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ABSTRAKT  

Práce se zabývá sestavením mobilizačních křivek (přenosových funkcí) na základě 
dat, získaných ze standardního a podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky. Zatěžovací 
zkouška byla provedena na duktilní mikropilotě délky 9 m.  

V první části práce jsou vysvětleny metody a principy, které byly použity k sestavení 
mobilizačních křivek. Dále je popsána technologie provádění duktilních 
mikropilot a zatěžovací zkoušky.   

V další části práce je obecně vysvětlen postup, který byl aplikován na vyhodnocovaná 
data. Pro vyhodnocení byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel a programovací jazyk 
Matlab s nástavbou Kernel Smoothing. 

V poslední kapitole práce jsou interpretovány získané přenosové funkce spolu 
s plášťovým třením a posunem mikropiloty.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Mikropiloty, duktilní mikropiloty, ražené mikropiloty, mobilizační křivka, metoda 
přenosových funkcí, plášťové tření, měření optickými vlákny, monitoring, napětí na patě, 
jádrové vyhlazování, zatěžovací zkouška, geotechnika.  

 

  



 

ABSTRACT  

This thesis is focused on creation of mobilization curves, based on data, obtained 
from standard and detailed monitoring of the load test. The load test was performed on 
the 9 meters long ductile micropile.  

The first part of the thesis explains the methods and principles, which was used to 
construct the mobilization curves. Next there is description of the technologies of ductile 
micropiles and the load test. 

In the next part of the thesis is generally explained process, which was applied to 
the evaluated data. For evaluation was used spreadsheet Microsoft Excel and 
programming language Matlab, with Kernel Smoothing extension. 

In the last chapter of the thesis there are interpreted the load transfer function 
together with skin friction and micropile displacement. 

KEYWORDS  

Micropiles, ductile micropiles, displacement micropiles, mobilization curve, load 
transfer method, skin friction, fibre optic sensing, monitoring, tip resistence, kernel 
smoothing, load test, geotechnics. 
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1 ÚVOD  

Hlavní náplní této práce bylo především zpracování a geotechnická interpretace dat 
podrobného monitoringu zatěžovací zkoušky duktilní mikropiloty, která byla provedena 
na zkušebním poli poblíž Vídně v Rakousku. Testování bylo provedeno firmou Keller 
Grundbau GmbH. Podrobný monitoring zahrnoval kontinuální měření přetvoření podél 
mikropiloty pomocí optických vláken („distributed fibre optic sensing“). Měření pomocí 
optických vláken je velmi inovativní a podrobné, avšak v České Republice, zatím ne příliš 
rozšířené, hlavně kvůli svým vysokým prováděcím nákladům. Oproti těmto nákladům, 
samotná instalace vlákna na mikropilotu je rychlejší ve srovnání se standardně 
používanými tenzometry.  Data z kontinuálního měření optickými vlákny byla naměřena 
v řádu 10 mm, což je oproti tenzometrům, které se osazují na mikropiloty v řádech metrů, 
zlepšení o dva řády. Tato data byla zpracována a v této práci jsou prezentovány výsledky 
získané jejich interpretací, především plášťové tření a svislý posun mikropiloty, 
které sloužily k sestavení mobilizačních křivek (přenosových funkcí) pro plášť a patu 
mikropiloty.  
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2 POUŽITÉ METODY A POSTUPY 

Zpracovávaná data, ze zatěžovací zkoušky, byla naměřena pomocí měření optickými 
vlákny, které nám umožnilo detailní pohled na přetvoření mikropiloty. Takto naměřená 
data musela být vhodně vyhodnocena a k tomu byly použity především 2 metody, 
a to metoda přenosových funkcí a neparametrický odhad regresní funkce (jádrové 
vyhlazování), který sloužil k vyhlazení získaných dat. 

  

2.1 METODA PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

Metoda přenosových funkcí popisuje mobilizaci lokálního odporu pláště (plášťového 
tření 𝜏s) mikropiloty a mezního napětí na patě mikropiloty 𝜎b, jako funkci osového posunu 

mikropiloty v odpovídající hloubce (Obr. 1). Tato mobilizace je interpretována nelineárními 
pružinami za účelem nahrazení chování okolní zeminy (Obr. 2). Je to velmi praktická 
a efektivní metoda pro osamělé, osově zatížené mikropiloty, ale také je snadno 
kombinovatelná a lze ji přizpůsobit kombinovaným základovým systémům [1].  

Tvar samotné mobilizační křivky je závislý na odhadu tření na plášti 𝜏s a mezního 

normálového napětí na patě 𝜎b, které je závislé na lokalitě, ve které se mikropilota nachází 

a na místních zkušenostech. Metoda přenosových funkcí je tedy prostředkem mezi základní 
mechanikou zemin a empirickými přístupy [1]. 

 
𝜏s   plášťové tření  𝜎b  normálové napětí na patě 
us  svislý posun segmentu ub  svislý posun paty 

Obr. 1 Metoda přenosových funkcí 

ub [mm] 

ts [kP]a 

sb [kPa] 

us  [mm] 

Plášť 

Pata 

segment 1 

segment 2 

segment 3 

pata 

segment 4 
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2.1.1 APLIKACE MEODY 

• K získání segmentů je pilota imaginárně rozdělena svisle na přibližně stejné velké 
části. 

• Kontakt mezi pláštěm/patou mikropiloty a zeminou je nahrazen nelineárními 
pružinami [10]. 

• Svislý posun segmentu us a paty ub je vypočítán z naměřených dat ze standardního 
a podrobného monitoringu. 

• Plášťové tření 𝜏s/ mezní normálové napětí	 𝜎b je vypočítáno z naměřených dat 

přetvoření z podrobného monitoringu.  
• Každý segment a pata má sestavenu svoji přenosovou funkci. 

 

            
𝜏s   plášťové tření   	𝜎b  odpor na patě 
𝜏s,ult  mezní plášťové tření   𝜎b,ult  mezní odpor na patě 
us   svislý posun segmentu  ub svislý posun paty 
 

Obr. 2 Metoda přenosových funkcí princip [1] 
 
 

Qs 

Qb 
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ub 

Q
s 

𝜏s,ult 

𝜏
s  

us 

Mobilizační 
funkce pro 
plášťové tření 

𝜎b,ult 

𝜎
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ub 

Mobilizační 
funkce pro odpor 
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2.2 PRINCIP MĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ POMOCÍ OPTICKÝCH VLÁKEN 

Měření optickými vlákny („fibre optic sensing“) je inovativní typ měření, který 
umožňuje mít „tisíce“ tenzometrů podél jediného kabelu, který je připojený k mikropilotě. 
Hlavní výhodou měření je, že desítky kilometrů kabelu mohou být snímány najednou. Další 
výhodou je také absence kabeláže, která je nutná pro propojení senzoru a měřící ústředny. 

Vlákno se zde stává senzorem, který měří podmínky kolem optického vlákna. Oba 
konce vlákna by měly být přístupné a poškození vlákna může způsobit předčasné ukončení 
měření. Proto je vlákno umístěno v chráničkách, které mohou být plastové, nebo vyztužené 
ocelí (Obr.3) [2]. 

 
Obr. 3 Typ ochrany vlákna [2] 

 
V této technice je využíváno vysoké citlivosti vlákna s ohledem na vlastnosti okolí, ve 

kterém se nachází, jako je například napětí, teplota, vibrace a akustický šum. Tyto vlastnosti 
okolí ovlivňují vlastnosti laserového světelného signálu, který prochází skrze skleněný 
materiál v optickém vláknu (Obr. 4) [2].  

 

 
Obr. 4 Šíření světla optickým vláknem [2] 

 
Při průchodu optického signálu vláknem, většina světla prochází, ale jeho malá část 

je rozptýlena. Rozptýlené světlo se může pohybovat ve stejném směru jako dopadající 
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světlo, nebo v opačném směru dopadajícího světla, které se nazývá zpětně rozptýlené 
světlo („backscattering“). Na to navazují tři procesy rozptylu:  

• Rayleighův – měření ztrát nebo útlumu podél kabelu. 
• Brillouinův – závisí na teplotě a deformaci.  
• Ramanův – závislý na změně teploty [2]. 

