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Abstract 

The thesis demonstrates the application of a hypoplastic 

model in class A predictions of a NATM tunnel in an urban 

environment.  

The Kralovo Pole tunnel is a main construction of a 

northern part of a Large City Ring Road construction in Brno. 

The tunnel was excavated in a stiff clay, is 14 m wide with 6 m 

to 21 m of overburden thickness.  

The constitutive model was calibrated using laboratory 

data and the parameters were optimised using monitoring data 

from an exploratory drift. Based on the optimised data set, the 

future tunnel was simulated. After the tunnel excavation the 

model predictive capabilities could be evaluated. In addition, a 

Mohr – Coulomb constitutive model was used in simulations of 

the exploratory adit and plain strain model of the tunnel. 

The 2D stress relief method for simulating NATM 

tunnels using plane strain finite elements was in the thesis 

evaluated by comparison with fully 3D simulations. Three real 

shallow tunnels in urban environment in different stiff clays 

were simulated. 

1. Introduction 

The main issue of tunnelling in urban environment, 

typically characterised by a low overburden thickness and 

presence of surface infrastructure, is the control of settlements 

induced by tunnel excavation. The first step in the design of any 

protective measure reducing the tunnel impact on surrounding 



buildings is an accurate prediction of the tunnelling-induced 

displacement field. 

2. Aims of the study 

The aim of the thesis was to determine a mechanical 

behaviour of “Brno” clay in detail. Demonstrate the application 

of an advanced constitutive model in predictions of a complex 

tunnelling problem in urban environment. The goal was to 

provide class A predictions. 

 Evaluation of the load reduction method (stress relief 

method) by comparison with fully 3D simulations was another 

goal of the thesis. Determine an influence of the material 

properties and construction geometry on a parameter controlling 

a stress reduction in the 2D method. 

3. Material and methods 

3.1. Simulations of exploratory adit 

First, the constitutive models were calibrated using 

experimental data on Brno clay and they were used in 3D finite 

element simulations of exploratory adit. The exploratory adit 

was simulated using finite element software Tochnog 

Professional. The Brno clay was simulated using hypoplastic 

and Mohr - Coulomb model. The overlying layers of loams and 

gravels were simulated using the Mohr-Coulomb model. The 

shotcrete lining was in the 3D model simulated as a linear elastic 

material with time dependent stiffness. As there is no direct 

measurement of the K0 state in the Brno clay, two values of K0 

were considered in simulations. One corresponds to normally 



consolidated conditions according to Jaky formula (K0 = 0,66), 

the second corresponds by Mayne and Kulhawy to the apparent 

overconsolidation of the soil specimens measured in the 

oedometric apparatus (K0 = 1,25). 

The simulations allowed us to draw some conclusions on 

the predictive capabilities of the models based on parameters 

calibrated solely using laboratory data. 

3.2. Optimization of material parameters 

It is reasonable to expect that due to the size-effects, the 

parameters appropriate for simulation of the large-scale 

boundary value problem may differ slightly from parameters 

obtained from laboratory experiments. For this reason, the 

constitutive model parameters were optimised. As the 

optimisation process of the model parameters is relatively 

demanding on the computer resources, it could not be performed 

based on a 3D model of exploratory adit. For this reason, the 

adit was simulated in 2D using the stress relief method (with 

single parameter λd). It can be determined reliably only using 

direct comparison of 2D and full 3D numerical models. The 

parameter λd of the 2D analyses was optimised by means of an 

inverse analysis using a modified Gauss-Newton method 

performed using an open-source software UCODE to ensure that 

the 3D and equivalent 2D analyses predict as closely as possible 

the surface settlement trough. The model parameters were 

optimised using the same procedure, in this case to reproduce as 

closely as possible the measured surface settlement trough. 

Only the parameters controlling the shear stiffness (r for 

hypoplasticity and E for the Mohr - Coulomb model), which 



have the most pronounced effect on the results of the analyses 

(from sensitivity analysis), were optimised.  

