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SOFTWARE PRO POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI MIKROPILOT TITAN 
SOFTWARE FOR EVALUATION OF TITAN MICROPILES LOAD-BEARING 

CAPACITY 

 

Abstract 

The article brings out essentials of algorithms that set a bearing capacity of the friction piles 
and the foot fixed TITAN’s micropiles regarding the buckling effect on their performance. 
There was developed an Excel’s software to determine the bearing capacity for individual 
ground circumstances. 
 

 

1. ÚVOD 

 Použití  tyčových mikropilot TITAN firmy Ischebeck se v minulých letech výrazně 

rozšířilo v geotechnické praxi jak pro přenos tlakových i tahových sil při jejich aplikaci 

v oblasti zakládání staveb, rekonstrukcích základů, tak i při sanacích svahů a zajišťování 

stavebních jam. Technologie jejich instalace, založená na současném provádění střednětlaké 

injektáže při vrtání s použitím cementové suspenze jako výplachu, zajišťuje vytvoření 

zpevněné oblasti v okolí ocelové tyče ve velikosti cca 1-2 průměry vrtné korunky. Tento 

zpevněný sloupec zeminy se podílí na přenosu zatížení pomocí aktivace plášťového tření. 

Není předpokládáno, že přenos části zatížení je realizován patou takto vytvořené mikropiloty.  

Schéma zhotovené mikropiloty je uvedeno na obr. č. 1 a 2.  

 Pro stanovení únosnosti je dosud používána metoda firmy Ischebeck, odpovídající 

svým postupem dřívější normě ČSN 73 1002, využívající tabulkové hodnoty plášťového tření 

mikropiloty. V tomto algoritmu, jak už bylo uvedeno, není zohledněna únosnost paty 

(prakticky zanedbatelná – ve prospěch bezpečnosti) a není zohledněn vliv případného 

vzpěrného působení mikropiloty. V materiálu (Lahuta, Aldorf, 2002) bylo prokázáno, že pro 

tento případ vliv přídatných ohybových momentů vznikajících vzpěrným chováním 

„plovoucí“ tyče je nízký a pro ovlivnění a snížení únosnosti nečiní více než cca 5 %. 
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obr. č. 1 
 

 

2. STATICKÉ CHOVÁNÍ TLAČENÝCH MIKROPILOT TITAN 

 Z hlediska statického působení a potřebného přístupu k navržení a posouzení 

únosnosti tlakově namáhané tyčové mikropiloty je nutno rozdělit mikropiloty do dvou skupin: 

→ mikropiloty plovoucí, u nichž vliv opření paty je minimální a jejichž svislé sedání 

neomezuje aktivaci plášťového tření (pata v měkkých jílech, kyprých píscích apod.); 

→ mikropiloty vetknuté nebo opřené, u nichž pata mikropiloty je opřena (vetknuta) do 

relativně nestlačitelného deformačně tuhého podloží (vetknutí nebo opření do skalního 

podkladu , únosných poloskalních hornin apod.). Statické chování tohoto typu mikropilot 

je nutno uvažovat s významným vlivem vzpěru a při stanovení únosnosti je tento efekt 

nutno zohlednit ve výpočtu. 

 



3. ÚNOSNOST PLOVOUCÍCH MIKROPILOT 

 Základní algoritmus stanovení únosnosti tohoto typu mikropilot (není rozdíl mezi 

tlakově a tahově namáhanými) uvádí firma Ischebeck ve svých firemních materiálech. 

Základními faktory vstupujícími do výpočtu je: 

- velikost plášťového tření na plášti mikropiloty, uvažovaná podle DIN 1054-100, případně 

aplikací hodnoty plášťového tření dle ČSN 73 1002, nebo využitím hodnot penetračního 

odporu podle SPT (standard penetration test); 

- průměr proinjektované oblasti v okolí tyče dosahující velikosti 1-2 násobku průměru vrtné 

korunky v závislosti na provrtávaném horninovém materiálu, při použití injekčního tlaku 

výplachu cca 10-20 MPa; 

- součinitel spolehlivosti pro tabulkově stanovenou hodnotu plášťového tření, kde firma 

Ischebeck doporučuje hodnotu γm = 2 dle DIN 4128 – délka mikropiloty v jednotlivých 

typech hornin.  

Algoritmus výpočtu je definován vztahy: 

 

 

 

Nw– výpočtová únosnost mikropiloty  

 

 

 

Nk– výpočtová únosnost na mezi kluzu 

 

d - průměr korunky vrtací tyče 

L - navržená délka mikropiloty 

qski  - plášťové tření v i-té vrstvě 

fy - mez kluzu oceli 

Nd - výpočtové zatížení mikropiloty 

γm - součinitel spolehlivosti 

γp - součinitel podmínek působení 

 

 Pro aplikaci vlivu minimálního vzpěrného chování plovoucích mikropilot autoři 

doporučují dále aplikovat součinitel spolehlivosti účelu ve velikosti γp = 0,8-0,95, 

charakterizující možnost projevu vzpěru tyče a proměnné reakce horninového prostředí na 
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průhyb tyče (v závislosti na modulu přetvárnosti prostředí) (obr. č. 2), případně i vliv náhodné 

excentricity zatěžující síly. 