Následující vztahy vystihují princip měření optickými vlákny (“fibre optic sensing“), kde 
Brillouinova zpětně rozptýlená centrální frekvence je závislá na světle vstupujícím do 
optického vlákna [2]. 

Změny napětí nebo teploty vyvolávají změnu hustoty vlákna a tato hustota pak 
ovlivňuje index lomu nf a akustickou rychlost	𝜈a [2]. 

 

𝜐' =
2𝑛𝑓𝜈𝑎
𝜆𝑙

     [2]    (1) 

 
𝜐s  Brillouinova zpětně rozptýlená centrální frekvence  
nf  index lomu jádra vlákna 
𝜈a  akustická rychlost ve vlákně 
𝜆l  vlnová délka vstupního světla 
 

Podle toho, jak se v daném místě mění napětí a teplota, je frekvence zpětně 
rozptýleného světla posunuta o množství, které je lineárně úměrné aplikovanému napětí 
nebo teplotě [2]. 
 

𝜐' = 	 𝜐'/ + 𝑀∆e + 𝑁∆𝑇  [2]  (2) 
 

𝜐s  Brillouinova zpětně rozptýlená centrální frekvence 
𝜐so  centrální Brillouinova maximální frekvence při nulovém napětí a při dané teplotě 
M, N  poměrné konstanty pro napětí a teplotu 
De  změna napětí 
DT  změna teploty 

 
Systém snímání optickými vlákny obsahuje dvě hlavní složky, a to kabely z optických 

vláken a měřící ústředny. Měřící ústředny mimo získávání dat z optických vláken, plní ještě 
další funkce jako je zpracování těchto dat, jejich přenos a ukládání. Každý typ ústředny 
zachycuje různé rozptylové signály různým způsobem [2]. 

 

2.3 NEPARAMETRICKÝ ODHAD REGRESNÍ FUNKCE 

Jádrové vyhlazování je statistická metoda, jejímž cílem je najít a odhadnout takovou 
funkci, která nebude obsahovat náhodné výkyvy v datech a díky níž bude možno lépe 
poznat strukturu vyhlazovaných dat. K nalezení takové funkce existují dva přístupy -  
parametrický a neparametrický odhad [3]. 

Parametrický odhad (Obr. 5) předpokládá, že neznámá funkce má své parametry, na 
kterých je závislá a cílem je najít tyto parametry. Naopak neparametrický odhad 
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nepředepisuje datům žádné parametrizace, pouze předpokládá jistou hladkost – 
dostatečný počet spojitých derivací [3]. 

 
Obr. 5 Parametrický odhad 

 
Mezi nejefektivnější neparametrické odhady patří jádrové odhady regresní funkce. 

Tento odhad závisí na jádře neboli jádrové funkci, která je funkcí váhovou, a na šířce 
vyhlazovacího parametru h, kterým je kladné číslo. Při zvolení malé šířky vyhlazovacího 
parametru odhad kopíruje data (Obr. 6), naopak při zvolení velkého vyhlazovacího 
parametru dochází k přehlazení dat neboli průměru (Obr. 7) [3]. 

 
Obr. 6 Podhlazený odhad 

 

Simulovaná data Parametrický odhad Původní funkce 
0 1 

-2 

2 

0 

0,5 

Původní funkce Simulovaná data Podhlazený odhad 

0 1 
-2 

2 

0 

0,5 



 16 

 
Obr. 7 Přehlazený Odhad 

 
Základní myšlenka vyhlazování formulovaná v roce 1988 R. Eubankem: 
„Jestliže předpokládáme, že m je hladká funkce, pak pozorování v bodech xi blízko bodu x 

obsahují informace o hodnotě m v bodě x. Bylo by tedy vhodné užít lokálních průměrů dat blízko 
bodu x, abychom získali odhad m (x) [3]. 

Nejznámějším a v této práci používaným jádrovým odhadem jsou Nadarayovy-
Watsonovy odhady (1964) Obr. 8. 

 
Obr. 8 Ilustrace Nadarayova-Watsonova odhadu v bodě x0 

 

Původní funkce Simulovaná data Přehlazený odhad 

0 1 
-2 

2 

0 

0,5 

X0-h 

2 

0 

1 

X0+h X1 X2 X3 X0 X4 X5 
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3 ANALYZOVANÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Zatěžovací zkouška provedená na mikropilotě, byla tlaková s prvním zatěžovacím 
krokem 20 kN a dále byly zatěžovací kroky po 100 kN, až do posledního kroku, 800 kN. 
V rámci zatěžovací zkoušky, analyzované v této práci, byl proveden standardní monitoring 
(měření posunů a síly v hlavě mikropiloty) a podrobný monitoring (kontinuální měření 
poměrného přetvoření optickými vlákny).  

Na schématu zkušebního pole (Obr. 9) jsou zaznačeny zkušební piloty (červené 
značky) včetně označení míst, kde byla provedena dynamická penetrace (zelené značky). 
Zkušební pilota nese označení PP3a a nejbližší dynamická penetrace SRS2. Výsledky 
dynamické penetrace jsou znázorněny na Obr. 10. 

 

 
Obr. 9 Schéma zkušebního pole [11] 
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Obr. 10 Výsledky dynamické penetrace [11] 

 

3.1 TYP PRVKU, POPIS TECHNOLOGIE DUKTILNÍCH MIKROPILOT 

Zkušební mikropilota, která je předmětem této práce a byla na ní provedena 
zatěžovací zkouška, má následující rozměry: průměr ocelové trubky dt= 118 mm s tloušťkou 
stěny 7,5 mm, průměr betonové části dMP byl z dat odkopů odhadnut na průměrných 210 
mm, viz. Obr. 11.  Celková délka mikropiloty byla 9 m a kónická spojka mikropiloty byla 
v hloubce 3,85 m (Obr. 12). Doba ražby mikropiloty a spotřeba betonu je uvedena v tabulce 
Tab. 1.  
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Obr. 11 Příčný profil zkušební mikropiloty       Obr. 12 Podélný profil zkušební mikropiloty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 1 Doba ražby, betonáž [Data ze zkušebního pole] 
 

Na mikropilotu byla osazena dvojice optických vláken V3 a V9, která detailně 
zaznamenávala poměrné přetvoření mikropiloty (Obr. 13). 

 

 
 

Obr. 13 Schéma piloty osazené optickými vlákny 

Hloubka 
[m] 

Doba 
ražby [s] 

Spotřeba 
betonu [l] 

0-1 3 22 
1-2 11 33 
2-3 14 44 
3-4 12 33 
4-5 24 44 
5-6 24 46 
6-7 37 46 
7-8 32 66 
8-9 36 55 

7,5 mm 

Beton 

Ocelová 
trubka 

3,
85

 
m

 
4,

80
 

m
 

0,
35

 
m

 

Optické vlákno 

Optické 
vlákno V3 

Optické 
vlákno 
V9 N 
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3.1.1 MIKROPILOTY 

Mikropiloty jsou prvky sloužící pro hlubinné zakládání. Typickým znakem je jejich 
štíhlost a jsou velmi prostorově úsporné při provádění. Prvotní myšlenka při vyvíjení těchto 
prvků byla, že budou sloužit pro zesilování a podchycování stávajících základů, ale časem 
se jejich působnost rozšířila i na novostavby [4]. V podstatě lze mikropiloty provést 
v jakýchkoli geologických podmínkách [5]. 

Maximální vnější průměr mikropilot se pohybuje 150 mm pro ražené a 300 mm pro 
vrtané mikropiloty [4]. 

Vzhledem ke své geometrii, a to především štíhlosti, jsou mikropiloty nejvhodnější 
pro přenášení tahových a tlakových sil. Není vyloučeno také příčné namáhání, ale pro tato 
namáhání mají samotné mikropiloty malou tuhost a tudíž, pro přenos příčných sil 
se navrhují ve skupinách [4].  

 
3.1.2 DUKTILNÍ MIKROPILOTY 

Jsou to ražené (displacement) mikropiloty, které jsou do základové půdy instalovány 
bez předchozího odtěžení zeminy z místa, ve kterém bude pilota instalována [4].  