3.3. 3D model of Kralovo Pole tunnel 

3D model of the whole tunnel was developed and 

simulated with the optimised parameter set. The tunnel lining 

was modelled using continuum elements as a linear elastic 

material with time dependent stiffness. The models considered 

the complex excavation sequence with the tunnel face 

subdivided into six segments (Fig. 1). The surface settlement 

troughs for both K0 values were presented. Due to the scatter of 

the monitoring data, several measurements at the chainages 

close to the simulated cross-section were used for comparison. 

Fig. 1: The excavation sequence as represented by model 



3.4. Stress relief method 

The stress relief method used in an optimisation process was 

evaluated by comparison with corresponding fully 3D models. 

Three real shallow tunnels were used, Heathrow express trial 

tunnel, Kralovo Pole tunnel and exploratory adit. The parameter 

λd was calibrated the same way as in optimisation process. 

Altogether 12 simulations have been preformed. Dependency of 

the λd on the assumed material parameters (on the soil type), the 

tunnel size and geometry and initial conditions, was studied. The 

accuracy of the 2D predictions was evaluated on the basis of the 

simulations of the three tunnels with original parameter values. 

Settlements troughs, horizontal displacements and vertical 

displacements with depth were compared. Also the overall 

displacement field of vertical displacements was analysed. 

4. Results and discussion 

4.1. Analyses of exploratory adit 

 In a study of the adit behaviour the hypoplastic model 

gives a good estimate of the settlement trough shape and 

magnitude already with the model parameters calibrated using 

laboratory data. The Mohr-Coulomb model highly overestimates 

settlement magnitude and for high K0 it also predicts unrealistic 

(too wide) settlement trough shape.  

 The surface settlement troughs predicted with the 

optimised parameter sets were compared with the monitoring 

data. The optimisation procedure leads to a slight increase of the 

parameter r and a further improvement in predictions. On the 



contrary, the Young modulus E of the Mohr-Coulomb model 

had to be changed significantly in order to reproduce the 

measured settlement profile. Unlike hypoplasticity, predictions 

by the Mohr-Coulomb model could be optimised successfully 

for the low value of K0 only. For high K0 the model gives 

unrealistically wide settlement trough and these predictions 

cannot be improved by varying the value of E. 

4.2. 3D analyses of the Kralovo Pole tunnel 

In case of the tunnel analyses the agreement between the 

simulated and measured settlements is very good (Fig. 2).  

Fig. 2: Class A predictions compared with the monitoring data 

The settlement magnitude is better represented by the simulation 

with the higher K0, while the trough shape is better predicted by 

the low K0. Both predictions are on the safe side of the 



monitoring data (displacements are slightly overpredicted). The 

extensometer results indicate that the hypoplastic model predicts 

correctly also the distribution of vertical displacements with 

depth, not only surface settlements. Although the model predicts 

correctly the vertical displacement field, it significantly 

overestimates horizontal displacements in a vicinity of the 

tunnel in the tunnel depth. One of the possible reasons for this 

discrepancy is an absence of the small-strain stiffness anisotropy 

in the hypoplastic model. At this point, however, it is necessary 

to stress out that although the horizontal displacements are 

overpredicted in the tunnel depth, their magnitude in the vicinity 

of the surface is predicted correctly. The correct predictions of 

the surface displacements are important in estimating the 

damage to the surrounding buildings. 

