
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Stanovení únosnosti hráňové konstrukce 

Bearing capacity determination of crib structure 

 

 

 

 

 

 

 

Student:             Bc. Jakub Hrachovina 

Vedoucí bakalářské práce:        doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 

 

Ostrava 2014 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval svému vedoucímu Doc. Karlovi Vojtasíkovi, konzultantovi  

Ing. Pavlovi Dvořákovi a Ing. Davidu Mikoláškovi z katedry konstrukcí, za hodnotné rady, 

věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování diplomové práce.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě .....................................            ........................................  

            podpis studenta 

 



 

Prohlašuji, že 

 jsem byl seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000Sb. - autorský zákon, zejména §35 - uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a §60 -  školní dílo. 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci uţít (§35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb., o veřejných školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě  ………………….…                                          …..……………………………. 

                                                                                                             podpis studenta  

 

Adresa trvalého pobytu :  

Kozinova 631 

Uničov 783 91  



 

Anotace  

 

Počet stran: 49 

Způsob vyztuţování porubních chodeb je jedním z hlavních parametrů v návrhu 

dobývání. Volba výztuţné kosntrukce má velký vliv na ekonomické a bezpečnostní aspekty 

dobývání. Konstrukční systém Link´n´Lock se pouţívá jako sekundární výztuţ do porubních 

chodeb pro dvojí pouţití. Cílem diplomové práce je posouzení vyuţití nevyplněného a 

vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock pro stabilizaci porubní chodby. Na základě 

výpočetního modelu porubní chodby pro dvojí pouţití je provedeno vyhodnocení vyuţití 

vyplněného konstrukčního systému pro účinnější stabilizaci porubních chodeb.  
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Abstract 

 

Number of pages: 49  

Method of reinforcing mining corridors is one of the main design parameters of mining. 

The choice of reinforcing structure has a substantive effect on the economic and safety 

aspects of mining. Structural system Link´n´Lock is using as a secondary reinforcing on the 

dual use corridors. The aim of dissertation thesis is assessment of utilization unfilled and 

filled structural system Link´n´Lock for stabilization dual use corridors. Based on the 

calculation model of dual use corridors is perform of evalution filled structural system for 

effective  stabilization of mining corridors. 

 

Key words: 

Structural system Link´n´Lock, bearing capacity, mining reinforcement, 

 



 

Seznam použitého značení 

 

A   plocha průřezu    

E  modul pruţnosti  MPa 

Fmax  maximální osová síla kN 

Jy   modul setrvačnosti     

Ni  normálová síla kN 

My  moment setrvačnosti kNm 

Rd  pevnost v tlaku MPa 

Re  mez kluzu oceli MPa  

Rt   pevnost v tahu  MPa 

Wy  modul průřezu m
3
 

f,c,90,k  pevnost v tlaku kolmo na vlákna MPa 

l   délka   m 

q   zatíţení kN 

t   tlouštka  m 

u   deformace  m 

ui  posun  m 

α  sklon ° 

γ   objemová hmotnost           kN/m
3 

ε stlačení -  

σi  napětí v tlaku za ohybu MPa 

σy   svislé napětí MPa 

ν  poissonovo číslo  –  

φ   úhel vnitřního tření           ° 
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1 Úvod 

 

Za účelem dobývání nerostných surovin v uhelných dolech OKR a v podzemním 

stavitelství všeobecně, je vţdy na prvním místě při návrhu důlních děl a jejich provozování 

především bezpečnost pracovníků a ekonomické aspekty důlní činnosti. Mezi hlavní 

parametry návrhu důlního díla patří volba a typ razící metody, vyztuţování a způsob větrání. 

Navíc v uhelných dolech OKR návrh podléhá způsobu dobývací metody.  

Jednou z moţností, jak eliminovat rizika při raţbě a dobývání a zároveň, jak efektivně 

postupovat mezi jednotlivými fázemi těţby, je způsob vyztuţování díla. Vyuţívání různých 

druhů výztuţných konstrukcí vede k udrţení stability a ţivotnosti díla. Velký význam  

při výběru výztuţné konstrukce má okolní horninové prostředí, jelikoţ při správném výběru 

výztuţné konstrukce můţeme efektivně podchytit a stabilizovat výlom  

vyuţitím spolupůsobení systému hornina-výztuţ. Vyuţívání těchto znalostí minimalizuje 

škody vyvolané nadměrnými deformacemi. Při nedostatečném vyztuţení díla jsou potřebná 

další opatření spojená se zesilováním výztuţe, coţ značně zpomaluje další práce na důlním 

díle a vede k dalším nákladům na raţení a dobývání.  

V uhelných dolech OKR a podzemním stavitelství se od počátku hornictví k vyztuţování 

podzemních děl vyuţívá dřevo. Nejčastěji v podobě výztuţných dveřejí skládajících se  

ze dvou stojek a jedné stropnice. Nicméně postupem času, se s dřevěnými výztuţnými 

systémy začalo ustupovat a nahradily ji ocelové a betonové výztuţné konstrukce.  V dnešní 

době jiţ dřevěné výztuţné konstrukce v podzemním stavitelství nemají takové zastoupení, 

jelikoţ je nahradily mechanicky účinnější materiály, u kterých jsme schopni maximalizovat 

jejich přednosti a minimalizovat jejich nevýhody. Přesto se však dřevo z podzemních děl 

nevytratilo, často bývá vyuţíváno k podchycování masivu dodatečnými dřevěnými 

konstrukcemi. Práce se zabývá konstrukčním systémem Link´n´Lock, který je jedním 

z představitelů dodatečné dřevěné konstrukce. Konstrukce slouţí jako dodatečný výztuţný 

prvek při stabilizaci porubní chodby. Hlavním cílem je namodelovat porubní chodbu 

zajištěnou sekundární výztuţí konstrukčního systému Link´n´Lock a stanovit velikost zatíţení 

na konstrukční systém, určit deformace a napětí působící v konstrukci. Na základě výsledků 

bude porovnáváno vyuţívání vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock. 
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2 Základní pojmy  

 

2.1 Porubní chodba pro dvojí použití 

 

Porubní chodba určená pro dvojí pouţití je dlouhé důlní dílo, které při prvním pouţití 

slouţí jako pásová těţní chodba prvního porubu. Jakmile je těţba ukončena, stejné důlní dílo 

se vyuţije podruhé pro sousední porub jako chodba výdušná. Porubní chodbu pro dvojí 

pouţití je nutné projektovat jiţ při plánování otvírky a typu dobývání. Porubní chodba  

pro dvojí pouţití musí odpovídat určitým poţadavkům. Důlní dílo musí mít dostatečnou 

plochu. Profil díla nesmí být menší neţ 16 m
2
. Největší plocha díla by neměla  

přesahovat 30 m
2
. Tyto parametry jsou dány z  funkčnosti chodby při raţbě a těţbě,  

aby se k porubu dostala veškerá technika a mechanismy a navíc je třeba počítat s určitými 

deformacemi během ţivotnosti díla, které také sniţují profil díla. Následně důlní dílo musí 

vyhovět parametrům větrání v souladu s vyhláškou ČBÚ 22/89 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí. Dalším faktorem je geologie okolního prostředí.  

Uhelná sloj musí dosahovat určitých parametrů, ideální mocnost sloje u chodeb pro dvojí 

pouţití je 2,5 m, ale v některých případech jsou i menší. Úklon této sloje by neměl  

být vyšší neţ 22 °, při větších úklonech slojí je nutno volit jiné metody dobývání.  

Při projektování porubní chodby je důleţitý správný výběr typu vyztuţení chodby. 

 Výztuţný systém je tvořen kombinovanou výztuţí a při průchodu porubní fronty prvního 

porubu se musí sestavit ochranné ţebro, které se stává dalším nosným prvkem zajišťujícím 

stabilitu díla.[4] 
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2.2 Kombinovaná výztuž 

 

Je důleţité, aby kaţdá výztuţ plnila svou specifickou funkci ve výztuţném systému.  

Proto je nutné, aby se kaţdá výztuţ sestavila a zaktivovala v ten správný čas po vyraţení díla. 

Správný čas pro kaţdou výztuţ je dán deformační charakteristikou výztuţné konstrukce. 

Z tohoto důvodu se nejdříve stabilizuje výlom pomocí svorníkové výztuţe. Po uplynutí 

prvotních deformací svorníková výztuţ stabilizuje výlom na svůj poţadovaný tvar.  

Různý druh stabilizační výztuţe se liší podle svého vyuţití, jestli výztuţ podchycuje výlom, 

nebo výztuţ přenáší zatíţení rozvolněné zóny do únosnějších a pevnějších vrstev.  

Dalším prvkem kombinované výztuţe je ocelová oblouková výztuţ. Oblouková výztuţ  

má za úkol po aktivaci ustálit tvar díla a eliminovat další deformace výlomu. [4] 

 

2.3 Sekundární výztuž 

 

Sekundární výztuţ se pouţívá jako ochranné ţebro do důlních chodeb pro dvojí pouţití. 