Mikropilotu tvoří tlustostěnné trubky, jejímž materiálem je litina, která dobře 
odolává účinkům ražby a koroze. Tyto trubky zároveň slouží jako výztuž. Mikropiloty lze 
použít v jakýchkoliv délkách, díky kónickým spojkám (Obr. 14), které díky vysoké energii při 
beranění neredukují tlakovou a ohybovou únosnost [6]. 

 

 
 

Obr. 14 Části duktilní mikropiloty [6] 
 

Ocelová trubka je instalována a zarážena do zeminy pomocí hydraulického kladiva 
na bagru [6]. Vnikání do zeminy je přes rozšířenou botku – špici, která má různý tvar pro 
injektované a neinjektované mikropiloty [5]. Při ražení mikropiloty může zároveň probíhat 
injektáž betonovou směsí, která je vháněna betonovou pumpou do vnitřní části trubky 
a přes rozšířené mezikruží botky se dostává i na její vnější stranu [5]. Pokud bude pilota 

Dřík mikropiloty 

Kónická spojka 

Pata mikropiloty 
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namáhána tlakem, je do čerstvé malty umístěna tyčová výztuž v ose mikropiloty [6]. 
Technologie provádění duktilních mikropilot je zobrazena na Obr. 15. 

 

 
Obr. 15 Technologie provádění duktilních mikropilot [5] 

 

3.2 PROVEDENÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Obecně je tato zkouška prováděna před začátkem pilotážních prací na 
nesystémových pilotách, abychom dokázali optimalizovat výsledný návrh [7]. Proto je 
doporučeno provádět ji ve stejné geologii jako budoucí systémové piloty. Z důvodů časové 
a finanční náročnosti této zkoušky je požadováno, aby výsledky obsahovaly co nejvíce 
přesných informací [8]. 

Princip zkoušky spočívá v zatěžování hlavy mikropiloty tlakem, pomocí hydraulického 
lisu, který je umístěn mezi hlavou mikropiloty a ocelovým mostem (Obr.16) [7]. Protizátěž 
na staveništi byla zajištěna ukotvením ocelového mostu pomocí tahových mikropilot [8]. 
V průběhu zkoušky se měří zatěžovací síla neboli tlak v lisu, a průběh deformace, pomocí 
optických vláken, v čase [7].  

  
Obr. 16 Zatěžovací zkouška mikropilot měřena optickými vlákny [Foto ze zkušebního pole] 
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Vyhodnocovaná zkouška probíhala po zatěžovacích stupních 20, 100, 200, 300, 400, 
500, 600, 700 a 800 kN. Po dosáhnutí pátého zatěžovacího stupně tj 400 kN byl proveden 
odlehčovací stupeň a při posledním zatěžovacím stupni tj. 800 kN došlo ke kolapsu 
mikropiloty [9]. Celková doba zatěžovací zkoušky byla 6 hodin a 4 minuty. 
 

3.3 STANDARDNÍ MONITORING 

Sledování přírůstku posunu na každém zatěžovacím kroku bylo sledováno v intervalu 
5 sekund, dokud nebylo dosaženo kritéria ustálení posunů. Toto kritérium je stanoveno tak, 
že za posledních 20 sledovaných minut nedošlo k přírůstku posunu větším než 0,1 mm [9]. 
Z těchto získaných dat byl při ustálení odečten odpovídající posun, aby bylo možné sestavit 
pracovní diagram mikropiloty.  

 

3.4 PODROBNÝ MONITORING 

Data z podrobného monitoringu obsahovala přetvoření e, naměřené pomocí 
osazených optických vláken, až do hloubky 8,65 m, po 10 mm. Přetvoření bylo měřeno pro 
každý zatěžovací krok, takže bylo jasné, jaké byly deformace mikropiloty po každém 
zatěžovacím kroku. 
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4 POSTUP VYHODNOCENÍ 

K vytvoření mobilizačních křivek bylo potřeba získat dvě hlavní veličiny, a to posun 
segmentu us / paty ub a plášťové tření 𝜏s	pro segmenty mikropiloty	nebo mezní napětí 𝜎b 

pro patu mikropiloty. Tyto veličiny byly získány kombinací zpracovaných dat 
ze standardního a podrobného monitoringu. 

Ze standardního monitoringu byl rovněž sestaven pracovní diagram mikropiloty. 
 

4.1 POSUN 

První ze dvou potřebných hodnot k vytvoření mobilizačních křivek, je svislý posun us, 
který je pro každý segment mikropiloty různý a různou hodnotu má i pro patu mikropiloty 
ub. Svislý posun v hlavě mikropiloty usm byl naměřen pro každý zatěžovací krok 
a interpretován ve standardním monitoringu.  

 
4.1.1 ODFILTROVÁNÍ OHYBU 

Jelikož mikropilota vlivem beranění i vlivem betonáže nebyla rovná, není vyloučeno, 
že při osovém namáhání došlo také k namáhání excentrickou silou neboli namáhání 
ohybem. Tento nežádoucí ohyb bylo potřeba z naměřených dat vyfiltrovat, abychom získali 
přetvoření mikropiloty pouze od osového namáhání tlakovou silou (Obr. 17). Výsledná data 
byla získána pomocí základního vzorce z betonových konstrukcí, kde z naměřeného 
přetvoření bylo dopočítáno přetvoření pouze od tlakové síly. 

 

 
 

Obr. 17 Schéma odfiltrování ohybu 
 

e
1
 e

2
 

Qs 

Ms 

eT 

Qs 

eT 

eT 
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𝜎 = 5
678

± :
;

     (3) 

 
N  osová síla 
AMP  reálná plocha mikropiloty  
M  ohybový moment 
W  průřezový modul 

 
𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀        (4) 

E  modul pružnosti 
e  přetvoření	
 

4.1.2 PŘÍRŮSTKY POSUNUTÍ 

Z vyfiltrovaných dat bylo možno dále stanovit přírůstky posunutí Du viz Obr. 18. 
Předpokladem tohoto výpočtu je nulový posun v patě. Čili výchozí bod, ze kterého byly 
přírůstky počítány, byla pata mikropiloty. Následující přírůstek posunutí byl vždy přičten 
k přírůstku předcházejícímu. 

 

𝜀 = ∆?
@A

      (5)  

e  přetvoření 
l0  délka pro přírůstek posunutí, 10 mm 
 

∆𝑢C = 𝜀C ∗ 𝑙D + ∆𝑢CEF    (6) 
 

Dui  přírůstek posunutí v i-tém bodě 
ei  přetvoření v i-tém bodě mikropiloty 

l0  délka pro přírůstek posunutí, 10 mm 
Dui-1  předchozí přírůstek posunutí, pro první bod rovno 0 (nulový posun v patě 

mikropiloty) 
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Obr. 18 Schéma přírůstků posunutí 

 
4.1.3 ABSOLUTNÍ HODNOTY POSUNUTÍ 

Kombinací měření posunů ze standardního monitoringu usm a přírůstků posunutí 
z podrobného monitoringu Du byly získány průběhy absolutních hodnot posunů 
mikropiloty ui viz Obr. 19.  

Výchozím bodem byla hlava mikropiloty. V tomto bodě známe ze standardního 
monitoringu reálný posun usm, k němuž byl postupně přičítán rozdíl přírůstku posunutí 
v hlavě a přírůstku počítaného v určitém bodě.  

Z těchto spočítaných posunů pak lze odečíst konkrétní hodnotu posunutí pro střed 
každého segmentu us, pro každý zatěžovací krok. Další získanou hodnotou je posun v patě 
mikropiloty pro každý zatěžovací krok ub. 

 
𝑢C = 𝑢'G + ∆𝑢F − ∆𝑢C    (7) 

 
ui  absolutní přírůstek posunutí v i-tém bodě 
usm  posunutí pro vybraný zatěžovací krok ze standardního monitoringu 
Du1  přírůstek posunutí v prvním bodě (hlava mikropiloty) 
Dui  přírůstek posunutí v i-tém bodě 
 

h [m] 

Du [mm] 0 

Přírůstek posunutí pro  
zatěžovací krok 3 

Přírůstek posunutí pro  
zatěžovací krok 4 

Přírůstek posunutí pro  
zatěžovací krok 5 

Přírůstek posunutí pro  
zatěžovací krok 1 

Přírůstek posunutí pro  
zatěžovací krok 2 
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Obr. 19 Schéma absolutních posunutí 

 

4.2 NAPĚTÍ 

Druhá důležitá veličina, potřebná k vytvoření mobilizačních křivek, je napětí. Pro 
mobilizační funkci pro patu mikropiloty je potřebné mezní normálové napětí na patě 𝜎b 
a pro plášťovou funkci je to smykové napětí na plášti 𝜏s.  

