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MODELOVÁNÍ SOUČINNOSTI OCELOVÉ OBLOUKOVÉ VÝZTUŽE  
S HORNINOVÝM MASIVEM  

Petr Janas1, Martin Krejsa 2, Karel Janas3 

Abstrakt 

The passive loading is a deformational loading caused by active force loading of steel 
arc supports of mine excavations. It has a very positive influence to loading capacity and 
to deformations of arc supports. An origin of passive forces depends on many factors 
that can be analyzed and studied. The computer program that is presented in this paper 
allows to include of influence of many of these factors in the design of arc supports. 

1 Úvod 
Ocelová oblouková výztuž je rozhodujícím výztužným prvkem dlouhých důlních děl v 
hornictví. Používá se často i v podzemním stavitelství. Její zatížení je velmi rozdílné. 
Podílejí se na něm nejen podmínky, v nichž je důlní či podzemní dílo vedeno, ale také 
podmínky, které se vytvoří kvalitou provedení díla a vlastním budováním výztuže. 
Kromě aktivních sil vyvolaných tíhou rozvolněných hornin v okolí raženého díla a nebo 
deformacemi horninového masivu, je výztuž zatěžována také pasivními silami. Pasivní 
zatížení ocelové obloukové výztuže je deformační zatížení vyvolané jejím aktivním 
silovým zatížením. Pasivní síly mají zpravidla velmi příznivý vliv na únosnost i na 
deformaci ocelové výztuže. Stabilizují ji tím, že vyvolávají ve výztuži podstatně 
příznivější hodnoty složek vnitřních sil (zejména ohybových momentů), než samotné 
aktivní zatížení. V podmínkách in situ je vznik pasivních sil závislý na celé řadě faktorů. 
Velkou část z nich lze analyzovat a studovat s využitím analýzy a programu uvedeném v 
předloženém příspěvku. Navazuje na práci prezentovanou např. v [1]. Využívá 
geometrickou analýzu konstrukce uvedenou v tomto příspěvku a klasickou silovou 
metodu. Aplikuje se metoda virtuálních prací (jednotkových sil) s tím, že integrace je 
provedena numericky. Zpracovaný program je aplikovatelný na běžné výpočetní 
technice vybavené tabulkovým procesorem EXCEL. Umožňuje měnit velmi operativně 
podmínky existující na kontaktu mezi horninou a výztuží a pro ně určovat únosnost 
výztuže případně přetvárnou energii, kterou je schopna ocelová výztuž do meze 
únosnosti případně do meze charakterizované odporem proti prokluzu kumulovat. Při 
modelování součinnosti horniny s výztuží se aplikuje klasický Winklerův model. 
Samostatná pozornost je věnována výpočtu deformační energii kumulované v 
nepoddajné a poddajné ocelové obloukové výztuži při zatížení. 
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2 Statické řešení ocelové obloukové výztuže při existenci pasivních sil 
Statické řešení ocelové obloukové výztuže při existenci pasivních sil  je provedeno za 
předpokladu působení aktivního svislého a horizontálního zatížení na výztuž dle obr.1.  
Působením tohoto zatížení se výztuž deformuje a v případě kontaktu s horninou a směru 
deformace výztuže „do horniny“ vznikají pasivní síly. Obě zde uvedené podmínky, tj. 
kontakt s horninou a směr deformace, jsou nutné, mají-li pasivní síly vzniknout. 
 Výchozím předpokladem je vznik pasivních sil po celém obvodu výztuže, (i když k 
tomuto stavu nemůže dojít, neboť není možné, aby se výztuž po celém svém obvodu 
takto deformovala). Jestliže se rozdělí celá délka oblouku na dílky o délce ∆si, pak lze 
předpokládat, že ve středu každého dílku působí pasivní síla Fpi kolmo na střednici 
oblouku v příslušném místě i a tečná síla ke střednici oblouku je všude nulová, což je 
zpravidla splněno nebo je její velikost nepodstatná. Pasivních sil může být teoreticky 
právě tolik, na kolik dílků je oblouk rozdělen. Každá pasivní síla představuje další 
jednoduchou vazbu (jakýsi pružný poddajný kyvný prut). Jestliže dvojkloubově uložený 
oblouk s neposuvnými podporami byl 1x staticky neurčitý, pak při existenci n pasivních 
sil je stupeň statické neurčitosti n+1. Základní statické schéma je zřejmé z obr.1. 
Staticky neurčitými veličinami jsou pasivní síly X1 = Fp1, X2 = Fp2, … , Xi = Fpi, … , 
Xn = Fpn, a síla Xn+1 = Hb je horizontální reakcí u podpory B. 