Ochranné ţebro je přídavná výztuţ, která má za úkol přenést nadměrná namáhání 

kombinované výztuţe od přídatných zatíţení vyvolanými napětím v horninovém masivu 

vlivem dobývání. Sekundární výztuţ často tvoří soustava sloupů nebo stojek umístěných 

rovnoběţně s dílem. Jiţ při projektování chodby pro dvojí pouţití musí být zvolen typ 

sekundární výztuţe. Sekundární výztuţ musí být sestavena při průchodu porubní fronty 

prvního porubu. Ţebro slouţí jako základní ochranný prvek zajišťující stabilitu celého díla. 

Nejlépe své funkce dosáhne, je-li postaveno co nejblíţe k boku díla a vytvoří pevný a stabilní 

celek. Proto je důleţité dbát při výběru ochranného ţebra na to, aby po celou dobu ţivotnosti 

zajišťovalo stabilitu díla a odolalo všem přídatným napětím. [4] 
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3 Typy sekundárních výztužných konstrukcí 

 

Sekundární výztuţ, stejně jako primární výztuţ, má mnoho modifikací. Nejjednodušší 

dělení je podle materiálu a následně podle typu konstrukce. Nejběţněji vyuţívané materiály 

jsou ocel a dřevo. Kaţdý typ sekundární výztuţné konstrukce má své uplatnění do jiného typu 

důlního díla daného svými rozměry, tvarem a především velikostí zatíţení. Důleţité  

je rozlišovat výztuţné konstrukce u nás a konstrukce vyuţívané v zahraničních dolech. 

V zahraničních důlních společnostech se vyuţívá nepřeberné mnoţství výztuţných konstrukcí 

a typů sekundárních výztuţí. V tuzemsku se vyuţívá menší mnoţství druhů sekundárních 

výztuţí. Nejčastěji kvůli ekonomické stránce aplikace, a také proto, ţe se vyuţívají osvědčené 

druhy výztuţných konstrukcí. Některé druhy sekundární výztuţe prošly určitými 

modifikacemi, jiné si zachovávají svou původní konstrukci. V této části se pokusím přiblíţit 

všechny typy sekundárních výztuţných konstrukcí se zaměřením na uhelné doly OKR. 

Z oceli se pouţívají sekundární konstrukce sestrojené ze středních stojek pro zesílení 

kombinované výztuţe. Vyrábějí se ve dvou provedeních. Mechanické třecí,  

nebo hydraulické. Stojky se dají vysunout na poţadovanou výšku stropu, ale dají se také 

znovu povolit a upnout. Jejich výhodou je, ţe díky úzkým profilům stojek, tak značně 

neomezují prostor jako jiné typy sekundárních výztuţí, ale tato výhoda je podmíněna počtem 

instalovaných stojek. Jejich nevýhodou je hmotnost. Minimální délka je stojky je 0,71 m, 

nejvyšší stojky se dají vysunout aţ na délku 4,5 m. Únosnost se pohybuje  

v rozmezí 300 – 400 kN. Únosnost závisí na jejich výrobním typu a délce stojky. Stojky 

slouţí jako podpěra obloukové důlní výztuţe a bývají namáhány především na vzpěr. Důleţité 

je, aby rovnoměrně roznášely zatíţení ze stropu do počvy. Stojky se připevňují k obloukové 

výztuţi řetězy, aby v případě uvolnění stojky neohroţovaly pracovníky. [3] 

 

Mezi dřevěné sekundární výztuţe se řadí masivní dřevěné sloupy a hráňové konstrukce, 

kterých se tato práce týká. 

Hráňové konstrukce jsou ve stavebnictví vyuţívány jiţ několik stovek let. Konstrukce  

se pouţívá na podepření staveb s vysokým zatíţením. Pouţívají se jak dočasné, tak stálé 

konstrukce. Nejčastější způsob vyuţití v pozemním stavitelství je k podepření konstrukcí před 

dokončením definitivní opěrné konstrukce. Hráňová konstrukce nemusí být vţdy z dřevěných 
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trámů, ale můţe se vyuţívat i kamenných nebo betonových prefabrikátů. U geotechnických 

staveb se princip hráňových konstrukcí vyuţívá k podchycování svahů. Kombinací dřevěných 

trámků a štěrkové výplně se zajistí svah proti sesuvu. Konstrukce má nejen ztuţující funkci, 

ale dokonale plní i estetickou funkci. Vytvoření této stabilizační konstrukce je navíc 

nenáročné a není potřeba ţádné speciální techniky 

 Hráňové konstrukce se vyţívají v uhelných dolech jako poddajná sekundární výztuţ. 

Jsou vytvářené z dlouhých dřevěných hranolů opracovaných minimálně ze dvou stran  

a spojovaných pomocí klínů v místech styku jednotlivých úrovní. Hranoly mají tvar kvádru 

s převládající délkou. Běţné rozměry hranolu jsou 200x200x1000 milimetrů, většinou se liší 

pouze délka hranolu, čím vyšší hráň tím se vyuţívají silnější a delší hranoly. Hranoly  

jsou uspořádány ve vrstvách, kdy kaţdá vrstva je kolmo na předchozí a následující vrstvu. 

Běţně se do kaţdé vrstvy vkládají dva hranoly, v některých případech mohou být vrstvy 

vyskládány celé. V kaţdé vrstvě mají stejnou osovou vzdálenost, tyto typy hrání nazýváme 

čtyř-bodové, jelikoţ se jednotlivé vrstvy mezi sebou dotýkají ve čtyřech místech. Příklad 

čtyřbodové konstrukce je vyobrazen na obr. 3.1. Jednotlivým překládáním trámků se zajištuje 

tuhost konstrukce proti vybočení nebo boulení. Vytvoření prostorové konstrukce má velký 

vliv na stabilitu konstrukce. Výška hráňové konstrukce se odvíjí od výšky uhelné sloje nebo 

důlního díla. Pro zajištění dostatečného spojení jednotlivých hranolů konstrukce se vyuţívá 

klínů, které zajistí dostatečné spojení hráňové konstrukce mezi jednotlivými vrstvami. Pro 

zajištění spolupůsobení hráně a horninové klenby důlního díla nebo stropu sloje se vyuţívá 

zbývajících trámků a jiných dřevěných kusů. V dnešní době se tento problém dá řešit 

vsunutím vaku plněného cementovou směsí, aby bylo zajištěno dokonalého spojení stropu 

důlního díla a ochranného ţebra.  

Nehledě na počet bodů, ve kterých jsou hranoly hráňové konstrukce vzájemně spojeny, 

je nutné si uvědomit, ţe zatíţení vyvolané stropem důlního díla se přenáší přes tyto spoje do 

niţších vrstev hráňové konstrukce. Přenášení zatíţení se šíří mezi spoji jednotlivých vrstev, 

zbytek hranolu je vyuţit pouze pro tuhost konstrukce. Z tohoto důvodu se vyuţívá více jiných 

typů, jelikoţ se lépe přenáší zatíţení větší plochou a konstrukce má větší tuhost.  

Výhodou konstrukčního systému je, ţe se vytváří ze stejných hranolů, tak se dají vyrábět 

manufakturně. Při stavbě není potřeba speciálních metod, či strojů. Jedna z hlavních předností 

je, ţe konstrukce má předpokládanou výraznou únosnost ve vybočení při centrickém tlaku. 

Během vyuţívání hráňových konstrukcí jako sekundární výztuţ prošla tato konstrukce určitou 

modifikací, jednou z nich je systém Link´n´Lock. [6] 
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Obr. 3.1 Příklad čtyřbodové Hráňové konstrukce [7] 

 

3.1 Konstrukční systém Link´n´Lock 

 

Systém Link´n´Lock je konstrukční systém modifikovaný z hráňové konstrukce. Skládá 

se z opracovaných hranolů, které se skládají do paralelně uspořádaných hranolů do vrstev  

po dvou a více prvcích. Rozdíl mezi klasickou hráňovou konstrukcí a systémem Link´n´Lock 

je, ţe hranoly nejsou jen opracované, ale v místech, kde jednotlivé hranoly na sebe navazují, 

jsou vytvořeny dráţky. Pomocí těchto dráţek na sebe jednotlivé hranoly ve vrstvách příčně 

zapadají. Příklad spojení navazujících vrstev je znázorněn na obr. 3.2. Tyto konstrukce  

se skládají z dvou, tří, nebo čtyř hranolů se zářezy spojených ve čtyřech, osmi, nebo šestnácti 

bodech s předcházející a nadcházející vrstvou. Co se týče čtyř bodově spojené hráňové 

konstrukce, kaţdý prvek konstrukce má po dvou dráţkách na kaţdém konci hranolu, 

v případě devíti bodově spojené konstrukce prvky mají o dvě dráţky navíc uprostřed.  
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Obr. 3.2 Část konstrukčního systému Link´n´Lock 

 

Dráţky o stejných rozměrech jednotlivých hranolů zajistí, ţe celá konstrukce do sebe 

zapadne a vytvoří se celistvá dřevěná konstrukce. Mezi jednotlivými hranoly a mezi 

jednotlivými vrstvami nejsou mezery. Velikost hranolů se odvíjí od poţadavků na výšku 

konstrukce a počtu řad nad sebou. Rozměrově jsou hranoly variabilní, dají se vyuţít jakékoliv 

délky a šířky hranolů. Jejich rozměry jsou nejčastěji podmíněny výškou díla. Oproti klasické 

hráňové konstrukci se na přenášení zatíţení nepodílí pouze jednotlivé spoje mezi vrstvami,  

ale v případě Link´n´Lock se přenášení zatíţení uskutečňuje celou konstrukcí.  Pro přenos 

zatíţení lze počítat celou plochu konstrukce. Tím, ţe jednotlivé hranoly do sebe zapadají 

pomocí dráţek, není konstrukce tolik namáhána na boční vychýlení při mimostředném tlaku. 