 
4.2.1 GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DAT 

Získaná data přetvoření, z podrobného monitoringu, vykazují několik oblastí 
s atypickým průběhem poměrného přetvoření. Ty bylo potřeba pro další postup eliminovat. 
Největším problémem byl atypický průběh přetvoření v 3,85 m hloubky, ve které se 
nacházel spoj mikropiloty (Obr. 20), který je tvořen kónickou spojkou.  

Pro většinu dat byly eliminovány první dva metry, kde se nacházela nesoudržná 
zemina. Doba ražby je pro první a druhý metr 3 a 11 s. Dále byl eliminován větší atypický 
průběh poměrného přetvoření mezi 5. a 6. metrem hloubky. Touto eliminací bylo 
zabráněno zkreslení výsledků smykového napětí na plášti 𝜏s. 

h [m] 

∆u [mm] 0 

Absolutní posun pro  
zatěžovací krok 3 

Absolutní posun pro  
zatěžovací krok 4 

Absolutní posun pro  
zatěžovací krok 5 

Absolutní posun pro  
zatěžovací krok 1 

Absolutní posun pro  
zatěžovací krok 2 

Posun v patě ub 

Posun v hlavě usm 
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Obr. 20 Schéma geotechnického zhodnocení dat 

 
4.2.2 JÁDROVÉ VYHLAZOVÁNÍ 

Redukovaná data byla dále vložena do programu Matlab s nástavbou Kernel 
smoothing, která slouží k neparametrickému odhadu regresní funkce. Byly testovány dva 
vyhlazovací intervaly s parametrem 0,02 a 0,08 pomocí Nadarayových – Watsonových 
odhadů. Jako výstup z tohoto programu byly vyhlazená data přetvoření. Schéma původních 
dat a vyhlazených dat je na Obr. 21. 

 
Obr. 21 Schéma geotechnického zhodnocení dat 

h [m] 

Spoj mikropiloty 

𝜀 [𝜇m/m] 𝜀 [𝜇m/m] 0 0 

3,85 3,85 

h [m] 

𝜀 [𝜇m/m] 
0 

Původní přetvoření 

Vyhlazené přetvoření 

h [m] 
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4.2.3 ODVOZENÍ PLÁŠŤOVÉHO TŘENÍ 

Pro získání samotného plášťového tření mikropiloty, která byla tvořena ocelovou 
trubkou a betonem, bylo nutné spočítat ideální průřez mikropiloty. K tomu bylo potřeba 
zjistit modul pružnosti betonu Ec. Ten byl zjištěn ze vzorce: 

 
𝐹 = 	𝜀 ∗ (𝐸L ∗ 𝐴L + 𝐸N ∗ 𝐴N)     (8) 

e  přetvoření 
Ec  modul pružnosti betonu 
Ac  průřezová plocha betonu 
Et  modul pružnosti oceli  
At  průřezová plocha oceli 

 
Hodnota modulu pružnosti betonu Ec byla získána iteračně tak, aby se vypočtená síla 

v hlavě mikropiloty shodovala s hodnotou zatížení v daném zatěžovacím kroku. Tímto 
postupem byl zjištěn modul pružnosti betonu Ec. Schéma materiálů mikropiloty je na Obr. 
22. 

 
 

Obr. 22 Schéma materiálů průřezu 
 

Poté bylo možno vypočítat plochu ideálního průřezu Ai a hodnotu ekvivalentního 
modulu pružnosti Eeq, podle vzorců:  

 

𝐴C = 	𝐴L +
PQ
PR
∗ 𝐴N       (9) 

𝐸ST ∗ 𝐴:U = 𝐸L ∗ 𝐴C       (10) 
 
Ec  modul pružnosti betonu  
Ac  průřezová plocha betonu 
Et  modul pružnosti oceli  
At  průřezová plocha oceli 
AMP  reálná plocha průřezu mikropiloty 
Ai  plocha ideálního průřezu 
Eeq  ekvivalentní modul pružnosti 

7,5 mm 

Beton Ac, Ec 

Ocelová trubka 
At, Et 
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Z výpočtu ideálního průřezu byl nalezen ekvivalentní modul pružnosti Eeq, mikropiloty, 

který reprezentoval ocel i beton.  S ním, společně s reálným průřezem, bylo dále počítáno 
plášťové tření. Samotné plášťové tření bylo spočítáno podle vzorce:  

 

𝜏' =
𝐸𝑒𝑞𝐴𝑀𝑃
𝜋𝑑𝑀𝑃

∗ ∆𝜀∆𝑙     (11) 

𝜏s  plášťové tření 
Eeq  ekvivalentní modul pružnosti 
AMP  skutečná plocha mikropiloty 
dMP  skutečný průměr mikropiloty 

De  rozdíl po sobě jdoucích přetvoření 
Dl  délka pro výpočet plášťového tření 
 

∆𝜀 = 𝜀F − 𝜀[      (12) 
 
I přes vyhlazení dat docházelo k tomu, že křivka přetvoření nebyla monotónní 

(obrácený průběh přetvoření), tudíž při výpočtu vycházelo smykové napětí na plášti 
(plášťové tření) v záporných hodnotách. Tyto záporné hodnoty plášťového tření jsou 
pravděpodobně zapříčiněny vlivem konstantního průměru mikropiloty, který byl pro 
výpočet použit. Proto bylo další plášťové tření počítáno na každý metr mikropiloty, co 
odpovídá záznamům o ražbě (Tab. 1). 

 

4.3 PŘENOSOVÉ FUNKCE 

Pro vyhodnocení v práci byl použit typ hyperbolické křivky [1], z jejíž předpisu byly 
zjišťovány deformační parametry Ms pro plášť a Mb pro patu (Tab. 2). Ve vzorci se dále 
vyskytuje hodnota pevnostního parametru 𝜏s,ult, pro plášť mikropiloty, pevnostního 

parametru 𝜎b,ult, pro patu mikropiloty a průměr mikropiloty (dMP). Dále hodnoty svislého 

posunu pro plášť (us) a svislého posunu pro patu (ub). 
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HYPERBOLICKÁ KŘIVKA 

Plášť Pata 

Matematické 
vyjádření 

𝜏' =
𝜏',?@N ∗ 𝑢'

𝑀' ∗ 𝑑:U + 𝑢'
 𝜎] =

𝜎],?@N ∗ 𝑢]
𝑀] ∗ 𝑑:U + 𝑢]

 

Tvar křivky 

  
Deformační 

parametr 
Parametr Ms Parametr Mb 

Počáteční sklon 
křivky 

𝜏',?@N
𝑀' ∗ 𝑑:U

 
𝜎],?@N

𝑀] ∗ 𝑑:U
 

Typ zeminy Libovolná 

Typ piloty Libovolná 
Tab. 2 Hyperbolický tvar křivky [1] 

 
Se známým plášťovým třením 𝜏s /mezním normálovým napětím	𝜎b a svislým posunem 

us, ub, bylo vyneseno 8 bodů odpovídajících jednotlivým zatěžovacím stupňům. Tyto body 
byly pomocí programu Microsoft Excel a jeho doplňku Řešitel, proloženy výslednou 
přenosovou funkcí s vypočtenými deformačními parametry Ms/Mb a pevnostními parametry 
𝜏s,ult/	𝜎b,ult (Obr. 23).    

