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Určující faktory pro volbu výpočetní metody zatížení výztuže:

objektivní  subjektivní

hloubka díla pod povrchem                               tvar díla a jeho rozměry

fyzikálně- mechanické vlastnosti horniny         druh výztuže a její vlastnosti

geologické a hydrogeologické vlivy                  metoda a rychlost ražení

čas                                                                    rychlost vyztužování



Vliv některých faktorů na stabilitní podmínky důlního díla



Objektivní faktory

Hloubka h  – rozhodující faktor, určuje ve většině případů primární napjatost 

(obvykle: svislá složka primární napjatosti = g h, 

toto zjednodušení nemusí být vždy zcela objektivní)

Primární napjatost je dále ovlivněna dalšími faktory (tektonika, vliv podzemní

vody, …).

Dělení primární (původní) napjatosti podle geneze:

gravitační

tektonická



Obecné případy pro stanovení velikosti vertikální složky primární napjatosti

Velikost svislé složky primární napjatosti na objemové tíze:

g roste

g klesá

dvouvrstvé prostředí

vliv smykových napětí

(výsledek tektonických sil)

Svislá primární napjatost(obecně):



Schéma  vlivu geologických struktur na průběh svislé napjatosti

lepší podmínky ražby ve vrcholu antiklinály,

než v korytě synklinály (pozitivní vliv klenby

vrstev antiklinály)

kry (A) –opírají se, menší napětí

kry(B) – podpírající, růst svislého napětí



Vodorovná primární napjatost: Kb – koeficient boč. tlaku

Přibližné určení z deformačních rovnic

(lineárně izotropní prostředí):
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=(transvers. izotropní prostředí, b=0°):

2 – Poissonovo číslo ve směru 

kolmém k rovině izotropie

1 – Poissonovo číslo v rovině izotropie



Stanovení Kb  pro anizotropní prostředí z grafu

v závislosti na stupni anizotropie n :E1/E2=n



Pro jílovité poloskalní horniny:

OCR- koeficient překonsolidace: poměr svislého efektivního napětí v historii

ke svislému efektivnímu napětí v současnosti

Další možnost stanovení koeficientu bočního tlaku:

geotechnickým monitoringem (odlehčovací, kompenzační, deformační,

geofyzikální metody , hydrofrac)- viz. předmět Geotechnický monitoring 

Využití koeficientu překonsolidace:



Anizotropie: 

obvykle různé přetvárné parametry (modul pružnosti a Poissonovo číslo)

v různých směrech, nerovnoměrně namáhaná výztuž, problémy mohou nastat

především u tuhých výztuží 





Pevnost horniny  x  pevnost horninového masívu

velký význam mají nespojitosti, které nejsme schopni v laboratoři

objektivně postihnout (otázka měřítka)

Nespojitosti:

-prostoupenost horniny póry (pórovitost)

-prostoupenost plošnými nespojitostmi (trhlinatost, puklinatost)

Nádržní vlastnosti- efektivní pórovitost (objem vzájemně souvisejících pórů)

koeficient propustnosti

Hydraulické rozštěpení horniny – vlivem neutrálního napětí se snižuje pevnost 

(snižuje se velikost normálových napětí, a tím i tření) až na nulu



Členění trhlin podle vzniku a s ohledem na směr působícího napětí

(Voropinov):

1) trhliny od normálových napětí

- kolmo ke směru působení vektoru napětí – trhliny

- ve směru působení vektoru napětí - pukliny

2) trhliny od smykových napětí

- podle smykové roviny –střihy

- mikrotrhliny



Dělení trhlin podle geneze:

1) vzniklé syngeneticky – v důsledku vrstevnatosti se slabým kontaktem

- kontrakční trhliny u vyvřelin

2) vzniklé diageneticky – zmenšením objemu

3) nespojitosti v důsledku tektonických sil

4) nespojitosti v důsledku koncentrace napětí kolem podzemních prostor

5) nespojitosti vzniklé trhacími pracemi a otřesy

6) nespojitosti vzniklé větráním



Zkoušky na vzorcích:

postihujeme pouze vliv částí nespojitostí,

tzv. nespojitosti nižších řádů (vrstevnatost, puklinatost, trhlinatost, apod. )

nespojitosti vyšších řádů – zlomy, tektonické poruchy nelze zkouškami

postihnout

Úrovně mechanického chování:

- hornina

- horninové bloky

- horninový masív



Rozdíl mezi pevností horninového bloku a horniny závisí na:

-hustotě trhlin

-jakosti ploch trhlin

-jakosti výplně trhlin

-tlaku vody v pórech

-bočním tlaku ovlivňujícím plášťové tření

-orientaci napětí vůči nespojitosti v horninovém masívu 

(uzavírání trhlin- zvýšení pevnosti, otevírání trhlin – snížení pevnosti)

Objektivní stanovení parametrů bloků: měření in situ



Vztah mezi výsledky zkoušek in situ a laboratorními zkouškami udává

součinitel strukturního oslabení.





Další faktory určující vliv porušenosti na stabilitu podzemních děl:

-vliv rozměrů bloků horniny vzhledem k rozměrům díla – náchylnost

k tvorbě vývalů:

FISENKO: 

B – charakteristický rozměr díla (šířka nebo výška)

ls – vzdálenost mezi trhlinami



-vliv směru ražení díla vzhledem k trhlinatosti masívu

díla ražená paralelně vzhledem k trhlinatosti (Komisarov, Rajskij):

díla ražená kolmo k trhlinatosti : 1k s =


Výsledný součinitel : 

Rajskij: 

sd – pevnost vzorku horniny

Pevnost horninového masívu smd:



Vliv porušenosti horninového masívu na jeho přetvárné vlastnosti:

Em – modul pružnosti masívu

E – modul pružnosti horniny



Vliv času na zatížení výztuže: 

-zohledňuje se ve výpočtech pomocí teorie dědičné plouživosti

- aplikují se dlouhodobá měření in situ  