 

              
               obr. č. 2                                                              obr. č. 3 

 

 

4. ÚNOSNOST VETKNUTÝCH NEBO OPŘENÝCH MIKROPILOT TITAN 

 Jak už bylo uvedeno, pro chování tohoto typu mikropilot je typický projev vzpěru, 

projevující se vytvářením několika vlnovitých deformací v závislosti na velikosti délky tyče, 

tuhosti jejího průřezu a velikosti pružného pasivního odporu horniny. Toto chování odpovídá 

teoretickým řešením Engessera (1884), Timošenka (1970) a dalších, řešících vzpěrnou 

únosnost tyče minimalizací počtu půlvln vznikajících při vzpěru. Na tyto práce navázala řada 

autorů a v kritickém souhrnu jsou uvedeny v práci Wimmera, Ettingera (2004).  

 V tomto algoritmu velmi výrazně únosnost ovlivňuje aktivované pasivní horizontální 

napětí, jehož působení lze znázornit na obr. č. 3 pro kloubové chování prutu v rámci 

vznikající půlvlny (předpoklad dosažení plastické únosnosti kloubu).  

 Na základě prací Herzoga (1995) byla stanovena hodnota plastického horizontálního 

posunu ve vrcholu půlvlny a velikost odporujícího momentu, vyvolaného působením 

pasivního pružného odporu horniny. Únosnost tyče je pak posuzována podle velikosti tzv. 

redukovaného ohybového momentu na mezi plastického únosnosti průřezu podle Petersena 

(1982).  



 Velikost využitelného zatížení mikropiloty je pak dána rovností tohoto redukovaného 

plastického momentu a maximálního momentu vznikajícího při ohybu tyče. Algoritmus 

kromě toho ještě využívá tzv. náhodné excentricity zatěžující síly dané nedokonalostí 

technologie instalace kotvy. Použité vztahy pro stanovení využitelné únosnosti jsou souhrnně 

uvedeny na obr. č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maxM – výsledný ohybový moment 

 

 

 

redM – redukovaný moment na mezi únosnosti 

 

Nu  - tabulková únosnost tyče 

Npl  - normálová síla na mezi kluzu 

Mpl  - mezní plastický ohybový moment 

n  - množství půlvln 

lHw  - délka půlvlny 
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lk  - vzpěrná délka 

w0  - náhodná výstřednost zatížení 

δpl  - příčné přetvoření na mezi kluzu 

max qf  - pasivní napět (reakce horniny)í na mezi protažení tyčí 

μ  - součinitel mobilizace tření 

MB  - dodatkový ohybový moment 

 

 

5. SOFTWARE PRO STANOVENÍ ÚNOSNOSTI MIKROPILOT TITAN 

 Na základě popsaných vztahů a postupů výpočtu zatěžovací síly mikropiloty byly 

v prostředí Excel realizovány výpočtové postupy, jejichž souhrnné provedení a výstupy jsou 

uvedeny na obr. č. 4 a 5.  

 Pro plovoucí mikropilotu je nutno zdůraznit použití součinitele spolehlivosti účelu γp , 

redukující únosnost mikropiloty v závislosti na minimálním působení vzpěru a případné 

náhodné výstřednosti. Výpočtový program umožňuje na základě přiložené databáze definovat 

geologický profil na základě klasifikace dle ČSN 73 1001, stanovit délky úseků mikropiloty 

v jednotlivých typech horninového prostředí a přiřazovat součinitele plášťového tření 

v závislosti na indexu hutnosti, příp. čísle konzistence pro jílovité zeminy. Stanovenou 

hodnotu únosnosti lze považovat za návrhovou.  

 Pro vetknutou (opřenou) mikropilotu výpočet probíhá dle algoritmu uvedeného na 

obe. 4, přičemž při nerovnosti maxM > redM jsou rovnice pro určení využitelné únosnosti 

řešeny iteračním postupem pro maxM = redM.  

 Vstupní parametry mikropiloty se zadávají obdobným postupem jako u piloty 

plovoucí, je však nutno upozornit, že program umožňuje redukovat hodnotu totální 

soudržnosti zemin v závislosti na jejich hutnosti a konzistenci (součinitel γq).  

 Součinitel pružného pasivního odporu je zadáván v rozmezí (40-100).cu podle 

Smoltzyka (1966), Meeka (1996), Brinch-Hansena (1960) a dalších. 

 Programové systémy pracují v prostředí Excel a jsou doplněny pomocnými tabulkami 

pro výběr vstupních dat, jako jsou charakteristiky ocelových tyčí TITAN, doporučené 

průměry vrtných korunek, hodnoty plášťového tření a stanovení průměru proinjektované 

zóny.  

Výsledná výstupní podoba výsledků řešení je uvedena na obr. č. 4 a 5.  
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