Aby byla zajištěna celistvá konstrukce s minimálními mezerami mezi jednotlivými hranoly,  

je potřeba zajistit rovnoměrné zatíţení konstrukce. Konstrukční systém z hranolů má vţdy 

jednu řadu vyšší neţ předešlou. Proto má konstrukční systém Link´n´Lock speciální hranoly 

pro zakončení hráňové konstrukce. Tyto hranoly se podobají původním hranolům, ale jejich 

výška je o polovinu kratší a mají dráţky pouze na jedné straně hranolu. Tímto způsobem  

je docíleno rovné spodní i horní části konstrukce. Celá kontrukce systému Link´n´Lock  

je znázorněna na obr. 3.3. 
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Obr. 3.3 Celkový model konstrukčního systému Link´n´Lock 

 

Jelikoţ je systém Link´n´Lock celistvá konstrukce, je moţné vyuţít konstrukci jako 

ztracené bednění. Vyplněním vnitřního volného prostoru se docílí značného zvýšení pevnosti 

konstrukce. Vhodným výplňovým materiálem je směs na cementové bázi. K vyplnění je 

moţné vyuţít čerpadlo, které zajistí rychlé a plynulé vyplnění konstrukčního systému.  Po 

vytuhnutí směsi se zvýší celková tuhost konstrukce, jak v prostém tlaku, tak při působení 

nerovnoměrného zatíţení. Vyplněním volného prostoru se zvýší půdorysná plocha 

konstrukčního systému, tím se zvýší roznášecí plocha konstrukce, která má významný vliv na 

velikost působícího napětí na konstrukci.  
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4 Pracovně deformační charakteristika a stabilizační činnost 

konstrukčního systému 

 

4.1 Pracovně-deformační charakteristika konstrukce 

 

Pracovně deformační charakteristika se řadí mezi subjektivní faktory, jelikoţ tuto 

charakteristiku můţeme měnit nejen volbou a typem konstrukce, ale také velikostí plochy,  

na kterou se zatíţení roznáší. Hodnoty vlastností se liší druhem vyuţitého dřeva, jeho vlhkostí 

a hustotou. Tyto parametry mají významný vliv na výsledné chování nejen dřeva  

jako materiálu, ale má stejný vliv na celkové chování dřevěné konstrukce. Z pracovně 

deformační charakteristiky je patrné, ţe dřevo je pruţnoplastický materiál s křivkovým 

zpevněním. Tato pracovně deformační charakteristika je obdobná průběhu pracovně 

deformační charakteristiky konstrukčního systému Link´n´Lock. V tom případě se jedná 

o křivku částečně poddajné výztuţe se zmenšující se hodnotou reakce výztuţe po dosaţení 

meze počáteční pevnosti.  

Na grafu 4.1 se nachází dvě zásadní meze. Nejprve je křivka lineární aţ do meze 

tvárnosti, neboli do meze úměrnosti. Do překročení meze úměrnosti se konstrukce chová 

pruţně a platí Hookův zákon. V pruţné oblasti grafu dochází k deformacím,  

které se po ukončení namáhání konstrukce vrátí do původního stavu nezdeformované 

konstrukce. Přetvoření je charakterizováno modulem pruţnosti E1. Po dosaţení meze 

úměrnosti se konstrukce přetváří se sniţujícím se modulem pruţnosti E2 podle určité křivkové 

závislosti. Dochází k plastickým oblastem v jednotlivých dřevěných hranolech. Tato část 

křivky se nazývá pruţnoviskoelastická. Deformace konstrukce jsou jiţ nevratné.  Při dosaţení 

kritických hodnot zatíţení a deformací, kdy plastifikace konstrukce dosahuje limitních 

hodnot, se křivka dostává na mez pevnosti. Konstrukce ztrácí své mechanické vlastnosti 

a dochází k drcení, rozevírání a  ztrátě stability ochranného ţebra. [1] 
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Graf. 4.1 Pracovně deformační charakteristika systému Link´n´Lock [5] 

 

Při zkoumání chování konstrukčního prvku zajišťujícího stabilitu důlního díla je nutné 

si uvědomit, ţe při stabilizaci díla a porubních chodeb je důleţité znát nejen průběh pracovně 

deformační charakteristiky výztuţe, ale brát ohled na chování okolního horninového masivu 

při působení sekundárních zatíţení vyvolaných raţbou díla a důlní činností. V tomto případě 

se nejedná o jednotlivé prvky, ale vzniká stav spolupráce horniny s výztuţí, kdy kaţdý stav 

důlního díla je řešením napěťo deformační rovnováhy horniny a výztuţe.  

 

 

Graf 4.2 Graf součinnosti horniny a výztuţe při dobývání [1] 

Deformace (m) 

Zatížení 

(kN) 
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Zeleně vyznačené křivky na grafu 4.2 znázorňují závislost reakce q a posunu horniny při 

vzniku rozvolněné zóny, kdy křivka a1 vyjadřuje průběh reakce po vyraţení díla  

a křivka a2 znázorňuje průběh reakce po přechodu první porubní fronty. Červené křivky 

představují pracovně deformační charakteristiku výztuţí. Křivka b1 vyznačuje charakteristiku 

poddajné ocelové obloukové výztuţe důlního díla. Křivka b2 vyznačuje průběh částečně 

poddajné dřevěné výztuţné konstrukce Link´n´Lock. Po dosaţení prvotních  

deformací u0 se zaktivuje ocelová výztuţ, která stabilizuje výlom v místě protínajících  

se křivek b1, a1.  Po přechodu první porubní fronty nastává nový nerovnováţný stav,  

v tomto momentu je dílo nedostatečně stabilizováno ocelovou poddajnou výztuţí a je potřeba 

dalšího výztuţného prvku. Následuje aktivace sekundární výztuţe skládající  

se z konstrukčního systému Link´n´Lock. Součinnost jednotlivých výztuţných prvků 

znázorňuje bod C2. Konstrukční systém napomáhá při stabilizaci důlního díla společně 

s obloukovou výztuţí. [1] 

 

4.2 Způsoby namáhání konstrukce Link´n´Lock 

 

Působení dostředného tlaku na konstrukci je v praxi téměř nemoţné. Vlivem 

rozpukanosti nadloţních hornin, nedostatečně únosné počvy, nerovným stropem,  

nebo nerovnoměrné redistribuce napětí vznikají excentrické síly, které působí na konstrukci. 

Mohou vznikat místa v konstrukci, kde se koncentrují napětí, a tato zatíţení mají významný 

vliv na deformování celé konstrukce, ale také na jednotlivé segmenty.  

Při aplikaci ochranného ţebra skládajícího se z konstrukčního systému Link´n´Lock  

do důlních děl vyztuţených ocelovou obloukovou výztuţí mohou nastat nepříznivé situace 

namáhání a deformování konstrukce: 

 

 Zabořování konstrukce do počvy díla – oblouková výztuţ se díky třmenovým 

spojům zasouvá do sebe a přitěţuje konstrukčnímu systému Link´n´Lock. 

Vzniká nadměrné napětí mezi jednotlivými výztuţnými prvky  

a toto napětí je přenášeno na styk konstrukce Link´n´Lock a počvu díla.  

Pokud počvu tvoří pevné horniny je počva schopna bez větších deformací zatíţení 

přenést a napětí se přerozdělí v konstrukci. Nicméně, pokud je počva a podloţí 
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tvořeno méně únosnou horninou, jako například spodní lávka sloje  

nebo horniny s nízkou pevností, konstrukce se zabořuje do podloţní vrstvy 

a nedostatečně přenáší zatíţení od nadloţí. Jak je vyobrazeno na obr. 4.1.  

V tomto případě konstrukce neklade odpor vůči zatíţení a oblouková výztuţ  

se dále deformuje. Tento jev můţe nastat i při bobtnání počvy, kdy spodní vrstva 

„vyteče“ do důlního díla.  

 

Obr. 4.1 Zabořování konstrukce do počvy díla  

 

 Zařezávání se ocelové obloukové výztuţe do konstrukce – jedná se o obdobný 

způsob namáhání jako v předchozím případě. Na výztuţné prvky působí nadměrné 

zatíţení od horních vrstev masivu. Vlivem poddajnosti a třecího spoje obloukové 

důlní výztuţe dochází k tomu, ţe se jednotlivé díly zasouvají do sebe.  