 

 
Obr. 23 Schéma přenosových funkcí 

 
Článek od Cécilie Bohn [1] definuje průměrné deformační parametry pro 

displacement/replacement piloty. Tyto parametry vycházely z 50 zatěžovacích zkoušek, 
které byly provedeny v různých typech zemin (jemnozrnné, hrubozrnné, skalní) [1]. 
Průměrný deformační parametr pro plášť Ms byl stanoven hodnotou 0,0038 pro všechny 
typy pilot a všechny typy zemin (Obr. 24). Z Obr. 24 lze odečíst hodnotu konkrétního 
deformačního parametru pro náš případ. Displacement piloty v jemnozrnných zeminách 
(„fine-grained“) mají hodnotu deformačního parametru Ms= 0,0041 [1]. 
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Pro deformační parametr pro patu mikropiloty Mb byla stanovena hodnota 0,01 pro 
všechny typy pilot i zemin (Obr. 25) [1]. Z grafu pro deformační parametry paty (Obr. 25) lze 
odečíst hodnotu deformačního parametru Mb pro náš případ mikropilot („displacement, 
fine-grained“). Ten dosahuje hodnoty Mb= 0,055 [1]. 

 

 
 

Obr. 24 Kalibrace deformačních parametrů Ms [1] 
 

 
Obr. 25 Kalibrace deformačních parametrů Mb [1] 
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Pro každou přenosovou funkci byl dále spočítán přenosový koeficient plášťového 

tření kshaft  a to podle vzorce:  𝑘'_`aN =
𝜏𝑠,𝑢𝑙𝑡
𝑡   (13), potom platí že 𝜏',?@N = 𝑘'_`aN ∗ 𝑡  (14).  

	
𝜏s,ult   mezní plášťové tření 
t   doba ražby 
kshaft  přenosový koeficient pro plášťové tření 

 
Mikropilota byla rozdělena na segmenty po 1 m. Z analýzy byly vyloučeny první dva 

segmenty (0–1 a 1–2 m) a segment číslo 5 (4,1 – 5 m) z důvodu atypického průběhu 
poměrného přetvoření, které narůstalo s hloubkou. Vzniklo 6 přenosových funkcí pro plášť 
mikropiloty. 

Pro patu mikropiloty vznikla jedna přenosová funkce. Mezní napětí na patě 𝜎b bylo 
stanoveno z posledního použitelného měření v hloubce 8,5 m, než došlo ke smyčce 
optických vláken. Reálné přetvoření na patě mikropiloty nebylo naměřeno, jelikož optické 
vlákno bylo osazeno mezi koncem trubky a patou mikropiloty.  
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5 VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ  

5.1 POSUN 

5.1.1 STANDARDNÍ MONITORING 

Časový průběh zatěžovací zkoušky je znázorněn na Obr. 26, kde je viditelné odtížení 
po zatěžovacím kroku 400 kN. Odtížení nastalo po 3 hodinách a 40 minutách. Zkouška byla 
ukončena po kolapsu mikropiloty při zatěžovacím kroku 800 kN. Celkový čas zkoušky byl 6 
hodiny a 4 minuty. 

Na Obr. 27 je znázorněn graf, ze kterého byl odečten vodorovný posun v hlavě 
mikropiloty usm při ustálení posunu. 

 
 

 
Obr. 26 Zatěžování mikropiloty v čase 
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Obr. 27 Vodorovný posun mikropiloty v čase 

 
 
 
5.1.1.1 PRACOVNÍ DIAGRAM MIKROPILOTY 

Pracovní diagram pro testovanou mikropilotu PP3a je znázorněn na Obr. 28. Data pro 
sestavení pracovního diagramu mikropiloty jsou uvedena v Tab. 3. Tyto data byla odečtena 
z naměřených ustálených posunů a odpovídajících sil ze standardního monitoringu.  
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Obr. 28 Graf – Pracovní diagram mikropiloty 

 
Síla – F [kN] Posun – usm [mm]  Síla – F [kN] Posun – usm [mm] 

0 0,000  710 -11,817 
100 -0,435  696 -12,479 
201 -0,933  644 -15,390 
305 -1,554  594 -20,333 
400 -2,385  566 -25,071 
499 -3,152  540 -30,883 
599 -4,334  529 -35,030 
698 -5,923  219 -40,166 
798 -9,883  514 -45,283 
797 -10,004  512 -53,793 
794 -10,081  199 -51,714 
774 -10,431  2 -50,499 
724 -11,251   

 
Tab. 3 Hodnoty pro pracovní diagram mikropiloty 
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5.1.2 ODFILTROVÁNÍ OHYBU  

Na Obr. 29 je znázorněno přetvoření, naměřené z obou polovin optického vlákna V3. 
Plnou čarou jsou znázorněna naměřená přetvoření z první poloviny vlákna a čárkovanou 
čarou jsou znázorněna naměřená přetvoření z druhé poloviny vlákna. V grafu je i dobře 
vidět, ve kterém místě se nachází kónická spojka (3,85 m).  

 

 
Obr. 29 Graf – Přetvoření z obou polovin vláken 
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Na Obr. 30 je zobrazeno vyfiltrování ohybu pro 2 zatěžovací kroky, 400 kN a 800 kN. 
Dvě světlejší křivky znázorňují naměřené přetvoření z optických vláken. Tmavá křivka pak 
zobrazuje výsledné přetvoření pouze od namáhání osovou silou.  

 
 

Obr. 30 Graf – Přetvoření – vyfiltrování ohybu 
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Výsledné přetvoření pouze od namáhání tlakovou osovou silou pro všechny 
zatěžovací kroky je zobrazeno na Obr. 31. Z těchto přetvoření byly dále počítány přírůstky 
posunutí mikropiloty Dui a plášťové tření 𝜏s. 

 

 
Obr. 31 Graf – Výsledné přetvoření od namáhání tlakem 
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5.1.3 PŘÍRŮSTKY POSUNUTÍ 

Na Obr. 32 je graf přírůstků posunutí s nulovým (výchozím) bodem pro výpočet v patě. 
Data přírůstků posunutí po půl metrech jsou uvedena v Tab. 4 pro všechny zatěžovací 
kroky. Maximální dosažená hodnota přírůstku posunutí byla v hlavě mikropiloty 3,206 mm 
při zatěžovacím kroku 800 kN.   

 
Obr. 32 Graf – Přírůstky pro všechny zatěžovací kroky 

 
PŘÍRŮSTKY POSUNUTÍ [mm] 

 Zatěžovací krok [kN] 
100 200 300 400 500 600 700 800 

H
lo

ub
ka

 [m
] 

0,0 -0,341 -0,739 -1,155 -1,649 -2,076 -2,546 -2,938 -3,206 
0,5 -0,314 -0,682 -1,074 -1,548 -1,956 -2,424 -2,836 -3,108 
1,0 -0,280 -0,611 -0,964 -1,393 -1,764 -2,195 -2,581 -2,834 
1,5 -0,247 -0,541 -0,856 -1,240 -1,571 -1,957 -2,300 -2,524 
2,0 -0,215 -0,472 -0,750 -1,091 -1,384 -1,726 -2,027 -2,221 
2,5 -0,182 -0,402 -0,641 -0,938 -1,192 -1,488 -1,745 -1,909 
3,0 -0,154 -0,344 -0,551 -0,809 -1,029 -1,286 -1,506 -1,645 
3,5 -0,129 -0,290 -0,466 -0,687 -0,876 -1,095 -1,281 -1,397 
4,0 -0,113 -0,253 -0,409 -0,606 -0,773 -0,968 -1,132 -1,233 
4,5 -0,092 -0,208 -0,337 -0,502 -0,642 -0,806 -0,943 -1,027 
5,0 -0,072 -0,163 -0,267 -0,399 -0,511 -0,642 -0,751 -0,818 
5,5 -0,054 -0,123 -0,202 -0,304 -0,390 -0,491 -0,575 -0,627 
6,0 -0,040 -0,091 -0,150 -0,227 -0,293 -0,370 -0,434 -0,474 
6,5 -0,026 -0,060 -0,100 -0,153 -0,198 -0,251 -0,296 -0,324 
7,0 -0,017 -0,038 -0,064 -0,098 -0,126 -0,161 -0,190 -0,209 
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7,5 -0,009 -0,020 -0,034 -0,053 -0,068 -0,087 -0,103 -0,113 
8,0 -0,004 -0,009 -0,014 -0,022 -0,029 -0,037 -0,044 -0,049 

8,65 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 
Tab. 4 Hodnoty přírůstků posunutí 

 
 

5.1.4 ABSOLUTNÍ HODNOTY POSUNUTÍ 

Na Obr. 33 jsou znázorněny absolutní přírůstky posunutí, které vznikly kombinací 
posunů v hlavě ze standardního monitoringu usm a přírůstků posunutí Dui z podrobného 
monitoringu. Hodnoty absolutních posunutí jsou uvedeny po půl metrech pro každý 
zatěžovací krok v Tab. 5. Největšího posunutí bylo dosaženo při zatěžovacím kroku 800 kN, 
kde posun v patě ub byl 6,875 mm a v hlavě byl posun usm 10,081mm. 

