednak 

znamenají počátek snižování hodnot spolupůsobení mezí výztuží a cementovým obalem 

(kořen kotvy, dřík mikropiloty nebo hřebíku) a jednak jsou možnou příčinou vzniku koroze 

výztuže. Jak bylo výše uvedeno, maximální přípustná šířka trhlin je do 0,1 mm. A tato 

hodnota musí být garantována jednak bezpečným návrhem a jednak samotnou technologií – 

způsobem provádění.  

Na základě matematických simulací a laboratorních zkoušek (cyklické zatěžování tah/tlak) 

byla stanovena přípustná mez namáhání, při které se již vytváří v cementovém kameni trhliny, 

ale tyto nepřekračují povolenou šíři 0,1 mm. Tato přípustná mez normálového namáhání je 

využívána pro dimenzaci trvalých prvků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

Vzorek před zkouškou Vzorek po zkoušce porušený trhlinami 

TITAN 30/11



Pro srovnání uvádím příklad trubkové mikropiloty a zavrtávané mikropiloty TITAN 

vyztužené injekční zavrtávací celozávitovou tyčí. Logickým výsledkem měření je nižší 

hodnota spolupůsobení mezi hladkou trubkou a cementovým kamenem než hodnota 

spolupůsobení mezi závitovou tyčí TITAN a cementovým kamenem. 

Dosažené hodnoty přípustné meze normálového namáhání přepočtené na průřezovou plochu 

výztuže pak činí 75 N/mm2 u hladké trubky a 275 N/mm2 u závitové tyče TITAN (3,5x vyšší 

hodnota).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kalkulovaný úbytek průřezové plochy výztuže (zeslabení oceli korozí) 

Tento způsob dimenzace výztuže u geotechnických prvků nebyl v minulosti v ČR obvyklý. 

Nové evropské normy EN 14199 – Mikropiloty a EN 14490 – Zeminové hřebíky jej pro 

navrhování prvků dovolují, s předpokladem, že tento úbytek je zkouškou prokázán. 

Principielně se jedná o předimenzování výztuže (průřezové plochy výztuže) o předpokládaný 

úbytek průřezové plochy vlivem koroze výztuže. 
 

 60 let 120 let 

TITAN A (mm2) Agresivita 
zeminy 

Úbytek 
stěny 
(mm) 

Úbytek 
plochy 
(mm2) 

Úbytek v 
% 

Úbytek 
stěny 
(mm) 

Úbytek 
plochy 
(mm2) 

Úbytek 
v % 

  žádná 0,9 342 10,5 1,5 318 17,0 
30/16 338 střední 1,5 318 17,0 2,5 278 27,0 

  vysoká 2,9 263 31,0 4,9 190 50,0 
  žádná 0,9 408 8,5 1,5 384 14,0 

30/11 446 střední 1,5 384 14,0 2,5 346 22,5 
  vysoká 2,9 331 26,0 4,9 261 41,5 
  žádná 0,9 715 6,8 1,5 681 11,2 

 < 0,1 

hladká trubka – max. 75 N/mm2 

c 

a 

< 0,1 

TITAN tyč – max. 275 N/mm2 



40/20 767 střední 1,5 681 11,2 2,5 626 18,4 
  vysoká 2,9 626 18,4 4,9 500 34,8 
  žádná 0,9 828 5,8 1,5 794 9,7 

40/16 879 střední 1,5 794 9,7 2,5 739 16,0 
  vysoká 2,9 718 18,3 4,9 613 30,3 
  žádná 0,9 1271 5,0 1,5 1226 8,3 

52/26 1337 střední 1,5 1226 8,3 2,5 1153 14,0 
  vysoká 2,9 1124 16,0 4,9 983 26,5 

   

 

3. Použití nerezové oceli a oceli s povrchovou úpravou  

Pro prostředí se zvýšenou agresivitou nebo v případě požadované kombinace více způsobů 

antikorozní ochrany, jsou dodávány a používány tyče v provedení DUPLEX. Tato povrchová 

úprava se sestává z pozinkované vrstvy, z mezivrstvy vytvořené fosfátováním zinkem 

(zlepšuje přilnavost ochranného nástřiku k zinku) a ochranného vysoce odolného 

epoxidového nástřiku prováděného za tepla.    

 
 

 Zcela speciální úpravou pro extrémně agresivní podmínky (například přítomnost mořská 

vody) je použití nerezové oceli pro výrobu tyčí a součástí systému TITAN (provedení INOX).   

