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VÝVOJ MODULU PRUŽNOSTI PRIMÁRNÍ OCELOBETONOVÉ 

VÝZTUŽE V ČASE STANOVENÉ DLE TEORIE SPOLUPRACUJÍCÍCH 
PRSTENCŮ 

 
Abstract: 
The elastic modulus value, representing the primary steel concrete reinforcement made of 
sprayed concrete and rolled steel sections is not constant. This value oscillates during 
armouring and it becomes stabilized after elapsing some time from the completed armouring. 
The variations in the elastic modulus are caused by the stage-related execution of sprayed 
concrete layers, a different degree of sprayed concrete hardening in individual layers, by a 
gradual start of cooperation of the sprayed concrete layers with the parts of the rolled 
section. 
The problem in determination of the elastic modulus development stems from the theory of 
cooperative-ring-exchange method and from the method of homogenization of material-
related heterogeneous profiles. 
The material-related heterogeneous profile of the steel concrete reinforcement, made up of 
sprayed concrete and steel, which have different elastic modulus values, is replaced with a 
homogeneous profile, characterized by a single value of the elastic modulus. 
The conditions for homogenization of a heterogeneous profile is the continuity of 
deformations and flexible remoulding of both materials. 
The elastic modulus of the homogenized profile is used as a representative deformation 
characteristic of the heterogeneous profile of steel reinforcement in calculations by which the 
parameters are designed and the state of structures of steel concrete reinforcement is 
assessed and by which the rock environment is stabilized. 
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ÚVOD 

Primární výztuže podzemních děl jsou v současné době konstruovány ze stříkaného 
betonu, ocelových prutů a ocelových mříží. Vrstva (eventuálně vrstvy) ze stříkaného betonu je 
základním konstrukčním elementem primární výztuže, kterým je determinována její základní 
únosnost. Stříkaný beton je rovněž integrujícím činitelem, jenž zajišťuje bezprostřední 
souvislou vazbu mezi horninovým masivem a ostatními prvky konstrukce primární výztuže. 
Tato vazba je jednou z hlavních příčin vysoké efektivity činnosti ocelobetonových výztuží. 
Ocelové elementy zvyšují únosnost a přispívají k významné změně deformační 
charakteristiky primární výztuže. Deformační charakteristika samotného stříkaného betonu 
postrádá schopnost pře-nést větší deformace bez toho, aniž by došlo k ztrátě únosnosti. 
Ocelové elementy zvyšují deformovatelnost primární výztuže při současném zachování její 
konstantní únosnosti. Tato vlastnost je velmi významná, neboť umožňuje uvolnění stavu 
napjatosti horninového masivu a současně zajišťuje jeho stabilitu. Obě jmenované skutečnosti 
vytváří optimální podmínky pro činnost následné sekundární výztuže, minimalizaci zatížení a 
plné využití stabilitního potenciálu horninového masivu. 

 
POSTUP HOMOGENIZACE OCELOBETONOVÉHO PROFILU 

Primární ocelobetonové výztuže jsou prováděny na místě a již během jejich provádění 
jsou zatěžovány. Dalším jejich charakteristickým rysem je etapovitost provádění. Ta je dána 
technologickými možnostmi nástřiku vrstvy stříkaného betonu, její maximální možnou 
tloušťkou v jaké ji lze provést. Obvykle je nástřik vrstvy proveden ve dvou etapách s  
časovým odstupem mezi jednotlivými etapami. Časový odstup je podmíněn dobou tuhnutí 
nanesené směsi stříkaného betonu. Etapovitost provedení rov-něž plyne z požadavku na 
postupný nárůst tuhosti výztuže tak,  aby byly vytvořeny podmínky k uvolnění stavu 
napjatosti horninového masivu. Článek je věnován sledování vývoje změny přetvárných 
parametrů průřezu ocelobetonové výztuže, které nastávají procesem budování výztuže a dále 
pokračují ve fázi, kdy výztuž již plní svou stabilizační funkci, avšak proces vývoje 
přetvárných parametrů modulu pružnosti vrstev stříkaného betonu nebyl ještě ukončen a 
pokračuje po určitou dobu od jejich nástřiku. 

