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STABILITA NEVYZTUŽENÝCH PODZEMNÍCH DĚL

Stabilita nevyztužených otvorů:

schopnost obnažených hornin uchovat tvar a rozměry v podmínkách 

normálního využití

Nežádoucí projevy v průběhu ražení:

závaly

velké posuny obrysů díla

dynamické projevy  



Obecná podmínka posouzení stability:
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 max - max. hlavní napětí působící na líci výlomu nevyztuženého díla

 d - pevnost horniny v jednoosém tlaku

- horniny stabilní



Kritéria klasifikace nevyztužených děl podle stupně stability

1. Stabilitní koeficient k :
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K < 0.1 – dílo stabilní

0.1<= k<= 0.24 – dílo středně stabilní

K > 0.24 – dílo nestabilní



2. Velikosti posunů obrysu nevyztužených děl

(posuny v mm)



Technické možnosti zvýšení stability nevyztužených děl

aktivní – cílené řízení napěťodeformačního stavu masívu

pasivní – zabezpečení stability beze změn napěťodeformačního stavu

kombinované – kombinování obou výše uvedených možností



Ochrana podzemních děl: 

Souhrn opatření směřující k:

vytvoření co nejpříznivějších geomechanických a inženýrsko-technických 

podmínek stability děl: (racionální umístění podzemních děl v horninovém

masívu (v pevných horninách , vhodná orientace vzhledem k vrstvám 

hornin,….)

zabezpečení vytvoření příznivého napěťodeform. stavu horninového 

masívu (vzájemná poloha děl,racionální průřez,…)

speciální technologie  ražení



Vyztužování děl: 

zabezpečení tvaru a rozměru podzemního díla pomocí:

budování speciálních podzemních konstrukcí – výztuže různých tvarů a typů

vytváření umělých horninových konstrukcí v masívu (zpevněné konstrukce), 

které jsou schopny vykonávat funkci nosné výztuže (injektáže, svorníky, …)

Udržování podzemních děl:

souhrn opatření k ochraně podzemních děl během jejich životnosti

(opravy, přibírka počvy, dodatečné zpevňování, …)



Podmínky vzniku lokálních porušení a nadvýlomů

Lokální výlomy – v místech koncentrace napětí nebo v místech snížení 

pevnosti hornin(vrstevnatost, trhlinatost, …)

Pasport únosnosti: porovnává obrazce pevnosti s obrazci skutečných napětí

kolem díla,tam, kde je skutečné napětí vyšší než pevnost,  vznikají oblasti porušení



Metody řešení velikosti zatížení výztuže

Klenbové teorie

Metody teorie mechaniky kontinua:

- řešení analytická přesná

- řešení numerická (metoda konečných prvků,

hraničních prvků, konečných diferencí, …)

Metody inženýrské:

- empirické

- analyticko-empirické(analyticko-experimentální)

- pravděpodobnostní



Klenbové teorie:

nejstarší

vychází z předpokladu, že zatížení výztuže je dáno tíhou rozvolněných

hornin pod klenbou přirozené rovnováhy

objektivní výsledky především při aplikaci v menších  hloubkách a málo

pevných horninách (neprojevují se tlaky z počvy a z boků)

nezohledňuje spolupráci s výztuží ani hloubku uložení

různé varianty, nejznámější: Protodjakonova, Terzagiho, Mostkovova, …



Metody založené na teorii mechaniky kontinua

Základní rovnice:

rovnice rovnováhy

rovnice souvislosti přetvoření (kompatibility)

stavové rovnice (vztahy mezi napětím a přetvořením,

např. Hookův zákon)

+

rovnice souvislosti přetvoření horniny a výztuže

+

vliv času(reologie)



Metodami lineární pružnosti lze řešit:

případ hydrostatického tlaku – zkoušky prokázaly ve většině 

případů pružné chování hornin

situace s postupným přitěžováním, bez odlehčování

přetváření křehkých hornin(mez tvárnosti je blízká mezi pevnosti)

rozdíl hlavních napětí dosahuje přibližně poloviny meze pevnosti



Základní členění metod stability podzemních děl založené 

na teorii mechaniky kontinua

deformační metody totální stability

deformační metody parciální stability

silové metody totální stability

silové metody parciální stability



Deformační metody totální stability

Vycházejí ze:

vzájemnosti posunů a horniny výztuže uv=uh (proto deformační)

z předpokladu neporušení hornin kolem výlomu (proto totální stability)

Výztuž však obvykle není realizována ihned po vyražení díla (dané

technologií ražení a vyztužování), na výztuži se tudíž v praxi nerealizuje 

veškerý stanovený posun od horniny (bezprostředně po vyražení díla

může proběhnout až 60% celkové hodnoty pružných deformací). Z tohoto 

faktu plyne, že výztuž je ve skutečnosti zatěžována deformací menší než 

vyplývá z výpočtů těmito metodami (až poloviční).

Redukční součinitel zatížení (Škrabiš): např. pro panelovou výztuž 0.25 –0.3



Deformační metody parciální  stability

Vycházejí ze:

vzájemnosti posunů a horniny výztuže (proto deformační)

z předpokladu vzniku oblastí porušených hornin  kolem výlomu

(proto parciální stability)

V okolí díla se vytvářejí dvě zóny:

bezprostředně za výztuží zóna porušených plasticky se přetvářejících hornin

(probíhá dilatance, nakypření, zvětšování objemu, zvyšování tlaku na výztuž),

vliv dilatance v porušené zóně se zohledňuje koeficientem nakypření horniny

zóna pružného stavu hornin- navazuje na porušenou zónu

Řešení je graficko-početní a využívá pracovně-deformační charakteristiky

(Fenner-Pacherovy křivky) horniny a výztuže. 



Silové metody parciální  stability

Vycházejí z:

rovnováhy sil na rozhranní porušené a neporušené zóny (proto silové)

z předpokladu vzniku oblastí porušených hornin  kolem výlomu

(proto parciální stability)

v současnosti již málo používané



Silové metody totální   stability

Vycházejí z:

rovnováhy sil (proto silové)

z předpokladu neporušení kolem  výlomu (proto totální stability)

patří zde metoda stabilizačních napětí 

Metoda stabilizačních napětí (viz cvičení, program č.3):

vychází z velikosti napětí na líci výlomu a použité mezní podmínky pevnosti

stanovená reakce výztuže (stabilizační napětí) = zatížení výztuže

nutná kontrola, zda je výztuž schopna potřebnou stabilizační reakci vyvodit

a jaké vznikají deformace 



Inženýrské metody

Empirické metody: založeny na systému hodnocení mechanických 

vlastností horninového masívu( hodnocena 

porušenost,přítomnost vody, pevnost bloků i puklin, 

kvalita je vyjadřována obvykle indexem

Analyticko-experimentální metody: primárně pouze zjednodušený

analytický výpočetní postup, výsledek je pak dále 

zpřesňován empiricky stanovovanými koeficienty 

Pravděpodobnostní metody:vychází ze statistického zpracování velkých

souborů dat, získaných na základě pozorování;

obvykle vychází z měření konvergence



Kritéria výběru a faktory určující volbu výpočtové metody zatížení výztuže

Požadavky na výpočetní metody:

umožnit stanovit zatížení výztuže pro různé horninové prostředí a 

různé tuhosti výztuže

umožnit kontrolu napjatosti a deformace všech spolupůsobících prvků

umožnit stanovení míry stability výztuže a horniny

možnost reologického sledování (i když třeba jen v omezené míře) 