 

 
Obr. 33 Graf – Absolutní hodnoty posunutí pro všechny zatěžovací kroky 
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ABSOLUTNÍ HODNOTY POSUNUTÍ [mm] 
 Zatěžovací krok [kN] 

100 200 300 400 500 600 700 800 

H
lo

ub
ka

 [m
] 

0,0 -0,435 -0,933 -1,554 -2,385 -3,152 -4,334 -5,923 -10,081 
0,5 -0,408 -0,876 -1,473 -2,284 -3,032 -4,212 -5,820 -9,983 
1,0 -0,374 -0,804 -1,363 -2,129 -2,840 -3,983 -5,565 -9,708 
1,5 -0,341 -0,734 -1,254 -1,976 -2,647 -3,745 -5,285 -9,399 
2,0 -0,309 -0,666 -1,148 -1,827 -2,460 -3,514 -5,011 -9,096 
2,5 -0,276 -0,596 -1,040 -1,673 -2,268 -3,276 -4,729 -8,783 
3,0 -0,248 -0,537 -0,949 -1,544 -2,105 -3,074 -4,491 -8,519 
3,5 -0,223 -0,483 -0,865 -1,423 -1,952 -2,883 -4,266 -8,271 
4,0 -0,207 -0,447 -0,808 -1,341 -1,849 -2,756 -4,116 -8,107 
4,5 -0,186 -0,401 -0,736 -1,238 -1,719 -2,594 -3,927 -7,901 
5,0 -0,166 -0,357 -0,665 -1,135 -1,587 -2,430 -3,736 -7,693 
5,5 -0,148 -0,317 -0,601 -1,040 -1,466 -2,279 -3,560 -7,501 
6,0 -0,134 -0,285 -0,549 -0,963 -1,369 -2,157 -3,419 -7,349 
6,5 -0,120 -0,254 -0,499 -0,889 -1,274 -2,038 -3,280 -7,198 
7,0 -0,111 -0,232 -0,462 -0,833 -1,202 -1,949 -3,175 -7,084 
7,5 -0,103 -0,214 -0,433 -0,788 -1,144 -1,875 -3,087 -6,988 
8,0 -0,098 -0,202 -0,413 -0,758 -1,105 -1,825 -3,029 -6,924 

8,65 -0,094 -0,194 -0,399 -0,736 -1,076 -1,788 -2,985 -6,875 
Tab. 5 Hodnoty absolutních posunutí 

 
 

5.2 NAPĚTÍ 

5.2.1 GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DAT  

Výsledná přetvoření po redukování atypických průběhů poměrného přetvoření jsou 
znázorněna na Obr. 34. 
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Obr. 34 Graf -  Geotechnické zhodnocení dat 

 
 

5.2.2 JÁDROVÉ VYHLAZOVÁNÍ 

V následujícím grafu (Obr. 35) jsou znázorněny dvě křivky přetvoření, před a po 
provedení neparametrického odhadu regresní funkce v programu Matlab. Tečkovaně jsou 
zde původní data přetvoření a plnou čarou jsou nová vyhlazená data.  

Obr. 35 zobrazuje graf je pro vyhlazovací interval h= 0,08.  
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Obr. 35 Graf – Jádrové vyhlazování pro interval h=0,08 

 
5.2.3 ODVOZENÍ PLÁŠŤOVÉHO TŘENÍ 

Postupem popsaným v kapitole 4.2.3 byly zjištěny moduly pružnosti a plochy 
materiálů mikropiloty, včetně ideálního průřezu. Na Obr. 36 jsou průběhy sil, podle kterých 
byl zjišťován modul pružnosti beton Ec. 

Ec  modul pružnosti betonu 25 GPa 
Ac  průřezová plocha betonu 0,03329 m2 
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At  průřezová plocha oceli 0,00135 m2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100

h 
[m

]

Přetvoření
𝜀 [𝜇m/m]

F= 100 kN F= 200 kN F= 300 kN F= 400 kN
F= 500 kN F= 600 kN F= 700 kN F= 800 kN
F= 100 kN F= 200 kN F= 300 kN F= 400 kN
F= 500 kN F= 600 kN F= 700 kN F= 800 kN



 44 

A  reálná plocha průřezu mikropiloty 0,03464 m2 
Ai  plocha ideálního průřezu 0,04244 m2 
Eeq  ekvivalentní modul pružnosti 35,9 GPa 
 

 
Obr. 36 Graf – Síly pro zjištění Ec, pro optické vlákno V3 

 
Žádná síla v žádném bodě nepřekračuje hodnotu v daném zatěžovacím kroku. Jsou 

zde značné rezervy, a to proto, že do zjišťování modulu pružnosti betonu Ec, bylo zahrnuto 
i vyhodnocení sil pro optické vlákno V9, jehož síly byly omezující. 
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5.2.3.1 INTERVAL h= 0,02 

Vypočítané plášťové tření 𝜏s pro jednotlivé segmenty je zobrazeno v grafu na Obr.37. 
Z grafu je patrné, že hodnoty plášťového tření s každým zatěžovacím krokem narůstají. 
Nejvyšších hodnot plášťového tření je dosaženo na segmentech v hloubce 6,1 - 7 m a 8 - 
8,65 m. Konkrétní hodnoty plášťového tření 𝜏s jsou uvedeny v Tab. 6.  

  
Obr. 37 Graf – Výsledné plášťové tření pro interval h= 0,02 

 
PLÁŠŤOVÉ TŘENÍ [kPa] 

 
Zatěžovací kroky [kN] 

100 200 300 400 500 600 700 800 

H
lo

ub
ka

 [m
] 

2,00 - 
3,00 

22,005 41,511 62,149 76,321 88,233 101,771 120,020 136,435 

3,00 – 
4,10 

22,263 49,843 77,076 109,019 142,030 182,419 226,432 258,274 

5,00 – 
6,10 

9,950 19,627 30,142 49,546 67,169 85,008 100,922 109,585 

6,10 – 
7,00 

31,434 70,559 110,196 156,174 193,396 234,041 266,025 287,146 

7,00 – 
8,00 

14,972 37,091 61,492 93,839 121,169 156,302 186,094 200,254 

8,00 – 
8,65 

23,308 50,280 87,212 132,035 174,074 217,889 261,321 291,755 
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5.2.3.2 INTERVAL h= 0,08 

Hodnoty plášťového tření 𝜏s pro interval h= 0,08 jsou zobrazeny v grafu na Obr. 38. 
Oproti předchozímu intervalu jsou vypočítané hodnoty menší a jejich konkrétní hodnoty 
jsou uvedeny v Tab. 7. Opět platí, že se zvětšujícím se zatěžovacím krokem roste plášťové 
tření a největších hodnot je dosaženo na segmentech 6,1–7 m a 8-8,65 m.   

 
Obr. 38 Graf – Výsledné plášťové tření pro interval h= 0,08 

 
PLÁŠŤOVÉ TŘENÍ [kPa] 

 
Zatěžovací kroky [kN] 

100 200 300 400 500 600 700 800 

H
lo

ub
ka

 [m
] 

2,00 - 
3,00 

23,680 45,971 66,959 84,894 101,463 118,286 139,378 156,851 

3,00 – 
4,10 

20,270 43,537 67,056 96,029 120,636 167,160 193,625 220,143 

5,00 – 
6,10 

10,744 21,872 34,153 54,939 69,411 92,547 105,309 118,681 

6,10 – 
7,00 

27,432 62,230 98,151 136,091 173,550 204,606 239,771 255,022 

7,00 – 
8,00 

15,804 38,427 63,188 95,069 123,039 157,430 185,704 199,244 

8,00 – 
8,65 

20,115 43,093 72,861 112,862 146,715 184,651 217,971 241,699 
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5.3 PŘENOSOVÉ FUNKCE 

5.3.1 PLÁŠŤ 

5.3.1.1 INTERVAL h=0,02 

Sestavené přenosové funkce pro h= 0,02 jsou porovnány v grafu na Obr. 39.  V grafu 
je ke každé přenosové funkci doplněn čas ražby pro příslušný segment. Hodnoty vstupních 
parametrů definujících tvar přenosových funkcí jsou uvedeny v Tab. 8. V této tabulce je také 
dále doplněn spočítaný přenosový koeficient kshaft a doba ražby. 

