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STATICKÝ VÝPOČET VÝZTUŽE ZE STŘÍKANÉHO BETONU 

A VÝZTUŽE SVORNÍKOVÉ

FUNKCE :

podpěrná(nosná)- přenášení zatížení  uvolněnou resp. rozvolněnou

horninou v oblasti horninové klenby  

stabilizační – projevuje se změnami napjatosti v okolí podzemního díla

a změnami deformačního stavu, výztuž stabilizuje masív,

snižuje koncentrace napětí a pomáhá lépe využít vlastní únosnost masívu

zpevňující – zvyšuje se pevnost masívu a jeho tuhost, např svorníky 

předpětím zvyšují smykovou pevnost a tuhost na plochách nespojitosti  



Výpočetní postupy pro svorníkovou výztuž:

klenbové teorie

nosníkové teorie

numerické metody 

inženýrské metody

Výpočetní postupy pro výztuž ze stříkaného betonu:

numerické metody (MKP)

inženýrské metody

postupy deformační teorie totální stability



Statický výpočet kotvení:

stanovení délky svorniků

rozteč svorníků, tj. plocha připadající na 1 svorník

Délka svorníků Ls:

b- velikost pásma porušené horniny

Lk- délka ukotvené části svorníků

l – délka vyčnívající části svorníku(0.1-0,.15 m)



a) homogenní masív

b) vrstevnatý masív

c) zavěšení do pevné vrstvy ve vyšším nadloží



Rozteč svorníků:

z podmínky omezení vzniku tahových nebo smykových namáhání

v patě klenby

k0 – součinitel závislý na pevnosti horniny

c- soudržnost v okolí díla

q- zatížení dle rovnice

kz – opravný součinitel tvaru klenby díla a tvaru horninové klenby



z podmínky zachování soudržnosti horniny mezi svorníky

pro 



z podmínky zachování rovnosti mezi kotevní silou P a tíhou horninové 

klenby



Pevnost kotveného masívu ve srovnání s původní pevností horniny:



Únosnost výztuže vytvořené v horninovém masívu kotvením:



Podmínka stability kotveného výztužního prstence:

p- zatížení na vnějším povrchu prokotveného prstence, je to vlastně 

stabilizační reakce na obvodě o poloměru  a:



Výztuž ze stříkaného betonu:

funkce:ochranná, podpěrná, stabilizační, zpevňující 

zpevňující: zaplnění trhlin a puklin do hloubka cca 5-10 cm

tloušťka vrstvy:



Statické řešení : - zatížení určit některou z metod totální stability

- nutno uvažovat i s tloušťkou zpevněné vrstvy horniny

- předpokládá se plné přenášení smykových napětí mezi 

výztuží a horninou

- s výhodou se využívají numerické metody modelování

(např. MKP), a to i při kombinaci se svorníky