Pro stanovení vývoje změny přetvárných parametrů ocelobetonového primárního ostění je 
použita metoda homogenizace průřezu, který je konstruován různými typy materiálu, v 
případě průřezu primární výztuže se jedná o stříkaný beton a ocel. Tato metoda byla navržena 
a je i nadále rozvíjena na VŠB TU Ostrava, Stavební fakultě kolektivem pracovníků katedry 
geotechniky a podzemního stavitelství, autory tohoto článku. Metoda je založena na teorii 
spolupracujících prstenců, vychází z analytické výpočetní metody, která byla vypracována 
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prof. Fotievou a prof. Bulyčevem (Bulyčev, 1982) a z hlediska mate-matického využívá teorie 
analytických funkcí komplexní proměnné. Tato metoda je podrobně uvedena v (Vojtasík, 
Hrubešová, Ďuriš, 2009)) a v tomto článku nebude dále rozváděna. Jedním z výsledků této 
metody je tzv. modul pružnosti homogenizovaného průřezu, kterým je reprezentován průřez 
konstrukce primární výztuže ve výpočtech. 

Vstupními parametry pro výpočet hodnoty modul pružnosti homogenizovaného průřezu 
jsou: 

 struktura průřezu 
 přetvárné parametry ocelových elementů, modul pružnosti a Poissonovo číslo, 

v případě oceli jsou jejich hodnoty konstantní (Eocel = 210000 MPa, ν=0,2) 
 přetvárné parametry stříkaného betonu u kterých se předpokládá, že budou 

závislé na čase, jak je tomu v reálných podmínkách 
 etapy nástřiku vrstev stříkaného betonu, charakterizované následujícími 

parametry, tloušťkou jednotlivých vrstev a hodnotou časového odstupu mezi nástřikem 
jednotlivých vrstev. 

Výsledkem řešení je závislost průběhu hodnot modulu pružnosti homogenizovaného 
průřezu na čase a etapách nástřiku jednotlivých vrstev. 

 
VÝSLEDKY ŘEŠENÍ MODELOVÉHO PŘÍKLADU 

Výsledky příkladu stanovení průběhu modulu pružnosti homogenizovaného průřezu 
situace ocelobetonové výztuže zobrazené na obrázku č.1, která je provedena ze stříkaného 
betonu s proměnlivým modulem pružnosti, jehož průběh uvádí graf na obrázku č. 2, jsou 
shrnuty v grafech na obrázcích č. 3 a 4. 

 
Obrázek 1.  Schéma analyzovaného výztužního profilu 

Obrázek č.3 prezentuje závislost změny modulu pružnosti homogenizovaného průřezu na 
čase a etapách nástřiku v absolutních hodnotách, obrázek č. 4 prezentuje vývoj hodnot 
poměru modulu pružnosti homogenizovaného průřezu k aktuální hodnotě modulu pružnosti 
stříkaného betonu. 
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Obrázek 2.  Vývoj modulu pružnosti stříkaného betonu 

 

 
Obrázek 3.  Vývoj modulu homogenizovaného průřezu ostění 

Z uvedených grafů plyne, že velikost modulu pružnosti homogenizovaného průřezu a její 
průběh jsou závislé v prvé řadě na průběhu modulu pružnosti stříkaného betonu v čase, který 
lze operativně modifikovat recepturou složení směsi stříkaného betonu přísadami řídícími 
rychlost jejího tvrdnutí. 

 
Obrázek 4.  Průběh poměru modulu pružnosti homogenizovaného průřezu (ocel-

stříkaný beton)  k  modulu pružnosti homogenizovaného průřezu pouze ze stříkaného betonu  
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Z průběhu grafů na obrázcích č. 3 a 4 plyne zřetelný vliv etapovitosti provádění nástřiku 
ve více vrstvách a úloha časového odstupu mezi nástřikem jednotlivých vrstev. Etapovitost 
nástřiku a hodnota časového odstupu mohou být rovněž uplatněny k účinné modifikaci 
průběhu modulu pružnosti homogenizovaného průřezu. 
 
ZÁVĚR 

Uvedený článek k problematice vývoje přetvárných para-metrů primární výztuže a metodě 
jejich stanovení má při-spět k objektivnějšímu exaktnímu vyjádření vzájemné interakce mezi 
přetvářením horninového masívu a stabilizační reakcí primární výztuže. 

Tato interakce je velmi komplikovaným dynamickým se vyvíjejícím jevem, kdy během 
krátkého časového úseku se uvolňuje část primárního napěťového stavu masivu, proti 
kterému začíná působit stabilizační reakce výztuže, která závisí na deformačních parametrech 
primární výztuže. Tyto deformační parametry však v případě ocelobetonových výztuží nejsou 
konstantní, ale postupně se vyvíjí v závislosti na čase a etapě provedení výztužní konstrukce. 
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