 
Obrázek 1: Schéma zatížení výztuže při existenci pasivních sil. 

 Při aplikaci klasické silové metody lze deformační podmínky maticově zapsat ve 
tvaru: 
 δ.X + δ0 = d (1) 
kde δ je čtvercová matice deformačních koeficientů řádu (n+1), δ0 je sloupcová matice 
posunutí základní staticky určité sestavy s (n+1) prvky a d je sloupcová matice posunutí 
na kontaktu hornina - výztuž. 
 Posunutí dk a síla Xk v bodě k je výsledkem interakce výztuže s horninou. Na jedné 
straně vyvolává posunutí dk sílu Xk, na straně druhé hornina posunutí výztuže v bodě k 
omezuje. Pokud by se s kontaktem mezi horninou a výztuží neuvažovalo, nastalo by 
posunutí zcela jiné. Při využití řešení dle Winklera pak platí: 
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kde K1 je dáno součinem kk sbCK ∆⋅⋅=1 , přičemž C je koeficient poddajnosti udávaný 

zpravidla v [MPa.m-1] nebo v [kN.m-3]. Maticově pak lze zapsat: 
 d = D . X (3) 
kde Dje čtvercová matice řádu (n+1). 
 Při řešení součinnosti výztuže s horninou dle Winklerova modelu jsou nenulové členy 
v matici D pouze na hlavní diagonále s výjimkou posledního členu, považujeme-li 
podporu b za neposuvnou. Rovnici (1) lze s využitím (3) upravit na tvar: 
 (δ - D).X = - δ0 (4) 
a jejím řešením jsou neznámé pasivní síly působící na výztuž a horizontální reakce: 
 X = -(δ - D)-1. δ0 (5) 
 V soustavě lineárních rovnic (1), případně (5) o n+1 neznámých lze koeficienty δk,i 
matice δ a koeficienty δko matice δ0 odvodit s využitím principu virtuálních prací 
(jednotkových sil). Představují posunutí v bodě k vyvolané jednotkovou silou Xki = 1, 
působící v bodě i, případně posunutí v bodě k vyvolané aktivním silovým zatížením 
oblouku v jeho základní staticky určité sestavě. 
 Pasivní síly mezi horninou a výztuží mohou být pouze tlakové. Vznikají pouze 
v případě, když deformace ocelového oblouku má opačný směr než síla, kterou 
vyvolávají. V tomto případě má pasivní síla v souladu s označením kladné znaménko. 
Je-li výsledkem řešení soustavy lineárních rovnic (5) síla záporná, pak jsou tahové, což 
není možné. V takovém případě je nutno výpočet opakovat a matici D upravit. Dle 
rovnice (2) je v případě, že pasivní síla nevzniká K1k = 0, což ovšem vede k neurčitým 
výrazům v matici D a soustava rovnic (5) je v tomto případě neřešitelná. Prakticky lze 
ale postupovat tak, že se K1k volí dostatečně malé, ale rozdílné od nuly. Pasivní síla Fpk 
pak sice může vyjít záporná, její hodnota je však zanedbatelná z hlediska zatížení 
konstrukce. Nepodstatné záporné tlakové síly představují v iteračním výpočtu spolu 
s tlakovými silami jakýsi „lakmusový papírek“ pro testování správnosti sestavení matice 
D. 
 Při řešení soustavy rovnic (5) lze iterační výpočet pasivních sil ukončit tím, že 

1) počet iterací dosáhne zadané hodnoty, 
2) vypočtená hodnota pasivních sil odpovídá výpočtu předcházející iterace a 

současně všechny pasivní síly ovlivňující průběh vnitřních sil v oblouku jsou 
tlakové. 

