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PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU KE 

STANOVENÍ TLOUŠŤKY BEZPEČNOSTNÍCH 

PROTIVÝBUCHOVÝCH HRÁZÍ 
 

Summary:  
In the paper there are presented the general results of the mathematical modelling for the 
formulation of geometrical parameters of the emergency  dam used in mine and underground 
engineering. The design charts resulted both from the  3D -modelling  and  the experimental 
loading tests proved on the emergency dam situated in the experimental drift Stramberk. 
 
1.  Úvod 
 
 Na základě dohody o spolupráci mezi VŠB-TU Fakultou stavební a a.s. VVUÚ 
Ostrava-Radvanice byla v letech 2006-2008 řešena problematika navrhování bezpečnostních 
hrázových objektů v dolech a podzemním stavitelství.  
 Cílem projektu bylo, na základě experimentů prováděných na konstrukcích hrází 
různých tlouštěk, materiálů a způsobu uložení, pomocí matematického modelování stanovit 
geometrické parametry hrází s cílem jejich geometrické a hmotové optimalizace. K tomuto 
cíli bylo směrováno zpracování řady numerických matematických modelů, založených na 
využití metody konečných prvků ve 3D prostoru. 
 V době řešení projektu byly řešeny tyto problémové okruhy: 
- návrhy tloušťky hrází pro kónické uspořádání jejich geometrie 
- návrhy tloušťky hrází pro válcové uspořádání jejich geometrie 
- vyhodnocení naměřených dat získaných při pokusných odstřelech 
- orientační stanovení útlumových charakteristik hrází a materiálů 
- analýza přetvárných vlastností materiálů hrází prováděná na základě měřených dat 
- analýza a stanovení dynamických parametrů zatížení hrází tlakovou vlnou výbuchu 
 Nedílnou částí matematického modelování bylo i vyhodnocení a inverzní analýza 
naměřených dat průhybu hráze a jejich kmitání ve vazbě na fyzikálně-mechanické 
charakteristiky použitých hmot. Pro stavbu experimentálních hrází byly využity hmoty: 
- Tekblend a Tekblend JB 
- Izolitex 
vesměs polské provenience. 
 Pro návrh geometrických parametrů zkušebních hrází byly postupně využívány 
zpřesňované parametry hodnot pevnostních vlastností stavebních materiálů. 
 Cílem matematického řešení a postupného vyhodnocování experimentů 5 zkušebních 
dynamicky zatěžovaných hrází bylo stanovit rozměrové parametry (tloušťku) hrází 
budovaných v těchto profilech důlních děl a za podmínek: 
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- profil 00-0-10 až 00-0-16 s rozšířením 0,2 m podél celého obvodu hráze 
- válcový tvar hrází s uložením v zásecích podél celého obvodu hráze hloubky  

0,4 m 
- hráze budou opatřeny dvojicí průlezů průměru 600 a 800 mm s horizontálním umístěním 

průlezů ve výšce 0,4 až 0,8 m s meziotvorovým pilířkem o šířce ve velikosti průměru 
průřezu (600-800 mm).  

 Zatížení hrází bylo definováno dynamickým tlakem výbuchu ve velikosti 1 MPa 
s průběhem odpovídajícím dynamické tlakové vlně. Vzhledem k tomu, že všechny zkušební 
hráze byly podrobeny dynamickému tlaku ve velikosti 1,1 MPa, jsou i dále uvedené návrhové 
parametry konstrukcí hrází dimenzovány na tuto velikost dynamického tlaku. 
 Specifickým výsledkem experimentů a návrhových postupů na základě matematického 
modelování bylo ověření skutečnosti, že dimenzování hrází lze s dostatečnou spolehlivostí 
provádět na základě maximálních hodnot  tahových napětí vznikajících na netlakové straně 
hráze. Tato skutečnost byla ověřena prakticky u všech zkušebních odstřelů hrází, které byly 
na základě této podmínky spolehlivosti dimenzovány a vyhověly požadovanému zatížení. 
 Dalším poznatkem získaným v rámci provedených odstřelů je poznatek související 
s potřebou posuzování únosnosti hráze s ohledem na vznikající smyková napětí na jejich 
obvodu. Ukázalo se, že ve všech případech hrází realizovaných ve zkušební štole Štramberk 
toto kritérium vyhovělo, na hrázových objektech prakticky nevznikla žádná poškození 
z důvodu překročení smykové pevnosti stavebních materiálů. 
 Stejně tak byly parametricky zkoumány rozdíly únosnosti hrází ve vztahu 
k přetvárným charakteristikám horninového okolí, ve kterém jsou hráze umístěny a bylo 
zjištěno , ve prospěch bezpečnosti, že únosnost hráze není z praktického hlediska ovlivněna 
velikostí přetvárných vlastností obklopujícího horninového prostředí. Z toho důvodu byly 
výpočty prováděny s hodnotou modulu pružnosti horniny ve velikosti 10000 MPa, která 
odpovídá karbonským horninám typu jílovců a prachovců.  
 Únosnost hráze na požadované dynamické zatížení 1,1 MPa musí být dosažena po 8 
hodinách od ukončení betonáže. Tato podmínka je pro dále uvedené návrhové grafy dodržena.  
 