4.3. Evaluation of the stress relief method 

Results of stress relief method evaluation show that 

parameter λd depends on the chosen constitutive model, material 

parameters and tunnel geometry. A consequence of this 

observation is that a change of geological conditions during 

excavation of a single tunnel might require appropriate 

modification of λd values used in the simulations. For the same 

soil type, the tunnel size and geometry influences significantly 

the values of λd. Thus, the λd found on the basis of monitoring of 

exploratory adit cannot be simply used for simulations of the 

new tunnel. The agreement of the overall vertical displacement 

field between 2D and 3D method is good. The most notable 

discrepancy is in the predictions of the exploratory adit. The 2D 

method predicts higher vertical displacements above the sides of 



the adit then above its axis. This is caused by high K0 value 

adopted (K0 = 1,25). In the 3D analyses, this effect is not that 

significant and the method predicts more reasonable shape of the 

vertical displacement field in a close vicinity of the adit. K0 does 

not appear to have substantial effect on λd. Influence of a 

stiffness and strength on parameter λd for Mohr - Coulomb 

model is not so significant, whereas the influence of K0 to λd is 

more pronounced, in comparison with hypoplastic model. The 

overall field of vertical displacements predicted by 2D and 3D 

method is good (Fig. 3). 

Fig. 3: Qualitative comparison of vertical displacement field predicted by the 

3D and 2D methods 

5. Conclusions 

In the thesis it was shown that application of an 

advanced soil constitutive model, in combination with quality 



experimental data and 3D finite element analysis, may lead to 

accurate forward predictions of the displacement field induced 

by a tunnel with low overburden thickness.  

The hypoplastic model is a convenient and effective tool 

for predictions at preliminary stages of projects, when the 

simulations are based on laboratory data. 

If the parameter λd is chosen appropriately, the stress 

relief method can relatively successfully account for the 3D 

effect. Nevertheless, some discrepancy may be expected in the 

close vicinity of the tunnel and predictions of the tunnel 

convergence. 
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Abstrakt 

Disertační práce představuje aplikaci hypoplastického 

konstitučního modelu při realizaci NRTM tunelu v prostředí 

městské zástavby s cílem obdržet „class A“ predikce chování 

zeminového masivu.  

Tunely Královo Pole tvoří hlavní konstrukci severní části 

Velkého městského okruhu v Brně. Tunely o šířce 14 m a výšce 

12 m jsou raženy v prostředí tuhých brněnských jílů s výškou 

nadloží v rozmezí 6 až 21 metrů.  

Materiálové parametry hypoplastického modelu 

kalibrované na výsledky laboratorních experimentů byly 

optimalizovány využitím dat geotechnického monitoringu a 

následně použity při simulacích tunelu. Po průchodu ražby 

profilu tunelu zvoleným úsekem staničení došlo k vyhodnocení 

prediktivních schopností a vhodnosti konstitučního modelu. 

Druhým konstitučním modelem použitým při simulacích 

průzkumné štoly a plain strain analýze tunelu je Mohr – 

Coulombův model.  

Metoda redukce napětí využitá v procesu optimalizace 

parametrů byla vyhodnocena formou porovnání s 3D 

simulacemi. K vyhodnocení posloužily simulace třech 

skutečných podzemních konstrukcí s nízkým nadložím 

realizovaných v prostředí tuhých jílů. 

1. Úvod 

Realizace tunelů v urbanistickém prostředí se značnou 

hustotou povrchové zástavby a dopravních komunikací vyžaduje 

detailní kontrolu vzniku deformací povrchu terénu. Z tohoto 



důvodu jsou důvěryhodné a přesné předpovědi chování 

geologického prostředí na ražbu podzemního díla v průběhu 

projektové realizace zcela zásadní pro vyhodnocení rizik a 

možných škod na blízkých objektech.  

2. Cíle práce 

 Cílem disertační práce je podrobný popis mechanického 

chování brněnského jílu. Dále aplikace pokročilého 

konstitučního modelu spolu s modelem obvykle používaným 

v geotechnické praxi se záměrem vyhodnocení prediktivních 

schopností jednotlivých modelů a obdržení class A předpovědí. 

 Zhodnocení 2D metody redukce napětí používané 

k zohlednění 3D efektů ražby v plain strain analýze porovnáním 

s 3D simulacemi. Stanovení vlivu materiálových parametrů, 

velikosti a geometrie podzemního díla a počátečních podmínek 

na parametr redukce napětí λd. 