Atypický tvar přenosové funkce pro segment 3-4,1 m je způsoben vysokým 
deformačním parametrem Ms. Ten může být ovlivněn neúnosnou zeminou, která se v této 
hloubce nacházela (viz Obr. 10 Dynamická penetrace). Doba ražby pro tento segment byla 
ve srovnání s ostatními segmenty nejkratší. Když do porovnání funkci neuvažujeme 
segmenty 2-3 m a 3-4,1 m, kde se nacházela neúnosná zemina, tak přenosové funkce 
korespondují s dobrou ražby.  

V příloze P1 jsou podrobně rozkresleny jednotlivé přenosové funkce, společně 
s tabulkami, které obsahují 8 bodů, kterými byla proložena výsledná přenosová funkce 
a rovnicemi přenosových funkcí. 

 
Obr. 39 Graf – Výsledné přenosové funkce pro plášť, interval h= 0,02 
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Segment Ms 𝜏s,ult [kPa] Doba ražby t [s] kshaft [kPa/s] 

2,0 - 3,0 0,0087909 163,935 14 11,710 
3,0 - 4,1 0,0142573 363,492 12 30,291 
5,0 - 6,1 0,0083244 142,193 24 5,925 
6,1 - 7,0 0,0045980 335,217 37 9,060 
7,0 –8,0 0,0055550 243,627 32 7,613 

8,0 - 8,65 0,0054016 348,582 36 9,683 
Tab. 8 Parametry přenosových funkcí, interval h= 0,02 

 
Výsledné deformační parametry lze porovnat s článkem od Cecilie Bohn [1]. 

Vypočítané deformační parametry Ms pro interval h= 0,02, jsou pro segmenty, které se 
nachází v únosné zemině (posledních 5 metrů) vyšší než stanovený průměrný deformační 
parametr. Vypočítané deformační parametry také vychází více, než parametr stanovený 
pouze pro náš typ pilot a zeminy (displacement piloty a jemnozrnná zemina). 

Průměrný přenosový koeficient pro vyhlazovací interval h=0,02 s vynecháním prvních 
4 metrů (únosná zemina až od 5 m, viz Obr. 10 Dynamická penetrace) vyšel 8,07 kPa/s. 
 
5.3.1.2 INTERVAL h= 0,08 

V grafu na Obr. 40 jsou zobrazeny sestavené přenosové funkce pro vyhlazovací 
interval h= 0,08. Graf je doplněn o dobu ražby ke každé funkci. V Tab. 9 jsou uvedeny 
vstupní parametry těchto funkcí, hodnoty přenosového koeficientu kshaft a doba ražby.  

Opět pro segment 3-4,1 m vychází vysoký deformační parametr Ms, který způsobuje 
atypický tvar přenosové funkce. Deformační parametr Ms je pravděpodobně ovlivněn 
neúnosnou zeminou, ve které se segment nachází (viz Obr. 10 Dynamická penetrace). Nelze 
opomenout i dobu ražby která je pro tento segment nejkratší. Opět, když do porovnání 
nebudeme zahrnovat dva segmenty, které se nacházely v nesoudržné zemině, tak doba 
ražby odpovídá velikostem přenosových funkcí. 

Oproti vyhlazovacímu intervalu h=0,02 je výsledné mezní plášťové tření menší, 
a to i přenosový koeficient kshaft. 

V příloze P2 jsou podrobně rozkresleny jednotlivé přenosové funkce, společně 
s tabulkami, které obsahují 8 bodů, kterými byla proložena výsledná přenosová funkce 
a rovnicemi přenosových funkcí. 
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Obr. 40 Graf – Výsledné přenosové funkce pro plášť, interval h= 0,08 

 
Segment Ms 𝜏s,ult [kPa] Doba ražby t [s] kshaft [kPa/s] 

2,0 - 3,0 0,0096822 194,223 14 13,873 
3,0 - 4,1 0,0133517 306,230 12 25,519 
5,0 - 6,1 0,0081814 151,441 24 6,310 
6,1 - 7,0 0,0046806 299,377 37 8,091 
7,0 –8,0 0,0052970 240,733 32 7,523 

8,0 - 8,65 0,0051629 287,730 36 7,993 
Tab. 9 Parametry přenosových funkcí, interval h= 0,08 

 
Výsledné deformační parametry Ms lze opět porovnat s článkem od Cécilie Bohn [1]. 

Vypočítané deformační parametry Ms pro interval h= 0,08 pro segmenty, nacházející se 
v únosné zemině (posledních 5 metrů) vychází vyšší než stanovený průměrný deformační 
parametr Ms. Deformační parametry se velice málo liší od deformačních parametrů Ms 
vypočítaných z předchozího intervalu. Vypočítané deformační parametry Ms pro interval h= 
0,08 také vychází více, než parametr stanovený pouze pro náš typ pilot a zeminy 
(displacement piloty a jemnozrnná zemina). 

Průměrný přenosový koeficient pro vyhlazovací interval h= 0,08 s vynecháním prvních 
4 metrů (únosná zemina až od 5 m, viz Obr. 10 Dynamická penetrace) vyšel 7,48 kPa/s. 
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5.3.2 PATA 

5.3.2.1 INTERVAL h= 0,02 

 V grafu na Obr. 41 je sestrojena přenosová funkce pro patu mikropiloty pro 
vyhlazovací interval h= 0,02. Mezní normálové napětí zde nedosahuje takových hodnot, 
jakých bylo očekáváno. Důvodem je pravděpodobně to, že mezní normálové napětí 𝜎b 
nebylo počítáno z dat přetvoření pro patu mikropiloty, protože tato data nebyla naměřena 
(optické vlákno končilo v hloubce 8,65 m, před patou mikropiloty).  

V Tab. 10 jsou vstupní hodnoty 8 bodů, jimiž byla prokládána výsledná přenosová 
funkce, pomocí Řešitele v MS Excel. Tyto body byly zjištěny výpočtem ze standardního 
a podrobného monitoringu 

 
Obr. 41 Graf – Výsledná přenosová funkce pro patu, interval h=0,02 

 
F [kN] 𝜎b [kPa] ub [mm] 
100 120,685 0,094 
200 282,692 0,194 
300 471,337 0,400 
400 735,340 0,737 
500 947,006 1,078 
600 1238,274 1,790 
700 1499,889 2,988 
800 1714,650 6,878 

Tab. 10 Vypočítané body pro přenosovou funkci pro patu, interval h=0,02 
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Z výše uvedených postupů a metod, byly stanoveny parametry pro přenosovou funkci 
pro patu mikropiloty, které dosahují těchto hodnot: 

 
Mb = 0,006085 
𝜎b,ult = 2076,654 kPa 
 
Tyto hodnoty byly dále dosazeny do rovnice pro hyperbolickou křivku [1]. 

 

𝜎] =
2076,654 ∗ 𝑢]

0,006085 ∗ 210 + 𝑢]
 

 
Výsledný deformační parametr pro patu Mb, pro interval h= 0,02 lze porovnat 

s článkem od Cécilie Bohn [1]. Vypočítaná hodnota deformačního parametru je mnohem 
nižší než kalibrovaný průměrný deformační parametr Mb, ale odpovídá hodnotě pro 
displacement piloty v jemnozrnných zeminách.  

 
 

5.3.2.2 INTERVAL h= 0,08 

Sestrojená přenosová funkce pro patu mikropiloty pro interval h= 0,08 je zobrazena 
v grafu na Obr. 42. V tomto grafu jsou také vyneseny body, které sloužily jako záchytné body 
pro zjištění přenosové funkce. Pomocí těchto bodů (Tab. 11) a doplňku Řešitel v MS Excel 
byla zjištěna přenosová funkce. Jelikož se jedná o interval s větším parametrem než 
předchozí interval, dosahuje mezní napětí ještě menších hodnot než v předchozím 
intervalu.  