Mezi konstrukcí Link´n´Lock a obloukovou výztuţí vzniká nadměrné napětí. 

Vlivem značně většího modulu pruţnosti, oproti dřevěnému prvku, dochází  

k zařezávání profilu výztuţe do horních segmentů konstrukčního systému,  

jak je vyjádřeno na Obr. 4.2. Tomuto jevu napomáhá profil obloukové výztuţe, 

napětí je přenášeno z obloukové výztuţe do konstrukčního systému pouze spodní 

plochou TH profilu.  Dřevěná konstrukce nemá dostatečnou pevnost,  

aby přenesla bodové zatíţení od obloukové výztuţe působící na konstrukci 

a dochází k zařezávání obloukové výztuţe do dřevěného segmentu. 
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Obr. 4.2 Zařezávání výztuţe do konstrukce 

 

 Roztlačování se konstrukce – tento způsob namáhání v konstrukci nastává  

při nadměrných zatíţení působících plošně na konstrukční systém Link´n´Lock. 

Zatíţení od nadloţních hornin působí na konstrukci ve vertikálním směru 

a konstrukce je stlačována. Zatíţení, které se roznáší konstrukcí se rozděluje  

na svislou sloţku a horizontální sloţku, která tlačí na konce segmentů a dochází 

ke smyku v části segmentu za dráţkou. Nejvíce jsou namáhány segmenty  

ve střední části konstrukčního systému Link´n´Lock. V těchto místech dosahují 

horizontální deformace největších hodnot. Konce segmentů jsou namáhány 

bočními napětími. Toto napětí je vyvolané drcením segmentů ve vyšších vrstvách.  

Přetvoření materiálu je značně překročeno a nadměrné zatíţení způsobuje,  

ţe segmenty mají tendenci roztlačovat od sebe a dochází ke ztrátě stability. 

 

  

Obr. 4.3 Borcení a rozevírání se konstrukce vlivem nadměrného zatíţení  



 

22 
 

 Drcení konstrukce – za předpokladu působení nadměrného zatíţení v podobě 

dostředného tlaku roznášejícího se rovnoměrně po ploše konstrukčního systému 

by se konstrukce rovnoměrně stlačovala aţ do dosáhnutí meze úměrnosti  

na pracovně deformační charakteristice konstrukce. Po dosáhnutí této meze  

by se konstrukce stlačovala nelineárně po konstrukci. Jednotlivé segmenty  

jsou deformovány různě velkými deformacemi. Tento stav nastává  

nejen při dostředném tlaku, ale také při nadměrných excentrických zatíţeních. 

Tento stav je častější. Excentrické síly vznikají nedostatečným spojením 

konstrukce a okolního horninového masivu, nebo koncentrací napětí na styku 

horniny a výztuţe. 

 

Obr. 4.4 Boulení a rozevírání se konstrukce 

 

 Rozevírání se konstrukce – při působení excentrického zatíţení na konstrukci 

dochází k tomu, ţe jedna strana konstrukčního systému je namáhána více neţ 

zbylé tři strany. Na namáhané straně dochází k drcení a zatlačování jednotlivých 

segmentů do sebe. Naopak na druhé straně, která je méně zatěţována, dochází 

k rozevírání konstrukce. Mezi segmenty se vytváří mezery.  

Konstrukce ztrácí svou stabilizační funkci, zatíţení se přenáší pouze jednou 

stranou konstrukčního systému. Jako v předešlém stavu je překročena pruţná část 

pracovně deformační křivky. Vlivem nadměrného deformování segmentů dochází 

k jejich porušení a dochází ke ztrátě stability celého konstrukčního systému,  

jak je vyobrazeno na obr. 4.4. 
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Obr. 4.5 modelové znázornění deformací hranolů v konstrukčním systému Link´n´Lock 

 

 Deformace jednotlivých hranolů konstrukce – konstrukční systém Link´n´Lock  

je poskládaná konstrukce z dřevěných segmentů. Jednotlivé segmenty nejsou mezi 

sebou nijak mechanicky spojeny. Jejich tuhost spočívá v zaseknutí jednotlivých 

segmentů do sebe pomocí dráţek. Na tyto přesahy je vyvíjen největší tlak během 

namáhání konstrukce na roztlačování. Proto je důleţité uváţit smykovou pevnost 

v oslabených částech segmentů. Při nadměrných zatíţeních můţe v některých 

segmentech konstrukce docházet k překročení smykové pevnosti, čoţ můţe vést  

ke ztrátě stability nejen jednotlivých segmentů, ale celé konstrukce.  

 

 Dřevo je materiál ortotropně elastický, coţ znamená, ţe kaţdým bodem v tělese 

prochází tři navzájem kolmé roviny symetrie elastických vlastností a zároveň jím 

prochází tři kolmé směry anizotropie. Z hlediska deformování konstrukce  

to znamená, ţe jednotlivé segmenty se v kaţdém směru rozdílně deformují.  

Na obr. 6.5 jsou modelové příklady deformování segmentu v konstrukci během 

rovnoměrného zatíţení. Na obrázku deformací ve směru x lze pozorovat,  

ţe největší deformace dosahují segmenty v místech dráţek. Ve směru z dochází 

k podélné deformaci segmentu, v tomto případě je důleţité, aby napětí  

na konstrukci nepřesáhlo pevnost materiálu a aby v segmentu nedocházelo 

k plastickým deformacím, coţ by vedlo ke ztrátě stability segmentu a poté celé 

konstrukce 

Posuny směr z 
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 Na obr. 4.6 jsou modelové příklady stlačení segmentů v horní a spodní části 

konstrukčního systému při působení zatíţení. V těchto místech vzniká největší 

přetvoření v konstrukci vlivem styku konstrukčního systému s pevnějším 

materiálem, který brání dalšímu deformování konstrukce. Tento kritický stav 

stlačení nenastává pouze v horních nebo dolních segmentech, ale můţe nastávat 

ve střední části konstrukce při kombinaci namáhání, drcení a boulení konstrukce 

nebo při rozevírání pilířové častí a drcení závalové části konstrukčního systému. 

 

 

 

Obr. 4.6 Modelová ukázka stlačení hranolů konstrukčního systému vlivem zatíţení  

 

 

 Na nevyplněný konstrukční systém a na jednotlivé segmenty ve většině případech 

nepůsobí pouze rovnoměrné zatíţení. Výše popsané druhy namáhání konstrukce ve většině 

případů nepůsobí osamoceně, ale jedná se o kombinaci několika nepříznivých druhů 

deformování nevyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock. Tyto vlivy namáhání 

konstrukce lze z části eliminovat vyplněním konstrukčního systému dostatečně únosným 

materiálem, který zajistí celistvost konstrukce. 
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5 Výpočetní model zajištění porubní chodby konstrukčním systémem 

Link´n´Lock  

 

Analýza deformací konstrukčního systému, s ohledem na chování okolního horninového 

masivu, bude řešena za pomoci výpočetního modelu v programu PLAXIS 2D. Program 

vyuţívá metody konečných prvku, kde napětí a deformace jsou počítány v uzlových bodech 

tvořící síť konečných prvků. Program PLAXIS 2D pracuje v dvourozměrném prostoru 

v souřadnicích x,y. Vyztuţování porubní chodby konstrukčním systémem Link´n´Lock je 

trojrozměrná prostorová úloha. Půjde tedy o zjednodušení z prostorové úlohy do rovinné, 

představující výřez části vyztuţené porubní chodby. Cílem výpočtu bude stanovení chování 

konstrukčního systému, deformování vlivem zatíţení a stanovení napětí v konstrukci. Jedním 

z výstupů bude srovnání nevyplněného konstrukčního systému a konstrukčního systému 

vyplněného směsí na cementové bázi. Model bude tedy obsahovat variantu porubní chodby 

zajištěnou sekundární výztuţí z vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock. Vyuţití 

vyplněného konstrukčního systému bude stanoveno na základě porovnání dat obou 

konstrukčních systémů. 

