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ÚNOSNOST OCELOVÉ VÝZTUŽE OO-O-19 V ZÁVISLOSTI  
NA ZPŮSOBU ZALOŽENÍ 

 
Anotace 
The paper presents the problem of interaction between the steel arch support  and 
surrounding rock mass. Both quantitative and qualitative character of this interaction is 
largely  dependent on the   properties of the filling in the space between the steel arch and 
ground. Method and quality of the filling belong to  very important technological factors 
affecting the load transfer to the steel  arch support  and, consequently, the  bearing capacity 
of the support as well.  

Příspěvek se zabývá problematikou interakce výztužního oblouku s okolním horninovým 
prostředím. Kvantitativní i kvalitativní charakter této interakce závisí do značné míry na 
charakteru a vlastnostech základky mezi výrubem a obloukovou konstrukcí. Způsob a kvalita 
založení je  velmi významným technologickým faktorem ovlivňujícím charakter přenosu 
zatížení na samotnou obloukovou výztuž a je tedy i jedním z určujících faktorů únosnosti  
výztužní konstrukce 
 
1.ÚVOD 

V rámci tohoto příspěvku jsou prezentovány  výsledky numerické analýzy interakce 
ocelové obloukové výztuže 00-0-19  profilu  TH36 s kloubovým podepřením se třemi typy 
základky: 

1) ruční základka 
2) betonová základka 
3) základka s využitím základkových polštářů 

První dva typy představují souvislý typ základky, třetí varianta má charakter bodového 
založení v jednotlivých diskrétních částech přiléhajících k výztužní konstrukci.  
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Analýza byla provedena s využitím deformační numerické metody, jejíž principem je 
rozdělení konstrukce na určitý počet přímých prutů, jejichž deformace od uvažovaného 
zatížení musí splňovat podmínky spojitosti deformací konstrukce jako celku. V jednotlivých 
dělících bodech (uzlech) konstrukce jsou pak lokalizovány jednak výslednice vnějších sil a 
dále rovněž pružiny, umístěné kolmo ke každému z prutů, umožňující simulovat vliv 
pasivního odporu. Z podmínek rovnováhy vyjádřených složkami posunů v jednotlivých 
bodech konstrukce při respektování podmínky spojitosti deformací celé konstrukce a 
příslušných okrajových podmínek deformace konstrukce dostáváme výslednou soustavu 
lineárních rovnic pro stanovení hodnoty svislého a vodorovného posunu a hodnoty pootočení  
v každém uzlu. Na základě vypočtených  hodnot posunů jsou pak následně  stanovovány 
hodnoty vnitřních sil a pasivních odporů na počátku a na konci každého prutu konstrukce.  

Obrazec pasivních odporů není při aplikaci této metody zadáván explicitně, ale je funkcí 
zatížení a tuhosti systému hornina – výztuž a  je stanovován až v rámci realizovaného 
iteračního výpočtu. Pasivní odpor K může být aktivován pouze v místech  zatlačování 
konstrukce  do obklopujícího  prostředí, jeho velikost je závislá na deformačních parametrech 
obklopujícího  prostředí, poloměru výztužního oblouku a velikosti posunu u směrem do 
obklopujícího prostředí : 

 

kde Eh – modul pružnosti obklopujícího prostředí 
       µh – Poissonovo číslo obklopujícího  prostředí 

a- poloměr výztužního oblouku 
k – součinitel pasivního odporu  

Dle tohoto vztahu lze ve výpočtu zohledňovat variantní přetvárné charakteristiky 
obklopujícího prostředí a tím simulovat i vliv různých typů základky konstrukce, která navíc 
může být lokalizována pouze v určitých částech na rubu konstrukce. 

Uvedená výpočetní metodika je implementována ve výpočetním systému REVYZ, který 
byl vytvořen na katedře geotechniky a podzemního stavitelství FAST VSB-TU Ostrava.  