 Po určení všech staticky neurčitých sil působících na výztuž a reakcí, lze určit 
únosnost výztuže a složky vnitřních sil po obvodu výztuže, její přetvoření a 
kumulovanou deformační energii při dosažení únosnosti výztuže. Ta je limitována 
jednak dosažením mezního stavu ve výztuži, jednak odporem proti prokluzu v místech 
vzájemně překrytých dílů výztuže. 

3 Program pro výpočet únosnosti výztuže při existenci pasivních sil 
Program pro výpočet únosnosti výztuže při existenci pasivních sil vychází z analýzy 
uvedené, pokud se týká geometrické stránky problému, v [1]. V dalším se pak opírá o 
statické řešení uvedené stručně ve výše uvedené kapitole a podrobněji v [3]. Řeší 
únosnost ocelové obloukové výztuže dle teorie 1. řádu. Neuvažuje tedy zatím s 
geometrickou a s fyzikální nelinearitou. Je zpracován rovněž v prostředí Microsoft 
Excelu pomocí programovacího jazyka Visual Basic. Ocelová oblouková výztuž může 
být tvořena 3 až 5 kruhovými díly o různých délkách, o různém poloměru zakřivení a se 
zadaným překrytím sousedních dílů. Hmotnostní profil výztuže lze volit K 24, P 28 a TH 
29 (vyrábí ISPAT NH Ostrava) a po případném zadání vstupních parametrů i z jiných 
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profilů. Volí se také součinitel ε, což je poměr horizontálního a svislého spojitého 
zatížení (viz obr. 1). Jeho velikost musí být kladná, lze však volit také nulu. 
 Na vstupním formuláři se zadává také Index CD v [kN.m-2], což je hodnota součinu 
koeficientu poddajnosti horniny, případně polštáře mezi horninou a výztuží C v [kN.m-3] 
a šířky kontaktu výztuže s horninou b v [m]. Lze rovněž zadat limitní počet iterací. 
Index CD lze zadávat v první fázi výpočtu konstantní pro daný díl ocelové obloukové 
výztuže, v další fázi výpočtu pak může být v každém dílku, na který je celý oblouk 
rozdělen, jiná hodnota. Volba různých hodnot CD umožňuje simulovat i při 
dvojkloubovém uložení oblouku jeho další vazby, tj. vetknutí v místě podpor. Z 
geometrického hlediska může být oblouk symetrický i nesymetrický. 

4 Příklady výpočtu s využitím programu pro výpočet únosnosti 
výztuže při existenci pasivních sil 

Uvažovaná výztuž 00-0-19 z profilu P-28 je zatížena svislým aktivním spojitým 
zatížením. V horizontálním směru aktivní zatížení nepůsobí. Chodba, v níž je výztuž 
nasazena, je ražena v uhlí, jejíž modul pružnosti Eu = 1000 MPa a součinitel příčné 
deformace horniny je µ=0,25. Použijeme-li vztah podle Galerkina [4] je: 

 38,231
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+
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R
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C u

µ
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kde R=3,45 m je poloměr zakřivení kontaktu výztuž-uhlí. Poloměr zakřivení bočních 
oblouků výztuže byl zvolen dle obr.2. Šířka kontaktu mezi uhlím a ocelovým obloukem 
byla zvolena 0,15 m s odpovídajícím indexem CD =34 782 kNm-2. Tato hodnota byla 
zadána do výpočtu pro celý obvod výztuže, i když ve stropní části nebude při aktivním 
svislém silovém zatížení prakticky využita. Zadání úlohy a vypočtené výsledky jsou 
uvedeny v obr.2. Je zřejmé, že únosnost výztuže je v daném případě limitována velikostí 
odporu výztuže proti prokluzu ve spojích, který se ve výpočtu volí parametricky od T = 
100 kN do T = 350 kN s krokem 50 kN. Hodnota Tmin = 724,56 kN odpovídá normálové 
síle v místech spojů. Má-li se výztuž chovat jako nepoddajná, pak odpor proti prokluzu 
musí dosahovat alespoň této hodnoty. Únosnosti, odpovídající reakce a také deformační 
energie kumulovaná ve výztuži jsou uvedeny v tabulce pro jednotlivé odpory proti 
prokluzu. Je zřejmé, že prokluz umožňuje výztuži se přizpůsobovat zejména 
deformačním zatížením. Omezuje kumulaci deformační energii ve výztuži za cenu 
únosnosti limitované odporem proti prokluzu. 