5.1 Parametry výpočetního modelu 

 

Rozměry modelu odpovídají trojnásobku šířky díla v 1,7 m nad počvou díla. Důlní dílo se 

nachází v hloubce 1050 m pod povrchem. Ve výpočetním modelu bude většina zatíţení 

vyvolaná nadloţím vyjádřená zatěţovací vrstvou, která svými parametry nahrazuje zatíţení od 

skutečného nadloţí. hodnota skutečné objemové tíhy nadloţí se podělí výškou reprezentativní 

vrstvy a výsledek představuje hodnotu objemové tíhy zatěţovací vrstvy. Celý výpočet je 

znázorněn níţe (1). Pro zadání této vrstvy je následně potřeba určit modul pruţnosti 

a Poissonovo číslo materiálu, jelikoţ se jedná o vrstvu zadávanou jako elastický materiálový 

model. Tato vrstva je svými parametry vyjádřena v tab. 5.3, v modelu je značena zelenou 

barvou. 
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Vstupní parametry pro výpočet zatíţení od nadloţí: 

H = 1050 m 

h = 17,43 m 

γsk = 25 kN/m
3
  

hmod = 5 m 

γred = ? kN/m
3
 

     (   )             (1) 

     
    (   )

    
 

     
   (          )

 
               

 

Geologie ve výpočetním modelu vyplývá z geologických poměrů běţně zastiţených 

v uhelných dolech OKR. Celá geologie modelu vychází z geologicko-průzkumného profilu 

vrtu ČSM 1284/06 – ČSM 1. Přetvárné a pevnostní charakteristiky potřebné pro výpočetní 

model vychází z Mohr-Coulombovy kruţnice a obalové čáry. Horní a spodní části modelu 

ohraničují vrstvy představující pískovcové podloţí a nadloţí. Pod horní pískovcovou vrstvou 

se nachází vrstva slepence. Ve střední části modelu se nachází vrstva prachovce a vrstva 

písčitého prachovce. Tyto vrstvy rozděluje uhelná sloj č.39a o mocnosti 2,8 metru. Generální 

úklon vrstev je 7°. Hodnoty přetvárných, materiálových a pevnostních parametrů jednotlivých 

vrstev jsou znázorněny v tab. 5.3. Všechny horninové vrstvy jsou zadány do modelu 

materiálovým typem Mohr-Coulomb, jako neodvodněné. Velikosti jednotlivých vrstev 

a jejich rozmístění je vyobrazeno na obrázku 5.1.  

Důlní dílo je vytvořeno obloukem celkem z pěti oblých dílů. Hodnoty jsou zvoleny tak, 

aby odpovídaly obloukovému profilu SP 19 s velikostí příčného profilu 22,6 m
2
.  

Šířka modelu je brána jako výřez z  porubní chodby s hustotou budování  

výztuţných oblouků 0,5 m. Nadloţí je dále podchyceno šesti ocelovými tyčovými svorníky 

nad kaţdým výztuţným obloukem. Následná vyuhlená sloj bude zajištěna konstrukčním 

systémem Link´n´Lock. V modelu se konstrukce jeví jako homogenní materiál po celé 

půdorysné ploše a  nelze zadat reálné vlastnosti konstrukce, proto bude nutná určitá 

optimalizace parametrů. 
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5.2 Redukce parametrů konstrukčního systému 

 

Výpočetní model v programu PLAXIS 2D vyţaduje redukci parametrů ochranného ţebra. 

Redukcí parametrů se docílí přiblíţení modelu a jeho chování ke skutečnému chování 

konstrukce. Redukce je provedena na základě odlišných ploch skutečné výztuţe a jejího 

modelu. Skutečný konstrukční systém je tvořen ze 4 hranolů o půdorysných  

rozměrech 1x0,1 m, s celkovou půdorysnou plochu systému Ask= 0,36 m
2
. Ve výpočtovém 

modelu bude konstrukce namodelována jako sloup čtvercového půdorysu o šířce strany 1 m. 

Plocha konstrukce v modelu odpovídá Amod= 1 m
2
. Na základě hodnot a známého modulu 

pruţnosti se vypočítá modul pruţnosti odpovídající konstrukci vymodelované ve výpočtovém 

modelu. Vzorec a odvození hodnoty redukovaného modulu pruţnosti je znázorněn  

vztahem (2): 

 

                    (2) 

     
       
    

  
           

   
         (     ) 

 

Při redukování parametrů kombinované konstrukce je potřeba redukovat více parametrů. 

Kombinovaná konstrukce se skládá z konstrukčního systému Link´n´Lock vyplněného 

cementovou směsí. V tomto případě nebude redukován pouze modul pruţnosti, ale také 

objemová hmotnost. Jedná se o odlišné materiály s velmi rozdílnými charakteristikami, 

a proto bude přesnější zadávat zredukované parametry nejen modulu pruţnosti. Výpočet 

redukovaných charakteristik je znázorněn v následujících vztazích (3), (4). Veškeré hodnoty, 

jak výchozích materiálů, tak redukované parametry pouţité do výpočtového modelu jsou 

znázorněny v tab. 5.1 a 5.2.  

 

 (         )  (         )              (3) 

     
(         )  (         )

    
  

  
(           )  (            )

   
          (     ) 
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 (         )  (         )            (4) 

     
(         )  (         )

    
  
(      )  (       )

   
      (     ) 

 

  
obj. 

hmotnost 
(kN/m3) 

modul 
pružnosti 

(MPa) 

Poissonovo 
číslo (-) 

dřevo (dub) 5 12x103 0,25 

Směs na 
cementové 

bázi 
18 2,5x106 0,2 

Tab. 5.1 Skutečné parametry sekundárních výztuţných konstrukcí 

 

redukované 
parametry 

obj. 
hmotnost 
(kN/m3) 

modul 
pružnosti 

(MPa) 

Poissonovo 
číslo (-) 

material 
model 

model 
type 

Link´n´lock 5 4,32x103 0,25 
linear 
elastic 

undrained 

Link´n´lock s 
výplní 

8,28 90,4x104 0,2 
linear 
elastic 

undrained 

Tab. 5.2 Redukované sekundárních výztuţných konstrukcí 

5.3 Jednotlivé fáze výpočetního modelu 

 

Obrázek 5.1 znázorňuje základní model geologie představující uhelnou sloj s nadloţními 

a podloţními vrstvami. Z modelu vychází primární napjatost v horninovém masivu. 

Čárkovanou čárou je vyznačen budoucí výrub. V tab. 5.3 jsou popsány všechny vrstvy 

horninového masivu společně se svými materiálovými a pevnostními charakteristikami.  

Další fáze spočívá ve vyraţení výrubu porubní chodby. Poté je chodba zajištěna 

kombinovanou výztuţí. Nejprve je nadloţí podchyceno pomocí tyčových svorníků APB-1k.. 

Svorníky jsou instalovány v radiálním směru vzhledem ke stropu díla, délka jednoho svorníku 

je 2,4 m. Na jeden záběr připadá šest svorníků, kaţdý svorník stabilizuje nadloţí  
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o šířce 1,7 m. Po aktivaci svorníků následuje stabilizace porubní chodby obloukovou 

ocelovou výztuţí. Parametry výztuţe geometricky představují dílo SP 19. Materiálové 

charakteristiky odpovídají profilu TH 29 z oceli 11 500.0.  Veškeré potřebné hodnoty 

kombinované výztuţe jsou popsány v tabulce 5.4.  

 

Obr.5.1 Základní model horninového masivu 

 

  

pevnost 

v tlaku 

(MPa) 

pevnost v 

tahu 

(MPa) 

obj. 

hmotnost 

(kN/m
3
) 

modul 

pruţnosti 

(kPa) 

Poissonovo 

číslo (-) 

soudrţnost 

(kPa)  

úhel 

vnitřního 

tření (°) 

material 

model 

model 

type 

zatěţovací 

vrstva 
- - 5162,9 18x10

6
 0,2 - - elastic undrained 

pískovec 95 8 26 18x10
6
 0,2 13,77x10

3
 57,6 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

slepenec 100 8 26 20x10
6
 0,2 14,14x10

3
 58,4 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

písčitý 

prachovec 
70 6 24 19x10

6
 0,22 10,26x10

3
 57,4 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

uhelná 

sloj 
15 1,2 13 3x10

6
 0,35 2,12x10

3
 58,4 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

prachovec 70 6 24 17x10
6
 0,22 10,26x10

3
 57,4 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

pískovec 95 8 26 18x10
6
 0,2 13,77x10

3
 57,6 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

závalová 

hornina 
25 2 20 2,5x10

5
 0,4 2,16x10

3
 40,4 

Mohr- 

Coulomb 
undrained 

Tab.5.3 Fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých vrstev modelu 



 

30 
 

V následné fázi dojde k vyuhlení sloje a bezprostřední aktivaci konstrukčního systému 

Link´n´Lock. Ochranné ţebro se umisťuje podélně s porubní chodbou na vyuhlené straně  

co nejblíţe k vyztuţenému dílu. Mezi jednotlivými konstrukčními systémy jsou minimální 

rozestupy. Kvůli zjednodušení modelu se charakteristiky konstrukce zadávají  

jako redukované parametry, které jsou znázorněny v tab. 5.2.  

Tuto fázi vyobrazuje obrázek 5.2.  