3. Materiál a metody 

3.1. Simulace průzkumné štoly 

 V průběhu doplňkového průzkumu pro ražbu tunelů 

Královo Pole byly odebrány neporušené vzorky pro laboratorní 

zkoušky. Sada laboratorních experimentů zahrnovala indexové, 

triaxiální, edometrické zkoušky a zkoušky v rotačním 

smykovém přístroji, které umožnily detailně popsat mechanické 

chování brněnských jílů, v jejichž prostředí byly tunely převážně 

raženy. Obdržené výsledky posloužily ke kalibraci 

materiálových parametrů dvou vybraných konstitučních modelů. 



 Konstituční modely s originálními parametry byly 

použity pro 3D simulace průzkumné štoly. Analýzy proběhly 

v MKP programu Tochnog Professional. Souvrství brněnského 

jílu bylo simulováno pomocí hypoplastického a Mohr - 

Coulombova modelu, nadložní vrstvy vždy Mohr - Coulombovo 

modelem. Uvedené nastavení numerického modelu vyplývá 

z provedené analýzy sensitivity modelu na jednotlivé parametry 

geologických vrstev. Primární ostění štoly bylo simulováno 

elementy kontinua jako lineárně elastické s tuhostí závislou na 

čase. Jelikož v průběhu průzkumu nebylo realizováno adekvátní 

stanovení součinitele zemního tlaku v klidu K0, byly 

v analýzách uvažovány dvě jeho hodnoty. První K0 = 0,66 

odpovídá normálně konsolidovanému jílu dle Jákyho rovnice. 

Druhá hodnota K0 = 1,25 ze vztahu Mayne a Kulhawy 

předpokládá, že pozorovaná překonsolidace na edometrických 

vzorcích je způsobena denudací nadložních vrstev. Finální 

simulace byly porovnány s daty monitoringu, jež umožnily 

vyhodnotit prediktivní schopnosti modelů se sadou originálních 

parametrů. 

3.2. Optimalizace materiálových parametrů 

Z důvodu odstranění vlivu velikosti laboratorního vzorku 

na chování zeminového masivu jako celku se přistoupilo 

k optimalizaci vybraných materiálových parametrů. Jelikož se 

jedná o proces náročný na čas a s ním související počítačové 

vybavení, byl připraven 2D plain strain model průzkumné štoly.  

3D efekty ražby byly zohledněny využitím metody redukce 

napětí. Parametr redukce napětí λd je možné důvěryhodně 

stanovit pouze na základě porovnání s odpovídajícími plně 3D 



simulacemi. Pro tyto účely byla zvolena inverzní analýza 

využívající modifikovanou Gauss-Newtonovu metodu 

implementovanou do softwaru UCODE. Parametr λd byl 

kalibrován tak, aby 2D poklesová kotlina v nejvyšší míře 

vystihla odpovídající 3D simulaci. Materiálové parametry 

modelů byly optimalizovány stejným způsobem, nicméně 

v daném případě bylo cílem vystihnout poklesovou kotlinu 

naměřenou geotechnickým monitoringem. Optimalizace se 

dočkaly výhradně parametry kontrolující tuhost zeminy 

(parametr r pro hypoplastický model a Youngův modul E pro 

Mohr - Coulombův model), jelikož mají nejvýraznější vliv na 

predikce analýz (z analýzy sensitivity). Předpovědi 3D analýz 

s optimalizovanými parametry a vhodnost použití konstitučních 

modelů v daném prostředí byla opět vyhodnocena pomocí dat 

monitoringu. 