 

Příklady použití 

Použití systémů injekčních zavrtávacích tyčí umožňuje obecně rychlou instalaci prvků ve 

zhoršených geotechnických podmínkách, kde se běžný způsob (vrtání – osazování prvků –

injektáž)  jeví jako obtížný, popřípadě tam, kde je běžná technologie jinak limitována 

(omezený pracovní prostor, omezený čas pro instalaci a aktivaci prvků a podobně).  

U trvalých prvků prováděných pomocí tohoto typu výztuže (hovoříme především o systému 

TITAN) se k popsaným obecným přednostem přidává i významná finanční úspora. Ta je daná  



jednak sníženou pracností provádění, ale především jednoduchostí instalovaných prvků. 

Kupříkladu pro trvalé kotvy se v současné praxi používají převážně tyče nebo lana vyráběné 

z oceli vysokojakostních předpínacích tříd (ST 835/1030 MPa, ST 950/1050 MPa, ST 

1080/1230 MPa nebo například ST 1570/1770 MPa). Tyto třídy oceli nabízí vysoké hodnoty 

tahových únosností, současně však vyžadují předpínání prvků z nich vyrobených. Hlavním 

důvodem předpínání je vysoká hodnota poměrného přetvoření (prodloužení) vlivem tahového 

namáhání výztuže kotevního prvku (3x vyšší než u běžných ocelí tříd ST 500 S nebo ST 640 

S), které musí být předpínáním eliminováno. Konstrukce těchto trvalých kotev pak vyžaduje 

relativně nákladné provedení antikorozního chránění volné – předpínací délky a kořenové 

délky.  

Typické složení trvalé tyčové kotvy:   

 
Ve smyslu předchozího textu je pro stejný účel – trvalé kotvení v zeminách –možno použít i 

systém zavrtávacích tyčí TITAN. Do zeminy je zavrtáno soutyčí tvořící táhlo kotevního 

prvku, které je injektáží chráněno po celé své délce. Vzniká tak vlastně tažená (kotevní) 

mikropilota s jednoduchou antikorozní ochranou.  

Nezbytné pro trvalou funkci takto konstruovaného kotevního prvku je, aby maximální tahové 

zatížení prvku překročilo přípustné normálové namáhání pro typ tyče (výztuže). Technologie  

vrtání a zavádění tyčí zajišťuje požadované minimální krytí výztuže. Kotevní mikropilota, 

z titulu použité oceli výztuže a ze způsobu distribuce napětí z výztuže do cementového 



kamene nevyžaduje předpínání, všechny části jsou dokonale chráněny proti vzniku koroze a 

v souladu s normou ČSN EN 14199 je možno používat jako trvalý prvek. 

 
 

Ke výraznému zjednodušení instalace kotevního prvku (rychlost, odbornost a časová 

náročnost – vše probíhá v jednom technologickém kroku), nižší ceně v důsledku úspory za 

komplikované antikorozní ochrany a jejich správnou instalaci na kotevní prvek, se přidávají 

rovněž úspory plynoucí z odpadnutí procesu předpínání a provádění pro běžné kotevní prvky 

předepsaných kontrolních zkoušek. 

 

Závěr 

Pro vytváření trvalých kotevních prvků (kotevních mikropilot), trvalých mikropilot a hřebíků 

lze s výhodou užívat systém zavrtávacích tyčí TITAN. Při jejich navrhování je nutné dodržet 

maximální přípustnou mez namáhání tak, aby nedocházelo ke vzniku trhlin v cementovém 

kameni chránící výztuž prvků a všechna technologická pravidla pro provádění prvků pomocí 

injekčních zavrtávacích tyčí TITAN.  

Je zřejmé, že s ohledem na parametry a zatížitelnost jednotlivých typů zavrtávacích injekčních 

tyčí, zde existují hranice použitelnosti a pro vysoce zatížené kotevní prvky budou i nadále 

využívány jakostní lana a předpínací tyče. Ovšem pro kotevní prvky, se kterými se setkáváme 

nejčastěji (zatížení 100 – 350 kN) je výše uvedený způsob kotvení cenově příznivým a 

efektivním způsobem.  

Pro instalaci hřebíků a určitých typů mikropilot je pak použití systému zavrtávacích tyčí zcela 

neoddiskutovatelný faktem.     