 

  
modul 

pruţnosti 

(MPa) 

plocha 

výztuţe 

(m
2
) 

moment 

setrvačnosti 

(m
4
) 

obj. 

hmotnost 

(kN/m
3
) 

tloušťka 

(m) 

Poissonovo 
číslo (-) 

Lspacing 
(m) 

material 
type 

oblouková 
výztuž 
TH29 

210000 37x10-4 775x10-8 78,5 0,124 0,2 - elastic 

svorník 
APB 

210000 369x10-6 - - - - 1,7 - 

Tab.5.4 Charakteristické hodnoty obloukové důlní výztuţe [2] [8] 

 

 

Obr.5.2 Poslední fáze vydobytí sloje a aktivace systému link´lock 

 

V neposlední řadě bude namodelována modifikace ochranného ţebra. Vrstva 

představující konstrukční systém Link´n´Lock se nahradí konstrukčním systémem,  

který v tomto případě slouţí jako bednění pro vyplňovou cementovou směs. Výplňový  
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materiál konstrukce bude tvořen směsí na bázi konstrukce s konečnou pevností 40 MPa  

a modulem pruţnosti 2500 MPa. Model je stejný jako v předešlém případě, pouze parametry 

systému Link´n´Lock se zamění za redukované parametry kombinované konstrukce.  

Tyto parametry jsou vyjádřeny v tab.5.2 v kapitole 5.2. 

Při dobývání uhlí pomocí porubní chodby pro dvojí pouţití se vyuţívá metoda směrného 

stěnování na řízený zával. Tento jev je namodelován do plaxisu pomocí další vrstvy 

s vlastnostmi odpovídajícími závalové hornině nadloţních vrstev. Zával má stejný sklon  

jako ostatní vrstvy v modelu tedy 7°. Výška závalu se odvíjí od výšky sloje. V tomto případě 

dosahuje sloj velikosti 2,8 metru a výška závalu je brána jako pětinásobek výšky sloje,  

tedy 14 metrů. Obrázek 5.3 představuje popisouvanou fázi. Pevnostní a přetvárné parametry 

horniny představující zával jsou znázorněny v tab. 5.3. Tato fáze má představovat následné 

zatíţení působící na konstrukční systém během stabilizace porubní chodby a její ţivotnosti. 

 

 

 

Obr. 5.3 Zával, který nastává po vyuhlení sloje 
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6 Výstupy  z rovinné úlohy zajištění porubní chodby pro dvojí použití 

 

Cílem výpočetního modelu bylo určení nejméně příznivé situace působení zatíţení  

na konstrukční systém Link´n´Lock. Fázování jednotlivých technologických kroků  

se provedlo ve třech fázích:   

- vyraţení, zajištění díla svorníky a obloukovou výztuţí 

-  vyuhlení sloje a aktivace konstrukčního systému  

- zavalení vyuhleného prostoru 

 Z důvodu stanovení maximálního zatíţení na konstrukční systém nebylo potřeba  

ve výpočtu vyuţít redukční parametr napětí β, který zohledňuje vlivy napěťo deformačních 

projevů okolního masivu díla během zajištění důlního díla, a proto byla ∑Mstage rovna jedné. 

Výstupy tedy představují maximální moţné hodnoty zatíţení na výztuţné konstrukce. Pomocí 

hodnot deformací a napětí z výstupů se vyhodnotí účinnost stabilizace porubní chodby  

při vyuţití  nevyplněného, nebo vyplněného konstrukčního systému.Vyhodnocení vyuţití 

konsrukcí bude provedeno na základě rozdílu velikosti napětí ve svornících a obloukové 

výztuţi při vyuţití rozdílných sekundárních konstrukcí. Dalšími sledovanými parametry 

budou posuny konstrukce a napětí v konstrukci. Velikost zatíţení konstrukčního systému 

bude dále vyuţita pro prostorový model samotného konstrukčního systému. 

 

6.1 Srovnání využití nevyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock  

a vyplněného směsí na bázi cementu  

 

Srovnání vyplněné a nevyplněné konstrukce je provedeno na základě velikosti působení 

zatíţení na kombinovanou výztuţ důlního díla. Další zkoumání je provedeno na referenčních 

bodech v modelu, které sledují průběh napětí a deformování nevyplněného a vyplněného 

konstrukčního systému. Umístění referenčních bodů je znázorněno na obr. 6.1. Ve výstupech 

z modelu je napětí vyjádřeno záporným znaménkem, coţ je z důvodu souřadnicového 

systému modelu, kdy kladná osa y směřuje směrem vzhůru. 
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Obr. 6.1 Sledované body konstrukčního systému 

 

 

Obr. 6.2 Detail čerpání pevnosti horninového masivu v okolí porubní chodby 

 

Čerpání pevnosti v horninovém masivu v okolí porubní chodby je vyobrazeno  

na obr. 6.2. Vlivem méně únosnějších vrstev vznikají v okolí porubní chodby zóny s téměř 

vyčerpanou pevností horniny v tlaku. Největší zóna kopíruje plochu závalové horniny, která 

se opírá o konstrukční systém Link´n´Lock přes nějţ se napětí přenáší do podloţní vrstvy,  

kde se vytváří další zóna s vyčerpanou pevností. Porubní chodba vytváří největší napětí  

na okolní horninový masiv v místě nevyuhlené sloje a v místech osazení obloukové výztuţe 
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na počvu, kde má výztuţ tendenci se zabořovat. Posledním kritickým místem je nezajištěná 

hornina mezi obloukovou výztuţí a konstrukčním systémem Link´n´Lock. V tomto místě 

vzniká plastická oblast a část masivu zavalí tento volný prostor. Vlivem aplikace tuţší 

a mohutnější konstrukce, která přestavuje vyplněný konstrukční systém Link´n´Lock,  

se zmenší zóna s téměř vyčerpanou pevností v horninovém masivu v okolí konstrukčního 

systému a především v podloţní hornině.  

Deformace důlního díla při vyuţití nevyplněného a vyplněného konstrukčního systému 

jsou znázorněny na obr. 6.3. Důlní dílo a oblouková výztuţ je deformována více při vyuţití 

nevyplněného konstrukčního systému. Poddajnější nevyplněný konstrukční systém neklade 

příliš velký odpor vůči deformování obloukové výztuţe směrem do vyuhlené sloje. Při vyuţití 

tuţšího vyplněného konstrukčního systému dochází k opření části obloukové výztuţe 

o konstrukční systém a zamezení dalšímu deformování obloukové výztuţe. 

 

 

Obr. 6.3 Deformace důlního díla při pouţití nevyplněného a vyplněného konstrukčního 

systému 

 

V tab. 6.1 jsou vypsány hodnoty maximálních posunů obloukové výztuţe důlního díla. 

Kladné a záporné směry působení deformací vychází ze souřadnicového systému výpočetního 

modelu. Vertikální posuny do díla jsou značeny záporným znaménkem.  
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kladné posuny záporné posuny 

vertikální  horizontální  vertikální  horizontální  

(m) 

Link´n´Lock 0,0396 0,0763 -0,0212 -0,0096 

Link´n´Lock 
vyplněn 

0,0291 0,0566 -0,0106 -0,0054 

Tab.6.1  Rozdílné posuny obloukové výztuţe při pouţití nevyplněného a vyplněného 

konstrukčního systému  

 

Vliv vyplněného kosntrukčního systému na konvergence obloukové výztuţe  

jsou vyjádřeny grafem  6.1. Největších deformací dosahuje konstrukce v místech největších 

napětí v konstrukci. Na závalové straně výztuţného oblouku je výztuţ deformována směrem 

do vyuhlené sloje a dochází ke kladným vertikálním posunům, které obloukovou výztuţ 

deformují směrem vzhůru do volného prostoru vyuhlené sloje. Vyuţitím vyplněného 

konstrukčního systému se sníţí především deformace směrem do díla, které jsou v grafech 6.1 

a tab 6.1 vyjádřeny zápornými hodnotami vertikálních posunů.  

 

  

Graf 6.1 Srovnání  velikosti posunů obloukové výztuţe vlivem pouţití vyplněného 

konstrukčního systému 

 

V tab. 6.2 jsou vyjádřeny maximální ohybové momenty a normálové síly důlní 

obloukové výztuţe s jejich příslušnými vnitřními silami potřebnými pro výpočet napětí 

v konstrukci v kritických bodech. Největších ohybových momentů výztuţ dosahuje  
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36 
 

na závalové straně, kde se vlivem vyuhlení sloje vytvořil volný prostor, který je ohraničen 

obloukovou výztuţí, konstrukčním systémem a nadloţní vrstvou. Největší normálová síla  

se nachází v místě, kde na výztuţ tlačí konstrukční systém.   

 

  
My,max Npříslušné Nmax My, příslušné 

(kNm) (kN) (kN) (kNm) 

Link´n´Lock 262,70 2921,20 17935,00 84,60 

Link´n´Lock 

vyplněn 
163,20 1974,60 14779,40 92,00 

Tab. 6.2 Hodnoty maximálních vnitřních sil pro výpočet napětí 

 

Výpočet napětí v obloukové výztuţi je proveden na základě vzorce (5),[1]. Tento 

vzorec představuje posouzení obloukové výztuţe na únosnost v tahu za ohybu. Pevnostní 

a průřezové charakteristiky potřebné pro posouzení jsou znázorněny v tab. 6.3. Hodnoty 

vnitřních sil pro posouzení únosnosti se podělí počtem vyuţitých obloukových výztuţí na 1 m 

délky důlního díla. V případě návrhu byla určena hustota budovaných výztuţných oblouků 

0,5 m. 