3.3. 3D simulace tunelu Královo Pole 

Optimalizované a originální parametry, kalibrované na 

výsledky laboratorních experimentů, byly použity při simulaci 

ražby tunelu Královo Pole. Primární ostění tunelu obdobně ke 

štole uvažovalo závislost tuhosti na čase. Model uvažoval 

postup ražby aplikovaný in situ s profilem tunelu rozděleným do 

6 dílčích čeleb. 3D analýzy byly realizovány  pro obě hodnoty 

počátečních podmínek K0 a výhradně s hypoplastickým 

modelem.  Předpovědi představovaly class A predikce 

deformací způsobené ražbou tunelu, neboť analýzy byly 

dokončeny před realizací tunelu. Po dokončení ražeb tunelu byly 

predikce deformací a jejich prostorový vývoj vyhodnocen daty 

monitoringu. 



Obr. 1: Vertikální členění čelby a sekvence ražby tunelu simulovaná 

numerickým modelem 

3.4. Metoda redukce napětí 

Metoda redukce napětí, použitá pro zohlednění 3D 

efektů ražby ve 2D analýze, došla zhodnocení porovnáním s 

ekvivalentními 3D simulacemi. Využity byly tři simulace 

reálných podzemních konstrukcí situovaných v prostředí tuhých 

jílů, zkušební tunel Heathrow express, tunel Královo Pole a 

průzkumná štola Královopolského tunelu. Metoda byla použita 

ve své základní verzi, kdy jediný parametr zodpovídá za 3D 

efekty. Byla studována řada faktorů ovlivňující tento parametr, 

jako je vliv konstitučního modelu, změna geologického 

prostředí, vliv geometrie a velikosti podzemní konstrukce a 

dopad počátečních podmínek. Přesnost 2D predikcí byla 

vyhodnocena na základě porovnání simulací uvedených tunelů 

s originálními parametry. Porovnány byly poklesové kotliny, 



horizontální deformace, vývoj vertikálních deformací 

s hloubkou a celková prostorová distribuce vertikálních 

deformací. 

4. Výsledky a diskuze 

4.1. Analýzy průzkumné štoly 

V případě 3D simulací průzkumné štoly předpovídá 

pokročilý hypoplastický model relativně přesně tvar poklesové 

kotliny a vertikální deformace terénu, a to i s parametry 

kalibrovanými na výsledky laboratorních experimentů.  Mohr – 

Coulombův model výrazně přehodnocuje velikost sednutí terénu 

a pro vysoké K0 současně předpovídá nereálný tvar poklesové 

kotliny.  Předopvědi pro různé K0 ukázaly, že Mohr - 

Coulombův model je velmi citlivý na hodnotu K0 v porovnání 

s hypoplastickým modelem. Porovnání predikcí obou modelů 

ukazuje, že hypoplastický model pro jíly s konceptem 

intergranulárních přetvoření poskytuje přesnější předpovědi, a to 

jak v kvalitativním, tak v kvantitativním pohledu, ve srovnání 

s Mohr - Coulombovým modelem. To je zapříčiněno především 

jeho nelineární formulací.  

Poklesové kotliny predikované modely 

s optimalizovanými parametry byly opět porovnány s daty 

naměřenými geotechnickým monitoringem. Tvar kotliny 

predikovaný hypoplastickým modelem odpovídá datům 

monitoringu, i s vysokým K0, a vypočtené sednutí se shoduje s 

reálnými hodnotami. Optimalizační proces vedl k mírné změně 

parametru tuhosti a kvantitativnímu zlepšení. Poklesová kotlina 

Mohr - Coulombova modelu pro vysoké K0 je opět příliš široká 



a další variace tuhosti E nemá vliv na zlepšení výsledků. S 

nízkým K0 predikuje Mohr - Coulombův model správný tvar 

kotliny a velikost sednutí, nicméně uspokojivé výsledky byly 

dosaženy pouze pomocí nereálně vysoké tuhosti E. Mohr – 

Coulombův model tak evidentně nelze použít pro predikce 

sednutí, pokud se vychází z realistických dat laboratorních 

experimentů.  

4.2. 3D analýzy tunelu Královo Pole 

Po dokončení ražeb tunelu umožnilo následné porovnání 

numerických predikcí s daty monitoringu detailní vyhodnocení 

schopností pokročilého hypoplastického modelu pro jíly. 