2. Návrh geometrických a matematických parametrů bezpečnostních hrází pro profily 
00-0-10 až 00-0-16 

 
 Výše uvedené poznatky umožnily provést následující návrh geometrických parametrů 
bezpečnostních hrází v profilech 00-0-10 až 00-0-16 s využitím matematického modelu 3D 
hráze. Navrhované hráze jsou válcového provedení se zásekem hloubky 0,4 m podél celého 
obvodu hráze. Umístění průlezů průměru 600 až 800 mm je uvažováno jako horizontální ve 
výšce 0,4 až 0,8 m, šířka meziotvorového pilířku musí být minimálně rovna průměru průlezu. 
Tyto omezující podmínky použití dále uváděných výsledků je třeba vzít v úvahu, protože 
návrhové grafy neuvažují např. s vertikálním umístěním průlezů nebo vytvářením 
průjezdných hrází (experimenty nebyly tyto typy ověřeny).  
 Rozhodující kritériem pro dimenzování hrází jsou velikosti maximálních tahových 
napětí vznikajících na netlakové ploše hráze, které jsou funkcí použitých stavebních 
materiálů. V průběhu experimentů byly tyto hodnoty tahových pevností upřesňovány a 
pohybovaly se v rozmezí 1,85 až 2,08 MPa pro materiál Tekblend. Zpracování komplexního 
souboru měřených dat, který vznikl až po skončení všech experimentů, umožňuje používat 
následující hodnoty pevnostních charakteristik: 
materiál Tekblend: 
- tlaková pevnost na úrovni spolehlivosti 80 % po 8 hodinách tvrdnutí Rd = 4,5-5 MPa 
- tahová pevnost na úrovni spolehlivosti 80 % po 8 hodinách tvrdnutí Rt = 1,3 MPa 

(průměrná hodnota tahové pevnosti po 8 hodinách tvrdnutí Rt prům. = 1,7 MPa) 
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materiál Izolitex: 
- pevnost v tlaku po 8 hodinách tvrdnutí Rd = 0,6-0,7 MPa 
- pevnost v tahu po 8 hodinách tvrdnutí 0,3-0,35 MPa 
Průměrná hodnota pevnosti v tlaku po 8 hodinách tvrdnutí 1,6 MPa, průměrná hodnota 
pevnosti v tahu po 8 hodinách tvrdnutí 0,6 MPa. 
 

2.1. Materiál Tekblend 
 
Výsledky řešení a experimentální ověření umožňují učinit tyto závěry a doporučení: 
-  pro statisticky spolehlivou hodnotu tahové pevnosti materiálu Tekblend (1,3 MPa) se 

tloušťky hrází pohybují v rozmezí 1,6 m pro profil 00-0-10 až 1,85 m pro profil  
00-0-16. Se stoupající hodnotou tahové pevnosti tloušťka hráze klesá (obr.1).   

-  vzhledem k průběhu a velikosti smykových napětí na obvodu hráze je zřejmé, že i pro 
nejnižší hodnotu tahové pevnosti (1,3 MPa) posouzení ve vztahu k velikosti smykových 
napětí vyhoví (smyková pevnost = 1,3.1,25 = 1,62 MPa, maximální smykové napětí na 
obvodu pouze velice lokálně tuto hodnotu překračuje a pro návrh tloušťky hráze není 
rozhodující (platí předpoklad ,že šířka záseku je rovna tloušťce hráze) 

 - tlaková pevnost materiálu Tekblend (4-4,5 MPa po 8 hodinách) výrazně překračuje 
vznikající tlakové napětí na tlakové straně hráze a není omezující podmínkou pro 
dimenzování 

- posuny (přetvoření) tělesa hráze se pohybují v rozmezí cca 6-22 mm a nepředstavují žádné 
omezení únosnosti hrází z materiálu Tekblend  
Vzhledem k tomu, že regresní křivky byly stanoveny na základě výsledků modelových 
výpočtů pro hráze v profilech 00-0-16 a 00-0-10, není zaručena dostačující vypovídací 
schopnost uvedených regresních funkcí pro profily menší než 00-0-10 a větší než 00-0-16. 
 