 

 
  

 
 
    

  
     (5) 

  

  A (m2) Wy (m3) 
mez kluzu oceli 

(MPa) 

oblouková 
výztuž 
TH29 

37*10-4 94*10-6 295 

Tab. 6.3 Charakteristiky obloukové ocelové výztuţe [2] 

 

V tab. 6.3 jsou spočítané hodnoty napětí ve výztuţi při hustotě budování  

oblouků 0,5 m. V tomto případě by výztuţ byla nedostačující, hodnoty překračují pevnostní 



 

37 
 

parametry obloukové výztuţe z oceli 11 500.0, proto byl zvolen další posudek obloukové 

výztuţe s větší hustotou budování obloukové výztuţe. 

 

 

  
σM

+ σN
+ σM

- σN
- 

(MPa) 

Link´n´Lock 1669,9 2834,3 -880,5 2012,9 

Link´n´Lock 
vyplněn 

1059,1 2443,8 -525,4 1550,6 

Tab. 6.4 Výsledná napětí v obloukové výztuţi při hustotě budování oblouků 0,5 m 

 

Maximální počet obloukové výztuţe profilu SP 19 je 7 oblouků na 1 m délky porubní 

chodby. Výsledné hodnoty napětí ve výztuţi při hustotě budování obloukové výztuţe  

„na sraz“ jsou vypsány v tab. 6.5. 

 

  
σM

+ σN
+ σM

- σN
- 

(Mpa) 

Link´n´Lock 477,1 809,8 -251,6 575,4 

Link´n´Lock 
vyplněn 

292,3 698,2 -150,1 443,3 

Tab. 6.5 Napětí v obloukové výztuţi při hustotě budování 7 oblouků na 1 m délky porubní 

chodby 

 

  
σM

+ σN
+ σM

- σN
- 

(-) 

Link´n´Lock nevyhoví nevyhoví vyhoví nevyhoví 

Link´n´Lock 
vyplněn 

vyhoví nevyhoví vyhoví nevyhoví 

Tab. 6.6 Posouzení obloukové výztuţe při hustotě budování 7 oblouků na 1 m délky porubní 

chodby 
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V tab. 6.6 je vyhodnocen posudek obloukové výztuţe při hustotě budování  

oblouků „na sraz“. Z výsledků posudku vyplývá, ţe vyplnění konstrukčního systému 

Link´n´Lock má vliv na výsledné napětí v obloukové výztuţi. Největšího napětí v obloukové 

výztuţi je dosáhnuto v místě, kde konstrukční systém tlačí na obloukovou konstrukci.  

 Na grafu 6.2 je vyobrazeno sníţení výsledného napětí v obloukové výztuţi vlivem 

pouţití vyplněného konstrukčního systému. Z grafického srovnání plyne, ţe vyplněný 

konstrukční systém se větší mírou podílí na stabilizaci porubní chodby. V případě budování 

oblouků „na sraz“, by i přesto bylo zajištění porubní chodby obloukovou výztuţí nedostatečné 

a bylo by potřeba dodatečně stabilizovat porubní chodbu ocelovými stojkami. I přesto by  

se vyplněním konstrukčního systému docílilo sníţení počtu potřebných výztuţných oblouků 

na 1 m délky důlního díla, neţ při pouţití nevyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock. 

 

 

Graf. 6.2 Srovnání napětí v obloukové výztuţi při pouţití nevyplněného a vyplněného 

konstrukčního systému 

Zkoumání vlivu vyuţití vyplněného konstrukčního systému na svorníkovou výztuţ  

je provedeno na základě osových sil v jednotlivých svornících. Síly ve svornících  

jsou vyjádřeny v tab. 6.7. Svorníky jsou očíslovány dle pořadí od nevyuhlené sloje směrem 

k závalu. Sekundární výztuţ v tomto případě nemá velký význam na výsledných tahových 

silách ve svornících a v některých svornících má vyplnění konstrukčního systému negativní 

vliv. Posudek únosnosti svorníků je proveden na základě vzorce (6), [1]. Únosnost svorníků 

APB-1k je 285 kN [8]. Při vyuţití nevyplněného i vyplněného konstrukčního systému 

všechny svorníky vyhoví na únosnost v tahu. Graf 6.3. 
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   (6) 

Kde:  Fmax – maximální osová síla ve svorníku 

 Rd –únosnost svorníku APB-1k  (285 MPa) [8] 

  

  
1 2 3 4 5 6 

Fmax (kN) 

Link´n´Lock 135,8 43,63 42,71 43,86 50,61 116,3 

Link´n´Lock 
vyplněn 

126,9 42,78 42,16 44,6 43,4 123,7 

    

  
    vyhoví  vyhoví  vyhoví  vyhoví  vyhoví  vyhoví  

Tab. 6.7 Velikosti osových sil a posouzení tahového napětí ve svornících 

 

 

Graf  6.3 Grafické srovnání osových sil v jednotlivých svornících 

 

Srovnání chování  samotného nevyplněného a vyplněného konstrukčního systému  

je vyjádřeno na základě působení svislého zatíţení na konstrukci. Obr. 6.4 představuje finální 

hodnoty velikosti svislého napětí v konstrukci po závalu. Z grafického zobrazení výstupu  

je patrné, ţe vlivem vyplnění konstrukčního systému se zvýší napětí v konstrukci. V místě 

styku konstrukce nadloţní horniny a závalu dochází k největší koncentraci napětí, do tohoto 

místa se opírá zával. Vyplněná konstrukce má větší tendenci stabilizovat dílo a projevy 

zatíţení závalem je schopna přenést do spodních vrstev. Z obrázků je patrné, ţe obě varianty 
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konstrukčních systémů jsou po celé ploše tlačeny a nedochází v konstrukci k tahu. 

Nevyplněný konstrukční systém je poddajnější, vlivy zatíţení se projevují na konstrukci 

především deformováním konstrukce. Nevyplněný konstrukční systém spíše usměrňuje napětí 

v horninovém masivu. Vyuţitím vyplněného konstrukčního systému s vyšší tuhostí zajistí 

větší stabilitu porubní chodby.  

 

 

Obr. 6.4 Srovnání působení svislého napětí v nevyplněném a vyplněném konstrukčním 

systému Link´n´Lock 

 

V tab. 6.8 jsou vypsány hodnoty napětí v referenčních bodech konstrukčních systému. 

Umístění jednotlivých bodů je na obr. 6.1. Na základě vzorce (7), [9] a velikostí napětí 

v referenčních bodech, je proveden posudek únosnosti konstrukce v tlaku. Výsledné hodnoty 

posudku jsou uvedeny v tab. 6.9 společně s hodnotami pevností materiálů nevyplněného 

a vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock.    
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1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

(MPa) 

Link´n´Lock 14,9 12,3 20,8 10,5 12,9 15 18,8 13,8 12,5 

Link´n´Lock 
vyplněn 

16,3 13,9 95,3 24,7 22,4 40,1 44,6 17 65,8 

Tab. 6.8 Svislé napětí v referenčních bodech (viz. obr. 6.1) nevyplněného a vyplněného 

konstrukčního systému 

 

 
  

  
     (7) 

Kde  σy – svislé napětí 

 Rd – pevnost konstrukčního systému v tlaku  

 

  
Rd 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

(Mpa) (-) 

Link´n´Lock 11,5 1,3 0,98 1,81 0,91 1,12 1,3 1,63 1,2 1,09 

Link´n´Lock 
vyplněn 

40 0,41 0,35 2,38 0,62 0,56 1 1,12 0,43 1,65 

 Tab. 6.9 Posouzení konstrukčních systému na únosnost v prostém tlaku [9] 

 

V tab. 6.9 a grafu 6.4 jsou barevně vyznačeny body s překročením pevnosti materiálu. 

Z výsledků posouzení vychází, ţe pevnost nevyplněného konstrukčního systému  

je překročena a dojde k borcení celé konstrukce. Ve vyplněném konstrukčním systému 

Link´n´Lock se nachází několik bodů, ve kterých dojde k překročení pevnosti. Jedná se o rohy 

konstrukce na závalové straně. Tyto degradované části konstrukčního systému by neměly mít 

ve větší míře vliv na celkovou stabilitu vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock. 