Simulované poklesové kotliny byly porovnány s naměřenými 

kotlinami ve staničeních uvnitř a v blízkém okolí simulovaného 

úseku. Pozorovaná shoda mezi naměřenými a simulovanými 

daty je považována za velmi dobrou (obr. 2). Předpovědi pro 

obě hodnoty K0 představují horní mez (bezpečnou stranu) 

naměřených deformací. Simulace s vyšším K0 lépe vystihují 

velikost sednutí, zatímco s nízkým K0 s vyšší přesností tvar 

poklesové kotliny. Z vyhodnocení extenzometrických dat 

vyplývá závěr, že pokročilý hypoplastický model predikuje 

správně nejen sednutí povrchu terénu, ale i vertikální deformace 

s hloubkou. Avšak, jak je z inklinometrických dat patrné, 

výrazně přehodnocuje horizontální deformace v blízkém okolí 

tunelu v jeho hloubkové úrovni, což je pravděpodobně 

způsobeno absencí anizotropie tuhosti v rozsahu velmi malých 

přetvoření. Zároveň je důležité poznamenat, že horizontální 

deformace jsou predikovány správně v blízkosti povrchu terénu. 



To je důležité z hlediska stanovení rizika možného poškození 

budov spadajících do oblasti vývoje poklesové kotliny. 

Obr. 2: Class A predikce hypoplastického modelu porovnané s daty 

geotechnického monitoringu 

4.3. Zhodnocení metody redukce napětí 

Vyhodnocení analýz metodou redukce napětí ukázalo, že 

hodnota parametru λd je citlivá na zvolený konstituční model. 

Parametr λd byl shledán závislým na materiálových parametrech 

pro identickou tunelovou konstrukci, z čehož plyne, že změna 

geologických podmínek v průběhu ražby tunelu vyžaduje 

ověření a případnou modifikaci parametru λd použitého v 

simulacích. Dalším závěrem studie metody redukce napětí je 

výrazná citlivost λd na geometrii simulované tunelové 

konstrukce. Parametr λd nalezený na základě dat monitoringu 

průzkumné štoly nemůže být použit pro simulace nového tunelu. 



Součinitel zemního tlaku v klidu K0, definující počáteční stav 

napětí, nemá podstatný vliv na λd v případě hypoplastického 

modelu. U Mohr - Coulombova modelu je tento vliv výraznější. 

Prostorové rozložení deformací predikované 2D metodou 

souhlasí s 3D simulacemi (obr. 3). U některých případů se 

objevily nesrovnalosti v blízkém okolí tunelu. 

Obr. 3: Kvalitativní porovnání distribuce vertikálních deformací 

predikovaných 3D a 2D metodami 

5. Závěry 

 V předložené práci bylo ukázáno, že vhodná volba 

pokročilého konstitučního modelu pro zeminy, v kombinaci s 

kvalitními laboratorními experimenty a 3D MKP analýzou, 

vedou k přesným predikcím přetvárného chování zeminového 

masivu plynoucího z ražby NRTM tunelu s nízkou mocností 

nadloží. Zvolený pokročilý hypoplastický model není z pohledu 



konečného uživatele složitý a jeho MKP implementace je volně 

dostupná.  

Hypoplastický model je vhodný i pro použití v úvodních 

fázích projektu, kdy jsou predikce založené výhradně na 

laboratorním výzkumu a rešeršních datech, a není tedy možno 

využít možností inverzní analýzy. 

Můžeme konstatovat, že pokud je zvolena náležitá 

hodnota parametru λd, metoda redukce napětí je schopna 

relativně úspěšně zohlednit 3D efekty ražby tunelu pro 

pokročilý hypoplastický model. Současně však mohou být 

očekávány jisté nesrovnalosti v blízkém okolí tunelu. V případě 

Mohr - Coulombova modelu je toto konstatování platné pro 

predikce poklesových kotlin v podmínkách nízkého K0. 
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