Stejně jako v prvním intervalu, mezní plášťové tření bylo počítáno z hodnot přetvoření 
v 8,5 m, jelikož data v 9 m nebyla naměřena (neosazená optická vlákna až na patu 
mikropiloty).  
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Obr. 42 Graf – Výsledná přenosová funkce pro patu, interval h=0,08 

 
 

F [kN] 𝜎b [kPa] ub [mm] 
100 103,247 0,094 
200 242,586 0,194 
300 402,224 0,400 
400 627,150 0,737 
500 808,427 1,078 
600 1045,402 1,790 
700 1264,577 2,988 
800 1420,513 6,878 

 
Tab. 11 Vypočítané body pro přenosovou funkci pro patu, interval h=0,08 

 
Stanovené parametry přenosové funkce jsou uvedeny níže a zároveň jsou dosazeny 

do rovnice pro hyperbolickou křivku (přenosovou funkci) [1]. 
 
Mb = 0,005757 
𝜎b,ult = 1713,227 kPa 
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0,005757 ∗ 210 + 𝑢]
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10

𝜎 b
[k

Pa
]

ub [mm]

Přenosová funkce

Vypočítané body Přenosová funkce 𝜎b,ult



 53 

Výsledný deformační parametr pro patu Mb pro interval h= 0,08 v porovnání 
s hodnotami od Cécilie Bohn [1], se ještě víc vzdaluje od průměrné hodnoty než deformační 
parametr Mb z předchozího intervalu. Vypočítaná hodnota deformačního parametru 
Mb se naopak víc přibližuje hodnotě pro displacement piloty v jemnozrnných zeminách než 
deformační parametr Mb pro menší interval. 
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6 ZÁVĚR 

V práci bylo cílem sestavit mobilizační křivky pro testovanou mikropilotu PP3a. 
Mikropilota se nacházela na testovacím poli ve městě Hollern, poblíž Vídně v Rakousku. 
Jednalo se o duktilní mikropilotu délky 9 m o průměru 118 mm, tloušťka trubky 7,5 mm. 
Provedená statická zatěžovací zkouška byla tlaková, pomocí ocelového mostu 
a hydraulického lisu. Protizátěž tvořily tahové mikropiloty. Během zatěžovací zkoušky byl 
prováděn standardní monitoring, který obsahoval časová data průběhu zatěžování 
a odpovídající posun v hlavě mikropiloty usm. Dále byl prováděn podrobný monitoring, který 
obsahoval data poměrného přetvoření e mikropiloty v hloubce pro každý zatěžovací krok. 
Tyto poměrná přetvoření byla naměřena pomocí kontinuálního snímání optickými vlákny 
(„fibre optic sensing“). Vzdálenost bodů měření byla 10 mm, což je oproti klasicky 
používaným tenzometrům zlepšení o dva řády.  

Hlavními použitými metodami při zpracování práce byla metoda přenosových funkcí 
a neparametrický odhad regresní funkce. Vyhodnocení kontinuálního měření poměrných 
přetvoření komplikoval fakt, že v několika oblastech docházelo k nárůstu poměrného 
přetvoření s hloubkou. To bylo pravděpodobně způsobeno, lokální změnou průřezu (v práci 
bylo počítáno s konstantním průměrem mikropiloty). Výsledné plášťové tření 𝜏s bylo 

průměrováno na 1 m délky mikropiloty tak, aby získaná data byla konzistentní 
se záznamem doby ražby. Testovány byly dva vyhlazovací intervaly a to h= 0,02 a h= 0,08. 

K sestavení mobilizačních křivek bylo užito hyperbolického tvaru křivky dle Bohn [1]. 
Potřebný svislý posun segmentu us / paty ub pro mobilizační křivky byl vypočítán z posunů 
v hlavě ze standardního monitoringu usm a přírůstků posunutí Du z podrobného 
monitoringu. Z podrobného monitoringu bylo dále spočítáno plášťové tření 𝜏s / mezní 

normálové napětí na patě	𝜎b. Z vyhodnocení byly vyloučeny segmenty 0-1 m 1-2 m a 4,1-5 
m, z důvodu vzniku záporných hodnot plášťového tření (obrácený průběh přetvoření). Pro 
stanovení přesného mezního napětí na patě, nebyla naměřena potřebná data, proto bylo 
toto mezní napětí stanoveno v hloubce 8,5 m před smyčkou optických vláken.  

Výsledné mobilizační křivky pro plášť i patu mikropiloty se lišily podle šířky 
vyhlazovacího intervalu. Čím byl interval širší, tím bylo plášťové tření 𝜏s / mezní normálové 

napětí 𝜎b menší. Výsledné deformační parametry přenosových funkcí (Ms, Mb) byly 
porovnány s kalibrovanými deformačními parametry [1]. V porovnání deformačních 
parametrů pro jednotlivé segmenty Ms bylo dosaženo při výpočtu větších hodnot, než byla 
hodnota Ms= 0,0038 stanovená v článku od Cécilie Bohn [1]. Toto platilo u obou 
vyhlazovacích intervalů.  Naopak u deformačních parametrů pro patu mikropiloty Mb 
dosahoval parametr získaný výpočtem menších hodnot než hodnota uvedená v článku 
od Cécilie Bohn [1] Mb= 0,01. Druhým získaným parametrem mobilizační funkce bylo mezní 
plášťové tření 𝜏s,ult / mezní normálové napětí na patě 𝜎b,ult.  

Maximální mezní plášťové tření pro segmenty 𝜏s,ult v únosné zemině (od 5. metru 

hlouběji) dosahovalo hodnoty 299,377 kPa pro segment 6,1 – 7 m pro interval h=0,08. Pro 
tento segment byla doba ražby t= 37 s. Pro interval h= 0,02 byla hodnota mezního 
plášťového tření 𝜏s,ult  větší, a to 348,582 kPa. Získaná byla pro segment 8-8,65 m. Tomuto 

segmentu odpovídá doba ražby t= 36 s.  
Maximální mezní normálové napětí na patě	 𝜎b,ult dosahovalo pro interval h= 0,08 

hodnoty 1713,227 kPa. Pro interval h= 0,02 to byla hodnota 2076,654 kPa.   
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AMP  reálná plocha průřezu mikropiloty 
Ai  plocha ideálního průřezu 
Ac  průřezová plocha betonu 
At  průřezová plocha oceli 
dMP   skutečný průměr mikropiloty 
dt  průměr ocelové trubky 
E  modul pružnosti 
Ec modul pružnosti betonu  
Eeq  ekvivalentní modul pružnosti 
Et  modul pružnosti oceli  
h  hloubka 
kshaft  přenosový koeficient pro plášťové tření 
Dl  délka pro výpočet plášťového tření 
l0  délka pro přírůstek posunutí, 10 mm 
M, N  poměrné konstanty pro napětí a teplotu 
M  ohybový moment 
Mb  deformační parametr pro patu mikropiloty 
Ms  deformační parametr pro plášť mikropiloty 
N  osová síla 
nf  index lomu jádra vlákna 
ss svislý posun segmentu  

sb  svislý posun paty 
t   doba ražby 
ui  absolutní přírůstek posunutí v i-tém bodě 
usm posunutí pro vybraný zatěžovací krok ze standardního monitoringu 
W  průřezový modul 

e  přetvoření 

ei  přetvoření v i-tém místě mikropiloty 

De   změna napětí 
DT  změna teploty 
Dui  přírůstek posunutí v i-tém místě 
Du1  přírůstek posunutí v prvním bodě (hlava mikropiloty) 
Dui-1  předchozí přírůstek posunutí, pro první bod rovno 0  
𝜆l  vlnová délka vstupního světla 
𝜏s  plášťové tření   
𝜏s,ult  mezní plášťové tření   
𝜎b  odpor na patě 
𝜎b,ult  mezní odpor na patě 
𝜐s  Brillouinova zpětně rozptýlená centrální frekvence  
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𝜐so  centrální Brillouinova maximální frekvence při nulovém napětí a při dané 
teplotě 

𝜈a  akustická rychlost ve vlákně 
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