Z výsledků vyplývá ţe vyplněný konstrukční systém Link´n´Lock je schopen přenést zatíţení 

a stabilizovat společně s kombinovanou výztuţí porubní chodbu. 
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Graf 6.4 Srovnání zvýšení svislého napětí v nevyplněné a vyplněném konstrukčním systému 

Link´n´Lock 

 

 

 

Obr. 6.5 Srovnání působení totálních deformací nevyplněného a vyplněného konstrukčního 

systému 
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1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

(m) 

Link´n´Lock 0,0791 0,0797 0,0841 0,0569 0,0523 0,0523 0,0202 0,015 0,0112 

Link´n´Lock 
vyplněn 

0,0387 0,0374 0,0358 0,0343 0,0326 0,0326 0,0299 0,0277 0,0247 

Tab. 6.10 Hodnoty totálních posunů ve slednovaných bodech (viz. obr. 6.1) 

v nevyplněném a vyplněném konstrukčním systému 

 

 

Obr. 6.5 znázorňuje směr deformování nevyplněného a vyplněného konstrukčního 

systému. Ze směrů deformací vyplývá, ţe nevyplněný konstrukční systém je značně 

stlačován, zatímco vyplněný konstrukční systém, je dle vyobrazení, deformován rovnoměrněji 

a je spíše tlačen do spodních vrstev, neţ ţe by docházelo ke stlačování konstrukce. Tyto 

projevy deformací mají vliv na obloukovou výztuţ, jelikoţ konstrukční systém je 

v bezprostření blízkosti a ovlivňuje vnitřní síly v obloukové výztuţi. Při vyuţití 

konstrukčního systému vyplněného směsí na cementové bázi se celkové deformace 

konstrukce sníţí. Při vyuţití robustnější konstrukce, která má několikanásobně větší modul 

pruţnosti neţ samostatný konstrukční systém, a tedy i větší tuhost, dochází k většímu 

zabořování konstrukce do spodní vrstvy, nicméně vlivem větší půdorysné plochy vyplněného 

konstrukčního systému je zaboření konstrukce  minimální.  

 Grafy 6.5 znázorňují sníţení a zvýšení velikostí deformací v horní a spodní části 

konstrukce vzhledem k vyuţitému konstrukčnímu systému. Přesné hodnoty jsou vyjádřeny 

v tab.6.10. Z grafu horní části konstrukce, je zřejmé ţe se znatelně sníţí posuny ve vyplněném 

konstrukčním systému. Z grafu deformací spodní části konstrukce vyplývá, ţe vyplněný 

konstrukční systém se zaboří více neţ nevyplněný konstrukční systém, nicméně rozdíl 

deformací je minimální. 
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Graf 6.5 Totální posuny referenčních bodů (viz. obr. 6.1)  v nevyplněném 

a vyplněném konstrukčním systému  

 

Z velikostí deformací horní a spodní části nevyplněného a vyplněného konstrukčního 

systému jsou spočítány velikosti přetvoření konstrukce. Výpočet přetvoření vychází 

z Hookova zákona závislosti napětí na přetvoření. Velikosti přetvoření částí nevyplněného 

a vyplněného konstrukčního systému jsou vypsány v tab. 6.11. Graficky jsou velikosti 

přetvoření obou konstrukčních systémů vyjádřeny na obr.  6.6. Výsledná přetvoření potvrzují 

předešlá srovnání konstrukčního systému. 

 

  

pilířová 
strana 

střední 
část 

pilířová 
strana 

(-) 

Link´n´Lock 0,0210 0,0231 0,0260 

Link´n´Lock 
vyplněn 

0,0031 0,0035 0,0040 

Tab. 6.11 Stlačení částí konstrukcí nevyplněného a vyplněného konstrukčního  

systému Link´n´Lock 
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Obr. 6.6 Grafické srovnání svislého přetvoření nevyplněného a vyplněného 

konstrukčního systému Link´n´Lock  

 

 

6.2  Vyhodnocení využití vyplněného konstrukčního systému  

 

 

Graf 6.12 Grafické vyjádření efektivity vyuţití nevyplněného a vyplněného konstrukčního 

systému Link´n´Lock 
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 Na grafu 6.12 je procentuálně vyjádřena efektivnost vyuţití nevyplněného 

a vyplněného konstrukčního systému z hlediska stabilizace porubní chodby a chování 

konstrukčního systému vlivem zatíţení. Graf vyjadřuje zvýšení účinnosti stabilizace porubní 

chodby při pouţití konstrukčního systému Link´n´Lock vyplněného směsí na cementové bázi.  

Z grafu lze konstratovat, ţe pouţitím vyplněného konstrukčního systému lze dosáhnout 

sníţení deformací samotné konstrukce, tak i kombinované výztuţe porubní chodby. Vyuţití 

vyplněného konstrukčního systému má významný vliv na redistribuci napětí v horninovém 

masivu v okolí porubní chodby .  Vyhodnocení lze shrnout do několika bodů:  

 

 Vyplněný konstrukční systém přenáší větší napětí vyvolané nadloţními horninami. 

Napětí ve vyplněném konstrukčním systému se zvýší o 65 % oproti nevyplněnému 

konstrukčnímu systému.  

 Vlivem stabilizace porubní chodby vyplněným konstrukčním systémem se napětí 

vyvolané na obloukovou důlní výztuţ sníţí o 33%. 

 Pouţitím vyplněného konstrukčního systému lze sníţit potřebnou hustotu budování 

obloukové důlní výztuţe. 

 Deformace konstrukčního systému Link´n´Lock se vlivem vyplnění konstrukce sníţí 

o téměř 40% oproti nevyplněnému konstrukčnímu systému. 

 Vlivem větší tuhosti vyplněného konstrukčního systému nedochází k významnému 

stlačení konstrukce, coţ má za následek sníţení deformací na obloukovou výztuţ 

důlního díla. 

 Vyplněním konstrukčního systému se docílí větší roznášecí plochy zatíţení na 

konstrukčního systému Link´n´Lock. 

 Zabořování vyplněného konstrukčního systému je vzhledem k jeho hmotnosti 

zanedbatelné a obecně lze konstatovat, ţe větší plocha konstrukčního systému má 

pozitivní vliv na sníţení zabořování konstrukce do podloţních vrstev. 

 Vyplněný konstrukční systém vykazuje vyšší odolnost vůči nerovnoměrnému 

namáhání konstrukce oproti nevyplněnému konstrukčnímu systému. 
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7 Závěr  

 

Cílem bylo posoudit chování nevyplněného a vyplněného konstrukčního systému 

Link´n´Lock za pomoci výpočetního modelu porubní chodby pro dvojí pouţití vyztuţenou 

sekundární výztuţí z konstrukčního systému Link´n´Lock. Úkolem práce bylo také stanovení 

nejméně příznivé situace působení zatíţení na porubní chodbu a stanovení deformací a napětí 

v konstukčním systému Link´n´Lock.  

 Práce představuje vyuţívané typy sekundárních konstrukcí, které se pouţívají 

k stabilizaci porubních chodeb v dolech OKR. Zaměřuje se na modifikaci hráňové sekundární 

konstrukce nazývané konstrukční systém Link´n´Lock. Tento typ sekundární výztuţe  

je nedílnou součástí zajištění porubní chodby pro dvojí pouţití při dobývací metodě směrného 

stěnování na zával. Práce popisuje charakter konstrukce z pohledu pracovně deformační 

charakteristiky konstrukčního systému a poukazuje na různé doprovodné projevy  

v konstrukci, které mohou v některých případech způsobit destrukci konstrukčního systému 

Link´n´Lock. 

Hlavní částí práce je výpočetní model porubní chodby pro dvojí pouţití. Model  

je zpracován v programu PLAXIS 2D a jeho účelem bylo určení moţnosti vyuţití 

konstrukčního systému Link´n´Lock do daných geologických podmínek. Součástí 

výpočetního modelu je také varianta zajištění porubní chodby konstrukčním systémem 

Link´n´Lock vyplněným směsí na cementové bázi. Z výstupů výpočetního modelu  

bylo provedeno srovnání nevyplněného a vyplněného konstrukčního systému a určení vhodné 

konstrukce pro zajištění porubní chodby pro dvojí pouţití.  

Vyhodnocení vyuţití nevyplněného a vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock 

bylo provedeno na základě velikosti napětí a deformací kombinované výztuţe, na základě 

deformací a napětí v nevyplněném a vyplněném konstrukčním systému a jejich stabilizačních 

účincích porubní chodby. Z vyhodnocení vyplývá, ţe při daném zatíţení by došlo k borcení 

a destrukci nevyplněného konstrukčního systému. Vyplněný konstrukční systém při daných 

geologických podmínkách je porušován pouze lokálně a je schopen odolávat vyššímu zatíţení 

a nerovnoměrnému namáhání.  Pouţitím vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock se 

docílí sníţení konvergencí porubní chodby a sníţení napětí v obloukové výztuţi. Při vyuţití 

tohoto faktu lze sníţit hustotu budování obloukové výztuţe jiţ v projektování porubní chodby.  
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Nevyplněný konstrukční systém Link´n´Lock je běţně vyuţíván v zahraničním hornictví. 

Na dolech OKR byl jiţ několikrát úspěšně aplikován. Práce se za pomoci výpočetního 

programu snaţí poukázat na moţné zlepšení stabilizování porubních chodeb pro dvojí pouţití 

aplikací konstrukčního systému Link´n´Lock, který je vyplněn směsí na cementové bázi. 

Výpočetní model by bylo vhodné zkombinovat s výsledky z experimentálních aplikací 

vyplněného konstrukčního systému Link´n´Lock ve skutečných podmínkách na dolech OKR 

pro stanovení skutečného rozsahu vyuţití a skutečné míry efektivnosti stabilizace porubní 

chodby. 
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