 
Obrázek 2: Výstupní formulář únosnosti výztuže 00-0-19/P28, ε =0. Teorie 1. řádu, interakce výztuže s horninovým masivem 
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Obrázek 3: Průběh ohybového momentu výztuže 00-0-19/P28, ε =0, existence pasivních sil. 

 Program umožňuje operativně graficky hodnotit průběhy složek vnitřních sil, 
posunutí a pootočení. Na obr.3 je pro nepoddajnou výztuž znázorněn průběh ohybového 
momentu po obvodu výztuže. Na počítači lze v každém bodě studovat jeho skutečnou 
hodnotu. Obdobně je tomu např. u posunu střednice výztuže (viz. obr.4). Z obrázků je 
patrné, že při zadané hodnotě CD pasivní síly indukované aktivním zatížením vytvářejí 
ve výztuži velmi příznivé rozložení složek vnitřních sil. Vznikají jen malé ohybové 
momenty a deformace oblouku je podstatně menší, než bez existence pasivních sil (obr. 
5). 
 Zcela jinak vypadá deformace výztuže při jiných hodnotách součinitele CD, který 
simuluje interakci výztuže s horninovým masivem. Z obr.7 je zřejmé, že únosnost 
výztuže je při interakci s horninovým masivem pouze v omezeném úseku vnějšího 
obvodu diametrálně rozdílná ve srovnání s výsledky uvedenými na obr.2, kde je 
dokonalý kontakt mezi výztuží a horninou. Při modelované omezené interakci se výztuž 
bude chovat jako nepoddajná. Její poměrně malé únosnosti bude dosaženo, aniž by došlo 
k prokluzům výztuže. Kvalita kontaktu výztuže s horninou významně ovlivňuje její 
deformace, které jsou nesymetrické (viz.obr.6). Nesymetrické jsou rovněž velikosti 
reakcí v podporách. Kumulovaná deformační energie je nezávislá na odporu proti 
prokluzu a je menší než v případě nepoddajné výztuže na obr.2. 

 
Obrázek 4: Průběh posunutí střednice výztuže 00-0-19/P28, ε =0 dle teorie 1. řádu při existenci pasivních sil. 
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Obrázek 5: Průběh posunutí střednice výztuže 00-0-19/P28, ε =0 dle teorie 1. řádu bez existence pasivních sil. 

 
Obrázek 6: Průběh posunutí střednice výztuže 00-0-19/P28, ε =0 dle teorie 1. řádu, 

interakce části obvodu ocelové výztuže s horninovým masivem. 

 
Obrázek 7: Výstupní formulář únosnosti výztuže 00-0-19/K24, ε =0, 

Teorie 1. řádu, interakce části obvodu ocelové výztuže s horninovým masivem. 
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5 Určování deformační energie kumulované v ocelové obloukové 
výztuži při aktivním zatížení 