Regresní funkce závislosti požadované tloušťky hráze na tahové pevnosti Rtah 

 profil 00-0-16: 
5091,1

ln0206,3 tahRl −
=  

 profil 00-0-14: 
501,1

ln8988,2 tahRl −
=  

 profil 00-0-12: 
4808,1

ln7793,2 tahRl −
=  

 profil 00-0-10: 
4652,1

ln6420,2 tahRl −
=  

Obecně tedy platí: 

b
Rlnal tah−

=  

Na základě výše uvedených hodnot koeficientů a a b ve vyjádření odpovídajících regresních 
funkcí pro jednotlivé typy důlních profilů byly dále stanoveny regresní funkce pro vyjádření 
těchto koeficientů a a b: 
 
a=0,8 ln(PROFIL)+0,7947 

b=0,0973 ln(PROFIL)+1,2408 
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Výsledná regresní funkce závislosti požadované tloušťky hráze na tahové pevnosti a profilu 
má tedy tvar: 
 

( )
( ) 2408109730

7947080
,PROFILln,

Rln,PROFILln,l TAH

+
−+

=  

( v případě profilu 00-0-16 dosazujeme za PROFIL číslo 16, analogicky pro ostatní profily) 
Návrhový graf pro stanovení tloušťky hráze z materiálu Tekblend je uveden na obr. č. 1. 
 

 

obr. č. 1 

 
2.2. Materiál Izolitex 
      
     Pro hráze z materiálu Izolitex bylo  zapotřebí realizovat výpočty jejich tloušťky 
s uvažováním skutečných pevnostních a přetvárných vlastností,které jsou výrazně nižší než 
pro Tekblend (viz kap. 2.).  
Návrhový graf pro stanovení tloušťky hráze z materiálu Izolitex je uveden na obr. č. 2. 
 

Graf závislosti tloušťky hráze na velikosti profilu důlního díla a 
tahové pevnosti materiálu hráze (válcová hráz, modif. trojúhel. 

zatížení, v=0.6 m, průměr průlezů 0.8 m, šířka pilíře mezi průlezy 
0.8 m)- platí pro materiál Tekblend
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obr. č. 2 

3.  Závěr 
 
 Výsledkem řešení projektu bylo: 
- zpracování databází výsledků měření fyzikálně-mechanických vlastností materiálů 

Tekblend a Izolitex. Doporučené hodnoty výpočtových pevností těchto materiálů jsou 
uvedeny výše (kap. 2.).  

- zpracování návrhových grafů pro stanovení tloušťky tělesa hrází v profilech 00-0-10 až 
00-0-16 pro výše uvedené omezující podmínky z hlediska průměru a umístění  průlezů a 
pro oba aplikované stavební materiály (Tekblend a Izolitex) 

Řešení ukázalo, že doporučené tloušťky hrází z materiálu Tekblend výrazně snižují pracnost i 
spotřebu stavebních hmot a cíle projektu z hlediska optimalizace tloušťky bylo proto 
dosaženo.  
U materiálu Izolitex,vzhledem k výrazně nižší pevnosti,dosahují doporučené tloušťky hrází 
velikostí 2,6 až 3,3 m . 
Uvedené návrhové grafy (obr. 1 a obr. 2) pro materiály s proměnnou hodnotou tahové 
pevnosti a s minimální hodnotou tlakové pevnosti po 8 hodinách ve velikostech uvedených 
výše budou doplněny do stávající „Instrukce pro dimenzování výbuchovzdorných hrází“. 
 Využití těchto grafů předpokládá stanovení tahové pevnosti použitého materiálu po 8 
hodinách tvrdnutí na úrovni spolehlivosti 80 %, příp. použití doporučených velikostí tahové a 
tlakové pevnosti  při zachování požadované technologické disciplíny přípravy směsí.  
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