Analyzovaný výztužní oblouk byl rozdělen ekvidistantními uzly na 30 dílčích prutů délky 
cca 40 cm, tato délka prutu odpovídá velikosti základkových polštářů a umožňuje tak jejich  
variabilní rozložení po obvodu konstrukce (obr.1).  
Konkrétně byly modelovány následující varianty a podvarianty základky: 
I)  ruční základka (spojitá): 
    Ia) velmi kvalitní ruční základka Ez=60 MPa 
    Ib) běžně prováděná ruční základka Ez= 10 MPa 
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II)  betonová základka (spojitá):  
podvarianty IIa)-IId) odpovídaly variantním modulům pružnosti materiálu základky Eh= 
500 MPa, 1000 MPa ,2000 MPa ,5000 MPa. 

III) základkové vaky-polštáře (bodový typ základky): 
  podvarianty IIIa)-IIId) odpovídaly variantním modulům pružnosti materiálu 

v základkových polštářích Eh= 500 MPa, 1000 MPa ,2000 MPa ,5000 MPa. 

Ve všech variantách byla při výpočtu koeficientu pasivního odporu uvažována identická 
hodnota Poissonova čísla µh=0.2, poloměry výztužního oblouku byly zadávány dle 
odpovídajících poloměrů  jednotlivých částí obloukové výztuže 00-0-19. 
Aktivní spojité rovnoměrné zatížení konstrukce bylo uvažováno 100 kPa, 200 kPa, 300 kPa. 
 
2. VÝSLEDKY ANALÝZY 

Výsledky řešení matematického modelu jsou uvedeny v následujících obrázcích: 
 

 
Obr. 1 Schema modelu a rozmístění základkových vaků 

 

 
Obr. 2 Průběh ohybových momentů při běžné základce 
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Obr. 3 Průběh momentů při velmi kvalitní základce 

 

 
Obr. 4 Průběh momentů při betonové základce 

 

 
Obr. 5 Průběh momentů při aplikaci základových vaků 
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Obr. 6 Vliv způsobu založení na velikost ohybových momentů 

 

 
Obr. 7 Vliv kvality základky na průběhy ohybových momentů 

 
 

 
Obr. 8 Vliv způsobu založení na průběh ohybových momentů při Ep = 500 MPa 
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Obr. 9 Změny velikosti vnitřních sil v závislosti na způsobu založení 

 

 
Obr. 10 Hodnoty napětí v základkových polštářích v závislosti na zatížení oblouku 

 

 
Obr. 11 Změny ohybových momentů v klenbě a bocích výztuže v závislosti na způsobu 

založení 
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obr. 12 Hodnoty napětí v krajních vláknech průřezu tvar. tyče TH36 

 
 

 
Obr. 13 Návrhový graf pro ocelovou výztuž 00-0-19 (TH36)  
Hf – efektivní hloubka díla (m), σR  - pevnost hornin v tlaku (MPa) 
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Zobecněné závěry studie vlivu způsobu založení lze formulovat takto: 

1.  kvalita základky,vyjádřená velikostí požadovaných přetvárných vlastností základkového 
materiálu podstatně ovlivňuje velikost vnitřních sil ve výztuži a tím i její únosnost 

2. přetvárné vlastnosti základkového materiálu by neměly být menší než 500-1000 
MPa,pevnostní vlastnosti hrají významně menší roli (požadovaná pevnost základkového 
materiálu nepřekračuje cca 0,5 MPa, není-li požadována součinnost základky při přenosu 
zatížení (víceplášťová výztuž)) 

3. rozdíl mezi plnou základkou z betonového materiálu a založením základkovými 
vaky(polštáři) je z hlediska vlivu na velikost vnitřních sil méně podstatný a plné založení 
oproti založení vaky sníží velikost ohybových momentů pouze o cca 5 procent.Lze 
tvrdit,že náhrada plné základky pomocí vaků je stabilitně ekvivalentní. 

4.  zpracovaný návrhový graf na obr.č.13 dokládá,že únosnost profilové tyče TH 36 pro 
průřez OO-O-19  při vzdálenosti oblouků 0,7 m pokrývá požadavky stabilizace pro 
všechny typy nadloží v širokém rozmezí poměru hloubky díla a pevnosti hornin 

 
Literatura: 

Konečný P. a kol. Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených 
k dvojímu použití. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava 2009 