V některých případech je potřebné studovat chování ocelové obloukové výztuže při 
aktivním zatížení z hlediska deformační energie, kterou je schopna kumulovat ve vztahu 
k prokluzovým vlastnostem. V těchto případech je vhodné volit celou řadu zatěžovacích 
schémat a zjišťovat pro ně charakteristické hodnoty. Dále prezentované výsledky v 
zásadě využívají zatěžovací schéma dle obr.1 s tím, že pasivní síly jsou nulové. Mění se 
však hodnota poměru spojitého bočního a svislého zatížení ε, a to v rozmezí ε = 0 až 2 s 
krokem 0,05. Přetvárná deformační energie je určena zatím pouze jen s předpokladem 
lineárně pružného chování materiálu výztuže stejně jako při výpočtu s pasivními silami. 
 Základní vztah pro zjištění přetvárné energie ohýbaného nosného prvku má tvar: 
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kde E je modul pružnosti v tahu a tlaku [Pa], A je plocha průřezu [m2] a J je moment 
setrvačnosti [m4]. M a N jsou složky vnitřních sil obloukové výztuže – ohybový moment 
a normálová síla, určená silovou metodou (viz [1], [3]). Integrace uvedených vztahů byla 
provedena numericky při využití rozdělení všech oblouků tvořících výztuž na diference  
(dílky) délky ∆si: 
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 Výpočet přetvárné energie lze velmi operativně realizovat opět s využitím 
rozšířeného programu uvedeného např. v [1], [3] pro běžně používané typy průřezů 
K-24, P-28 a TH-29. Pro výztuž 00-0-16 byla provedena parametrická studie pro 
uvedené průřezy, kdy se při výpočtu měnil poměr mezi bočním a svislým zatížením ε. 
Výsledkem jsou grafy uvedené na obr. 8, 9, 10 a 11. Je z nich zřejmé, že pokud je výztuž 
nepoddajná, pak energie kumulovaná ve výztuži je závislá zejména na volbě 
hmotnostního stupně (průřezu profilu) a na jakosti oceli. (Poznámka pro profily K-24 a 
P-28 se předpokládalo použití oceli 11500 pro profil TH-29 pak ocel 31Mn4.) V 
poddajné výztuži se deformační energie kumuluje méně než u výztuže poddajné a to v 
závislosti na poměru ε. Jestliže ve výztuži jsou pouze malé nebo téměř nulové ohybové 
momenty, je kumulovaná deformační energie funkcí pouze normálových sil. Do vzniku 
prokluzu, který limituje únosnost, je deformační energie velmi malá (viz hodnoty pro 
ε = 0,9). S růstem ohybových momentů do hodnoty odporu proti prokluzu kumulovaná 
deformační energie roste a při malých hodnotách ε se nemusí výztuž ani pro odpor proti 
prokluzu T = 100 kN vůbec chovat jako poddajná. Tata skutečnost ovšem neznamená, 
že při optimálním zatížení výztuže je tato schopna zachytit jen malé množství energie, 
spíše naopak. Při prokluzu se totiž energie kumulovaná ve výztuži přeměňuje na práci. 
Odpor proti prokluzu probíhá po určité dráze, přičemž na začátku a na konci každého 
prokluzu jsou hodnoty třecí síly rozdílné. Po prokluzu je kumulovaná pružná energie ve 
výztuži menší než před prokluzem. Délka jednotlivého prokluzu je menší, působí-li ve 
výztuži pouze normálové síly a větší, rostou-li hodnoty ohybových momentů. Při 
optimálním zatížení výztuže je díky malým ale rovnoměrnějším prokluzům a jejich 
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většímu počtu zpravidla celková možná sumární délka všech prokluzů velká a tím je 
také výztuží zachycena větší energie. 

 
Obrázek 8: Přetvárná energie oblouku 00-0-16/TH19 z profilu K-24 pro ε = 0 až 2 

 
Obrázek 9: Přetvárná energie oblouku 00-0-16/TH19 z profilu P-28 pro ε = 0 až 2 
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Obrázek 10: Přetvárná energie oblouku 00-0-16/TH19 z profilu TH-29 pro ε = 0 až 2 

 
Obrázek 11: Srovnání výsledných hodnot přetvárné energie jednotlivých průřezů pro ε = 0 až 2 

6 Závěr 
Zpracovaná analýza a program umožňují na dnes běžně dostupné výpočetní technice v 
prostředí Microsoft Excel analyzovat součinnost ocelové případně i jiné obloukové 
výztuže dlouhých důlních děl a podzemních děl s horninovým masivem. Výztuž pak lze 
velice operativně dimenzovat i pro velmi různé vstupní podmínky. 
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Poděkování 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektů 105/04/0458 realizovaného za 
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